
  
 

 
 

 

 دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

 دانشگاه صنعتی شاهرود - ۶۳۳۱آبان  ۴-۳

، آمار فضایی و کاربردهای آن تخصصی سمینار دومین که رسانیم میآمار فضایی  کاربران و گران پژوهش ،مندان عالقه کلیهبه اطالع 

 ،، دانشگاه تربیت مدرسایران آمار انجمن همکاری باهای اخیر،  در سال های برگزارشده آمار فضایی کارگاه و اولین سمینار در ادامه

 صنعتی شاهرود دانشگاه توسط گروه آمار ۶۳۳۱ ماه آبانسوم و چهارم  ،متعالبه خواست و یاری پروردگار  پژوهشکده آمار ایرانو 

 :سمینار عبارتند ازمورد انتظار اهداف . شد خواهد برگزار

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان علمی سطح ارتقای و علمی هیأت اعضای نظر تبادل برای مناسب فرصت نمودن فراهم 

 صنعتی این حوزه در سایر علوم و مراکز کاربران و کشور عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

 آن کاربردهای و فضایی آمار زمینه در تحقیقاتی جدید دستاوردهای ارایه 

 معدن، صنعت، سایر علوم مانند در آن کاربران وآمار فضایی  متخصصان بین همکاری مشترک های زمینه ایجاد 

 زیست محیط و شناسی زمین

 :محورهای سمینار نیز عبارتند از

 زمانی-های فضایی و فضایی داده ها ومدل انواع 

 زمانی-انواع ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی 

  فضایی هایگیری نمونهانواع 

  بقای فضاییهای دادهتحلیل 

 گیرشناسیهای علوم زمین، معدن، محیط زیست، هواشناسی و همهکاربرد آمار فضایی در زمینه 

 دستاوردهای آخرین ارائه و سمینار این در حضور با تا شود می دعوتو کاربران آن  آمار فضایی به مندان عالقههمه  از وسیله  بدین

مندان و  هدبیرخانه سمینار آماده استقبال از مشارکت عالق .آورند فراهم را شاخه این تر جدی استفادهو  توسعه زمینه خود، پژوهشی

سمینار شامل میزگردها، ها و محورهای سازماندهی برنامه. هست ی آمار فضاییهاهای تخصصی در هر یک از زمینهدریافت مقاله

رسانی خواهند  اطالع ،های بعدی آگهیو  spatial2.shahroodut.ac.ir نشانیبه  وبگاه سمینار از طریق پوسترهاها و سخنرانی

 .شد
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