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ویژه ؛ بهرودهای علمی، فرصتی استثنایی برای پژوهشگران و دانشجویان به شمار میشرکت در همایش

ت بررای بحرو و گفتگروی رودررو برا اسرتادان و بهترین فرصهای پذیرایی که شاید بتوان گفت در زمان
 !است محققان برجسته

های های مختلف علمی و روزامدسرازی دانسرتهرسانی سریع در زمینهها اطالعهدف اصلی همایش
هرا . این روش انتشار نترای  پژوهشمتخصصان و دانشجویان و برقراری ارتباط بین پژوهشگران است

اغلر  طور کلری، دهرد. برهشران را بره پژوهشرگران میجزئی و ثبرت سریعکارهای ناتمام و  ارائهامکان 
 دارند: از اهداف زیر را در نظر کم یکیدست ،کنندگان در یک همایششرکت
 ای خام برای اجرای یک طرح پژوهشیثبت ایده، 
 دلیل طوالنی برودن فراینرد اجررا و انتشار بخشی از نتای  یک رساله دکتری یا طرح پژوهشی به

 ،هاتشار نتای  کامل آنان
 های پژوهشگران و متخصصان دیگرگیری از ایدهبهره، 
 های علمی مشابهمندیآشنا شدن با پژوهشگران دارای عالقه، 
 هاها و نیازهای پژوهشی سازمانهای پژوهشی گروهگیریرسانی در خصوص جهتاطالع، 
 عنوان یک محقق جوان جویای کار و ناممطرح کردن خود به، 
 ها و همکاران قدیم و جدیدکالسیدار با دوستان و همد. 
 

در  کنندگانشرکتترین گروه عمدهاین در حالی است که بر است. ها معموالً هزینههمایششرکت در 
دهند کره از توانرایی مرالی کمترری نسربت بره بقیره را دانشجویان و محققان جوان تشکیل می هاهمایش

گیرنرد. سراز در نظرر میهبرای ایرن قشرر آینردای تسهیالت ویژهها همایشثر در اک از این رو. برخوردارند
نام، تقبل  معافیت در پرداخت حق ثبت صورتبه ،جوانبرتر ویژه برای محققان  یزهجاچندین  ،عالوهبه
المللری آمرار کره مجرری برگرزاری بین مؤسسره ،عنوان نمونهکنند. بهاعالم می ، یا جوایز نقدیسفر ینههز
دارای کلکسریونی از ایرن نروع تسرهیالت و جروایز اسرت، کره  ،جهان استی در ترین همایش آماررگبز
 .اندبهره برده آناز  بارها وطنان ما همهم



هم که خود را ملزم به شررکت در یرک یرا چنرد کنفررانا و کارگراه آموزشری  اندااست ،از سوی دیگر
لی و اهرای مرحمایت یفرهوظ کننرد وتشرویق میهرا همایششررکت در را بره  خرود دانشجویانبینند، می

 گیرند.می ر عهدهآنان را باز معنوی 
از ایرن رو . کننردبرگرزار میمرادی ف ااهردخود را بدون  هاییشهمای علمی معموالً هاانجمنالبته 

 معمروالًنیرز  هرایشهما. مجموعره مقراالت نیسرت ینرههزنیراز بره پرداخرت  هایسرخنرانبرای شرکت در 
معمروالً همزمران برا انتشرار الکترونیکری،  البته .در دسترس است هاآن گاهوبرایگان بر روی  صورتبه

 صرورتبهدر همرایش امکران شررکت  همچنین گاهی. شودیممنتشر مجموعه مقاالت نیز نسخه کاغذی 
توجره  برا برگزارکننردگان (.المللی آماربین مؤسسه)مانند همایش  وجود داردو با هزینه کمتر نیز مجازی 

 /تصرویرییرا فایرل صوتی، هاکامل مقالره متنیا ، مبسوطبه انتشار چکیده، چکیده  ی که دارند،فاهدابه 
 پردازند.می هاسخنرانی

 مؤسسراتها و دانشرگاهاکثرر در نیرز  )هفتگی یرا ماهانره( ایدوره ینارهایسمها، عالوه بر همایش
هرم  کننردگانبرگزاراسرتقبال برا بلکه  ،ندارد ایینهزهتنها نهها شود، که شرکت در آنبرگزار میپژوهشی 
از تخصصری اسرت.  اتسرخنرانان در مووروع دقیقانتخاب  عمده این سمینارهاویژگی  .شودمواجه می

هرای های پژوهشرگاه دانشکدهپژوهشرتروان ینارها در ایرران میسرمگونره یناترین برگزارکننردگان موفق
 .را نام بردسابق( ریاویات و  بنیادی )مرکز تحقیقات فیزیک نظری

در  معتبرتررین همرایش آمراریکنرد. امارا گهگاه چنین سمینارهایی را برگرزار میپژوهشکده آمار نیز 
، یعنی کنفرانا آمار ایران، هر دو سال یک بار توسط انجمن آمار ایران و اغل  با همکاری چنرد ایران

ای علم آمرار، رشتهاشت که با توجه به ماهیت بینشود. با این حال باید توجه دسازمان دولتی برگزار می
های ریاوی، کامپیوتر، بیمه، اقتصاد و بسیاری رشته هایتخصصی رشتههای توان از همایشمعموالً می

 سود جست.نیز دیگر 
شود، کره اطالعرات مربروط بره در جهان برگزار میینه آمار زمنیز در المللی بسیاری های بینهمایش

 زیر به دست آورد:اینترنتی  هاینشانیتوان از طریق را میها اکثر آن
http://www.isi-web.org/8683 
http://www.statisticsviews.com/view/events.html 
http://www.imstat.org/meetings 


