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 معرفی
دلسازی ینه مگاه کمک به مدلسازی با هدف آموزش و کمک به حل مسائل و مشکالت پژوهشگران و دانشجویان در زمکار

 ماندهی شدهها سازها توسط خانم صابونچی و آقای سریزدی در اولین کنفرانس ملی پویاشناسی سامانهپویاشناسی سامانه

هایی دلممرتبط با ( و پاسخ به سواالت مشخص one-on-one coachingگری فردی )است. این کارگاه به منظور مربی

 د و همچنینها وجود دارهایی که در منابع پویاشناسی سامانهکه شما در حال مطالعه یا توسعه آن هستید یا سایر مدل

سئله، مهی به ساختاردهای مختلف مدلسازی )گامتواند دربرگیرنده سواالت میباشد. می نرم افزارهای مختلف مدلسازی

 (هایاستسلیل ، طراحی و تحتدوین فرضیه پویا، تدوین مدل و ترسیم نمودارهای علت و معلولی و جریان، اعتبارسنجی

 باشد.

 مدارک و لوازم
فزار تبط، نرم اای مرهمتقاضیان لطفا مواد الزم جهت توصیف مسئله خود مانند کاغذ و خودکار، نمودارها، مقاالت و کتاب 

 لپ تاپ را به همراه داشته باشند.و 

 زمان بندی
برگزار  گرددیکه متعاقبا اعالم م بندی کنفرانسآذر( طبق برنامه زمان 30کارگاه در روز دوم کنفرانس )پنجشنبه 

 د.شومی

 وقت اختصاص داده می شود.دقیقه  15مدت فرد هر ی براکارگاه در 

 ثبت نام
لطفا از طریق ایمیل کنفرانس  هستیدمند به دریافت کمک برای مدلسازی اگر شما عالقه

(@gmail.com2017ISDconference ،ثبت نام کنید. بدیهی است بدلیل محدودیت زمانی )که زودتر ثبت نام  کسانی

 گیرند.کنند در اولویت قرار می

ارسال کند می مکک را به همراه مستنداتی که به مربیان در راهنمایی به شما اطالعات فرم در ایمیل ثبت نام، لطفا 

 .کنید
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