
 

 

 

 

 
 

بـا اسـتفاده از  رهیچنـدمتغ دهیـچیپ ی سـامانه کیـ یسـاز هیو شـب یسـاز مدل ل،یتحل یبرا رهیمهم چندمتغ یها مدل هیارا 
  مدل نیو انتخاب بهتر یآمار یافزارها نرم

 یافزارها با استفاده از نرم یدر علوم رفتار یآمار یها مدل یریو به کارگ یبررس یبرا رهیمهم چند متغ یها مدل ی هیارا  
  مدل نیو انتخاب بهتر یآمار

 

نام هزینه ثبتمکان برگزاریبرگزاریزمان نام آخرین مهلت ثبت   

۱۳۹۲شهریورماه۲ ی آمار پژوهشکده  ۳۰/٥/۱۳۹۲ رایگان   

 

 

و تکمیل فرم  http://old.srtc.ac.ir/tcourses.htm  سایت مندان به شرکت در کارگاه آموزشی با مراجعه به وب عالقه* 
  . نام اقدام نمایند تقاضای شرکت، نسبت به ثبت

 

   

 کارگاه آموزشی روش تحقیق در حوزه سنجش و اندازه گیری

دکتر فرزاد اسکندری مدرس دوره:   

   محتوای دوره



 
  

 

 

 

 

 

 

  یاحتماالت یریگ نمونه یها درباره روش یمقدمات 
  آن اتیو کل یا لهفاز مواد  یریگ نمونه 
  یریگ مهم سالم بودن نمونه اریتحقق ماده و بحث بس یخطا 
 یریگ نمونه ندیموجود در فرا یخطاها ریسا 
  افزارهای آماری گیری در نرم نمونه  

 

نام هزینه ثبتمکان برگزاریزمان برگزاری نام آخرین مهلت ثبت   

۱۳۹۲شهریورماه۹ ی آمار پژوهشکده  ٥/٦/۱۳۹۲ رایگان   

 

و تکمیل فرم  http://old.srtc.ac.ir/tcourses.htm  سایت مندان به شرکت در کارگاه آموزشی با مراجعه به وب عالقه* 
  . نام اقدام نمایند تقاضای شرکت، نسبت به ثبت

 

   

 کارگاه آموزشی نمونه گیری و کاربرد آن در مراکز صنعتی

دکتر فرزاد اسکندری ،  دوره: مدرسان
 آقایان امینی و بهنام پور

   محتوای دوره



 
  

 

 

 

 

 

 

  :بخش اول 
   یبند صف یها سامانه یمعرف -۱
   یکاربرد یها مثال هیارا -۲

  : دوم  بخش
   یبند صف هیزاد و مرگ به عنوان شروع نظر ندیفرا -۱
  و گذر ایدر حالت پا M/M/1صف  یمعرف -۲

  :سوم  بخش
  با چند مثال  یبند صف یها مدل در یساز بهينه

 

نام هزینه ثبتمکان برگزاریبرگزاریزمان نام آخرین مهلت ثبت   

۱۳۹۲شهریورماه۱۰ ی آمار پژوهشکده  ۷/٦/۱۳۹۲ رایگان   

 

و تکمیل فرم  http://old.srtc.ac.ir/tcourses.htm  سایت مندان به شرکت در کارگاه آموزشی با مراجعه به وب عالقه* 
  . نام اقدام نمایند تقاضای شرکت، نسبت به ثبت

 

   

)تی (مقدمای در حوزه صف بندیسازکارگاه آموزشی بهينه 

دکتر عبدالرحیم بادامچی زاده و  دوره: مدرسان
 دکتر محمدرضا صالحی راد

   محتوای دوره


