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ها و دانشجويان دانشگاهارتقاي سطح علمي اعضاي هيأت علمي و تبادل نظر  به منظور
بـا همكـاري    هـاي ترتيبـي و فضـايي   قطب علمـي داده مراكز آموزش عالي كشـور،  

، تهـران و رازي  تربيـت مـدرس  اصـفهان،  ، دانشـگاه فردوسـي مشـهد   هاي آمـار   گروه
  وزشي كارگاه آم دومينانجمن آمار ايران و  و كرمانشاه

  آمار فضايي و كاربردهاي آن
   .كندبرگزار مي 1391ماه سال خرداد 11و  10 شنبهپنجرا روزهاي چهارشنبه و 

  

  : د شدنه خواهيدر اين كارگاه مباحث زير ارا
 آشنايي با آمار فضايي 

 هاي فضاييتحليل داده 

 هاي تصادفيتحليل بيزي ميدان 

 ايهاي فضايي مشبكهتحليل داده 

 فضاييه يافتهاي خطي تعميم تحليل مدل 

 نرمال بسته هاي فضايي چوله تحليل داده 

 هاي فضايي كرانگين تحليل داده 

 استرپ فضاييهاي بوت تحليل با روش 
  

 براي سخنرانيرا مرتبط با موضوعات فوق  خود توانند مقاالت پژوهشي دان ميمن عالقه
  .ارسال نمايند به دبيرخانه كارگاه

  

  :)به ترتيب حروف الفبا(اعضاي كميته علمي 
 دانشگاه اصفهانپناه دكتر نصراله ايران ، 

 دانشگاه صنعتي شاهرود، دكتر حسين باغيشني 

  دانشگاه سمنانكريميدكتر اميد ، 

  دبير كارگاه(، دانشگاه تربيت مدرس دزادهمحمدكتر محسن( 
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  :)به ترتيب حروف الفبا( عضاي كميته اجراييا
 دوسي مشهددكتر جعفر احمدي، دانشگاه فر 

 دكتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد 

 دكتر محسن محمدزاده، دانشگاه تربيت مدرس 
  

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

 ريال) نهصد هزار( 900,000:  سايرين

پـذيرايي   و ناهـار ملزومـات كارگـاه،   حق ثبت نام، هزينه شركت در كارگاه شامل  :1تبصره 
  .است

  .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 10روز چهارشنبه  15شروع كارگاه ساعت  
  

  

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

  

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

  صفحه و مطـابق فرمـت    8مقاالت بايد حداكثر در)Style file    مقـاالت انگليسـي بـا ،
رگـذاري شـده در پايگـاه    با)  Farsitexافـزار  و مقاالت فارسي با نـرم  LaTexافزار  نرم

 .تهيه شوند اطالعاتي قطب علمي

  پژوهشـي  -از نشـريات علمـي   اي ويـژه  شـماره مقاالت منتخب پس از فرآيند داوري در
 .انجمن آمار ايران به چاپ خواهد رسيد

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

 براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادر خواهد شد.  


