اسامی اعضای تیم مسابقه دانشجویی آمار کشور و نتایج بدست آمده
شماره
مسابقه

اعضای تیم گروه آمار
دانشگاه رازی

موقعیت فعلی

رتبه انفرادی

رتبه تیمی

سرپرست تیم

مدیر گروه

محل برگزاری مسابقه

رویداد همزمان

سال برگزاری

سوم

فرهاد شکوهی

مشغول به تحصیل
بعد از دکتری در
دانشگاه مک گیل
کانادا

---

اول

دکتر حبیب جعفری

دکتر مهرداد نیاپرست

دانشگاه رازی

دومین سمینار دانشجویی آمار
کشور

1382

محمد حسن بهزادی

عضو هیات علمی
دانشگاه علوم
تحقیقات تهران

اول

احد ملک زاده

عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیر

پنجم

نسرین اسفندیاری

---

اول

ربیع اله رحمانی

عضو هیات علمی
دانشگاه علمی
کاربردی

---

سیروس فتحی منش

عضو هیات علمی
دانشگاه کردستان

پنجم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

---

رضا زارعی
روح اله شجاعی کیاسری

بانک مرکزی

هفتم

عبداله بیاتی

---

پانزدهم

عبداله بیاتی

---

چهارم

غالمرضا دریکوندی

Imperial
College London

یازدهم

هادی موقری

---

داوزدهم

تابان باغفلکی

عضو هیات علمی
دانشگاه تربیت مدرس

چهارم

عابدین حیدری

دانشجوی دکتری

ششم

بنفشه میرزایی

کارمند اداره گاز

چهاردهم

فرزانه رضیئی

PhD

پنجم

دوم

هشتم

هشتم

دوم

دکتر حبیب جعفری

دکتر مهرداد نیاپرست

دکتر سید رضا هاشمی

دکتر بهاء الدین خالدی

دکتر بهاء الدین خالدی

دکتر مهرداد نیاپرست

دکتر سید رضا هاشمی

دکتر سید رضا هاشمی

دکتر بهاء الدین خالدی

دکتر بهاء الدین خالدی

دانشگاه عالمه
طباطبائی

موسسه آموزش عالی
شیخ بهایی
دانشگاه شیراز

دانشگاه مازندران

هفتمین کنفرانس آمار ایران

پنجمین سمینار دانشجویی امار
کشور
هشمین کنفرانس آمار ایران

---

1383

1384

1385

1386

1387

دهم

یازدهم

دوازدهم

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

سعید امین اسماعیلی

---

عرفان قاسمی

دانشجوی دکتری

چهارم

سحر مهر منصور

دانشجوی دکتری

---

خالد معصومی فرد

دانشجوی دکتری

اول

زهرالسادات عربی

دانشجوی دکتری

---

میالد اله مراد ی

کارمند بانک مسکن

---

---

دکتر مهرداد نیاپرست

---

سیزدهم

چهاردهم سجاد صفر ویسی

دانشجوی دکتری

نه و نیم

سعید صفر ویسی

دانشجوی دکتری

---

سهیال طهماسبی

---

---

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم

سجاد صفر ویسی

نهم

سعید صفر ویسی

هفتم

میترا جلیلیان

فوق لیسانس

---

مسعود مجیدی زاده

فوق لیسانس

پنجم

میثم سلطان پور

فوق لیسانس

---

محمد دهنوی

فوق لیسانس

---

دکتر داوود قزوینی نژاد

ششم

سوم

هفتم

شرکت
نکرده است

دکتر محمد مرادی

دکتر داوود قزوینی نژاد

دکتر بهاء الدین خالدی

دکتر مهرداد نیاپرست

دانشگاه صنعتی
اصفهان
دانشگاه تبریز

دانشگاه گیالن

---

---

هشتمین سمینار احتمال و
فرایندهای تصادفی

1388

1389

1390

دکتر بهالدین خالدی

دکتر بهالدین خالدی

دانشگاه علم و صنعت

یازدهمین کنفرانس آمار ایران

1391

دکتر عبداله جلیلیان

دکتر بهالدین خالدی

دانشگاه سیستان و
بلوچستان

نهمین سمینار احتمال و
فرایندهای تصادفی

1392

دکتر حبیب جعفری

دکتر حبیب جعفری

دکتر بهالدین خالدی

دکتر بهالدین خالدی

دکتر محمد مرادی

دانشگاه رازی

دانشگاه یزد

دانشگاه شهید باهنر
کرمان

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران

دهمین سمینار احتمال و
فرایندهای تصادفی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

1393

1394

1395

