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 خبرنامه

 اتیعمل درانجمن ایرانی تحقیق  

  69تابستان، 71شماره  

 

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتخبری و علمی  ی هینشر 

  .ابدی یماست که در توسط انجمن انتشار 

 

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات :صاحب امتیاز

 دکتر سید هادی ناصری :مدیر مسئول

 سلیم باوندی :سردبیر

دکتر سامان بابایی، دکتر جعفر  :تحریریههیأت 

پورمحمود، دکتر مازیار صالحی، دکتر بهروز علیزاده، 

دکتر رضا قنبری، دکتر محمد مهدی پایدار، دکتر محمد 

صافی، دکتر داود درویشی  محمدرضامدرس یزدی، دکتر 

 سلوکالیی

 9316 تابستان :تاریخ انتشار

 سلیم باوندی :طراحی و تنظیم

 جلد 9111 :شمارگان

بابلسر، دانشگاه مازندران، دفتر نمایندگی انجمن  :نشانی

 تحقیق در عملیات

 51111113191-51130350170 :و دورنگارتلفن 

: نشانی الکترونیک خبرنامه
niors.info@gmail.com                               

  info@iors.ir              :نشانی الکترونیک انجمن

                          www.iors.ir :پایگاه اینترنتی
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 سر سرا یها دانشگاهاسامی نمایندگان انجمن در 
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  : سردبیرسخن 
 

 هیأت تحریریه نشریه که به نمایندگی از  دانم یمالزم  خود در ابتدا بر
 لیبد یب استاد درگذشت ی عهیضا، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 در را خویش عمر پربار های سال که را جهانشاهلو آقای دکتر جناب

، همچنین درگذشت نمودند صرف کشور به خدمت و علم راه
آموخته  منطق فازی و دانش گذار انیبن عسگر زادهپروفسور لطفعلی 
 ایرانی انجمن بخصوص کشور علمی ی جامعه به دانشگاه تهران را

و انجمن  ها دادهانجمن ایرانی تحلیل پوششی ، عملیات در تحقیق
 بهشت در روحشان که امید .گویم تسلیت های فازی ایران سیستم

  .دشبا آرامش قرین جاودان
نجمن ایرانی خبری ا ی هینشردیگری از شماره  لهیوس نیبد

جهت استحضار ( 9316 تابستان، هفدهمشماره )عملیات در تحقیق
، مدیران و گرامی مندان عالقهاعضای محترم انجمن و سایر 

ارائه انجمن  صورت گرفته یها تیفعالاز اخبار و  صنایع نظران صاحب
  .گردد یم

که با ارسال مطالب علمی و  شود یماز خوانندگان گرامی دعوت 
ها و  ، اخبار علمی دانشگاهها کنفرانسخبری خود اعم از اخبار برگزاری 

تکمیلی مرتبط، معرفی کتاب،  های تحصیالت دوره آموختگان دانش
های اینترنتی،  پایگاه افزار، معرفی مراکز تحقیقاتی و نشریه و نرم

مقاالت برگزیده، تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات  معرفی
. آتی خبرنامه یاری نمایند یها شمارهپیشنهادی دیگر ما را در تهیه 

با نام نویسنده در خبرنامه و  شده رفتهیپذاست، مطالب  ذکر انیشا
 همچنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس 

https://t.me/iors_Newsletter 

 .منتشر خواهد شد
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :خوانیدمطالبی که در این شماره می

 مهندسی صنایع پانزدهمین همایش ملی دانشجویی 

 اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب گزارشی از دهمین  

 توسعه ملی -ها گزارش نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده 

  تخصصی تحقیق در  عملیات -اولین نشست علمیگزارش 

 معرفی کتاب 

 فرم عضویت حقوقی 

 فرم عضویت حقیقی 
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 مهندسی صنایع پانزدهمین همایش ملی دانشجویی 
 یزد، دانشگاه 6231 آذر 32و 32

 

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع به منظور رشد و تعالی کشور 
جدیدترین مطالب  ارائهدانشجویان و  ییافزا همو توسعه دانش مهندسی صنایع، 

 یها انجمنتوسط اتحادیه  16آذر   32و  33و دستاوردهای این حوزه در تاریخ 
در  .گردد د برگزار میعلمی دانشجویی مهندسی صنایع به میزبانی دانشگاه یز

های دانشجویی مهندسی  توان گفت همایش ی قوی همایش می مورد پیشینه
گردید اما برای چندین سال  برگزار می ٠٧و  1٧ها قبل در دهه  صنایع از سال

های علمی دانشجویی  برگزاری آن متوقف شد و بار دیگر با همت اتحادیه انجمن
ها با عنوان چهاردهمین  ی آن پس از سال اولین دوره .مهندسی صنایع احیا گردید

به میزبانی دانشگاه صنعتی  19سال  همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در 
اجرایی و  گروهاین همایش با عنایت پروردگار و تالش  .شد برگزارامیرکبیر 

شد و همچنین همکاری و حضور  رو روبهپشتوانه قوی علمی با استقبال فراوان 
سراسر کشور را به دنبال داشت  یها دانشگاهعلمی و دانشجویان از  یها نجمنا

امید است با . همایش گردید تر تیفیباککه منجر به موفقیت و برگزاری هر چه 
بار دیگر شاهد درخشش ، برگزاری همایش گروهیاری و لطف خداوند و تالش 

