
 
 

 گزارش برگزاری سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
ر گروه آما. مان بخشید و خوشه چینی از علم و دانش را روزیمان ساختکران از خداوند منان که هستیبا سپاس بی   

و به  کشور، اعتالی علمی این مرز و بوم علمی آمار عۀجام به خدمت راستای در کهدانشگاه زنجان افتخار داشت 
را در روزهای اول و  سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آنریزی، داشت روز ملی آمار و برنامهمناسبت گرامی

این سمینار با همکاری انجمن آمار ایران و قطب علمی . در دانشگاه زنجان با موفقیت برگزار کند ١٣٩٨دوم آبان 
بیت مدرس و با حمایت دانشگاه زنجان و پایگاه استنادی علوم جهان زمانی دانشگاه تر-های وابسته فضاییتحلیل داده

دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای  ۀر فضایی و کاربردهای آن، در ادامسومین سمینار آما. برگزار شد) ISC(اسالم 
تعال، توسط گروه آمار آن بود، به خواست و یاری پروردگار م ۀبرگزار کنند ١٣٩٦آن که دانشگاه صنعتی شاهرود در آبان 

  .دانشگاه زنجان با اهداف و محورهای ذیل برگزار شد
  :اهداف سمینار 

ت علمی و ارتقای سطح علمی دانشجویان تحصیالت أت مناسب برای تبادل نظر اعضای هیفراهم نمودن فرص •
 یو مراکز صنعت های کشور و کاربران این حوزه در سایر علومتکمیلی دانشگاه

  آمار فضایی و کاربردهای آن ۀستاوردهای جدید تحقیقاتی در زمیند ۀئارا •
 های مشترک همکاری بین متخصصان آمار فضایی و کاربران آن در سایر علوم  ایجاد زمینه •

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 

 
 



 
  :محورهای موضوعی سمینار 

 زمانی- های فضایی و فضایی ها ودادهانواع مدل •
 زمانی-انواع ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی •
 های فضاییگیری مونهانواع ن •
 های بقای فضاییتحلیل داده •
 های علمی مختلفکاربرد آمار فضایی در زمینه •

 
گرامی ۀافتتاحی مرکزی دانشگاه زنجان  ۀریزی در سالن سهروردی کتابخانداشت روز ملی آمار و برنامهسمینار همزمان با 

در این جلسه . عزیزمان آغاز شد پخش سرود ملی کشورروز اول آبان با تالوت آیاتی از قرآن مجید و  ١٠س ساعت أر
ریزی استان نیز حضور داشتند، در محترم دانشگاه و معاون اطالعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ۀت رئیسکه هیئ

آمدگویی به شرکت کنندگان محترم ابتدا معاون محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر جمال داودی ضمن خوش
برنامهاشت روز ملی آمار و برنامهدگرامی ریزی و  ریزی و مهمانان سمینار، در مورد اهمیت آمار و استفاده از آن در 
سپس دبیر علمی سیمنار آقای دکتر علی محمدیان مصمم گزارشی از . های بهتر سخنانی را ایراد کرد سازی تصمیم
پس از . ه کردئاراعلمی سمینار برای برپایی خوب سمینار  ۀکمیتشده توسط دبیرخانه و تیم اجرایی و   های انجام فعالیت

  .آن، یک کلیپ تصویری در مورد معرفی شهر و دانشگاه زنجان پخش شد
برنامه، استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محسن محمدزاده به ایراد سخنرانی عمومی  ۀدر ادامه مهمان و سخنران ویژ   

های ارزشمند ایشان در  عالیتبعد از سخنرانی از ف. ریزی پرداختندو برنامهدر خصوص نقش و جایگاه آمار در مدیریت 
پایان بخش مراسم افتتاحیه، سخنرانی کلیدی و تخصصی آقای دکتر محمدزاده با . آمار فضایی کشور قدردانی شد ۀزمین

  عنوان 
Analysis of Spatial Data with Non-Ignorable Missingness  

  
  
  
  .  بود
چهارشنبه اول آبان روز سمینار، از بعد از ظهر  ۀریزی و افتتاحیداشت روز ملی آمار و برنامهپس از مراسم گرامی   

- که تا روز پنج ای پرداختند دقیقه ٢٠های تخصصی  آوردهای  علمی خود در قالب سخنرانیدست ئۀپژوهشگران به ارا

  .آبان ادامه یافت ٢شنبه 
  
 :میناراطالعات توصیفی س    

از http://spatial3.znu.ac.ir کرد و سایت سمینار به آدرس  آغاز ١٣٩٧ار کار خود را از آذر  دبیرخانه سمین   
 ١٠٠در سایت سمینار تعداد . های مرتبط با سمینار شد رسانی در مورد برنامه بارگذاری و آماده اطالع ١٣٩٨فروردین 
 به شده ارسال کل مقاالت از.  کننده حضور داشتند نفر شرکت ١٤٠سمینار، بیش از نام کردند و در آغاز به کار  نفر ثبت
 این از که شد پذیرفته سمینار در ارائه برای مقاله ٤٠ داوران، تعداد نظر مورد اصالحات انجام و بعد از داوری سمینار
شده بود که در کتاب مجموعه مقاالت سمینار چاپ  نگارش انگلیسی زبان به مقاله ١٢ وفارسی  زبان به مقاله ٢٨ تعداد
  . شدند

 

http://spatial3.znu.ac.ir


 
 

سمینار شرکت کنندگان در  ۀدر مراسم اختتامی. خود پایان دادآبان، سمینار به کار  ٢در بعد از ظهر روز پنجشنبه    
. رداختندهای کشور به تبادل نظر پآمار و آموزش علم آمار در دانشگاه ۀالتحصیالن رشتخصوص مشکالت بازار کار فارغ

هر شرکت کنندگان ضمن رضایت از برگزاری سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن تاکید کردند که برای برگزاری 
کیفیت آن تاله پژوهشئچه بهتر چهارمین سمینار و ارا و علمی  ۀدر پایان از زحمات کمیت. ش کنندهای کارا برای ارتقا 

های  گرفتن عکس. ی و دانشجویان گروه آمار دانشگاه زنجان قدردانی شدت علمأاجرایی سمینار، بخصوص اعضای هی
  .بخش سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن بود کنندگان، پایان لذت  وبش شرکتیادگاری و خوش
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