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سخن سردبیر:
این روزها تمام مردم جهان از شیوع ویروس کرونا وحشتزده شدهاند .در کنار
تاثیراتی که این ویروس بر سالمتی انسانها گذاشته است ،جهان اقتصاد و
صنعت نیز در پی انتشار این ویروس و قرنطینهشدن شهرها در امان نمانده است
و بحران اقتصادی کرونا از سال  2۰۰۸تاکنون بزرگترین بحران اقتصادی جهان
بوده است .انواع مختلف کسب و کار در بحران کرونا حتی در کشورهای پیشرو،
بعد از گذشت چندین ماه بعد از شیوع ،ضربههای شدیدی را متحمل شدند و آمار
بیکاری در اروپا و آمریکا بالغ بر  3۰درصد نسبت به گذشته افزایش یافت .اما
شیوع کرونا در ایران باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها ساعت کاری خود را
کاهش دهند .کسب و کارهایی که امکانش را داشتند به صورت دورکاری فعالیت
کردند و باقی شرکتها افراد با تاثیرگذاری کمتر را به مرخصی فرستادند .بسیاری
از مردم فعالیتهای جانبی خود را کاهش دادند .همین امر موجب شد که بخش
وسیعی از کسب و کارها وارد بحران اقتصادی کرونا شوند .در شرایط کنونی با
بازگشایی دوباره کسب و کارهای کمخطر ،شلوغی مجدد خیابانها و نادیدهگرفتن
برخی اقدامات پیشگیرانه بهداشتی توسط برخی افراد جامعه در حالی که هنوز هم
آمار تعداد مبتالیان کرونا روزانه باالی  1۵۰۰نفر است آیندهای غیر قابل پیش
بینی برای کنترل این ویروس در کشور ایجاد کرده است .همین امر موجب شده
که مردم در دوگانگی خروج از خانه یا در خانه ماندن قرار بگیرند و تاثیر کرونا بر
کسب و کارها کماکان ادامه داشته باشد .با اینحال ،با افزایش روزانه تعداد
مبتالیان کرونا ،بدون شک یکی از روشهای موثر بازاریابی در زمان کرونا،
استفاده از بسترهای دیجیتال است .این امر که کسب و کارمان در شرایط
نابسامان بحران اقتصادی کرونا پابرجا بماند یا نه ،تنها به تصمیم ما وابسته است.
لذا امیدواریم با رعایت اصول بهداشتی هرچه زودتر شاهد کنترل بیماری همهگیر
کرونا در کشور باشیم.
بدینوسیله شماره دیگری از نشریهی خبری انجمن ایرانی تحقیقدرعملیات
(شماره بیست و ششم ،تابستان  )1399جهت استحضار اعضای محترم انجمن و
سایر عالقهمندان گرامی ،مدیران و صاحبنظران صنایع از اخبار و فعالیتهای
صورت گرفته انجمن ارائه میگردد.
از خوانندگان گرامی دعوت میشود که با ارسال مطالب علمی و خبری خود اعم
از اخبار برگزاری کنفرانسها ،اخبار علمی دانشگاهها و دانشآموختگان دورههای
تحصیالت تکمیلی مرتبط ،معرفی کتاب ،نشریه و نرمافزار ،معرفی مراکز
تحقیقاتی و پایگاههای اینترنتی ،معرفی مقاالت برگزیده ،تهیه محتوای آموزشی
و یا موضوعات پیشنهادی دیگر ما را در تهیه شمارههای آتی خبرنامه یاری
نمایند .مطالب پذیرفتهشده با نام نویسنده در خبرنامه و همچنین کانال تلگرام
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس
https://t.me/iors_Newsletters
منتشر خواهد شد.

مطالبی که در این شماره میخوانید:
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گزارش سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات
 19-16شهریور (بصورت مجازی) ،دانشگاه صنعتی شاهرود

کنفرانس به صورت حضوری در سال جاری امکانپذیر نیست و مجوز برگزاری
کنفرانسها به صورت مجازی توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ،صادر
شده بود ،تصمیم برآن شد که کنفرانس به صورت مجازی در روزهای  16الی 19
شهریور  1399برگزار شود .از تیرماه تا زمان برگزاری کنفرانس هماهنگیهای
الزم با قسمتهای مختلف دانشگاه جهت هر چه بهتر برگزارشدن کنفرانس
انجام شد و محیط اسکای روم جهت برگزاری مجازی کنفرانس انتخاب و
خریداری شد .همچنین امکان دریافت فایلهای ارائه مجازی از طریق سایت
کنفرانس میسر گردید.
کمیته علمی کنفرانس شامل  ۵6عضو هیات علمی از دانشگاههای مختلف بود
که  7عضو آن از دانشگاههای معتبر خارجی انتخاب شده بودند .داوری مقاالت
توسط  41عضو هیات علمی انجام شد .در این کنفرانس در مجموع تعداد 34۰
مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید که از این تعداد 29۵ ،مقاله مورد
پذیرش کمیته داوران قرار گرفت و تعداد  4۵مقاله شرایط الزم جهت ارائه در
کنفرانس را نداشتند .با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت مجازی ،جهت هر
چه بهتر برگزارشدن کنفرانس و جلوگیری از وقفههای ناشی از قطع ارتباط
اینترنتی ارائهدهندگان ،تصمیم بر آن شد تا جهت ارائه مقاالت ،فایلهای همراه
با صوت توسط ارائه دهندگان تهیه شده و در سایت کنفرانس بارگزاری شود.
سپس با توجه به محدودیت زمانی بازه برگزاری کنفرانس ،تعداد  1۰4مقاله
منتخب به صورت آنالین و بقیه به صورت آفالین ارائه شد (شکل  1را ببینید).