 . این رویداد علمی دانشجویی در کشور باشیم

 یشمحورهای هما

 های سالمت سیستم 

 سازی گیری و بهینه تصمیم 

 کارآفرینی،تولید و اشتغال 

 مدیریت کسب و کار و بازاریابی 

 مهندسی صنایع و مدیریت فناوری اطالعات 

 ها تجارب کاربردی مهندسی صنایع در سازمان 

 دکتر مجید شخصی نیائی :رییس همایش

 دکتر داود شیشه بری :دبیر علمی

 مهندس علی ولی زاده :دبیر اجرایی

 :های مهم تاریخ

 مهر 3٧: مهلت ارسال مقاالت

 آبان 3٧ :اعالم نتایج داوری

 آذر 9٧ :در همایش نام ثبتمهلت 

 /http://ussaie.ir/sniec15 :وبگاه همایش

، دانشکده 9صفائیه، پردیس فنی و مهندسی، ساختمان فنی :دبیرخانه یزد

 332، اتاق 3مهندسی صنایع، طبقه 

 ٧393933399٧ :تلفن

سعید، دانشکده  بست بنو حافظ، ( عج)بین چهارراه ولیعصر  :دبیرخانه تهران

، اتاق 2مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه  یها ستمیسمهندسی صنایع و 
2٧1 

 ٧3962929392 :تلفن
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 فازی یها ستمیس اولین کنفرانس ملی مدیریت و 
 و صنعت ایران دانشگاه علم -6231آذر  2و 2

 

 

 یرانیبا همکارى انجمن ا یفاز یها ستمیسمدیریت و  یکنفرانس مل نیاول
و  رانیدر تهران دانشگاه علم و صنعت ا 16آذرماه  3تحقیق در عملیات در تاریخ 

ریاضی در تحقیق در  یساز مدلبا عنوان چهارمین کنفرانس ملی   16آذر  2
 یذکر است برنامه روز دوم با برگزار شایان .شود یمدر بابلسر برگزار عملیات 

 یها برنامهدر  کنندگان شرکتتمام  به .در برگزار خواهد شد یتخصص یها کارگاه
، تیریمدمحورهای کنفرانس شامل موضوعات  .شود یماعطا  یکنفرانس گواه

، برخی از محورهای باشد یمفازی و کاربردهای آن در علوم دیگر  یها ستمیس

 :باشد یمتخصصی کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل 

 های نوین در مدیریت و کاربردهای آنپژوهش

 مدیریت مالی 

  مدیریت اخالق 

  مدیریت ریسک 

  مدیریت کیفیت 

  مدیریت بازاریابی 

  مدیریت منابع انسانی 

  مدیریت محیط زیست 

  مدیریت تولید و عملیات 

  مدیریت استراتژیک و رقابت 

  مدیریت، اقتصاد، مالی ی رابطه 

  راهکارهای فازی برای مدیریت 

  های فازی در مدیریتکاربرد سیستم 

  ها و فناوری اطالعاتمدیریت سیستم 

  ی فازیهامدیریت و سیستم ی رابطه 

  و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس 

 های فازیسیستم

 رباتیک، کنترل و سیستم فازی 

  های سری زمانیفرآیند تصادفی فازی، مدل 

  علمی فازی محاسبات و یعدد زیآنال 

   دینامیکی فازی یها ستمیسمعادالت دیفرانسیل و 

   فازی  یها طیمحدر  یریگ میتصمو  یساز نهیبه، اتیعمل درتحقیق
 و غیرقطعی 

  فازی یبند خوشهو  داده زیآنالاحتمال فازی، و آمار 

   فازی یها ستمیسبرای  افزار نرمطراحی 

  و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس 

 محورهای ویژه کنفرانس

 ریاضیات مالی 

  اقتصاد کاربردی 

   دانشی علوم وکاربردهای فازی در مدیریت 

  علوم یها شاخهفازی در سایر  یها ستمیس 

  کاربردهای نظریه عدم قطعیت 

 :مهم یها خیتار

 9316آبان  9٧ :آخرین مهلت ارسال مقاله

 9316آبان  3٧ :آخرین مهلت ثبت نام

تهران، خیابان سمیه، بین بهار و مفتح، بن بست خوانساری، : آدرس دبیرخانه

 .2، واحد6پالک 

 ٧39٠٠٠23٧1٧: تلفن

 info@icmfs.ir: پست الکترونیک

 www.icmfs.ir: وبگاه کنفرانس
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 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات یالملل نیبـنفرانـس ک دهمینگزارش  

  بابلسر، 3116 اردیبهشت 31تا  31

 

انجمن ایرانی تحقیق  یالملل نیبدهمین کنفرانس با یاری خداوند متعال 

با حضور گسترده مهمانان خارجی و داخلی، اساتید، صنعتگران،  در عملیات

 باهای مختلف مرتبط  حوزه نظران صاحبدانشجویان، فرهیختگان، مدیران و 
اردیبهشت ماه سال  99تا  93تحقیق در عملیات و نهادهای همراه در  دانش
من ایرانی تحقیق در عملیات، مرکز در دانشگاه مازندران با همکاری انج 9316

مانی استان و برخی از نهادهای علمی و ساز یریگ میتصم یساز نهیبهالمللی  بین
هدف اصلی کنفرانس فراهم آوردن محیطی برای  انتقال . مازندران برگزار شد

