
 موضوع:

 محیط زیست

 علوم زیستی

 دار پایتوسعه  

 

ب  خنتمپوسترهای  زیواج

 المللی: بین 

 ورو ی  ۴۵۰  پوستر اول

 ورو ی  ۳۵۰  پوستر دوم

   وروی  ۲۰۰  پوستر سوم

اهدا و  کنگره    رنامهیتقد  یدعوت  در 

 در کشور هلند   المللی آماربین

گروه توسط  های  به  کننده  شرکت 

داده   شرکت  گواهی  ایران  آمار  انجمن 

 شود. می

 

   ۱۳۹۹ذر ماه  آ  ۳۰  نام:ثبتمهلت 

 ۱۳۹۹  ماه  بهمن ۱۱مهلت ارسال: 

  

 : نامبتث نشانی وبگاه و 

www.irstat.ir/pc 

 ارتباط و ارسال ایمیل: 

pc@irstat.ir 

 تلفن:  

۰۲۱-۶۶۴۹۵۵۴۰ 

 :المللینشانی وبگاه بین 

http://iase-

web.org/islp/poster_competati

n_2020-2021.php 
 

 

 

 

 

 

 مسابقه جهانی پوستر تحلیل داده و سواد آماری 

 ۵اطالعیه شماره 

 داوران مسابقه پوستر 

 کارشناس 

  سازمان/دانشگاه 
 

 ردیف  نام و نام خانوادگ

 ۱ آقای دکتر عبدالرحمن راسخ دانشگاه شهید چمران  

 ۲ آقای دکتر محسن محمدزاده  دانشگاه تربیت مدرس 

اده   مویس گلآقای دکتر  دانشگاه تربیت مدرس  ز  ۳ علت 

 زهرا رضایی   دانشگاه تهران
 ۴ خانم دکتر

 ۵ آقای دکتر احسان بهرایم سامایز  دانشگاه شهید بهشتر 

 ۶ آقای دکتر اشکان شباک  پژوهشکده آمار 

 ۷ آقای دکتر عیل دولتر  دانشگاه یزد 

 ۸ آقای دکتر فرزاد اسکندری  دانشگاه عالمه طباطبای  

ز باغیشتز  دانشگاه صنعتر شاهرود   ۹ آقای دکتر حسی 

 متوسطه دوم 

 ۱ آقای دکتر عیل رجال  دانشگاه صنعتر اصفهان 

 ۲ آقای دکتر احسان بهرایم   دانشگاه شهید بهشتر 

ضا طاهریون  دانشگاه شهید بهشتر   علت 
 ۳ آقای دکتر

 ۴ آقای دکتر محمد آریس   دانشگاه فردویس  

 ۵ خانم دکتر آزاده قاهری  موسسه رویان  

 ۶ خانم دکتر لیدا کلهری  هشکده آمار پژو 

 ۷ پناه آقای دکتر نرصاله ایران دانشگاه اصفهان 

 متوسطه اول

 ۱ پناه آقای دکتر نرصاله ایران دانشگاه اصفهان 

 ۲ آقای دکتر عیل رجال  دانشگاه صنعتر اصفهان 

 ۳ آقای دکتر وحید نکوخو  دانشگاه اصفهان پردیس خوانسار 

 ۴ خانم دکتر آزاده قاهری  موسسه رویان 

ز  دانشگاه صنعتر اصفهان   ۵ نما خانم دکتر مریم کلکی 

 ۶ خانم دکتر فاطمه حسیتز  دانشگاه سمنان 

 ۷ زاده خانم دکتر سیما نقر  سازمان سنجش و آموزش کشور 

از  ۸ خانم دکتر زهرا سجادنیا  دانشگاه شت 

 ۹ آقای دکتر محمد صالیح ویس  دانشگاه خاتم االنبیا 

 ۱۰ خانم دکتر آناهیتا کمیجایز  انشگاه شهید رجایی د

http://www.irstat.ir/pc
mailto:pc@irstat.ir