با سپاس از پروردگار متعال ،سیزدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق
در عملیات در دانشگاه صنعتی شاهرود در روزهای  16الی  19شهریور  1399به
صورت مجازی و در سطح بسیار مطلوبی برگزار شد .هدف از برگزاری این
کنفرانس ایجاد فضایی مناسب جهت فراهم ساختن زمینههای تبادل نظر و
مشارکت علمی برای همگان در زمینههای مختلف تحقیق در عملیات و
کاربردهای آن بود .در اسفند ماه  1397پس از موافقت انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات با برگزاری کنفرانس سیزدهم در دانشگاه صنعتی شاهرود ،کمیتههای
علمی و اجرایی کنفرانس تشکیل شد و در تابستان  139۸مراحل دریافت
مجوزهای برگزاری کنفرانس و نیز دریافت نمایههای بینالمللی همانند  ISCو
ثبت کنفرانس در پایگاه سیویلیکا انجام شد .طبق هماهنگیهای به عمل آمده با
هیات مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،در ابتدا تاریخ برگزاری کنفرانس
 3و  4اردیبهشت  1399تعیین گردید .دبیرخانه کنفرانس از آبان ماه  139۸شروع
به کار نمود و از همان تاریخ دریافت مقاالت آغاز شد و تا اوایل اسفندماه 139۸
ادامه داشت .مراحل داوری مقاالت دریافتشده نیز در این مدت در حال انجام
بود .در اوایل اسفند ماه  139۸در حالی که اعضای کمیته اجرایی ،مقدمات
برگزاری کنفرانس را تدارک دیده بودند ،به دلیل شیوع ویروس کرونا در سراسر
دنیا و با توجه به ابالغ ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تصمیم تعویق برگزاری
کنفرانس گرفته شد .در تیر ماه  1399با توجه به اینکه مشخص شد برگزاری

شکل  :1وضعیت مقاالت ارسالی به کنفرانس
مقاالت آنالین
%31
مقاالت رد شده
%13
مقاالت آفالین
%۵6

مقاالت رد شده

مقاالت آفالین

مقاالت آنالین

افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در ساعت  ۸صبح
روز یکشنبه  16شهریور  1399با تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری
اسالمی ایران آغاز شد .دبیر کنفرانس ،دکتر حجت احسنی طهرانی پس از
خوشامدگویی خدمت حضار به ارائه گزارشی از کنفرانس پرداختند .در ادامه پس از
پخش کلیپ معرفی شهرستان شاهرود و دانشگاه صنعتی شاهرود ،پیام دکتر محمد
مهدی فاتح ،رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود پخش گردید .سپس پیام دکتر ایرج
مهدوی امیری ،رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و پس از آن پیام دکتر سید
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شکل  : 2وضعیت مقاالت بر اساس موضوع
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روش های مدیریت تصمیم گیری بهینه سازی تحلیل مکان یابی ،مدل سازی کاربردهای تئوری پایایی کنترل بهینه
ابتکاری و فرا پروژه ،چند معیاره خطی و پوششی داده حمل و نقل ،آماری ،نظریهعملی تحقیق و علوم داده و روشهای
عددی در
شبکه ها و صف و نظریه در عملیات
ها
غیرخطی
ابتکاری زمانبندی و
بهینه سازی
بهینه سازی بازیها
شبیه سازی
ترکیبیاتی

منصور واعظ پور ،رئیس انجمن ریاضی ایران پخش شد .در انتها گزارش آماری
از مقاالت ارسالشده به کنفرانس توسط دکتر جعفر فتحعلی ،دبیر علمی
کنفرانس ،ارائه شد .پس از مراسم افتتاحیه ،از ساعت  9الی  12صبح ،سخنرانی
های عمومی به ترتیب توسط دکتر نظام مهدوی امیری ،دکتر رضا توکلی مقدم،
دکتر مجید سلیمانی دامنه و دکتر مهدی طلوع ایراد شد .سخنرانیهای آنالین از
بعد از ظهر روز یکشنبه  16شهریور شروع و تا عصر روز چهارشنبه  19شهریور
ادامه داشت که در این مدت سخنرانیها در  13جلسه و در موضوعات مختلف
انجام شد .همچنین دو کارگاه به ترتیب در عصر روزهای  17و  1۸شهریور توسط
دکتر محمد مهدی پایدار ،دکتر مجید ایرانمنش و دکتر علیرضا بحیرایی برگزار
گردید .جهت ایجاد فضای شادی و نشاط برای شرکتکنندگان در کنفرانس ،یک
سخنرانی در همین زمینه توسط خانم مهسا ذبیحی (روانشناس) روز دوشنبه
ساعت  19:3۰ایراد گردید.
الزم به ذکر است که در حالت آنالین ویدئوی مقاله ارائهشده طبق برنامه
زمانبندی که از قبل اعالم شده بود پخش شد و ارائهدهندگان مقاالت ،به صورت
آنالین پاسخگوی سواالت شرکتکنندگان بودند .در حالت آفالین ویدئوی
مقاالت در سایت کنفرانس بارگزاری شده بود و توسط شرکت کنندگان مورد
بازبینی قرار میگرفت .بازدیدکنندگان از مقاالت میتوانستند سواالت خود را در
مورد هر مقاله مطرح کنند و نویسنده مقاله به طور آفالین به سواالت پاسخ می
داد .در مراسم اختتامیه کنفرانس که در ساعت  16:3۰روز چهارشنبه  19شهریور
برگزار شد دکتر حجت احسنی طهرانی و دکتر جعفر فتحعلی ضمن تشکر از

بهینه سازی
معکوس

بهینه سازی مدل سازی
فازی ،غیر مالی ،ریسک،
قطعی ،زنجیره تامین
احتمالی و
تصادفی

شرکتکنندگان و دستاندرکاران برگزاری کنفرانس ،به تشریح نحوه ارسال
گواهیهای مقاالت و چاپ مجموعه مقاالت کنفرانس پرداختند.
از مجموع کل مقاالت ،تعداد  249مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ شد
که از این تعداد  61مقاله به زبان انگلیسی و  1۸۸مقاله به زبان فارسی بود.
همچنین با تشکیل یک کمیته علمی متشکل از نمایندگان انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،
مقاالتی جهت بررسی و چاپ در  7مجله معتبر علمی پژوهشی انتخاب و به این
مجالت ارسال خواهد گردید.
شکل  ،2وضعیت مقاالت ارسالی به کنفرانس بر اساس موضوع انتخابشده
توسط ثبتکننده مقاله را نشان میدهد .با توجه به این نمودار تعداد مقاالت
ارسالی در زمینههای زنجیره تامین ،مدل سازی مالی ،مکانیابی و حمل و نقل
بیشتر از سایر زمینهها بوده است .در شکلهای  3و  ،4به ترتیب آمار ارائه
دهندگان مقاله در کنفرانس بر اساس رشته تحصیلی و آخرین مدرک تحصیلی
بیانشده است .همانطور که انتظار میرفت تعداد شرکتکنندگان از دو رشته
مهندسی صنایع و ریاضی بیشتر از سایر رشتهها بود .شکل  ،6تنوع محل
سکونت شرکتکنندگان از استانهای مختلف را نشان میدهد .علیرغم اینکه
تعداد شرکتکنندگان از دانشگاه یزد بیشترین تعداد را تشکیل میدهد ،تعداد
محل سکونت شرکتکنندگان در کنفرانس از استانهای تهران و مازندران
بیشتر از سایر استانها میباشد.
4
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شکل :4آخرین مدرک شرکت کنندگان در کنفرانس