دانش و تجربیات دانشگاهیان، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققین در 
یات، ایجاد بستری مناسب برای تعامل جامعه تحقیق در حوزه تحقیق در عمل

های ملی و  عملیات کشور، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی، تعامل با انجمن
برجسته با هدف تعامل علمی و ایجاد  نظران صاحبالمللی مرتبط، دعوت از  بین

این حوزه در عرصه  مندان عالقهموقعیت برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر 
های علمی پژوهشی در زمینه تحقیق در عملیات و علوم  المللی و پیشرفت بین

مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس  191در این راستا، بیش از . وابسته بوده است
تعدادی از مقاالت از کشورهای استرالیا، سوئد، جمهوری چک، . دریافت شد

زی به دبیرخانه ارسال آلمان، اسپانیا، هلند، دانمارک، اسلواکی، برزیل، چین و مال
المللی در مقایسه با  شده بود که یکی از نقاط برجسته این همایش بین

عضو  3٧با مشارکت و داوری بالغ بر . های گذشته بوده است های دوره کنفرانس

مقاله به صورت ارائه شفاهی و تعداد  3٠٠المللی تعداد  کمیته علمی ملی و بین
رغم مشکالت فراوان برای دعوت از  علی. ته شدمقاله به صورت پوستر پذیرف 999

خارجی قطعی و امور  کننده شرکت 99کنندگان خارجی در نهایت حضور  شرکت
 . مربوط به صدور ویزای ایشان نیز به صورت مطلوب انجام شد

های این کنفرانس در مراسم افتتاحیه، تقدیر از دو پیشکسوت  یکی از برنامه
در این . وزه علوم ریاضی و مهندسی صنایع بودتحقیق در عملیات کشور در ح

الدین  های علمی و آموزشی برجسته پروفسور نظام برنامه از زحمات و تالش
 .مهدوی امیری و پروفسور رضا توکلی مقدم تقدیر شد

 

 تجلیل از پروفسور مهدوی امیری و پروفسور توکلی مقدم           

 

برای این کنفرانس حضور دکتر رضا نیسانی، مدیر پیشین  توجه  قابلاز نکات 
یکی از  عنوان بهشرکت هواپیمایی بوئینگ از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آمریکا 

 .سخنرانان کلیدی بود
 

 
 دکتر رضا نیسانی 
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 تیدرنهاهای تخصصی،  های رسیده برای برگزاری کارگاه با عنایت به درخواست
ریزی شد و در ایام کنفرانس با حضور  پنج کارگاه آموزشی با عناوین زیر برنامه

 :مخاطبین هر بخش برگزار شد

 شهر هوشمند  :6شماره  کارگاه 

 دکتر مهدی قطعی و آرش رییسی :مدرسین       

 تصمیمات  یساز نهیبهداده در  کالنکاوی و  کاربرد داده :3کارگاه شماره

 ها سازمان و خلق مزیت رقابتی در

 دکتر اسماعیل هداوندی :مدرس       

 ریزی با اعداد صحیح های خطی سازی در برنامه ترفند :2کارگاه شماره 

 دکتر مهدی طلوع :مدرس      

 یبند رتبهنظام سنجش کارایی و  یساز ادهیپطراحی و  :2کارگاه شماره 

 ها شعب بانک

 دکتر مسعود خلیلی :مدرس      

 گمز افزار نرمآشنایی با  :5کارگاه شماره 

 دکتر مهدی طلوع :مدرس      

 هوشمند نقل و حملکارگاه سیستم  -سخنرانی دکتر مهدی قطعی

در  و نیز صنعت مرتبط با تحقیق در عملیات یها نهیزمدر این کنفرانس کلیه 
 :قرار گرفت یموردبررسمحورهای زیر 

 مالی یساز مدل 

 اقتصاد ریاضی و نظریه بازی 

 و لجستیک ونقل حمل، یابی مکان 

 مقید و نامقید یساز نهیبه 

 چند معیاره یریگ میتصمو  یساز نهیبه 

  بهینه سازی ترکیبیاتی 

 فازی یساز نهیبه 

  نیتأممدیریت تولید و زنجیره 

  یبند زمانمدیریت پروژه و  

 مدیریت و تحلیل ریسک 

 تصمیم سازی بهینه در صنعت گردشگری 

  سالمت و علوم حیاتیکاربرد تحقیق در عملیات در 

 کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی 

  ریاضی یساز مدلکاربرد آمار در 

  بانکی  یها ستمیستصمیم سازی بهینه در 

  ارتباطی یها شبکهگراف و 

  و مدیریت عملکرد ها دادهتحلیل پوششی 

 مصرف انرژی یساز نهیبه 

 ریاضی در شرایط عدم قطعیت یزیر برنامه 

 بهینه کنترل 

 نظریه صف 

 یکاو داده 

 کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم 

 

 Prof. Roos Cornelis سخنرانی

 

 Prpf. Adil Bagherovسخنرانی 

 

 Prof. Chefi Triki سخنرانی

 

 Prof. Chongqi Zhangسخنرانی 
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 دکتر سید هادی ناصری :دبیر کنفرانس

