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خانه ریاضیات اصفهان
هَسسِ ثیي الوللی آهبس ( )The International Statistical Instituteسبل  3102سا سبل ثیي الوللی آهبس ًبم گزاسی
کشدُ است کِ هٌبسجتی جْت ثِ سسویت ضٌبختي علن آهبس هی ثبضذ.
دس ایي ساستب ٍ ًیض گشاهیذاضت سٍص آهبس ٍ ثشًبهِ سیضی ،خبًِ سیبضیبت اصفْبى اقذام ثِ ثشگضاسی ثشًبهِ ّبیی دس دٍ سٍص
یکطٌجِ  21هْش ٍ دٍضٌجِ  0آثبى ً 0230وَد .ثشًبهِ ّبی سٍص یکطٌجِ ضبهل کبسگبُ ّبی هتٌَع ،ثشای قطشّبی هختلف اص
جولِ داًص آهَصاى ،داًطجَیبى ،هعلوبى ٍ اسبتیذ ٍ عوَم هشدم ثَد .کبسگبُ دس ضکل غشفِ ّبی هختلف ثِ صَست صیش
ثشگضاس ضذ :
تونل زمان  :سیش صهبًی سضذ علن آهبس ٍ احتوبل ٍ هعشفی ثشخی داًطوٌذاى آهبسی دس غبلت پَستش

ترفند آماری  :ثحث ٍ گفتگَ دس هَسد چٌذ ًوًَِ اص تشفٌذّبی آهبسی دس صهیٌِ ّبی هختلف

معرفی نرم افسار  :ایي غشفِ هشٍس ثش قبثلیت ّبی ًشم افضاس ّبی آهبسی ثِ ّوشاُ اضکبل هختلف ثَد.

آینده تحصیلی و گرایص های مختلف آمار  :ثحث ٍ گفتگَ دس خصَظ علن آهبس دس سطح داًطگبُ (ضبهل هَاد دسسی ٍ
گشایص ّبی هتفبٍت دس سطَح هختلف داًطگبُ ٍ اداهِ تحصیل دس ایي سضتِ)
آضنایی آمار با صنعت  :دس ایي غشفِ دٍ ًوًَِ اص پشٍطُ ّبی سطح ثبالی کبسثشد آهبس دس صٌعت ثیبى ضذ.

بازی های آمار و احتمال  :ایي غشفِ ضبهل سِ ثبصی آهبس ٍ احتوبل ثَد کِ ثب استقجبل خَثی ًیض سٍثشٍ ضذ.

غرفه تحلیلگر  :ایي غشفِ ًوًَِ ثبسصی اص کبسآفشیٌی آهبس ثَد کِ پشٍطُ ّبی هتفبٍت پیبدُ ضذُ دس ایي کبسگبُ ثحث ٍ اسائِ
ضذ.

دس سٍص دٍضٌجِ  0آثبى دس کٌبس ًوبیطگبُ ٍ کبسگبُ ّبی رکش ضذُ دس فَقّ ،وبیص سٍص آهبس ٍ ثشًبهِ سیضی ثشگضاس ضذ کِ ایي
ّوبیص ثب حضَس تعذادی اص اسبتیذ علن آهبس اص داًطگبُّبی ضیشاص ،تْشاى ،اصفْبى ،صٌعتی اصفْبى ٍ ضیخ ثْبیی ٍ ثشخی اص
هعلوبى ٍ دثیشاى آهبس دثیشستبى ّب ٍ ثب سخٌشاًی جٌبة آقبی دکتش حویذ پضضک پیشاهَى کبسثشد سٍشّبی آهبسی دس هسبئل
طًتیک ثشگضاس ضذ کِ ثب استقجبل خَثی تَسط هعلوبى ٍ داًطجَیبى ّوشاُ ضذ.

دس طَل ایي ّوبیص اص فعبلیت ّبی هختلف گشٍُ هجٌب (ًَیذ ٍلی صادُ ،آًیتب هٌصَسی ،هبئذُ ًَسی ٍ هشین قبئوی) دس
ساُ اًذاصی ثخص آهبس دس خبًِ سیبضیبت اصفْبى ،ثِ هٌظَس تَسعِ ٍ تشٍیج علن آهبس ٍ فشٌّگ آهبسی دس جبهعِ ثِ خصَظ
سِ قطش داًص آهَص ،داًطجَ ٍ هعلن گضاسضی اسائِ ضذ .الصم ثِ رکش است گشٍُ هجٌب ثب اًتخبة ایي ًبم ثشای خَد کَضیذًذ تب
اّذاف گشٍُ سا ثب ًبهص کِ ثِ هعٌبی هجشی ثسط ًگشش آهبسی است ،صًذُ ًگِ داسًذ .اّذاف کلی ایي گشٍُ ثِ ضشح صیش هی
ثبضٌذ :
 -0تغییش ًگشش ٍ آگبُ سبصی عوَم جبهعِ ًسجت ثِ اّویت علن آهبس 
 -3آضٌبیی ٍ آهَصش هجبًی علن آهبس دس سطَح هختلف 
 -2هلوَس سبصی هطبغل هشتجط ثب آهبس 
 -4ایجبد ثستشی هٌبست ثشای گشدّوبیی داًطجَیبىً ،خجگبى ،اسبتیذ ٍ عالقِ هٌذاى ثِ هجبحث آهبسی 
 -5حفظ ٍ تذاٍم ایي هسیش ٍ ایجبد هشکضی دائوی ثشای ًیل ثِ اّذاف رکش ضذُ 
ّوچٌیي دس اداهِ ّوبیص تئبتشی یک سبعتِ ثب هَضَع علن آهبس اجشا ضذ .سپس اص جٌبة آقبیبى دکتش جَاد ثْجَدیبى ٍ دکتش
حویذ پضضک تجلیل ٍ قذسداًی ثِ عول آهذ.
اهیذٍاسین ایي گًَِ فعبلیت ّب ٍ گشدّوبیی ّب ثتَاًذ ّش چِ ثیطتش ثِ اّذاف یبد ضذُ ًضدیکتش ٍ اص کوک ّبی داًطجَیبى
ثیطتشی دس ایي صهیٌِ ثْشُ ثجشد.
ثب تطکش
گشٍُ آهبس خبًِ سیبضیبت اصفْبى