شکل  : 3وضعیت مقاالت بر اساس رشته تحصیلی ارا ئه
دهنده مقاله
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شکل  : ۵دانشگاه های با بیش از  3مقاله
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شکل  : 6استان محل سکونت شرکت کنندگان در کنفرانس
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تهیه و ارسال گزارش :دکتر جعفر فتحعلی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ،دبیر علمی سیزدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
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گزارش کارگاه بهینهسازی ناهموار و کاربردهای آن
 26و  27شهریورماه  ،1399دانشگاه صنعتی ارومیه

ثبتنام شرکتکنندگان در این کارگاه ارائه دادند .طبق گزارش وی ،بالغ بر
 17۰شرکتکننده از  ۸۰دانشگاه کشور و دانشگاههایی از خارج از کشور در این
رویداد ثبتنام کردند که بیش از  7۵درصد از شرکتکنندگان از اعضای هیات
علمی دانشگاهها ،فارغ التحصیالن دوره دکتری و دانشجویان دوره دکتری
بودند .با توجه به تخصصیبودن موضوع کارگاه ،میزان استقبال از این رویداد
قابل توجه بود.

کمیته برگزاری کارگاه بهینهسازی ناهموار و کاربردهای آن

دانشگاه صنعتی ارومیه در روزهای  26و  27شهریورماه  1399میزبان اولین
کارگاه برخط بهینهسازی ناهموار و کاربردهای آن بود .این کارگاه در دو بخش
«مبانی بهینهسازی ناهموار» و «مسائل جدید و کاربردها» با هدف آشنایی با
مفاهیم بهینهسازی ناهموار و فرصتهای تحقیقاتی ممکن در این حوزه از
جمله قابلیت توسعهی الگوریتمهای عددی ،معرفی زیردیفرانسیلهای جدید،
کاربردهای آنالیز ناهموار در فناوریهای نوظهور و غیره برگزار شد .آنالیز
ناهموار و بهینهسازی ناهموار شاخههایی از ریاضیات هستند که با ارائهی
مفهوم زیردیفرانسیل و زیرگرادیان به عنوان تعمیمی از مفهوم مشتق و بررسی
ویژگیهای آنها و مطالعهی کاربردهای این مفاهیم ،رویکردی جدید در
مواجهه با ناهمواری ظاهرشده در مدلهای بهینهسازی ریاضی ارائه میدهند.
این کارگاه که به صورت کامالً برخط و به همت گروه ریاضی دانشگاه صنعتی
ارومیه برگزار میشد ،در ساعت  9صبح روز چهارشنبه آغاز شد و در ابتدا دکتر
وحید سلوک معاونت آموزشی و پژوهشی و دکتر الناز اسگویی مدیر گروه
ریاضیات کاربردی دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن خوش آمدگویی ،بر ادامه
اجرای چنین کارگاههایی تاکید نمودند .سپس دکتر علیرضا کبگانی ،دبیر
اجرایی کارگاه و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه ،گزارشی از میزان

در بخش اول کارگاه ،دکتر مسلم زمانی ،عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
مشهد با ارائه دو سخنرانی با عنوانهای «بهینهسازی محدب ناهموار» و
«بهینهسازی نامحدب ناهموار» شرحی اجمالی از مطالب اولیه مربوط به مسائل
بهینهسازی ناهموار ارائه نمودند .سپس دکتر روح اهلل یوسفپور عضو هیات
علمی دانشگاه مازندران ،دو سخنرانی با عنوانهای «از بهینهسازی هموار تا
بهینهسازی ناهموار» و «الگوریتم روش دستهای و بررسی روشهای
بهینهسازی مسایل نامحدب» ارائه نمودند .در این سخنرانیها رویکرد استفاده
از مفاهیم بهینهسازی ناهموار در الگوریتمهای حل عددی این دسته از مسائل
تشریح شد .سپس اولین سخنرانی در بخش دوم کارگاه توسط پروفسور بوریس
مردوخویچ از دانشگاه وینه استیت آمریکا با عنوان
«Parabolic Regularity in Variational Analysis and
»Optimization
ارائه شد و به این ترتیب کارگاه در اولین روز ،به کار خود پایان داد .در روز
دوم ،دکتر سونا طاهری از دانشگاه  RMITاسترالیا سخنرانی خود را با عنوان
»«Nonsmooth optimization models in machine learning

ارائه دادند .سخنران دیگر صبح ،دکتر علیرضا کبگانی عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی ارومیه بودند که سخنرانی خود را با عنوان «مشتقات تعمیم
6
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یافته ،یک سیر تاریخی» ارائه کردند .بخش بعد از ظهر کارگاه با سخنرانی
دکتر اشکان محمدی از دانشگاه مینهسوتای آمریکا با عنوان

گزارش کنگره مشترک هوش محاسباتی
 12تا  14شهریورماه  ،1399دانشگاه فردوسی مشهد

»«Variational analysis of composite optimization

آغاز شد و کارگاه با سخنرانی دکتر فلیپه الرا از دانشگاه تراپاکای شیلی با
عنوان
«Global Directional Derivatives with Applications to
»Generalized Convexity and Generalized Monotonicity
به کار خود پایان داد .جناب آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه عضو هیات علمی
دانشگاه تهران دبیری علمی این کارگاه را بر عهده داشتند.