 دکتر ایرج مهدوی  :دبیر علمی

  دکتر داود درویشی سلو کالیی :دبیر اجرایی

مهدوی امیری، دکتر رضا توکلی مقدم،   نیالد نظامدکتر : اعضای کمیته علمی

دکتر سید هادی ناصری، دکتر ایرج مهدوی، دکتر غالمرضا نخعی زاده، دکتر 

محمد مدرس یزدی، دکتر سید مهدی تشکری هاشمی، دکتر کوروش عشقی، 

دکتر حسین تقی زاده کاخکی، دکتر غالمرضا جهانشاهلو، دکتر فرهاد حسین زاده 

رضایی، دکتر عبدالحمید صفایی قادیکالیی، دکتر علی محمدرضالطفی، دکتر 

 یمحمدتقمهرگان، دکتر سید  محمدرضااسماعیل خرم، دکتر مهدی طلوع، دکتر 

پور  محمداخوان نیاکی آملی، دکتر دالور بزرگ نیا، دکتر سعیده کتابی، دکتر 

عمران، دکتر اله بخش یزدانی، دکتر سهراب کرد رستمی، دکتر حسنعلی آقاجانی، 

ر موسی اسالمیان، دکتر علیرضا امیر تیموری، دکتر بهروز علیزاده، دکتر احمد دکت

، دکتر سید مصطفی خرمی زاده، دکتر کیوان امینی، دکتر رضا قنبری، شیپور درو

دکتر میرمحسن پدرام، دکتر مازیار صالحی، دکتر سامان بابایی، دکتر 

یوسف پور، ... ر روحفالح جلودار، دکتر سید باقر میر اشرفی، دکت یمحمدمهد

رضا پیغامی، دکتر محمد خدابخشی، دکتر محمدرضا صافی، دکتر      دکتر محمد

زهره اکبری، دکتر مهسا قندهاری، دکتر سید علی میر حسنی، دکتر مهدی 

قطعی، دکتر علیرضا فخارزاده، دکتر عقیله حیدری، دکتر آرزو نازی قمشلو، دکتر 

پایدار، دکتر داود درویشی، دکتر فائزه  یدمحمدمهمجید سلیمانی دامنه، دکتر 

زحمتکش، دکتر احمد مرادی، دکتر مهرداد مدهوشی، دکتر رضا کاظمی متین، 

 .دکتر محمد سلیمانی ورکی

  

 دکتر رضا نیسانی سخنرانی 

مراسم اختتامیه نیز پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن تحقیق در عملیات ایران 
دهندگان برگزاری کنفرانس و با  با تشکر و قدردانی دبیر کنفرانس از همه یاری
 . برگزار شداهدای لوح به مهمانان خارجی و مدرسین کارگاه 

 
 

تان اختصاص روز سوم کنفرانس نیز به برگزاری تورهای گردشگری در سطح اس
به طور ویژه به دعوت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری . داشت

برای  آبرود نمکنیا یک تور یک روزه  استان مازندران جناب آقای دکتر دالور بزرگ
مهمانان خارجی کنفرانس و با حضور رئیس محترم انجمن تحقیق در عملیات ایران 

ها برای  نوازی مازنی ای خوش از مهمان یحی خاطرهبرگزار شد تا با یک برنامه تفر
 .ایشان به همراه داشته باشد

 
 

 

 

 دکتر سید هادی ناصری
 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات دبیر دهمین کنفرانس بین

 

 

 

 

 
 

  

  

         تجلیل از مهمانان خارجی کنفرانس
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-ها ین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهنهمگزارش  

 توسعه ملی
 بجنورد  -31شهریور  61تا  62 

 

در  9319دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد در سال  رساند یمبه استحضار  
توسعه ملی   -ها خواست برگزاری نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

نمود  ارائه ها دادهرا به انجمن ایرانی تحلیل پوششی  9316در شهریور ماه 
 روزیفی که پس از بررسی توسط انجمن، مجوز برگزاری با ریاست دکتر عل

معماریانی دبیر علمی و دکتر  اهلل زیعز، دکتر (رییس واحد دانشگاهی)این
بالفاصله . صادر گردید 9319محمد ضمیریان دبیر اجرایی در انتهای سال 

با آدرس توسعه ملی  -ها تحلیل پوششی دادهکنفرانس نهمین منزلگاه 
conf.bojnourdiau.ac.ir/dea9 های  بارگذاری و اعضای کمیته

های کالن از  گذاری، علمی و اجرایی مشخص گردید و سیاست سیاست
های شرکت در  شایان ذکر است که هزینه .شد یرسان اطالعطریق منزلگاه 

واحد اردبیل  9312های سال قبل یعنی کنفرانس سال  کنفرانس با هزینه
 .یکسان و بدون افزایش مصوب گردید

 
 کتر عزیزاهلل معماریانی دبیر علمی کنفرانسسخنرانی د

این کنفرانس دکتر عباسعلی نورا، دکتر فرهاد حسین زاده  کلیدیسخنرانان 
 .ندلطفی، دکتر رضا کاظمی متین و دکتر رضا فرضی پور صائن بود

 

 دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

 

 دکتر عباسعلی نورا

 

 محمد خدابخشیدکتر 

 

 صائندکتر رضا فرضی پور 
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 :در محورهایمقاله کامل  39٧در این کنفرانس تعداد 

