
 

 

 

کىد                             اوجمه علمی اقتصاد بُداشت ایران برگسار می

 " Tree Age "آشىایی با ورم افسار تحلیل اقتصادی کارگاٌ دي ريزٌ

 

 ( بعذ اس ظْز6 صبح تا 8اس )  1391 خزداد هاُ  7 ٍ 6 شٌبِ ٍ یکشٌبِ  :زمان برگساری  

 هکاى دقیق تشکیل کارگاُ بعذ اس تکویل ثبت ًام اس طزیق پیاهک بِ .  دانشگاه علوم پسشکی شیراز :مکان برگساری

. اطالع ثبت ًام کٌٌذگاى خَاّذ رسیذ

 (دکتزای اپیذهیَلَصی اس داًشگاُ تْزاى )دکتز هحسي رضایی  : مدرس 

 

 وحًٌ ثبت وام: 

کلیِ اعضای اًجوٌعلوی اقتصاد بْذاشت ایزاى کِ عالقوٌذ بِ شزکت در ایي کارگاُ آهَسشی هی باشٌذ بایذ تاییذیِ عضَیت 

. دریافت ًوایٌذ (دبیزخاًِ اًجوي) 021- 44950529خَد را اس طزیق شوارُ تواس 

 طبقِ چْارم، سزکار خاًن هحوذپَر  (شیزاس) بِ داًشکذُ هذیزیت ٍ اطالع رساًی پششکی مراجعٍ حضًری ،

 سزکار خاًن صفی ساد021ُ- 44950529 تواس باشوارُ تلفي :از طریق دبیرخاوٍ شعبٍ مرکس  



 

 

 :سرفصل َای کارگاٌ

   هقذهات

  آشٌایی با ًزم افشارTree Ageٍ (هٌَّا، هتغیزّا، جذاٍل، تَسیع ّا درخت تصوین گیزی،)ٍظایف   ساختارّا 

  ساختي هذل توزیٌی ّشیٌِ اثزبخشی

  آًالیش ّشیٌِ اثزبخشی

  ٍتحلیل حساسیت  یک طزفِ دٍطزفِ سِ طزفِ، تزسین ًوَدار تَرًاد

  َتحلیل حساسیت با رٍش هًَت کارل

 هذلْای هارکَف در ًزم افشار Tree Age 

o  شٌاسایی اجشای هذل هارکَف

o  تحلیل هذل هارکَف 

 

 ٌَسیىٍ شرکت در کارگا  :

 اعضای اوجمه اقتصاد بُداشت ایران :

 ریال 250,000داًشجَیاى هقطع کارشٌاسی ارشذ اقتصاد بْذاشت ٍ هذیزیت خذهات بْذاشت ٍدرهاى  

داًشجَیاى هقطع دکتزای اقتصاد بْذاشت، سیاستگذاری، هذیزیت خذهات بْذاشت ٍ درهاى، هذیزیت سالهت در بالیا ٍ سایز رشتِ 

 ریال 500,000ّای هشابِ 

 ریال 750,000: سایز شزکت کٌٌذگاى ٍ فارغ التحصیالى

 کساوی کٍ عضً اوجمه اقتصاد بُداشت ایران ویستىد :

 ریال 500,000داًشجَیاى هقطع کارشٌاسی ارشذ اقتصاد بْذاشت ٍ هذیزیت خذهات بْذاشت ٍدرهاى  

داًشجَیاى هقطع دکتزای اقتصاد بْذاشت، سیاستگذاری، هذیزیت خذهات بْذاشت ٍ درهاى، هذیزیت سالهت در بالیا ٍ سایز رشتِ 

 ریال 1,000,000ّای هشابِ 

 ریال 1,500,000: سایز شزکت کٌٌذگاى ٍ فارغ التحصیالى

 

  .ضوٌا ظزفیت کارگاُ هحذٍد بَدُ ٍ در صَرت تکویل ظزفیت، هذت ثبت ًام پایاى خَاّذ یافت* 