اولین کارگاه برخط بهینهسازی ناهموار و کاربردهای آن ،دانشگاه صنعتی ارومیه

تجربه این کارگاه نشان داد که اگر چه شرایط ایجادشده به دلیل شیوع کووید
 19مانع از گردهمایی حضوری شده است ،اما استفاده از فضای مجازی این
امکان را فراهم آورده است تا افراد عالقهمند بدون محدودیت مکانی و با هزینه
حداقلی بتوانند در رویدادهای علمی شرکت و به تبادل آرا بپردازند .در این
کارگاه ،عالقمندانی از تمامی استانهای کشور حضور داشتند که فرصتی
کمنظیر را نشان میداد .امید است این کارگاه آموزشی و همچنین کارگاههای
آموزشی دیگر در آینده نزدیک فرصت گردهمایی مجدد عالقهمندان به
حوزههای مختلف بهینهسازی را فراهم آورد .همچنین عالقمندانی که تمایل
دارند فیلمهای سخنرانیهای ایراد شده در کارگاه را دریافت نمایند میتوانند از
طریق ایمیل  nonsmoothworkshop@gmail.comدرخواست خود را
ارسال فرمایند.
تهیه و تنظیم گزارش :دکتر علیرضا کبگانی
دبیر اجرایی کارگاه و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

کنگره مشترک هوش محاسباتی توسط قطب علمی رایانش نرم و پردازش
هوشمند اطالعات و با حمایت انجمنهای علمی کشوری ،انجمن سیستمهای
فازی ایران ،انجمن سیستمهای هوشمند ایران و انجمنهای علمی بینالمللی
 IFSAو  IEEEدر تاریخ  12تا  14شهریورماه  1399به صورت مجازی در
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .کنگره مشترک هوش محاسباتی شامل دو
همایش هشتمین کنگره سیستمهای فازی و هوشمند ایران و چهارمین
کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی است .کنگره سیستمهای فازی و
هوشمند ایران نیز خود شامل دو کنفرانس نوزدهمین کنفرانس سیستمهای
فازی ایران و هفدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند است.
این کنگره با هدف ایجاد فرصتی منحصر به فرد برای تمام عالقهمندان ایرانی
و بینالمللی در دانشگاه ،صنعت و جامعه به منظور ارایه پژوهشهای اصیل ،در
حوزههای متنوع هوش محاسباتی و کاربردهای نوآورانه برگزار شد .دانشگاه
فردوسی مشهد اولین دوره کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند را در
سال  13۸6برگزار نمود و امور اجرایی برگزاری این دوره از دی ماه  1397با
موافقت دانشگاه فردوسی مشهد و انجمنهای علمی حامی آغاز شد .با توجه به
شیوع ویروس کرونا ،کنگره امسال به صورت مجازی برگزار شد .همچنین
امکان ثبتنام رایگان از طریق بورسیه اعالمشده در وبسایت کنگره برای
تعداد محدودی از عالقمندان فراهم گردید .در روز سه شنبه  11شهریورماه،
تعدادی از کارگاههای کنگره برگزار شد .روز چهارشنبه 12 ،شهریورماه که روز
آغازین کنگره بود ،در ساعت  ۸:3۰صبح ،برنامه افتتاحیه کنگره با موضوع
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اصلی "هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی" آغاز و در ادامه  2سخنرانی
کلیدی توسط  2تن از اساتید داخلی و خارجی ایراد شد .در بعداز ظهر روز
چهارشنبه ،نشستهای مقاالت و همچنین میزگردها علمی و صنعتی با حضور
مقامات کشوری و شخصیتهای برجسته علمی و مدیران و نخبگان بخش
صنعت در تاالرهای موازی برگزار گردید .روز پنجشنبه نیز ،تعدادی کارگاه و
نشست ارائه مقاالت و سخنرانی کلیدی و میزگرد برگزار شد و در انتها در روز
جمعه که روز پایانی کنگره بود 2 ،سخنرانی کلیدی و چند نشست ارائه مقاالت
برنامهریزی شد.
مخاطبین این کنگره را میتوان در پنج بخش زیر در نظر گرفت:
( )1جامعه علمی کشور که مرزهای دانش را در حوزه هوش مصنوعی گسترش
میدهند
( )2جامعه علمی کشور که از این دستاوردها در تحقیقات کاربردی خود بهره
میگیرند
( )3مجموعه سازمانها و شرکتهای دولتی یا خصوصی که اکنون با چالش
های کنونی کشور و جهان روبرو هستند

عنوان سخنرانی کلیدی

سخنران

ترکیب دادههای سخت و نرم

پروفسور مشیری ،دانشگاه تهران

-Lساختارها و هم خانوادهای از -EQجبرها

پروفسور شین ،دانشگاه شمال غرب
چین
پروفسور جون ،دانشگاه ملی گیونگ
سانگ ،کره جنوبی

کالنداده ،مفاهیم و کاربردها

دکتر خواسته ،دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

هوش چیست و هوشمند کیست؟

پروفسور طاهری ،دانشگاه تهران

شهرهای هوشمند انرژی آگاه

دکتر فریدونیان ،دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

مرزهای دانش هوش مصنوعی برای ارتقا
بهرهوری پژوهشهای علوم اسالمی

دکتر مینایی ،دانشگاه علم و صنعت
ایران

نمونهبرداری اهمیت وفقی :مصالحه بین
اکتشاف-تعمق در آمار و بهینهسازی

دکتر الویرا ،دانشگاه ادینبورگ

ساختارهای  Makgeolliو کاربرد آن در
-BCK/BCIجبرها

دکتر معین ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات

( )4مجموعه شرکتهای دانشبنیان که با حلقه واسط دانشگاه و صنعت
محسوبشده و با بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی کارآفرینی و خلق ثروت
میکنند

همافزایی هوشمصنوعی و کالندادهها
برای کاربردها و اهداف خوب
محاسبات تکاملی :مفاهیم و کاربردهای آن
در دنیای واقعی

( )۵کل جامعه انسانی ،به ویژه نسل آینده که میراث دار کلیه دستاوردها و
همچنین چالشهای بشریت خواهند بود.

