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فعل وضعیت
کاشان. اه دانش آمار، گروه ، ریاض علوم ده دانش ، هیأتعلم عضو تاکنون ١٣٩٠

تحصیالت
اصفهان. اه دانش ، کارشناس

آمار
١٣٧٧-١٣٧٣

تهران. بهشت شهید اه دانش ارشد، کارشناس
ریاض آمار

١٣٧٩-١٣٧٧

آلمان. فرایبرگ، صنعت اه دانش دکتری،
فضای آمار

١٣٨٣-١٣٨٠

ها نامه پایان و پروژه
. کارشناس

آن خواص و ترتیب های آماره
بهرام محمد دکتر راهنما: استاد

ارشد. کارشناس
بول های مدل برای آماری استنباط و تصادف های مجموعه

شفیع خلیل دکتر راهنما: استاد
دکتری.

Methods of Spatial Statistics for the Characterization of Dislocation Systems
Prof. Dietri Stoyan راهنما: استاد

کاری سابقه
اصفهان. صنعت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش ، هیأتعلم عضو ١٣٨٨-١٣٨٣

اصفهان. اه دانش ، علوم ده دانش ، هیأتعلم عضو ١٣٩٠-١٣٨٩

شده تدریس دروس برخ
زمان های سری { فضای آمار {

آماری پیشرفته های روش { ریاض آمار {
تصادف فرایندهای { آماری محاسبات {

ناپارامتری روشهای { رگرسیون {

شده راهنمای ارشد کارشناس های نامه پایان
١٣٨۴ اسماعیل ، لداری جن در ها آن کاربرد و فضای ای نقطه فرایندهای •

١٣٨۵ یزدان گیبز، فضای ای نقطه فرایندهای برازش برای درستنمای - شبه ماکزیموم های روش •
١٣٨۶ مجیدی ، استرئولوژی اصل مفاهیم •

١٣٨٧ پور رحیم ، فضای صفر-آماسیده های مدل •
١٣٨٨ بی براورد،� و تخصیص : فضای اتورگرسیو های مدل •

�
�

L
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ها کنفرانس
١٣٧٩ شهریور ، اصفهان صنعت اه دانش ایران، آمار کنفرانس پنجمین ، بول های مدل برای آماری استنباط و تصادف های مجموعه •

١٣٨۵ مدرس، تربیت اه دانش آمار گروه ها، آن کاربرد و ای نقطه فرایندهای •
١٣٨٧ شهریور اصفهان، اه دانش ایران، آمار کنفرانس نهمین ، جرم-گرین های مدل در آن کاربرد و استرئولوژی روشهای •
١٣٨٧ شهریور اصفهان، اه دانش ایران، آمار کنفرانس نهمین فضا، از های ناحیه زیر در ها شان که تعداد آماری توزی •

کنفرانس دهمین ، مزاحم متغیرهای حذف برای روش ی ارایه بر تاکید با ١٣٨۵ سرشماری های یافته اساس بر کشور های استان بندی خوشه •
١٣٨٩ مردادماه تبریز، اه دانش ایران، آمار

•Estimating the Intensity of Germ-Grain Models with Overlapping Grains, 12th Workshop on Stoastic Geometry,
Stereology and Image Analysis. Prague, August 25-29, 2003
•Using Pareto and Weibull Disributions in the Modelling of Growth Processes, Karlsruher Stoastik-Tage, Karlsruhe,
Mar 23-26, 2004.

تحقیقات های زمینه
(Stoastic Geometry) تصادف هندسه •

(Spatial Statitics) فضای آمار •
(Point Processes) ای نقطه فرایندهای •

(Stereology) استرئولوژی •

کارگاه در شرکت

• Advanced Course: Random Material Microstructures: Modelling and Meanical Behavior. Warsaw, February 2-4,
2004.
•GIS Course. Isfahan Uni. of Te., June 12-14, 2005

علم جوايز و ها بورسيه

آمار. کارشناس دوره مجری اههای دانش از کننده شرکت های تیم بین ان اردیبهشت آمار مسابقات دوره اولین در انفرادی سوم رتبه کسب •
. کارشناس ای دوره هم التحصیالن فارغ اول رتبه کسب •

. ریاض آمار گرایش آمار، ارشد کارشناس ور کن چهارم رتبه کسب •

• PhD solarship from the ”Deutse Forsungsgemeinsa” (German Resear Foundation, the most famous
academic foundation institution in Germany).

مجری اه دانش ١۵ از های تیم حضور با آمار دانشجوی مسابقات نهمیمن در اصفهان صنعت اه دانش آمار دانشجوی تیم اول رتبه کسب •
تیم) سرپرست (مسئولیت: شود. م اجرا ایران امار انجمن توسط ساله هر مسابقات این آمار. کارشناس دوره

مهارت�ها
زبان:

Deuts, English
•

نرم�افزار:
R, Splus, LATEX, X EPersian

•
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تألیفات
*

اند. آمده نشر سال نزول ترتیب به مراج

آماری، اندیشه مجله “، بول های مدل برای آماری استنباط و تصادف های ”مجموعه خ. ، شفیع و ح. ، قربان

[2]Ghorbani, H., Stoyan, D., and Moeller, H. J. (2003), “Estimating the Intensity of Germ-Grain Models with
Overlapping Grains,” Image Analysis and Stereology, 22, 147–152.

[3]Ghorbani, H. and Stoyani, D. (2007), “Using Pareto and Weibull Disributions in the Modelling of Growth
Processes,” South African Statisti. J., 40, 73–96.
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