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 :سردبیرسخن 
هوا. دو سال است  نیا دهدیم یتازگ یچقدر بو د،یآیو بهار م دیع یبو

ها و دغدغه یبا تمام ،است گرفته ی به خوددینوروز شکل جد دیکه ع
را  ۱۴۰۰نوروز  دیع ح،یصح یزیربا برنامه توانیمشکالت هنوز هم م

گ مر دیو شا یخانگ نهیبرگزار کرد. امسال به خاطر قرنط زیخاطره انگ
شده است.  دهیپاش یصورت برخ یاز غم و اندوه رو یگرد زان،یعز یبرخ
شادتر  یبا دل یخانگ هنیو قرنط یبهداشت یهاپروتکل تیبا رعا توانیم اما

 اتیاز ه یندگیتا به نما دانمیالزم م نجای.  در ارفت دیبه استقبال سال جد
و  کیضمن تبر اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یخبر هینشر هیریتحر

 یاز کادر پزشک ،یبه همه خوانندگان گرام دیسال جد دنیشادباش فرارس
و همه فعاالن در  یخدمات یروهایو ن ارانیاعم از پزشکان و پرستاران، به

بوده در صف مقدم مبارزه با کرونا هستند،  یادیحوزه که مدت ز نیا
 یسال از خداوند متعال سال یانیپا یروزها نیدر ا نیکنم. همچن یقدردان

جامعه  و باالخص رانیا فیملت شر کیکای یبرا تیو سرشار از موفق کوین
 .مینمایمسالت م رانیا اتیدر عمل قیتحق

تحقیق ی خبری انجمن ایرانیشماره دیگری از نشریه لهیوسنیبد
( جهت استحضار اعضای ۱399 زمستان، هفتمو  بیستدرعملیات )شماره 

 صنایع نظرانصاحبگرامی، مدیران و  مندانعالقهمحترم انجمن و سایر 
 .گرددیمی صورت گرفته انجمن ارائه هاتیفعالاز اخبار و 

که با ارسال مطالب علمی و خبری خود  شودیمت از خوانندگان گرامی دعو
 آموختگاندانشها و ، اخبار علمی دانشگاههاکنفرانساعم از اخبار برگزاری 

افزار، تکمیلی مرتبط، معرفی کتاب، نشریه و نرم های تحصیالتدوره
مقاالت برگزیده،  های اینترنتی، معرفیپایگاه معرفی مراکز تحقیقاتی و

وزشی و یا موضوعات پیشنهادی دیگر ما را در تهیه تهیه محتوای آم
نده در با نام نویس شدهرفتهیپذی آتی خبرنامه یاری نمایند. مطالب هاشماره

 خبرنامه و همچنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس
https://t.me/iors_Newsletters 

 منتشر خواهد شد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 خوانید:مطالبی که در این شماره می

 سخن سردبیر 
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 عملیات

  یپوشش لیتحل یالمللنیکنفرانس ب نیدوازدهمگزارش 

 هاداده

 یهاستمیسی سازنهیبه یکنفرانس مل نیگزارش اول 
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المللی انجمن ایرانی تحقیق در چهاردهمین کنفرانس بین 

 عملیات 
 سجادصنعتی  دانشگاه، ۱۴۰۰ مهر 29 الی 27

 

 27 اریخت در عملیات در تحقیق ایرانی انجمن المللی بین کنفرانس چهاردهمین
 خواهد برگزار مشهد شهر در سجاد،صنعتی  دانشگاه توسط ۱۴۰۰ مهر 29الی 
 قیتحق یدر حوزه یکنفرانس علم نیو معتبرتر نیترگکنفرانس، بزر نیا .شد

ز ا یریمباحث، همه ساله جمع کث ی. با توجه به گستردگباشدیم اتیدر عمل
یکنفرانس شرکت م نیاز سراسر جهان در ا یو صنعت یگران دانشگاهپژوهش

« مقاالت»خود را در قالب  یعلم یهاافتهی نیدتریجد توانندی. عالقمندان مکنند
 :ندیارسال نمادر محورهای زیر  «یتیریتجارب مد»و 

