
  باسمه تعالی
  ها نظريه مفصل و انواع وابستگيومين كارگاه س

  فضايياي ترتيبي و ه هقطب علمي داد
   فردوسي مشهد اي شهيد باهنر كرمان وآمار دانشگاههاي  گروه

  1393ماه اسفند 7لغايت  6
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
   :نشاني قطب

مشــهد، دانشــگاه فردوســي 
مشـــهد، دانشـــكده علـــوم 

  رياضي، گروه آمار
  :      تلفن و دورنگار

38828605- 051  
 : پست الكترونيكي

osdce@um.ac.ir  
 : پايگاه اطالعاتي

http://osdce.um.ac.ir

به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و ارتقاي سطح علمـي دانشـجويان تحصـيالت    
هاي ترتيبـي و فضـايي    ها و مراكز آموزش عالي كشور، قطب علمي داده تكميلي دانشگاه
و انجمـن   فردوسـي مشـهد  شهيد باهنر كرمان و هاي  دانشگاه هاي آمار با همكاري گروه

  كارگاه سومينآمار ايران 
  ها و انواع وابستگي نظريه مفصل

  .نمايد برگزار مي 1393سال   اسفند 7و  6شنبه  را روزهاي چهارشنبه و پنج
  :محورها

 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 

  .پژوهشي با موضوعات فوق را براي ارايه ارسال نمايندتوانند مقاالت  مندان مي عالقه
  :)به ترتيب حروف الفبا( اعضاي كميته علمي

 دكتر محمد اميني، دانشگاه فردوسي مشهد .1
 )دبير(بانو تاتا، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  دكتر ماه .2
 دكتر علي دولتي، دانشگاه يزد .3
 دكتر محسن رضاپور، دانشگاه شهيد باهنر كرمان .4
 اصفهان، دانشگاه ساز محمدحسين عالمتدكتر  .5
 محمدزاده درودي، دانشگاه تربيت مدرس دكتر محسن .6

  :هزينه شركت
  ريال ) صد هزار شش( 600.000: دانشجويان با ارايه گواهي از دانشگاه مربوطه -
 ريال) صد هزارچهاريك ميليون و ( 1.400.000:  سايرين -

  .هزينه شركت در كارگاه شامل حق ثبت نام، دو وعده ناهار و پذيرايي است :1تبصره 
  :هاي مهم زمان

  15/11/1393: اعالم نتايج ارزيابي مقاالت -  30/10/1393: آخرين مهلت ارسال مقاالت -
 22/11/1393: آخرين مهلت ثبت نام -

، تلفـن  و كـامپيوتر ، دانشـكده رياضـي   شـهيد بـاهنر كرمـان   ، دانشگاه كرمان: مكان برگزاري
  uk.ac.irmohsenrzp@ )دكتر رضاپور( :پست الكترونيكي )خانم باقري( 034 -332220057

  

 .پذيرد پايگاه اطالعاتي قطب علمي صورت ميثبت نام از طريق  .1
موجـود در  ) Style file(صـفحه و مطـابق فرمـت     4به صورت خالصه مبسوط حـداكثر در  مقاالت  .2

 .پايگاه اطالعاتي قطب باشد
 .خواهد رسيد) الكترونيكي(مقاالت پس از فرآيندداوري در مجموعه مقاالت كارگاه به چاپ  .3
درامدهاي اختصاصـي دانشـگاه   به نام  2177323970006ماره هزينه شركت در كارگاه به حساب ش .4

  .واريز شود ملي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك شهيد باهنر كرمان
  .براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادر خواهد شد .5