  ها دادهتئوری تحلیل پوشش 

 و پیچیده یا شبکهترکیبی،  یها مدل 

 نایقینی در تحلیل پوششی داده ها 

  پنج ساله توسعه یها برنامهچارچوب و شاخص های ارزیابی 

  بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه یزیر بودجهالگوهای 

   مختلف اقتصادی در سطح کالن و استانی یها بخشارزیابی 

  حاکمیتی یها دستگاهدر ارزیابی عملکرد  ها دادهجایگاه تحلیل پوششی 

  در صنعت، کشاورزی، خدمات و بهداشت ها دادهکاربرد تحلیل پوششی 

های علمی و با توجه به  به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد پس از بررسی
 پوستر صورت بهمقاله  92تعداد  مقاله در قالب سخنرانی و 999ای الزم، استانداره

 .شد ارائه 9316شهریور ماه  96و  99 شنبه پنجدر روزهای چهارشنبه و 

  

  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
 

 

 

 

 

 

پروفسور غالمرضا  یاد زندهگرامیداشت یاد و نام  های این کنفرانس، یکی از برنامه
دکتر در همین راستا، . بود های ایران جهانشاهلو پدر علم تحلیل پوششی داده

های شخصیتی و اخالقی  با بیان ویژگیدبیر علمی کنفرانس معماریانی  اهلل زیعز
های ایران خاطرنشان  ویی از پدر علم تحلیل پوششی دادهپروفسور و خاطره گ

یکی از نوابغ علم تحقیق در عملیات و تحلیل  دکتر جهانشاهلو ادی زنده»: کرد
مقاله در  36٧جلد کتاب و بیش از  33ها در ایران و جهان بود، چاپ  پوششی داده

المللی، وی را به چهره اول جهان در رشته تحلیل پوششی  مجالت معتبر بین
 .ها تبدیل کرد داده

 

 تجلیل از همسر پروفسور جهانشاهلو

دو کارگاه با عناوین ارزیابی عملکرد ویژه مدیران خراسان شمالی توسط آقایان 
معماریانی، عباسعلی نورا، علی محقر، فرهاد حسین زاده لطفی،  اهلل زیعزدکتر 

توسط آقای دکتر  Rافزار  محمد خدابخشی و رضا فرضی پور صائن و کارگاه نرم
همچنین  .برگزار شدکنفرانس واعظ قاسمی و سرکار خانم زهره مقدس در حاشیه 

و  توسعه ملی با حضور پژوهشگران-نهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها در
 و بازرس انجمن تحلیلها، اعضای هیات مدیره  استادان علم تحلیل پوششی داده

برای مدت دو سال با رای اکثریت انتخاب ( دومین دوره)های ایران  پوششی داده

 .شدند

 

 محمد ضمیریان دکتر
 توسعه ملی -ها دبیر اجرایی نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده
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 تخصصی تحقیق در عملیات-اولین نشست علمیگزارش  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -3116تیر  72

 
تخصصی تحقیق در عملیات برای نخستین بار با حضور استادان  -نشست علمی

های مختلف کشور و مدیران صنایع استان  دانشگاهو پژوهشگران و دانشجویان 
استادان  رویداددر این . شد اسالمی واحد تبریز برگزار در دانشگاه آزاد

و فنون مازندران، صنعتی  علوممازندران، ، یصنعتهایی همچون  دانشگاه
منطقه آزاد ای از سازمان  نماینده بل، سمنان، شهید مدنی آذربایجان،نوشیروانی با

، مهندسی صنایع گروه ریاضی اتیداس ،مایندگان انجمن تحقیق در عملیاتنارس، 
 و عملیات در تحقیق نظریهنشست  این محورهای .حضور داشتند مدیریت و

 در تحقیق ایرانی انجمن یها تیفعال تشریح مهندسی، علوم با آن کاربرد

 .بود صنعتی و کاربردی یها پروژه با عملیات در تحقیق ارتباط عملیات،

 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزعکس جمعی از اولین نشست علمی تخصصی

 9316تیر  31

صی توسط استادان و مدیران های علمی تخص ها و کارگاه برگزاری سخنرانی
سه بر همین اساس  .بودهای این نشست  برنامه نیتر مهمشده کشوری از  شناخته

، آموزش پایدار یمحمدمهدتوسط دکتر  چندهدفه یساز نهیبهکارگاه با عناوین 
های  و تنظیم پارامتر الگوریتم توسط دکتر شهرام سعیدی لینگو افزار نرم

توسط دکتر مهدی پوسفی  Minitabبا نرم افزار  RSMفراابتکاری با تاگوچی و 
همچنین . برگزار شددر این نشست با ارائه گواهی معتبر نژاد عطاری 

و معرفی انجمن به ترتیب  یور بهرهنه زنجیره تامین، های کلیدی در زمی سخنرانی
دکتر سید هادی ناصری صورت  توسط دکتر ایرج مهدوی، دکتر سلیمان ایرانزاد و

 نحوه و ها سخنرانی درباره پاسخ و پرسش جلسههمچنین برگزاری  .گرفت

 دکتر سلیمانی، دکتر توسط عملیات در تحقیق ایرانی انجمن در عضویت

در پایان نشست از  .بخش دیگری از این مراسم بود صافی دکتر و پورمحمود
ریاست محترم  و نمایندگان انجمن تحقیق در عملیات، رهیمد  ئتیهاعضای 