عنوان کارگاه

مدرس

تحلیل دادهها با کمک روشهای آماری

دکتر حبیبیراد ،دکتر مهدی جباری

پردازش دادههای دنبالهای

مهندس اشکان صادقی لطف آبادی

تحلیل شبکههای اجتماعی

دکتر بهروز مینایی بیدگلی

آشنایی با شبکههای عصبی و شبکههای
عصبی عمیق

مهندس محمدحسین نیکی ملکی

شبکههای عصبی و شبکههای عصبی عمیق
( 2پیشرفته(

مهندس محمدحسین نیکی ملکی

پردازش هوشمند

دکتر صادقی

شهر هوشمند

دکتر برادران

پروفسور گندمی ،دانشگاه صنعتی
سیدنی

مراسم افتتاحیه کنگره مشترک هوش محاسباتی
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اطالعرسانی کنفرانسهای آتی
دوازدهمین کنفرانس بینالمللی تحلیل پوششی دادهها
 3۰مهر 1 ،و  2آبان  ،1399موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
(فراخوان دوم)

مراسم افتتاحیه کنگره مشترک هوش محاسباتی

در اختتامیه عالوه بر اعالم مقاالت برتر و تقدیر و بزرگداشت نویسندگان،
مراسمی جهت گرامیداشت استاد پیشکسوت هوش محاسباتی انجام پذیرفت و
همچنین از رسالهها و پایاننامههای منتخب انجمن سیستمهای هوشمند ایران
تقدیر به عمل آمد .در پایان برگزارکنندگان کنگره به نمایندگی از جامعه علمی
کشور از زحمات کمیته علمی ،هیئت داوران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
همکار در تیم پشتیبانی اجرایی سپاسگزاری کردند.

دوازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحلیل پوششی دادهها در تاریخ
 3۰مهر تا  2آبان  1399در شهر زیبای تنکابن برگزار خواهد شد .از جمله
اهداف برگزاری این کنفرانس ،تبادل یافتههای علمی در حوزه تحلیل پوششی
دادهها و کاربردهای آن ،فراهم آوردن بستری برای تبادل افکار و اندیشهها
میان دانشمندان ،پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی ،توسعۀ ارتباط بین
دانشگاه با مراکز پژوهشی ،ارگانها و دستگاههای اجرایی کشور ،ارائه
کاربردهای مدلهای تصمیمگیری و ارزیابی عملکرد در برنامهریزی سازمانی
و مدیریت اجرایی ،ایجاد فضایی برای آشنایی مسئولین ،نهادها ،شرکتها و
سرمایهگذاران با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی تحلیل پوششی دادهها
و ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان کارشناسان ،اساتید و
پژوهشگران جوان در محورهای زیر عنوان شده است:

با توجه به کیفیت عالی بسیاری از این مقاالت رایزنیهایی نیز با مجالت معتبر
علمی پژوهشی انجام شده است تا نسخه توسعهیافته مقاالت برجسته این
کنگره را مورد بررسی و چاپ قرار دهند .در این کنگره مقاالت به صورت
الکترونیکی از طریق وب سایت کنگره دریافت و بر اساس اصالت ،اهمیت،
کیفیت و شفافیت توسط داوران محترم بررسی و پذیرش یا عدم پذیرش شدند.
بیش از  24۰مقاله کامل دریافت شده بود که از این میان بیش از  14۰عنوان
پس از حداقل  2داوری مستقل ،برای سخنرانی و چاپ در مجموع مقاالت
کنگره توسط کمیته علمی پذیرفته شدند .در طی سه روز برگزاری کنگره نیز
کارگاههای آموزشی برای استفاده کارشناسان از صنعت در نظر گرفته شده
است .همچنین  1۰سخنرانی کلیدی ۵ ،میزگرد و  33نشست تخصصی در طی
سه روز برگزاری کنگره ارایه شد.

-

کاربرد تحلیل پوششی داده ها در کسب و کار

-

تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها

-

تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت

-

تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی

-

تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها

منبع :وبسایت کنگره

-

مدل های ترکیبی در تحلیل پوششی داده ها

-

چار چوب و شاخص های ارزیابی در کسب و کار
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-

تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و کالن داده ها

-

مباحث کاربردی تحلیل پوششی داده ها در اقتصاد ،مدیریت و زنجیره
تامین

اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای
تولیدی و خدماتی
 21آبان  ،1399دانشگاه گیالن

همچنین تاکنون دو کارگاه به شرح زیر تدارک دیده شده است:

کارگاه آموزشی شماره:1
تحلیل پوششی دادهها و بهینهسازی استوار

مدرس :پزمان پیکانی
زمان برگزاری 3۰ :مهر  99ساعت 13لغایت 1۵

کارگاه اموزشی شماره:2
مقالهنویسی

مدرس :دکتر علی ابراهیمنژاد
زمان برگزاری ۰1 :آبان  99ساعت  9لغایت 11
شرکت درکارگاهها ،برای عموم عالقمندان آزاد و
رایگان است.

با یاری پروردگار متعال و به منظور فراهمآوردن امکان هماندیشی و تبادل نظر
بین اساتید ،صاحبنظران و فعاالن صنعتی ،رصد فعالیتهای علمی و دستیابی
به آخرین یافتههای پژوهشی « ،اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای
تولیدی و خدماتی» در روزهای  21و  22آبانماه  1399توسط گروه مهندسی
صنایع دانشگاه گیالن و با حمایت علمی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
برگزار خواهد شد .بدینوسیله از کلیه اساتید محترم ،پژوهشگران گرامی و
دانشجویان عالقهمند به مباحث بهینهسازی و کاربرد آن دعوت میشود که
ضمن شرکت در کنفرانس ،با ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی خود بر غنا
و کیفیت علمی کنفرانس بیفزایند.
محورهای کنفرانس:

شایان ذکر است این کنفرانس بصورت مجازی برگزار خواهد شد.



داده کاوی

مهلت ارسال مقاله 30 :شهریور 1399



شبیه سازی

مهلت ثبتنام در کنفرانس 15 :مهر 1399



مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری کنفرانس 30 :مهر 1399



آدرس دبیرخانه :مازندران ،تنکابن ،خیابان فردوسی غربی ،کوچه شهدای
دانشجو ،موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تلفن۰11-۵42۸۸۸۵1 :

صنعت گردشگری



سیستم های سالمت



محاسبات نرم و فازی



مدیریت کسب و کار



بهینه سازی غیرقطعی

ایمیلdea12@irandeas.ir :
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لجستیک و زنجیره تأمین



صنعت بورس ،بانک و بیمه



مدیریت کیفیت و بهره وری



مدیریت نگهداری و تعمیرات



بهینه سازی در علوم مهندسی



برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی



تصمیم گیری چند معیاره و نظریه بازی



سیستم های آب و انرژی و سیستم های شهری

دکتر میرسامان پیشوایی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشمند یک درصد برتر جهان در حوزه مهندسی به استناد گزارش ISI-ESI
عنوان سخنرانی :کاربردهای مدلهای تصمیمگیری فازی در حوزه سالمت

همچنین ،این کنفرانس با سخنرانی تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی در
این حوزه برگزار خواهد شد.

