
 

 

 1399آذر  30شنبه روز یک ـبندی ارائه مقاالت برنامه زمان

 
 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 زهرا فهیمی نیک، دانشگاه الزهرا )س( کراستونهای زمانی با برخی مشاهدات صفر به روش اسپالین همواری و مدل سازی سری 1شماره  پنل

 9:00ساعت 

 9:30الی 

 نبز اسمعیل زاده، دانشگاه کردستان هاهای رایج همگونی واریانسبررسی عملکرد آزمون 2پنل شماره 

 احمدی، دانشگاه صنعتی اراک رضا یمعدن ذخایر آماری زمین تخمین و مدلسازی هایمروری جامع بر کاربرد علم آمار در زمینه روش 3پنل شماره 

 On stochastic comparison of series and parallel systems comprising heterogeneous 4پنل شماره 
generalized modified Weibull components 

 سماعیل بشکار، دانشگاه والیتا

 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 فاطمه زهرا درزی، دانشگاه الزهرا )س( مقایسه ی پیش بینی سهام بیمه ما توسط مدل آریما و الگوریتم جنگل تصادفی 1پنل شماره 

 9:30ساعت 

 10:00الی 

رحیم محمود وند، دانشگاه بوعلی   OrderingRisk Comparison Using Stochastic 2پنل شماره 

 همدان

  )1AR( انتقال میانگین برای شناسایی مشاهدات دورافتاده در مدل رگرسیون ریج با خطای روش 3شماره پنل 

 تحت محدودیت خطی تصادفی

علی ظاهر زاده، دانشگاه صنعتی 

 جندی شاپور دزفول

سیمین منصوری بروجنی، دانشگاه  بررسی کلی و پیشرفت های اصلی در آزمون های جایگشتی برای مدل های رگرسیون خطی 4پنل شماره 

 نورپیام 

 

 



 

 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 جواد شعبانی، دانشگاه یزد Testing homogeneity of the scale parameters of several inverse Gaussian distributions    1پنل شماره 

ساعت 

الی  10:00

10:30 

 Longitudinal modelling of ordinal outcomes using Bridge as random intercept distribution 2پنل شماره 

 

پیام امینی، دانشگاه علوم پزشکی 

 جندی شاپور اهواز

 نسرین بلوچ رودباری، دانشگاه پیام نور اطالع فیشر برای داده های سانسور شده ی هیبرید تحت تابع نرخ خطر 3پنل شماره 

مریم شمس الدین لری، دانشگاه  یافته و کاربرد آنرآوردگرهای ریج تعمیمب 4پنل شماره 

 )س(الزهرا

 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

معرفی یک براوردگر جدید برای میانگین جامعه با استفاده از روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار  1پنل شماره 

 فرین اصالح شده

رضا شاهی، دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد تبریز

 

ساعت 

الی  10:30

11:00 

 Panel nonlinear autoregressive stochastic frontier models with dynamic technical 2پنل شماره 

inefficiency 

 

 بهاره فیضی، دانشگاه مازندران

مهتاب طالدزفولی، دانشگاه شهید  های خطی تصادفیفرم جدیدی از برآورد لیو تحت محدودیت 3پنل شماره 

 چمران

 

زینب محمدی عبده وند، دانشگاه  تصادفی خطی محدودیت تحت لیو رگرسیونی مدل در واریانس انتقال مدل 4پنل شماره 

 شهید چمران



 

 

 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

بر رشد قدی کودکان از بدو تولد تا دو سالگی: یک مطالعه طولی با مدل آمیخته ،  2NO تاثیرآالینده 1پنل شماره 

 ضرایب وابسته به زمان

زهرا حسینب الوند، دانشگاه علوم 

 پزشکی جندی شاپور اهواز

ساعت 

الی  11:00

11:30 

  Nonparametric Time Series  Model based on Fuzzy Data 2پنل شماره 

 
 فائزه ترکیان، دانشگاه پیام نور

 Ordering extremes of modified proportional hazard rates and proportional reversed hazard 3پنل شماره 
eswith dependent and heterogeneous random samplrates models  

 اسماعیل بشکار، دانشگاه والیت

معصومه زلقی، دانشگاه خلیج فارس  کارایی برآورد گرهای نقطه تغییر میانگین یک فرآیند نرمال در کنترل کیفیت 4پنل شماره 

 بوشهر

 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 سیمین منصوری بروجنی، دانشگاه پیام نور پمقدار بوت استر- P بازه اطمینان برای 1پنل شماره 

ساعت 

الی  11:30

12:00 

 سودابه سجادی پناه، دانشگاه یزد چندگانه p ای محض به مدل خودبازگشتی مرتبهتعمیم روش دنباله 2پنل شماره 