 غیرخطی و خطی سازیبهینه 

 وار،است ای،بازه احتمالی، فازی،) قطعیت عدم شرایط در سازیبهینه 
 تصادفی و ... خاکستری،

 سازیشبیه بر مبتنی سازیبهینه 

 ترکیباتی سازیبهینه 

 عددی سازیبهینه 

 معکوس سازیبهینه 

 شبکه و ونقلحمل هایلمد سازیبهینه 

 آن کاربردهای و بهینه کنترل 

 تخصیص و یابیمکان 

 لجستیک و تامین زنجیره 

 بندیزمان و پروژه مدیریت 

 ریسک و مالی سازیمدل 

 آن کاربردهای و چندمعیاره گیریتصمیم 

 ابتکاری فرا و ابتکاری هایروش 

 هاداده پوششی تحلیل 

 (سازیبهینه هوشمند هایروش) نرم محاسبات 

 (و... آماری هایروش کاوی، داده) داده علم 

 انرژی، نظامی، و دفاعی صنایع در عملیات در تحقیق کاربردهای 
 ...و پزشکی

 پساکرونا و کرونا دوران در عملیات در تحقیق نقش 

و  هاشگاهینما ،یآموزش یهاکارگاهکنفرانس،  نیا یزمان با برگزارهم
. گرددیبرگزار م یو صنعت یعلم یهالشمسابقات و چا ،یتخصص یهانشست

 توسعه کشور ریمؤثر در مس یکنفرانس، گام نیا یاست که دستاوردها دیام
 به ارمغان آورد. اتیدر عمل قیتحق یرا در حوزه یبرداشته و تحوالت مثبت

 

 
 المللی انجمن ایرانی تحقیقسجاد محل برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین صنعتی دانشگاه

 لیاتدر عم

 نیک رضایی ابراهیم دکتر کنفرانس: دبیر 

 حمیدزاده جواد دکتر علمی: دبیر 

 منش احمدی منیره دکتر اجرایی: دبیر 

 کنسرسیوم نیز و سیویلیکا پایگاه در کنفرانس این مقاالت کلیه الزم به ذکر است 
 همایش این در را خود مقاالت توانیدمی شما و شد خواهد نمایه ملی محتوای

 فرانسکن گواهی دریافت با کنفرانس مقاله ارائه علمی امتیازات از و نموده ارائه
 .نمایید استفاده

 و مالی هایحمایت جهت میتوانند متقاضی مراکز که است ذکر شایان همچنین
 اصلح تماس دانشگاه، صنعت با ارتباط دفتر و کنفرانس دبیرخانه با معنوی
 .فرمایند
 ۱۴۰۰ رتی ۱۵ :مقاالت اصل ارسال مهلت

 ۱۴۰۰ مرداد ۳۱داوری:  نتایج اعالم

 ۱۴۰۰ شهریور ۷ :زودهنگام نام ثبت مهلت

 -سجاد دانشگاه -۶۴ احمد آل جالل -مشهد :کنفرانس دبیرخانه آدرس

 ۱۳۸ اتاق -سوم طبقه -یک شماره ساختمان

 ۱۲۲ داخلی-۰۵۱۳۶۰۲۹۰۰۰ -۰۵۱۳۶۰۲۹۳۱۳ :تلفن

     icors2021@gmail.comایمیل: 

mailto:icors2021@gmail.com
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 هاالمللی تحلیل پوششی دادهدوازدهمین کنفرانس بینگزارش  

 ، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن۱399 آبان 2و  ۱مهر،  3۰
 (مجازیبصورت )

 

 3۰در تاریخ  هاداده یپوشش لیتحل یرانیانجمن االمللی دوازدهمین کنفرانس بین
 مراسم در .آنالین برگزار شد صورت به تنکابن زیبای ر شهرد ۱399آبان  2مهر تا 

 ملی و المللیبین صاحبنظران ۱399 مهر 3۰ چهارشنبه روز در کنفرانس افتتاحیه
 وزهح غیره در و عمان هند، برزیل، کرواسی، انگلیس، کانادا، آمریکا، هایکشور از