دکتر فرهاد دلقپوش
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن
دکتر مهدی غضنفری
استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران
وزیر اسبق صنعت ،معدن و تجارت
عنوان سخنرانی :حوزههای تحقیقاتی و انطباق آن با نیازهای صنعتی

عنوان سخنرانی :وضعیت موجود صنایع استان گیالن و الزامات تحقق شعار
جهش تولید
شایان ذکر است که براساس پروتکلهای ابالغی ستاد مبارزه با کرونا و عدم
امکان برگزاری حضوری همایشهای علمی ،کنفرانس مذکور به صورت
مجازی برگزار میگردد.
مهلت ارسال مقاله 25 :مهر 1399
اعالم نتایج داوری 30 :مهر 1399
تاریخ برگزاری کنفرانس 21 :و  22آبان 1399

دکتر رضا توکلی مقدم
استاد تمام دانشگاه تهران
عضو وابسته شاخه مهندسی صنایع ،گروه علوم مهندسی ،فرهنگستان علوم
عنوان سخنرانی :تحول دیجیتالی و انقالب صنعتی چهارم

آدرس دبیرخانه :مازندران ،تنکابن ،خیابان فردوسی غربی ،کوچه شهدای
دانشجو ،موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
وبسایتhttp://copss.guilan.ac.ir :

ارسال فراخوان:
دکتر سید امین بدری
دبیر علمی کنفرانس
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تفکر سیستمی ،پویاییشناسی سیستمها و مدیریت فرآیندها

هفدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع



ارگونومی و فاکتورهای انسانی

دانشگاه فردوسی مشهد



مهندسی ساخت و تولید



اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی



مدیریت پروژه



شبیه سازی



محورهای کاربردی:
 oکارآفرینی و کسب و کارهای نوپا
 oتجارت الکترونیک
 oفناوری اطالعات و ارتباطات
 oمدیریت ارتباط با مشتری
 oصنعت توریسم و توریسم سالمت
 oصنایع غذایی
 oصنایع دفاعی

هفدهمین کنفرانس بینالملی مهندسی صنایع در شهر مشهد و به میزبانی گروه
مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخهای  1۵و  16بهمنماه 1399
برگزار خواهد شد .این کنفرانس به صورت ساالنه برگزار میشود .هدف از
برگزاری این کنفرانس ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی ،تبادل ایدهها
و برقراری ارتباطات مؤثر علمی و پژوهشی در حوزههای مختلف مهندسی
صنایع در محورهای زیر میباشد:
 تحلیل داده و دادههای بزرگ


هوش مصنوعی و سیستمهای خبره



مدیریت سیستمهای اطالعاتی و مدیریت دانش



بهینهسازی و تحقیق در عملیات



لجستیک و مدیریت زنجیره تامین



مکانیابی و مسیریابی



برنامهریزی تولید و کنترل موجودی



توالی عملیات و زمانبندی



مدیریت و مهندسی کیفیت



سیستمهای ایمنی ،نت و پایایی



مهندسی سیستمهای سالمت

 oانرژی
 oمحیط زیست
 oمدیریت شهری
 oصنایع بنیادی(فوالد ،نفت و گاز ،کشاورزی ،خودرو...)،
 oصنایع خدماتی(حمل و نقل ،آموزش ،مالی)...،
شایان ذکر است که هفدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع با توجه به
شرایط غیرقابل پیشبینی ناشی از بیماری کرونا و در راستای برگزاری هرچه
بهتر کنفرانس و ایجاد شرایط ایمن و بدون استرس برای شرکت همه
پژوهشگران به صورت "مجازی" برگزار خواهد شد.
تاریخهای مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت  1۵ :آبان 1399
نتایج داوری 1۵ :دی 1399
آخرین مهلت ثبت نام در همایش  2۵ :دی 1399
آدرس :مشهد ،میدان آزادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی ،گروه
مهندسی صنایع
تلفن۰۵1-3۸۸۰6۰61 :
ایمیلiiiec17@um.ac.ir :
وبسایتiiiec17@um.ac.ir :
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معرفی دانشگاه گیالن
میزبان اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی

دانشگاه گیالن از سال  1346با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت
آموزشی خود را آغاز نمود و در سال  13۵3به تصویب شورای گسترش
آموزش عالی رسید و در سالهای  13۵4–۵۵در چارچوب قرارداد بین
دولتهای ایران و آلمان غربی سابق ،دانشگاه گیالن ،تاسیس و از سال
 13۵6فعالیتهای آموزشی خود را با پذیرش  1۵۵دانشجو در  9رشته
تحصیلی آغاز نمود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دانشگاه گیالن بطور مستقل و بدون
وابستگی به آلمان ،فعالیتهای آموزشی خود را در  ۸رشته تحصیلی و با
حدود  ۵۰۰دانشجو از سرگرفت و با رشد و گسترش آموزش عالی در
کشور ،دانشکدههای علوم پایه ،فنی ،علوم کشاورزی،علوم انسانی و
پزشکی ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشکده منابع طبیعی و معماری و هنر تاسیس شدند.
دانشگاه گیالن هم اکنون در  137رشته گرایش کارشناسی 2۵3 ،رشته
گرایش کارشناسی ارشد 1۵4 ،رشته گرایش دکتری و در مجموع در ۵44
رشته گرایش دانشجو میپذیرد.
این دانشگاه در حال حاضر با  1۰دانشکده و یک واحد پردیس و دو
پژوهشکده (حوضه آبی دریای خزر و گیالن شناسی) با  ۵۸4عضو هیأت
علمی ،حدود  17۰۰۰هزار دانشجو (حدود  9هزار دانشجوی خانم و  7هزار
دانشجوی آقا) و به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال
کشور مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و ساالنه حدود
 4۵۰۰نفر دانشجو را در  ۵44رشته–گرایش در مقاطع تحصیلی
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری برای دوره های روزانه ،شبانه،
پردیس و مجازی پذیرش می نماید و این دانشگاه با اعضای اتحادیه
دانشگاه های دولتی کشور های حاشیه دریای خزر  ،برخی از دانشگاههای
کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا ارتباطات علمی و تبادل استاد
و دانشجو دارد.

