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   :نشاني قطب
مشــهد، دانشــگاه فردوســي 
مشـــهد، دانشـــكده علـــوم 

  رياضي، گروه آمار
  :      تلفن و دورنگار

38828605- 051  
 : پست الكترونيكي

osdce@um.ac.ir  
 : پايگاه اطالعاتي

http://osdce.um.ac.ir 
 

 آموزشي و پژوهشي قابليت اعتماد و كاربردهاي آن هاي كارگاهسه دوره از  پيرو برگزاري
و نظر بـه   كه مورد استقبال گسترده محققان دانشگاهي و پژوهشگران صنايع قرار گرفت

بـه منظـور تبـادل نظـر اعضـاي       براي گردهمايي فرصت مناسب نمودنفراهم اهميت و 
هـا و مراكـز    نشجويان تحصيالت تكميلـي دانشـگاه  هيأت علمي و ارتقاي سطح علمي دا

هـاي   آموزش عالي كشور و كاربران قابليت اعتماد در مراكز صـنعتي، قطـب علمـي داده   
  تخصصي سمينار نخستينترتيبي و فضايي 

   قابليت اعتماد و كاربردهاي آننظريه 
  :نمايد ميبا محورهاي زير برگزار  1394 خرداد 7و  6 شنبه پنجو  شنبهچهاررا روزهاي 

  

 هاي قابليت اعتماد دادهآماري استنباط  .1
 هاي طول عمر تسريع يافته آزمون .2
 ها الگوهاي تعمير و نگهداري سيستم .3
 هاي منسجم قابليت اعتماد سيستم .4
 هاي تصادفي در قابليت اعتماد ترتيب .5

 مقاومت -هاي تنش مدل .6
 ها قابليت اعتماد شبكه .7
 مفاهيم سالخوردگي .8
 ي فرسايشيها قابليت اعتماد داده .9

 تحليل بقاء .10
  .ارسال نمايند ارايهتوانند مقاالت با موضوعات فوق را براي  مندان مي عالقه

  ):به ترتيب حروف الفبا(اعضاي كميته علمي 
  مشهد فردوسياحمدي، دانشگاه  جعفر دكتر .1
 مشهد فردوسي ارقامي، دانشگاه ناصررضا دكتر .2
  )سميناردبير( اصفهاندكتر مجيد اسدي، دانشگاه  .3
  دكتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران .4
 

 دكتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي .5
 بهشتي شهيددانشگاه  خدادي، احمد دكتر .6
 ، دانشگاه بيرجندصادق دكتر محمد خنجري .7
 دكتر علي همداني، دانشگاه صنعتي اصفهان .8

  :هاي مهم زمان
 20/01/1394: آخرين مهلت ارسال مقاالت .1
 03/02/1394: اعالم نتايج ارزيابي مقاالت .2
 10/02/1394: آخرين مهلت ثبت نام .3

  :مكان برگزاري
   0313 -7934233 تلفن و آمار،  علوم رياضي ساختمان، اصفهان، دانشگاه اصفهان

  :نكات مهم
 .پذيرد ثبت نام از طريق پايگاه اطالعاتي قطب علمي صورت مي .1
) Style file(صـفحه و مطـابق فرمـت     4حـداكثر در  بايد به صورت خالصه مبسوط مقاالت  .2

 .بارگذاري شده در پايگاه اطالعاتي قطب علمي باشد
 .خواهد رسيد) الكترونيكي(به چاپ  سمينارمقاالت پس از فرآيندداوري در مجموعه مقاالت  .3
  .هاي بعدي اعالم خواهد شد ها در اطالعيه هزينه .4


