
بسمه تعالی
دوازدهمین کارگاه فرایندهاي تصادفی وکاربردهاي آن

1392آذرماه 28- 27
) 2(فراخوان شماره

با یاري خداوند متعال، دانشگاه بیرجند دوازدهمین کارگاه فرایندهاي تصادفی و کاربردهاي آن را در روزهاي 
فعالیت هاي کارگاه، شرایط دریافت و ارسال آثار شرایط شرکت کنندگان، . کندبرگزار می1392آذرماه 28و27

:علمی به شرح زیر می باشد

:شرایط شرکت کنندگان )الف
هاي کارگاه احتمال و اعضاي هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی که در زمینه محور)1

..فرایندهاي تصادفی فعالیت دارند
.فعالیت دارندهاي کارگاهکلیه دانشجویان دکتري که در محور)2

:هاي کارگاهفعالیت)ب
دقیقه 30:سخنرانی هاي عمومی)1
یک ساعت:سخنرانی هاي تخصصی)2
-احمدرضا سلطانیپرفسور : سخنران مدعو )3

:شرایط دریافت و ارسال آثار علمی)ج
. هاي فارسی یا انگلیسی تهیه نمایندعالقمندان به ارائه مقاله الزم است چکیده مقاله خود را به یکی از زبان

، نام دانشگاه یا )نویسندگان(چکیده مقاله یا آثار علمی بایستی شامل عنوان، نام ونام خانوادگی نویسنده 
.واژه باشد200حداکثر شامل وموسسه متبوع 

:  تذکر
.گواهی شرکت درکارگاه براي شرکت کنندگان صادر خواهد شد-
سخنرانی درکارگاه الزم است چکیده سخنرانی خود را به یکی از زبان هاي فارسی یا عالقمندان به ارائه -

nilisani@yahoo.comبه پست الکترونیکی02/9/1392حداکثر تا تاریخ word 2007انگلیسی در قالب

.این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. ارسال نمایند



نام در کارگاهثبت
ينـام را تکمیـل کـرده، همـراه بـا تصـویر حوالـه       ، الزم اسـت فـرم ثبـت   مندان به شرکت در کارگاهکلیه عالقه

بـه شـماره   (بیرجنـد  تجارت شعبه دانشگاهبانکنزد 483637357حسابشماره به کههاي پرداختیهزینه
فرآینـدهاي  دوازدهمـین کارگـاه   درشـرکت براي) 576373048300000000018069IRشبا 

.ارسال نمایندnilisani@yahoo.comبه پست الکترونیکی،واریز شده استو کاربردهاي آن تصادفی

:هاي شرکت در کارگاههزینه)د
) ها و غذاملزومات کارگاه، کتابچه خالصه سخنرانیحق شرکت در کارگاه ، پذیرایی، :شامل(هزینه ي ثبت نام 

:به شرح جدول ذیل است

)هر وعده(هزینه صبحانه )هر وعده( هزینه نهار و شامهزینه ثبت ناممتقاضی

ریال60.000ریال120.000ریال250000دانشجو با تایید سرگروهها

ریال60.000ریال120.000ریال500.000اعضاي هیئت علمی

ریال120000به ازاي هر شب ) با هماهنگی قبلی(اقامت در مهمانسرا هزینه
 ریال۵٠٠٠٠هرشببه ازاي) با هماهنگی قبلی(هزینه اقامت در خوابگاه

 در صورت تمایل به اقامت در هتل جهانگردي الزم است با شماره زیر یا دبیرخانه کارگاه  تماس و
.نسبت به رزو اقدام گردد

0561-2228323: تلفن- هتل جهانگردي-بین سه راه معلم و چهارراه غفاري-خیابان ارتش-بیرجند: آدرس
 می باشد1392آذرماه 15آخرین مهلت پرداخت هزینه ها.

:هاي مهمتذکر
.شرکت در کارگاه بدون ثبت نام امکان پذیر نیست- 1
.استهزینه هاي دریافتی از پذیرفته شدگان غیرقابل استرداد - 2
دبیرخانه -گروه آمار-دانشکده علوم ریاضی-دانشگاه بیرجند- بیرجند- جنوبیاستان خراسان: نشانی-3

کارگاه
0561-2502041:دورنگار250داخلی -0561-2502045: تلفن-4

www.workshopstochastics.com:وب سایت-nilisani@yahoo.com:آدرس ایمیل-5



:نام ونام خانوادگی)1

: .....................میزان تحصیالت)2

: ....................................................ب....................................................الف:محورهاي پژوهشی مورد عالقه) 3

: شغل) 5...........................................: رشته تحصیلی) 4

...........................................................................................................................................:محل کار یا منزلپستیآدرس) 6

..............................................................: تلفن و نمابر) 7

: ......................................................................................آدرس الکترونیکی) 8

)در صورت تمایل به ارائه سخنرانی در کارگاه(عنوان سخنرانی) 9

:فارسی

:انگلیسی

خیرلهبدقیقه اي هستم  سیل به ارائه سخنرانی مای) 10

خیرلهبهستمهمایل به ارائه سخنرانی بیش از یک ساعت) 11

:)هاي مشتركبراي مقاله(نام ارائه دهنده مقاله )12

:      ثبت نامکد



.مشخص نمایید(*) اقامت مورد نظر را در جدول زیر با عالمت )13

محل اقامترزرو

انتخاب تاریخ خروج تاریخ ورود مدت 
)روز(اسکان مکان

هتل جهانگردي
مهمانسرا
خوابگاه

:هاي پرداختی بابتهزینه)5

ثبت نام   
غذا     

محل اقامت

:جمع مبلغ پرداختی