قرار گرفتن در جمع دانشگاههای برتر سه نظام بینالمللی و رتبهبندی جهانی
تایمز ،لیدن ،شانگهای و دسته دانشگاههای یک درصد برتر دنیا و ده دانشگاه
برتر جامع کشور جزئی از توانمندیهای دانشگاه گیالن است.
دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن با هدف گسترش آموزش عالی و ارائه
خدمات آموزشی و پژوهشی به عالقمندان تحصیالت دانشگاهی به ویژه
جوانان منطقه شرق گیالن و غرب مازندران در یکی از زیباترین نقاط استان
گیالن ،شهرستان رودسر کنار ساحل خزر ،تاسیس شده است.
این دانشکده بعنوان یکی از موفقترین دانشکده های دانشگاه گیالن در سه
گروه آموزشی فعالیتهای خود را انجام میدهد .رشته مهندسی صنایع به
منظور تحقیق و بررسی مشکالت موجود با نگاه به آینده و تربیت نیروی
انسانی متخصص مورد نیاز در سال  1392همزمان با راهاندازی دانشکده فنی و
مهندسی شرق ایجاد شد .اولین دانشجویان رشته مهندصی صنایع در نیمسال
دوم سال تحصیلی  96-9۵فارغالتحصیل شدند که هماکنون در دانشگاههای
معتبر در دوره تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل بوده و یا جذب بازار کار
شدهاند .انجمن علمی مهندسی صنایع ،در سال  1393زیر نظر معاونت فرهنگی
دانشگاه شروع به فعالیت نمود .اهداف اصلی انجمن آشناکردن دانشجویان با
دورنمای شغلی یک مهندس صنایع و توسعه مهارتهای دانشجویان و در یک
جمله توانمندسازی دانشجویان برای حضور در بازار کار است .شایان ذکر است
که گروه مهندسی صنایع دانشکده برگزارکننده اصلی اولین دوره کنفرانس
بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی خواهد بود.

نمایی از طبیعت زیبای دانشگاه گیالن

منبع :سایت دانشگاه گیالن
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معرفی کتاب
نام کتاب :رویکردی نوین در هوش مصنوعی
مؤلفین :استوارتجاناتان راسل ،پیتر نورویگ

در این کتاب ،تالش نویسندگان بر این بوده است که دامنه رشته هوش
مصنوعی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهند .گستردگی این کتاب ،منطق،
احتمال ،ریاضیات پیوسته ،ادراک ،استدالل ،یادگیری ،اقدام و حتی از
دستگاههای ریزالکترونیکی تا روباتهای کاوشگر سیارهای را در برمیگیرد.
عنوان فرعی این کتاب ،رویکردی نوین است .عنوان مذکور به این موضوع
اشاره میکند که به جای توضیح هر زیر شاخه از هوش مصنوعی به سبک
خاص خودش ،سعی شده است تا تمام دانستهها در این زمینه در یک چارچوب
مشترک ارائه شوند .هدف اصلی این کتاب ،انتقال نظریاتی است که در بیش از
پنجاه سال گذشته در تحقیقات مربوط به هوش مصنوعی و همچنین در دو
هزار سال اخیر در علوم مربوطه مطرح شده است .یکی از مزایای این کتاب
ارائه نظرات با حفظ دقت و پرهیز از بیان رسمی بیش از حد است .هر کجا که
نیاز بوده است ،الگوریتمهای شبه برنامه نیز گنجانده شده است تا مفاهیم
ملموستر شود .این کتاب عمدتاً برای استفاده در دوره کارشناسی طراحی شده
است .اما به دلیل جامعیت و تعداد زیاد الگوریتمها میتواند به عنوان کتاب
مرجع برای فارغالتحصیالن ،دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای هوش
مصنوعی و متخصصینی که مایل به گسترش مرزهای دانش خود هستند ،مورد
استفاده قرار گیرد .تنها پیشنیاز این کتاب ،آشنایی با مفاهیم پایه علم رایانه
(الگوریتمها ،ساختمان دادهها و پیچیدگی) میباشد .همچنین حساب دیفرانسیل
در درک شبکههای عصبی و یادگیری آماری مفید خواهد بود.

کتاب به هشت بخش تقسیم شده است .بخش اول ،هوش مصنوعی ،دیدگاهی
از هوش مصنوعی را بر اساس نظریه کارگزارهای هوشمند (سامانههایی که می
توانند تصمیمگیری کنند که چه کاری انجام شود و سپس آن را انجام دهند)
عرضه میکند .بخش دوم ،حل مساله ،بر روشهای تصمیمگیری در مواقعی
میپردازد که باید از قبل چند قدم بعدتر را نیز در نظر گرفت (مانند سفر در یک
کشور و یا بازی شطرنج) .بخش سوم ،دانش و استدالل ،راههای ارائه دانش
درباره جهان(از قبیل چگونه عمل میکند ،در حال حاضر به چه شکل است و
اقدامات مختلف چه نتیجهای در بر دارد) و چگونگی استدالل با این دانش به
صورت منطقی را مورد بحث قرار میدهد .سپس ،بخش چهارم ،برنامهریزی،
درباره چگونگی استفاده از این روشهای استدالل برای تصمیمگیری درباره
اینکه چه اقدامی صورت گیرد (به طور مشخص با ساختن یک برنامه) به بحث
میپردازد .بخش پنجم ،دانش و استدالل غیرمنطقی ،مشابه بخشهای سوم و
چهارم است ،با این تفاوت که استدالل و تصمیمگیری را در حضور عدمقطعیت
در مورد جهان انجام میدهد ( به عنوان مثال ،سامانه تشخیص و مداوای
پزشکی) .روی هم رفته ،بخشهای دو تا پنج ،به بررسی آن بخشی از
کارگزارهای هوشمند میپردازد که مسئولیت تصمیمگیری را بر عهده دارند.
بخش ششم ،یادگیری ،روشهای تولید دانش مورد نیاز توسط اجزای
تصمیمگیرنده را توصیف میکند .بخش هفتم ،ارتباط ،ادراک و اقدام ،راههایی
که یک کارگزار هوشمند میتواند محیط خود را احساس کند و بداند که در
محیط چه میگذرد (از طریق بینایی ،المسه ،شنوایی و یا درک زبان) و راههای
تبدیل برنامه به اقدامات واقعی (از طریق حرکت روبات و یا بیان زبان طبیعی)
را بررسی میکند .در نهایت ،بخش هشتم ،نتیجهگیری ،گذشته و آینده هوش
مصنوعی و مفاهیم فلسفی و اخالقی هوش مصنوعی را مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهد.