ها  سخنران دانشگاه آزاد واحد تبریز، معاون پژوهشی، ریاست دانشکده علوم پایه،
 .تجلیل شد ها کارگاهو مدرسان 

 

 

انجمن ایرانی  سییر بیناسخنرانی دکتر ایرج مهدوی، 
 تحقیق در عملیات

 

، دبیر نشست فطرت خوشدکتر سحر سخنرانی 
 تخصصی تحقیق در عملیات

 

جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان انجمن و اعضای 
 منهیات مدیره انج

 

گیری  پایدار، کارگاه تصمیم یمحمدمهدسخنرانی دکتر 
 معیاره چند

 
 فطرت خوشدکتر سحر 

 عملیات در تحقیق تخصصی – علمی نشست ر اولیندبی
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 معرفی کتاب

 ریزی هندسی فازی برنامه: نام کتاب

 کَووپروفسور بینگ یوآن : یمؤلف

 3003: سال چاپ

از جمله مسایلی که در 

های اخیر مورد توجه  سال

اند،  زیادی قرار گرفته

 طیریزی خ برنامه ایلمس

اما اغلب هستند، فازی 

سازی  بهینه های همسال

های  شده در مدلمطرح 

بوده و ی غیر خطسی مهند

 طیریزی خ رو برنامه از این

ها کاربردی  برای حل آن

ها  که در آنی مسایل. ندارد

ها  تابع هدف و محدودیت

باشند به  یتوابع نمای

قدرتمند  روش یک ریزی هندسی مساله برنامه .اند معروف یریزی هندس برنامه

 های اخیر در سالسازی غیرخطی است که  برای حل مسایل بهینه

در . های فازی مورد توجه خاص قرار گرفته است سازی آن در محیط مدل

ریزی  شده است، مفاهیم مربوط به برنامه فصل تنظیم 1کتاب حاضر که در 

ها،  هندسی فازی چندهدفه از قبیل فازی بودن توابع هدف و محدودیت

بخش  اع اعداد فازی در ضرایب، شرایط وجود جواب بهینه فازی و رضایتانو

 .است شده مطرح مؤثرهای  ریزی هندسی فازی و برخی از الگوریتم در برنامه

ها و  ها، ایده نویسنده سعی کرده است در کنار بیان دقیق مفاهیم، روش

و  ریزی هندسی کالسیک کاربردهای فراگیر، برخی از رویکردهای برنامه

ریزی  های کاربردی از برنامه های فازی را به همراه مثال نظریه مجموعه

 . های انرژی برق تشریح کند هندسی فازی در سیستم

 

 

Bing Yuan Cao 

 

شمند توسط انتشارات چندین کتاب ارز پروفسور بینگ یوآن کَوو از 

 :از اند عبارتاپ رسیده است که اشپرینگر به چ

Fuzzy Information and Engineering and Decision (2018) 

Fuzzy Systems & Operations Research and Management 

(2016). 

Ecosystem Assessment and Fuzzy Systems Management 

(2014). 

Fuzzy Information & Engineering and Operations 

Research & Management (2014). 

Fuzzy Engineering and Operations Research (2012) 

Quantitative Logic and Soft Computing (2010). 

Fuzzy Information and Engineering (2010). 

Optimal Models and Methods with Fuzzy Quantities 

(2010). 

Fuzzy Information and Engineering (2007). 

 

 & Fuzzy Informationسردبیر مجله  عنوان بهایشان همچنین 

Engineering  مشغول به فعالیت هستند. 

 

 

 

 

 

http://www.springer.com/la/book/978-3-319-66513-9
http://www.springer.com/la/book/978-3-319-19104-1
http://www.springer.com/la/book/978-3-319-03448-5
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-38666-4
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-38666-4
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-28591-2
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-15659-5
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-14879-8
http://www.springer.com/la/book/978-3-642-10710-8
http://www.springer.com/la/book/978-3-540-71440-8
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 توسعه ملی  -ها نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده کنندگان شرکتعکس جمعی از 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد  ، 9316شهریور  96تا  92

 

 

 

 اتیدر عملانجمن ایرانی تحقیق  یالملل نیبنمایشگاه دهمین کنفرانس 

 مازندران دانشگاه ، 16 اردیبهشت 99تا  93

 

 

 

 
دهمین ای کمیته اجرایی رییس انجمن تحقیق در عملیات با اعض یشیاند همجلسه 

 بابلسر ، 9319بهمن  ،المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بینکنفرانس 

 

 

  کارگاه ارزیابی عملکرد ویژه مدیران خراسان شمالی

 9316 شهریور 96تا  92 ،توسعه ملی -ها نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

 آزاد اسالمی واحد  بجنورددانشگاه 
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 :های سراسر کشور انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه.