 مطهره آمیغی، دانشگاه پیام نور ابررسی خواص ساختاری توزیع لگ لوژستیک بت 3پنل شماره 

رضا شاهی، دانشگاه آزاد اسالمی  طرح نمونه گیری خوشه ای سازوار مقید و بررسی ویژگی های آن 4پنل شماره 

 واحد تبریز

 

 
 
 
 
 



 

 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 حامد سالمیان، دانشگاه شهید چمران برآورد میانگین یک متغیر دو بعدی حساس با استفاده از یک روش پاسخ تصادفیده جدید 1پنل شماره 
ساعت 

الی  13:00

13:30 

 فرشته آراد، دانشگاه  شهید باهنرکرمان سازی ساختار وابستگی متغیرهای رگرسیونیهای بیضوی در مدلاستفاده از مفصل 2پنل شماره 

 اله رحمتی، دانشگاه پیام نورقدرت استفاده از موجکها در برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی بر اساس متغیرهای توام با خطا 3پنل شماره 

 سعید رحیمی، دانشگاه پیام نور کاربرد اندازه های اطالع در سیستمهای منسجم 4پنل شماره 

 
 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 اله رحمتی، دانشگاه پیام نورقدرت ابرآورد سازوار موجکی تابع رگرسیون برای متغیرهای اندازه گیری شده با خط 1پنل شماره 

ساعت 

الی  13:30

14:00 

 On Concomitants of Maximum Ranked Set Sampling with Unequal Sample from Morgenstern 2شماره پنل 
Family 

 

خواسته، دانشگاه آزاد مهدی بسی

 واحد دزفول

 

 

علی مالکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ایبررسی روشهای هموارسازی ناپارمتری با داده های فازی ذوزنقه 3پنل شماره 

 تهران غرب

مقایسه روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی وزن هنگام تولد بر  4پنل شماره 

 اساس برخی فاکتورهای موثر مادر بر نوزاد

زهرا امینی، دانشگاه علوم پزشکی 

 جندی شاپور

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 Weighted von Mises Distribution 1پنل شماره 

 

نشگاه فاطمه شاه سنایی کتیرانی، دا

 صنعتی شهدای هویزه
ساعت 

الی  14:00

14:30 

 میالد آراسته نیا، دانشگاه رازی کرمانشاه با الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیکحل مسئله رگرسیون خطی  2پنل شماره 

، دانشگاه فرسنگی مهال قاسم نژاد یخت تابع مفصل در آماره های ترتیبتحلیلی ازسا 3پنل شماره 

 شهید باهنر کرمان

 بهمن مرادی، دانشگاه صنعتی شاهرود یزمان سری هایروش پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از 4پنل شماره 

 
 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

 سعید مجدی عرب، دانشگاه پیام نور آزمون های ریشه واحد و مانایی در سری زمانی 1پنل شماره 

ساعت 

الی  14:30

15:00 

𝑪�̃� کارایی شاخصبرای  فرایند کارایی آزمون و ایفاصله برآوردگر 2پنل شماره 
با حدود  در یک فرایند نمایی ′

 ی فنی فازیمشخصه

 

زاده، دانشگاه شهید باهنر بنیتا دولت

 کرمان

 سمانه افشار مقدم، دانشگاه پیام نور شناسایی اسپم ایمیل ها با استفاده از مدل جنگل های تصادفی 3پنل شماره 

 بهاره قنبری، دانشگاه پیام نور avelet and Multi wavelet Based Estimation of Copula functionW 4پنل شماره 

 



 

 

 
 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

مریم سنگتراش دردان، دانشگاه  توزیع شدهباتأخیر هایمدل در تصادفی خطی محدودیت تحت دوپارامتری آلمون برآوردگر 1پنل شماره 

 شهید چمران

 
ساعت 

الی  15:00

15:30 

 سعید رحیمی، دانشگاه پیام نور برآورد معیار عدم دقت تجمعی با استفاده ازمقادیر رکورد پایین 2پنل شماره 

 Nonparametric Estimation of Copula Density under Bias and Multiplicative Censoring 3پنل شماره 

via Wavelet Methods 

 

 بهاره قنبری، دانشگاه پیام نور

رضا صالحی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مقیاس-تابع چگالی احتمال با استفاده از روش هسته ای مکان برآورد 4پنل شماره 

 سنندج

 
 

 زمان نام ارائه کننده عنوان مقاله محل ارائه

حسن اسفندیاری فر، دانشگاه افسری  1397 تا1368ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران طی سال های تحلیل روند نسبت 1پنل شماره 

 امام علی )ع(

 
ساعت 

الی  15:30

16:00 
 زاده، دانشگاه لرستانآتنا والی شمیدسی و کاربردهای آنمفصل ار 2پنل شماره 

 شهریار میرزائی، دانشگاه پیام نور های نابرابری درآمدسنجش نمرات با منحنی 3پنل شماره 

 نتری، دانشگاه پیام نورمهدی کال پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 4پنل شماره 

 