دعوت به ارسال خبر
نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای
انجمن بهویژه نمایندگان محترم انجمن در دانشگاهها صمیمانه
دعوت میکند که با ارسال اخبار (ترجیحاً الکترونیکی) ،گزارش
همایشها ،نکات خواندنی ،دیدگاهها ،آگهیها و  ...به نشانی
 niors.info@gmail.comهمراه با نشانی و تلفن تماس به
اعتالی اطالعات جامعه تحقیق در عملیات کشور کمک نمایند.
اخبار ارسالی پس از تصویب ،همراه بانام نویسنده در نشریه خبری
درج خواهد شد.
سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
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تصاویر منتخب از هفتمین و هشتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات

هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

هشتمن کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

هشتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد
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نمایندگی انجمن در دانشگاههای سراسر کشور:

.1
.2
.3
.4
.۵
.6
.7
.۸
.9
.1۰
.11
.12
.13
.14
.1۵
.16
.17
.1۸
.19
.2۰
.21
.22
.23
.24
.2۵
.26
.27
.2۸
.29

نام دانشگاه
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه الزهرا (س)
دانشگاه امام حسین (ع)
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه تهران
دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه زنجان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سمنان
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پایه دامغان

نام نماینده
آقای دکتر مقصود سلیمان پور
خانم دکتر سعیده کتابی
خانم دکتر ترانه تجویدی
آقای دکتر سید مسعود مصدق خواه
آقای دکتر حسین موسایی
آقای دکترحمید اسماعیلی
آقای دکتر سعید عباس بندی
آقای دکتر جواد نعمتیان
آقای دکتر عادل آذر
آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه
آقای دکتر رضا توکلی مقدم
آقای دکتر کیوان امینی
آقای دکترمجید ادیب
آقای دکتر حسن میش مست نهی
آقای دکتر سامان بابایی
آقای دکترحمیدرضا نویدی
آقای دکتر سید عنایتا ...معافی
آقای دکتر هادی بصیرزاده
آقای دکتر نظام الدین فقیه
آقای دکتر سیدرضا حجازی
آقای دکتر عباس سیفی
آقای دکتر محمدرضا پیغامی
آقای دکتر بهروز علی زاده
آقای دکتر نظامالدین مهدوی امیری
آقای دکتر جعفر فتحعلی
آقای دکتر حمیدرضا ملکی
آقای دکتر مقصود امیری
آقای دکتر محمدرضا علیرضایی
آقای دکتر علی عباسی مالیی

نمایندگی انجمن در دانشگاههای سایر کشورها:
.1
.2
.3
.4
.۵
.6

دانشگاه گوانگجو ،چین
دانشگاه برمه ،آلمان
دانشگاه  ،MITآمریکا
دانشگاه استراوا ،چک
دانشگاه سلطان قابوس ،عمان
دانشگاه فوشان ،چین

آقای دکتر هادی زاویه
خانم دکتر الهام بهمنش
آقای دکتر نیما کاظمی
آقای دکتر مهدی طلوع
آقای دکتر Chefi Triki
آقای دکتر Bing-Yuan Cao

.3۰
.31
.32
.33
.34
.3۵
.36
.37
.3۸
.39
.4۰
.41

نام نماینده
نام دانشگاه
آقای دکتر محمد مهدی پایدار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آقای دکتر غالمحسن شیردل
دانشگاه قم
آقای دکتر مازیار صالحی
دانشگاه گیالن
آقای دکتر سید هادی ناصری
دانشگاه مازندران
آقای دکتر علی شکری
دانشگاه مراغه
آقای دکتر محمد صالح اولیاء
دانشگاه یزد
آقای دکتر محمد افضلینژاد
دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش
دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش آقای مهندس مرتضی صابری
آقای دکتر محمد رضا اکبری
دانشکده مهندسی گلپایگان
خانم دکتر نازی قمشلو
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
آقای دکتر علی فروش باستانی
مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه
آقای دکتر مصطفی حاجیآقائی
زنجان
دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه پیام نور
 .42مرکز مازندران
 .43مرکز مشهد

.44
.4۵
.46
.47
.4۸
.49
.۵۰
.۵1
.۵2
.۵3
.۵4

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بروجرد
واحد جویبار
واحد رشت
واحد زاهدان
واحد علوم و تحقیقات
واحد قائمشهر
واحد کرج
واحد الهیجان
واحد نور
واحد تبریز
واحد ارومیه

دانشگاه غیرانتفاعی
 .۵۵دانشگاه علوم و فنون مازندران
 .۵6دانشگاه شمال آمل

آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی
خانم دکتر عقیله حیدری

آقای دکتر محمدرضا معظمی گودرزی
آقای دکتر بابک خبیری
آقای دکتر علیرضا امیر تیموری
آقای دکتر علی پایان
آقای دکتر فرهاد حسینزاده لطفی
آقای دکتر مهدی فالح جلودار
آقای دکتر رضا کاظمی متین
آقای دکتر سهراب کرد رستمی
آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکالیی
خانم دکتر سحر خوش فطرت
خانم دکتر مریم خدادادی

آقای دکتر ایرج مهدوی
آقای محمد نبیپور
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و
دانشجویان
تمامی
عالقمندان میتوانند جهت
عضویت و یا کسب اطالعات
بیشتر در خصوص فعالیتها و
مزایای عضویت در انجمن به
نمایندگان انجمن مستقر در
دانشگاههای ذیل مراجعه کنند.
همچنین از تمامی عالقمندان
دعوت میشود که جهت
دریافت نمایندگی انجمن در
سایر دانشگاهها و موسسات
علمی و پژوهشی با دبیرخانه
انجمن مکاتبه نمایند .اطالعات
بیشتر در خصوص شرایط
دریافت نمایندگی در صفحه
نمایندگان پایگاه اینترنتی
نشانی
به
انجمن
 www.iors.irدر دسترس
است.
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