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   نشاني قطب:

ــدان آزادي،  ــهد، ميــ مشــ
 دانشــگاه فردوســي مشــهد،

دانشكده علوم رياضي، گروه 
  آمار

        تلفن و دورنگار:
38828605- 051  

 پست الكترونيكي: 

osdce@um.ac.ir  
 پايگاه اطالعاتي: 

http://osdce.um.ac.ir

تحصـيالت  دانشـجويان  ارتقاي سطح علمي اعضاي هيأت علمي و تبادل نظر  به منظور
قطـب علمـي   ، نظريـه اطـالع  و كاربران ها و مراكز آموزش عالي كشور  دانشگاهتكميلي 

  كارگاه  وميندهاي ترتيبي و فضايي  داده
  و كاربردهاي آن اتهاي اطالع اندازه

  نمايد. برگزار مي 1393سال   نبهم 9و  8 شنبه و پنج شنبهروزهاي چهاررا 
  محورها:

 معيارهاي اساسي در نظريه اطالعات .1
 اتهاي اطالع اندازه مبناياستنباط آماري بر .2
 هاي اطالعات و نظريه احتمال اندازه .3
 هاي اطالعات و قابليت اعتماد اندازه .4
 ات در مهندسي و علومهاي اطالع اندازهكاربرد  .5

  ارسال نمايند. ارايهبا موضوعات فوق را براي ي پژوهشتوانند مقاالت  مندان مي عالقه
  :(به ترتيب حروف الفبا) اعضاي كميته علمي

 دكتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان .1
 دانشگاه رازي ،دكتر بهاءالدين خالدي .2
 دكتر قوشه عابد هدتني، دانشگاه فردوسي مشهد .3
 دكتر ماريا لنگ باردي، دانشگاه ناپلي، ايتاليا .4
 (دبير) دانشگاه فردوسي مشهد ،برزادران يمحتشم غالمرضادكتر  .5

  هزينه شركت:
  هزار) ريال  صدهشت( 800,000ه گواهي از دانشگاه مربوطه: يدانشجويان با ارا -
 ) ريالميليون و سيصد هزاريك ( 1,300,000سايرين:   -

  .استهزينه شركت در كارگاه شامل حق ثبت نام، دو وعده ناهار و پذيرايي  :1تبصره 
  سكان به عهده شركت كنندگان است.ا :2تبصره 
  هاي مهم: زمان

   13/10/1393اعالم نتايج ارزيابي مقاالت:  -  30/09/1393آخرين مهلت ارسال مقاالت:  -
 20/10/1393آخرين مهلت ثبت نام:  -

   مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي مكان برگزاري:
 پذيرد. صورت ميپايگاه اطالعاتي قطب علمي ثبت نام از طريق  .1
 طب باشد.قدر پايگاه اطالعاتي  موجود) Style fileصفحه و مطابق فرمت ( 8مقاالت ارايه شده در  .2
 .خواهد رسيدي) (الكترونيكبه چاپ  در مجموعه مقاالت كارگاهمقاالت منتخب پس از فرآيندداوري  .3
هـاي   بـه نـام كارگـاه قطـب علمـي داده      4250 -48961هزينه شركت در كارگاه به حساب شماره  .4

  ترتيبي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت واريز شود.
  براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادر خواهد شد. .5