 رزی شرح به نآنا اسامی. پرداختند علمی به مناظره هاداده پوششی تحلیل
  باشد:می

 تگزاس دانشگاه از هاداده پوششی تحلیل جهانی انجمن رئیس بنکر پروفسور
 آمریکا،

 کانادا، شولیش دانشگاه از کوک پروفسور 
 کرواسی، زاگرب دانشگاه از نیرالیچ پروفسور 
 انگلستان، آستون دانشگاه از تاناسولیس پروفسور 
 هندوستان، ندیچریپا دانشگاه از پادی رائو پروفسور 
 هندوستان، جمشیدپور دانشگاه از داس کومار دکتر 
  عمان قابوس سلطان دانشگاه از عماراکیل دکتر 
 کرج واحد  اسالمی آزاد صائن از دانشگاه پورفرضی رضا پروفسور 

 
 هاداده یپوشش لیتحل یالمللنیکنفرانس ب نیدر دوازدهم یمناظره علم

 ورتص به پنل سه در شدهپذیرفته مقاالت احیه، ارائهافتت مراسم پایان از بعد
 المللیبین کنفرانس از روز دومین ،99 آبان ۱ پنجشنبه روز . شد آغاز آنالین
 انداور توسط جداگانه پنل سه در مقاالت ادامه ارائه با هاداده پوششی تحلیل
 طور به الت،مقا ارائه با همزمان .گرفت قرار ارائه و داوری مورد داخلی و خارجی

علی  تردک توسط "پیشرفته نویسی مقاله " عنوان تحت آموزشی کارگاه همزمان
 حضور عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر با نژادابراهیم

 استقبال با مذکور کارگاه گردید، برگزار تحقیق و پژوهش به عالقمندان
 هپنجشنب روز عصر هاارائه اتمام زا بعد اختتامیه مراسم .شد مواجه کنندگانشرکت

 مناظره و کلیدی سخنرانان سخنرانی ارائه با ۱6 ساعت راس ۱399 آبان اول
 لطفی زادهحسین فرهاد دکتر سخنرانی و برتر مقاله 5 انتخاب با و آغاز علمی
 .رسید پایان به هاداده پوششی تحلیل ایرانی انجمن رئیس

 
 هاالمللی تحلیل پوششی دادهاختتامیه دوازدهمین کنفرانس بین

  و خارجی مقاله  3۰  تعداد المللیبین کنفرانس از دوره این شایان ذکر است در
 دهش داوری مقاالت میان از. شد ارسال کنفرانس دبیرخانه به داخلی مقاله  2۰7
 . گرفت قرار پذیرش مورد سخنرانی عنوان به مقاله 8۰ تعداد

 لتحلی حوزه در علمی هاییافته تبادل نفرانس،ک این برگزاری اهداف جمله از
 و افکار تبادل برای بستری آوردن فراهم آن، کاربردهای و هاداده پوششی
 ارتباط ۀتوسع صنعتی، و علمی خبرگان و پژوهشگران دانشمندان، میان هااندیشه

 ارائه کشور، اجرایی هایدستگاه و هاارگان پژوهشی، مراکز با دانشگاه بین
 و سازمانی ریزیبرنامه در عملکرد ارزیابی و گیریتصمیم هایمدل ردهایکارب

 و اهشرکت نهادها، مسئولین، آشنایی برای فضایی ایجاد  اجرایی، مدیریت
 و هاهداد پوششی تحلیل کاربردی و علمی دستاوردهای آخرین با گذارانسرمایه

 گرانپژوهش و اساتید کارشناسان، میان در پژوهش و تحقیق برای انگیزه ایجاد
 است. شده عنوان جوان

 
 اتالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیمنبع: دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین
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 یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاولگزارش  

 یو خدمات یدیتول یهاستمیس
 النیدانشگاه گ، ۱399آبان  2۱

 )بصورت مجازی(

 
 2۱ یادر روزه یو خدمات یدیتول یهاستمیس یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول
 یو مهندس یدانشکده فن عیصنا یبه همت گروه مهندس ۱399ماه آبان 22و 

