
  احتمال و فرايندهاي تصادفي

 هميند"رساند كه  با كمال خوشوقتي به اطالع دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقمندان به احتمال و فرآيندهاي تصادفي مي

در روزهاي چهارشنبه و يزد با همكاري انجمن آمار ايران و دانشگاه 

بدين  .دانشكده رياضي اين دانشگاه برگزار خواهد شد

ن شركت در همايش با شود ضم وسيله از كليه اساتيد محترم، پژوهشگران گرامي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دعوت مي

هاي نظري و كاربردي در  كليه پژوهش"

  .ثبت نام و نحوه ارسال مقاله در فراخوان بعدي به اطالع عالقمندان خواهد رسيد

  احتمال و فرآيندهاي تصادفي

  

  بسمه تعالي

احتمال و فرايندهاي تصادفي سمينارهمين د

  يزددانشگاه 

  94 مرداد 29  و 28

  1 خوان شمارهافر

  

با كمال خوشوقتي به اطالع دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقمندان به احتمال و فرآيندهاي تصادفي مي

با همكاري انجمن آمار ايران و دانشگاه  "دو ساالنه احتمال و فرآيندهاي تصادفي

دانشكده رياضي اين دانشگاه برگزار خواهد شد گروه آماردر) 2015اگوست  20و  19( 94مرداد 

وسيله از كليه اساتيد محترم، پژوهشگران گرامي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دعوت مي

" ضمنا. ارائه جديدترين دستاوردهاي پژوهشي خود به غناي علمي همايش بيفزايند

  :مورد بررسي قرار خواهد گرفت سمينار درهريك از محورهاي ذيل جهت ارائه 

 هاي زمانيو سري فرآيندهاي تصادفي

 و رياضيات مالي

 

 و تحليل بقا

 ي تصادفيآناليز عدد هاي محاسباتي احتماالتي و

 هاي احتماالتي و فرآيندهاي تصادفي

  21/1/1394 :آخرين مهلت ارسال مقاله

 8/3/1394: مقاالت داورياوليه 

 8/4/1394: پرداخت هزينه هامهلت ثبت نام با 

ثبت نام و نحوه ارسال مقاله در فراخوان بعدي به اطالع عالقمندان خواهد رسيد

احتمال و فرآيندهاي تصادفي سمينارهمين ددبيرخانه  ،دانشكده رياضي ،يزددانشگاه 

  035 -31233420 :و دورنگار تلفن           

spsp10@confs.yazd.ac.ir  

: http://spsp10.yazd.ac.ir  

  

  

 

د

با كمال خوشوقتي به اطالع دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقمندان به احتمال و فرآيندهاي تصادفي مي

دو ساالنه احتمال و فرآيندهاي تصادفي سمينار

مرداد  29و  28شنبه،  پنج

وسيله از كليه اساتيد محترم، پژوهشگران گرامي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دعوت مي

ارائه جديدترين دستاوردهاي پژوهشي خود به غناي علمي همايش بيفزايند

هريك از محورهاي ذيل جهت ارائه 

  احتمال نظريه -1

فرآيندهاي تصادفي -2

و رياضيات مالي تصادفي آناليز -3

 ها نظريه توزيع -4

و تحليل بقا قابليت اعتماد -5

هاي محاسباتي احتماالتي و روش - 6

هاي احتماالتي و فرآيندهاي تصادفي ساير زمينه -7

 
  هاي مهم تاريخ

آخرين مهلت ارسال مقاله -1

اوليه  اعالم نتيجه -2

مهلت ثبت نام با  -3

  

ثبت نام و نحوه ارسال مقاله در فراخوان بعدي به اطالع عالقمندان خواهد رسيد بهجزئيات مربوط : توجه

دانشگاه  صفائيه، ،يزد: نشاني

      ،89195-741 :كد پستي

spsp10@confs.yazd.ac.ir: نشاني الكترونيك

:نشاني صفحه وب سمينار


