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   كارگاه آموزشي دومينرساند  با كمال مسرت به اطالع مي

  ها نظريه مفصل و انواع وابستگي

دانشـجويان تحصـيالت   ارتقاي سطح علمي اعضاي هيأت علمي و ه منظور تبادل نظر ب
هـاي ترتيبـي و فضـايي دانشـگاه فردوسـي مشـهد و        قطب علمـي داده  توسطتكميلي 

، تهـران و  تربيت مدرس اصفهان، دوسي مشهد،هاي فر دانشگاه هاي آمار ههمكاري گرو
ماه سال خرداد 10و  9 شنبهچهارشنبه و  سهروزهاي  و انجمن آمار ايران رازي كرمانشاه

   .شودبرگزار مي 1391
  

  : د شدنه خواهيدر اين كارگاه مباحث زير ارا
  تاريخچه تابع مفصل 

 هاي ساخت تابع مفصل روش 

 توابع مفصل و مفاهيم وابستگي 

 سازي با استفاده از توابع مفصل مدل 

 كاربردهاي توابع مفصل  

 تابع مفصل و آمار فضايي 

 افزار نرم سازي با تابع مفصل به كمك ارزيابي مدل  
توانند مقاالت پژوهشي خود را مرتبط با موضوعات فوق براي سخنراني  مندان مي عالقه

  .ارسال نمايند
  

  :)به ترتيب حروف الفبا(اعضاي كميته علمي 
 دبير كارگاه( فردوسي مشهددانشگاه ، محمد امينيكتر د( 

  فردوسي مشهددانشگاه ، هادي جباري نوقابيدكتر 

  يزددانشگاه ، علي دولتيدكتر 

  اصفهاندانشگاه ، ساز عالمت محمدحسيندكتر 
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  :)به ترتيب حروف الفبا( عضاي كميته اجراييا
 دكتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد 

  فردوسي مشهد، دانشگاه يمحمد اميندكتر 

 دكتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد 

 دانشگاه فردوسي مشهددكتر غالمرضا محتشمي برزادران ، 
  

  :هزينه شركت در كارگاه
  ريال ) صد هزارپان( 500,000: ه گواهي از دانشگاه مربوطهيدانشجويان با ارا

 ريال) نهصد هزار( 900,000:  سايرين

 و وعـده ناهـار   يكملزومات كارگاه، ينه شركت در كارگاه شامل حق ثبت نام، هز :1تبصره 
  .استپذيرايي 
  .كنندگان است اسكان به عهده شركت :2تبصره 

  

  :هاي مهم زمان
 15/02/1391: آخرين مهلت ارسال مقاالت 

 28/02/1391: اعالم نتايج ارزيابي مقاالت  

 01/03/1391: آخرين مهلت ثبت نام 

  خرداد 9شنبه  سهروز  صبح 8شروع كارگاه ساعت  
  

  

  :مكان برگزاري
  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي

  

  :نكات مهم
  پذيرد صورت مي پايگاه اطالعاتي قطب علميثبت نام از طريق. 

 صـفحه و مطـابق فرمـت     8بايـد حـداكثر در    مقاالت ارايه شده)Style file  مقـاالت ،
بارگذاري شده در ) Farsitexافزار  و مقاالت فارسي با نرم LaTexافزار  رمانگليسي با ن

 .پايگاه اطالعاتي قطب علمي باشد

  بـه   پژوهشي انجمن آمار ايـران -علميمقاالت منتخب پس از فرآيند داوري در نشريات
 .چاپ خواهد رسيد

  قطـب  بـه نـام كارگـاه     4250 -48961شـماره  هزينه شركت در كارگاه بايد به حساب
  .هاي ترتيبي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت واريز شود علمي داده

 براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادر خواهد شد.  