 یبرگزار با اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یعلم تیو با حما النیشرق گ
 سیواجارگاه رئ یدکتر بهروز فتحکرد.  آغاز را خود کار رسماً افتتاحیه مراسم

 مقدمریبه پژوهشگران و خ ییضمن خوش آمدگو هیحکنفرانس در مراسم افتتا
ن انجم ران،یا عیصنا یانجمن مهندس یعلم تیبه سخنرانان مدعو، از حما ژهیو
و انجمن  رانیهوشمند ا یهاستمیانجمن س ات،یدر عمل قیتحق یرانیا

با  در ادامه شانیا کرد. یکنفرانس قدردان یدر برگزار رانیا یفاز یهاستمیس
 یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول و،یل ینیقینا هیو نظر یسازنهیوم بهاشاره به مفه

ه در برگزار شد یرا در کنار سه کنفرانس قبل یو خدمات یدیتول یهاستمیس
 ییو اجرا یاز توان علم یبرگ افتخار الن،یشرق گ یو مهندس یدانشکده فن

 نیاول دکنفرانس خاطرنشان کر سی. رئانستد عیصنا یدانشکده و گروه مهندس
کنفرانس با  یبرگزار یخاص خود را دارند و همزمان یهاها، چالشکنفرانس

موجود  یهاتیحال محدود نیها افزوده است. با اچالش نیبر ا زیکرونا ن یماریب
 رییهمکاران ما در دانشکده نکاسته و کنفرانس بدون تغ یو پژوهش یاز اراده علم

با  یاست. دکتر فتح یدر حال برگزار  یلاعالم شده و طبق برنامه قب زماندر 
 النیشرق گ یو مهندس یدانشکده فن یاستثنائ اریبس ییایجغراف تیاشاره به موقع

 یبعد یهاکرد که دوره یدواریشهرستان رودسر، ابراز ام یعیطب یهاو جاذبه
  برگزار شود. یکنفرانس به صورت حضور

 لمیع کمیته دبیر بدری امین سید دکتر افتتاحیه، مراسم ادامه در
 رنامهب تشریح و کنفرانس خصوص در نکاتی بیان به کنفرانس
   پرداخت. هانشست و هاسخنرانی
 با هرانت دانشگاه علمی هیات عضو مقدم توکلی رضا دکتر سخنرانی

 کترد سخنرانی ،"چهارم صنعتی انقالب و دیجیتالی تحول" عنوان
 با یرانا صنعت و علم دانشگاه علمی هیات عضو پیشوایی سامان میر

 "سالمت حوزه در فازی گیریتصمیم هایمدل کاربردهای" عنوان
 هایبرنامه دیگر از ساخت و فرآوری شرکت با ارتباط همچنین و

 .بود کنفرانس روز اولین صبح

 
 سخنرانی دکتر رضا توکلی مقدم

با  یتاو خدم یدیتول یهاستمیس یسازنهیبه یروز دوم کنفرانس مل یهابرنامه
آغاز  یمواز یو پوستر در تاالرها یشده به صورت سخنران رفتهیارائه مقاالت پذ

نعت، سازمان ص سیپوش رئکنفرانس، دکتر فرهاد دلق یشد. در ادامه در تاالر اصل
و  النیاستان گ عیموجود صنا تیوضع"با عنوان  النیمعدن و تجارت استان گ

 أتیعضو ه یغضنفر یتر مهددک یو آقا "دیالزامات تحقق شعار جهش تول
اسبق صنعت، معدن و تجارت با عنوان  ریو وز رانیدانشگاه علم و صنعت ا یعلم

 یبه صورت مجاز  "یصنعت یازهایو انطباق آن با ن یقاتیتحق یهاحوزه"
 نمودند. یسخنران

س ضمن کنفران یعلم ریدب یبدر نیام دیکنفرانس، دکتر س هیدر مراسم اختتام
نفرانس را ک یهدف برگزار نیترکنفرانس،  مهم یبرگزار ندیفرآ از یاتیکل انیب

ن نظران و فعاالصاحب د،یاسات نیو تبادل نظر ب یشیاندفراهم آوردن امکان هم
  .عنوان کردند ،یصنعت

