
 

 برتر: ّوام َاْ اوتخاب پأان مالک

 حث وظرْ ي کاربردْتًجٍ بٍ مبا

ل مبتالبٍ جامعٍ حل مسائ با تأکٕذ بر

 ي صىعت

 

 شرائط شرکت در مسابقٍ: 

کارشىاسٓ َاْ  وامٍ پأانارسال 

ي  َاْ مختلف آمار گرأشارشذ در 

تا  7931ماٌ ايل تٕرشذٌ از  دفاع

تًسط استاد  7047ماٌ خردادپأان 

 راَىما

 

 اوجمه آمار أران روامٍٔتقذ ْاَذا

راْ استاد )استادان( راَىما ي ب

 ِمچىٕه جأسآمًختٍ ي َ داوش

 آمًختٍ وقذْ براْ داوش
 

 7047تٕر ماٌ  97مُلت ارسال:    

 

 :وشاوٓ يبگاٌ
www.irstat.ir 

 ارتباط ي ارسال أمٕل:

tc@irstat.ir 

 تلفه: 

۱۲۰-۴۴۶۵۴۴۶۱  

 

 
 

 

 

 

 ٌ 

 

 المللی علوم پایه برای پیشرفت پایذار به مىاسبت سال بیه

 کىذ اوجمه آمار ایران برگزار می

  برتر آمار ۀ کارشىاسی ارشذوام پایان مسابقۀ وخستیه

 ۱ ۀشمار ۀاطالعی

 

گًواگًن َاْ  گرأششذٌ در مقطغ کارشىاسٓ ارشذ  وگاشتٍَاْ  وامٍ حمأت از پأان تٍ مىظًراوجمه آمار أران 

وٕس حل مسائل مثتالتٍ جامؼٍ ي صىؼت در آمار وظرْ، تٍ کارتردَاْ  مثاحثطرح ػاليٌ تر در آوُا آمار کٍ رشتّ 

در وخستٕه  ٌ است.کردترتر کارشىاسٓ ارشذ  ّوام پأاناوتخاب  ّمساتق، اقذام تٍ ترگسارْ تًجٍ ئژٌ شذٌ تاشذ

شرکت دادٌ  7047ماٌ دخردا پأان تا 7931ماٌ ايل تٕر فاصلّشذٌ در  َاْ دفاع وامٍ پأان ديرِ أه مساتقات، صرفاً

 شًوذ.  مٓ

 

 سابقه:مشرکت در  ۀوحو

در اْ  سٍ صفحٍحذاکثر مثسًط  چکٕذِتٍ َمراٌ  ،اتًسط استاد راَىمٍ وام وُأٓ پأان  pdfارسال فأل (الف

ًرد وظر تر اساس مالکُاْ موامٍ  ترتر تًدن پأان تشرٔحتٍ طًر ريشه تٍ کٍ َمٕه اطالػٍٕ  شذِ قالة پًٕست

 تٍ آدرس: 7047تٕر ماٌ  97حذاکثر تا ، پرداختٍ تاشذ

tc@irstat.ir 

 

 ارسال ومأذ. مساتقٍتراْ شرکت در  تًاوذ مٓرا وامٍ  ٔک پأان تىُاَر استاد راَىما  (ب

د راَىما ضريرْ است کٍ فرم شرکت در مساتقٍ را کٍ پًٕست َمٕه اطالػٍٕ است تٍ َمراٌ ساتر ج( استا

 .ات ارسال ومأذملسيم

 . گردد تًسط اوجمه آمار أران اوتخاب مٓشذٌ،  ؼٕٕهَاْ ت جٍ تٍ مالکترتر پس از دايرْ تا تً ّوام پأان (د

تقذٔروامّ رسمٓ اوجمه آمار تٍ  اػطاْتر ػاليٌ  7047شُرًٔر ماٌ در أران آمار  شاوسدَمٕه کىفراوسدر ( ٌ

وظر گرفتٍ شذٌ  درآمًختٍ  اْ وقذْ وٕس تراْ داوشٌ ، جأسترتر ّوام پأانآمًختٍ ي استاد )استادان( راَىماْ  داوش

 است. 
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