 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .9

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .3

 خانم دکتر ترانه تجویدی ( س)الزهرا  دانشگاه .3

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا (ع) امام حسین دانشگاه .2

 آقای دکتر حسین موسایی دانشگاه بجنورد .9
 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان  یبوعل دانشگاه .6

 یدکتر سعید عباس بند یآقا ( ره)  یخمین  امام  یالملل بین دانشگاه .1

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .٠

 دکتر عادل آذر یآقا  مدرس  تربیت دانشگاه .1

 دکتر جهانشاهلو یآقا تربیت معلم دانشگاه .9٧

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .99

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .93

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه  یراز دانشگاه .93

 دکترمجید ادیب یآقا  زنجان دانشگاه .92

  و بلوچستان  سیستان دانشگاه .99

 دانشگاه سمنان .96

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .91

 یمعاف... ا دکتر سید عنایت یآقا  شهید باهنر کرمان دانشگاه .9٠

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز  شهید چمران دانشگاه .91

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .3٧

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا  اصفهان  یصنعت دانشگاه .39

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر  یصنعت دانشگاه .33

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا یخواجه نصیرالدین طوس یصنعت دانشگاه .33

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .32

 یامیر یالدین مهدو دکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .39

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .36

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .31

 یدکتر مقصود امیر یآقا  یطباطبائ  عالمه دانشگاه .3٠

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا  ایران  و صنعت  علم دانشگاه .31

 یمالی یعباس یدکتر عل یآقا علوم پایه دامغان دانشگاه .3٧

 یدکتر ایرج مهدو یآقا علوم و فنون مازندران دانشگاه .39
 
 
 
 گوانگجو، چین دانشگاه .9

 دانشگاه برمه، آلمان .3

 دانشگاه مالزی، مالزی .3

 دانشگاه استراوا، چک .2

 مائده میرمحسنیخانم 
 الهام بهمنشدکتر  خانم
 نیما کاظمیدکتر  آقای

 آقای دکتر مهدی طلوع

 
  

 

 دانشگاهنام 

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .39

  قم دانشگاه .33

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا  گیالن دانشگاه .33

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .32

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .39

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .36

 نژاد یدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .31

 یصابر یمهندس مرتض یآقا دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش .3٠
 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .31

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .2٧
 دانشگاه تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیل مرکز .29

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .23

 مرکز مشهد .23
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .22

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .29

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .26

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .21

 یزاده لطف دکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .2٠

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .21

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .9٧

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .99

 واحد نور .93

 واحد تبریز .93

 واحد ارومیه .92

 یپرچیکالی یرحمان نژ دکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 خانم دکتر مریم خدادادی
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تمامی دانشجویان و عالقمندان 
توانند جهت عضویت و یا  می

کسب اطالعات بیشتر در 
ها و مزایای  فعالیت خصوص

عضویت در انجمن به نمایندگان 
های  انجمن مستقر در دانشگاه

 .ذیل مراجعه کنند
همچنین از تمامی عالقمندان 

شود که جهت دریافت  دعوت می
نمایندگی انجمن در سایر 

ها و موسسات علمی و  دانشگاه

پژوهشی با دبیرخانه انجمن 
اطالعات بیشتر در . مکاتبه نمایند

خصوص شرایط دریافت 
نمایندگی در صفحه نمایندگان 
پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی 

www.iors.ir  در دسترس
.است

 :عضویت حقوقی
ها، موسسات کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت
دریافت و  با توانند یم مند عالقه

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
و یا دریافت فایل  فرم مقابل)

و واریز  (از سایت انجمن آن
مبلغ حق عضویت و ارسال 
مدارک به دبیرخانه انجمن به 
عضویت حقوقی در انجمن 
ایرانی تحقیق در عملیات 

 .درآیند
نیاز به کسب در صورت 

اطالعات بیشتر لطفا با دبیرخانه 
 .انجمن مکاتبه فرمایید

 :حامیان انجمن
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 درخواست عضویت حقیقی

 :مشخصات فردی. ۱

 ............................................................................... :نام خانوادگی  ................................................ :نام
First Name: ......................................                         Last Name: ...................................................... 

 :شماره ملی،   ................. :شماره شناسنامه،   ............. :محل تولد  ، ..... سال.....  ماه.....  روز :تاریخ تولد،   □زن □مرد :جنسیت
......................................... 

 :مشخصات تحصیلی و شغلی. ۲

 ............................ ذکر شود □غیره، □کارشناسی، □کارشناسی ارشد، □دکتری :آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده
 .................... :تخصص.................... : رشته تحصیلی..........  :سال دریافت آخرین مدرک

 ........................................ :کشور/ شهر/ دانشگاه

 ......................... ذکر شود □غیره، □کارشناسی □کارشناسی ارشد □دانشجوی دکتری، □مربی، □استادیار، □دانشیار، □استاد :مرتبه علمی
 :نشانی پستی برای مکتوبات و ارسال مرسوالت

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
 :حصیلمحل خدمت یا تنشانی 

..................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................ :دورنگار محل خدمت یا تحصیل،  ........................ :تلفن محل خدمت یا تحصیل،  ........................(: ضروری)تلفن همراه 
 ............................................................................................... :نشانی پست الکترونیکی

 :اطالعات مربوط به عضویت. 3

 9.9٧٧.٧٧٧: ساله سه □ -ریال ٠٧٧.٧٧٧: ساله دو □-ریال 9٧٧.٧٧٧: ساله یک □ (:اقل کارشناسی ارشددارا بودن مدرک حد)اعضای پیوسته 
 ریال

 ریال 29٧.٧٧٧: ساله دو □ -ریال 39٧.٧٧٧: ساله یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.9٧٧.٧٧٧ □:حق عضویت پیوسته دائم

 :توضیحات

 اساسنامه انجمن، فقط اعضای پیوسته در مجمع عمومی صاحب رأی هستند طبق. 

