
 :ات پیشنهادیموضوع

 ناوکرهای تحلیل داده
 دااقتصمسائل 

 زیست محیطهای چالش
 مسائل حوزه سالمت

 سواد آماری در علوم داده
 (ع آزادموضویره )و غ

 

 المللی:ب بینخنتمپوسترهای  زیواج

 :آموزیبخش دانش

 وروی ۴۵۰ پوستر اول

 وروی ۳۵۰ پوستر دوم

  وروی ۲۰۰ پوستر سوم

 :شجوییبخش دان

 وروی 9۰۰ پوستر اول

 وروی 7۰۰ پوستر دوم

 وروی ۴۰۰ پوستر سوم
المللی بین موسسه رنامهیتقد یاهدا

نجمن او همچنین   ISLPتوسط آمار
 رانآمار ای

 

 1401 ماه تیر 31   مهلت ارسال: 

  

 :اهنشانی وبگ
www.irstat.ir/pc 

 ارتباط و ارسال ایمیل:

pc@irstat.ir 

 تلفن: 
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 المللی علوم پایه برای پیشرفت پایداربینبه مناسبت سال 

 کندانجمن آمار ایران برگزار می

  واد آماری ستحلیل داده و  پوستر جهانی مسابقهدومین 

 ۱اطالعیه شماره 

کند تا به را به چالشی دعوت میسی ادانشجویان دوره کارشن و دومو اول متوسطه آموزان این رقابت دانش

یک پوستر ارائه دهند. لب قار ایج را دزند و نتبپرداآزاد  اتبا موضوع اریآم هایدادهلیل حو تآوری گرد

و  معلمانشرکت داده خواهند شد. مدارس توسط یکی از  ISLPالمللی در مسابقه بین ،مسابقه ملی برترپوسترهای 

 شرکت کنند. شرکت در ۲۰۲۲-۲۰۲3 لیالملبینملی و توانند در این رقابت ها توسط یکی از اساتید میشگاهندا

 باشد.می رایگان مسابقه

 سابقه:منحوه شرکت در 

 استاد یا معلمیک  و مسئولیت نفره با سرپرستی سهتا  یکهای هتشکیل گرو (الف

، سواد آماری زشکییست، پونا، اقتصاد، محیط زکر: یشنهادیپ) آزاد با موضوع هادادهتحلیل و گردآوری  (ب

 نتایجالصه روند بررسی و خو تهیه یک پوستر حاوی  (غیرهو  دهدام در علو

در دو  در سایت بارگذارییا استاد مسئول و  معلمتوسط پوستر  ارسالمشخصات کامل و نام به همراه ثبت (ج

( میلیمتر A1 ۵۹۴×۸۴۱و در قطع  مگابایت ۱۰قالب فایل الکترونیکی پی دی اف و تصویر )با حداکثر حجم

 به آدرس: ۱۴۰۱ر ماه تی 3۱ کثر تاحدا

pc@irstat.ir 

المللی ارسال و در ایران برای شرکت در رقابت بین ISLPسط نماینده توز داوری، پس اپوسترهای منتخب  (د

عالوه  ۲۰۲3ه در ژوئی کاناداآمار در  المللیبین کنگرهنهایی در  گاند. برندنشویتوسط داوران جهانی بررسی م

 د شد.نمفتخر خواه ISLPتوسط ریافت لوح تقدیر به ددی نق جوایزبر دریافت 

 نام:نحوه ثبت

 ر، نام مدرسه یا دانشگاه و شهنام و نام خانوادگی شاملطالعات گروه او تکمیل یا استاد  معلمبت نام باید توسط ث

تکمیلی اعم از چگونگی تهیه یک پوستر مناسب و اطالعات  نیکی اعضای گروه صورت پذیرد.و پست الکترو

 داده خواهد شد. های بعدیهدر اطالعیو نکات مهم دیگر  ت داوراناونحوه قض
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