 پرداخت حق عضویت به طرق ذیل مقدور است: 

بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سپس ارسال تصویر فیش واریزی  31/3321199٠واریز به حساب جاری شماره  -9
 . info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 

به ایمیل ( jpg.) کس پرسنلی با فرمتات آموزشی ، سپس درخواست ایمیلی همراه با عها و موسس پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه -3
info@iors.ir . 

 www.iors.ir: وبگاه انجمن. 9269٠69921کد پستی  - 31پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران : آدرس 
 
 

 :تاریخ
 :شماره

 :پیوست



 

 

 غالمرضا جهانشاهلوپروفسور شادروان 
 

 یبه دبستان یسالگ ششدر . سمقاور از توابع فراهان متولد شد روستایدر  9333/93/31جهانشاهلو در  غالمرضا

 چیه که ییازآنجا  .گرفت 9332را در سال  ییرفت و مدرک ششم ابتدا شده ساختهمالک  هیریکه از محل خ

 یسال به کار کشاورز 3کرد و به مدت  لیده وجود نداشت، به ناچار ترک تحص یلومترید کص تا فاصله یرستانیدب

 یها رستانیاز دب یکیدر( اول کلیس)نهم  تا کالس. در شهر اراک رفت یرستانیبه دب 9331در سال . پرداخت

ادامه  یآمد و او را برا شیبود پ وا یکه نقطه عطف زندگ یاتفاق 932٧در تابستان . جنوب شهر اراک درس خواند

 نیرا در ا لیسال تحص 3 هیبق. در اراک بود، کشانددبیرستان  نیکه بهتر طالبیابن اب یعل رستانیبه دب لیتحص

او در . شرکت نمود یدر کنکور سراسر 9323 تابستان. را اخذ نمود یاضیر پلمید 9323مدرسه گذراند و در سال 

 یعلوم دانشگاه دانشکده کیزیف یاضری در رشته یعمران بود قبول نشد ول موردعالقه خود که مهندسی رشته

 9326سه ساله بود که در تابستان  سانسیدوره ل نیجهانشاهلو آخر کارشناسی دوره. به شهر مشهد رفت تحصیلادامه  یشد و برا رفتهیمشهد پذ یدانشگاه فردوس

شده بود و قرار بود  سیمصاحب که تازه تأس تردک اتیاضری به نام مؤسسه یداشت و در آن زمان در مرکز یریبه دب خاصی او عالقه. نمود و به تهران برگشت افتیدر

( سابق معلم تیترب) یدانشگاه خوارزم یاضیدر گروه ر یاضیگروه ر اریاستاد عنوان بهغالمرضا جهانشاهلو  9321/1/9 خیتار در. شد رفتهیکند پذ تیمدرس دانشگاه ترب

 یمحض به کاربرد یاضیاز ر ونچ .به خارج از کشور بفرستد لیادامه تحص یرفت او را براگ میتصم 9399دانشگاه در سال  ،سیسال تدر 3پس از . کار را شروع کرد

اخذ مدرک دکترا به دانشگاه برونل  یدوره برا نیپس از اتمام ا. ردیاز دانشگاه ساوت همپتون بگ اتیدر عمل قیدر تحق سانسیل فوق کیرشته داده بود مجبور شد  رییتغ

 ماه از رساله بهشتیدر ارد یعنی 9399/3/3٠ خیتار در .کارکرد اتیدر عمل قیقتح یها مدل یها تمیدر بسط توسعه الگور ترایو پروفسور م لیرفت و تحت نظر پروفسور ب

 9399در سال . آماده شود سیتدر یکه وجود داشت برا یماه 2به تهران برگشت تا در مدت 9399در خرداد . بود 9399/1/9او  تیمأمور انپای. دکترا خود دفاع نمود

 :توان به موارد زیر اشاره کرد وی می یها سمتمشاغل و  ازجمله .را شروع کرد سیمجدداً تدر

 عضو هیأت علمی و استاد گروه ریاضی دانشکدۀ علوم پایه دانشگاه خوارزمی 

  به مدت دو سال یآور فنمعاون وزیر علوم، تحقیقات و 

  سالمعاون شهردار تهران به مدت هفت 

  سال 9٧معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی به مدت 

 معاون سازمان هواپیمایی کشور 

 معاون پژوهشی دانشگاه دانشگاه خوارزمی 

  مترو یانداز راهاز بانیان 

 از بانیان خطوط ویژۀ اتوبوس بی آرتی 

 های شهرداری از بانیان ترمینال 

 :افتخارات و دستاوردها وی نیز به شرح ذیل است ازجمله

  های ایران پدر علم تحلیل پوششی داده 

  عضو انجمن ریاضی ایران 

   (دوره اول) انجمن تحقیق در عملیاتهیات مدیره عضو 

   ها انجمن تحلیل پوششی دادههیات مدیره عضو 

و  یدکتردانشجوی دوره  99٧حدود  ییراهنماجلد کتاب و  33ها چاپ  سال نیکه ماحصل ا را رها نمود ییاجرا یو کارها افتیارتقاء  یبه مرتبه استاد 9316در سال 

 . باشد یم مقاله در مجالت معتبر خارجی 3٧٧بیش از مقاله در مجالت معتبر که  36٧از  شیارشد و چاپ ب یکارشناس 3٧٧از  شیب ییراهنما

روحشان شاد و یادشان گرامی باد
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