مختلف  یمعتبر در محورها یهامقاله از دانشگاه ۱5۰کنفرانس بالغ بر  نیا در
مقاله به  7۴تعداد  نیاز ا یل داورمراح یشد که پس از ط افتیکنفرانس در

شد و مقاالت در چهار  رفتهیمقاله به صورت پوستر پذ 27و  یصورت سخنران
 .دیارائه گرد یبه صورت مجاز یتاالر مواز

 
 یو خدمات یدیتول یهاستمیس یسازنهیبهمنبع: دبیرخانه اولین کنفرانس ملی 
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  اتیدر عمل قیتحق تهیکم هیانیب 
 تیریمد یالمللنیبکنفرانس  نیهفدهم

 ۱۳۹۹آذر  ۱۹

 
 

 صمیم،ت علوم از ایهمبافته فناوری، و فلسفه یک عنوان عملیات به در تحقیق
 یادگیری و مصنوعی هوش علم تحلیل، کامپیوتر، علوم کاربردی، ریاضیات

 گیریمتصمی دنیای هایامروزه پیچیدگی. است اطالعات فناوری بستر در ماشین
 این پیچیدگی بر غلبه. است شده مدیران و هاسازمان ادهمز چندوجهی مسائل و
 رصد و بینیپیش. نیست پذیر امکان تنوع اصل و پیچیدگی علم با جز آشفتگی و

 در یقتحق چون کارآمدی علوم از استفاده آینده، نااطمینان و متالطم، پویا محیط
 هایپیشرفت. است کرده مدیران گریزناپذیر و هاسازمان برای را عملیات

 و ساختاردهی بندیصورت رویکرد با مدیریت دانش از حوزه این در کنندهخیره
 نای اثربخشی و کارآمدی که است شده سبب مدیریتی، هایچالش و مسائل
 دو حکمرانی و استراتژیک سطح در عملیاتی، و خرد سطح بر علمی عالوه شاخه

سب ک فعاالن و نظام نکارگزار که دهدنشان می میدانی هایبررسی. باشد چندان
 شنق عالوه به. علمی دارند گستره این در اندکی اطالعات و دانش کشور، وکار

شکالت م با عملیات در تحقیق و گیریتصمیم علم دانشگاهی و دانشی آفرینان
 نندگانبرگزارک و کنندگانشرکت ما راستا، این در. هستند روروبه کشور در زیادی

 علوم ایحرفه جامعه فعاالن و دانشجویان اساتید، از نمایندگی به کنفرانس این
 یدتاک زیر شدن محورهای اجرایی و تصویب بر عملیات در تحقیق و تصمیم

 :داریم

 
 شدان به شدن مجهز با جز پیچیده و آشفته هایمحیط تحلیل و فهم -۱

 در قتحقی و گیریتصمیم علم. امکانپذیر نیست روزآمد، و متناسب

 خوشبختانه .است نااطمینانی و پیچیدگی این بر لبهغ فناوری عملیات،

 از دنبو برخوردار با کشور در صنعتی مدیریت رشته آموختگاندانش

 به راینبناب. باشند مدیران برای خوبی یاوران توانندها، میقابلیت این

 و بجذ فرآیند در شود،توصیه می دولتمردان و هابنگاه مدیران تمامی

 .وندش قائل رشته این آموختگاندانش برای اییژهو اولویت استخدام،

 هایداده از دانش کشف مصنوعی، هوش هایفناوری حاضر عصر در  -2

 و مدیران یاری به کارآمدی و وسیع نحو به فازی عظیم و نظریه

 ارهایکسب وک فعاالن افزاییبر دانش مصراً لذا. است آمده تحلیلگران

 .شودتاکید می دانشی هایهحوز این در کشور غیردولتی و دولتی

 بر که دانندمی خود رسالت عملیات در تحقیق حوزه محققین  -3

 هایپدیده و جهانی ظالمانه استکبار هایتحریم با مرتبط تحقیقات

آوری تاب و "عامه خیر و رفاه" به که ۱9-کووید مثل نوظهور

 و مدیران. نمایند تمرکز شود،می مربوط حکومت و هابنگاه

 هایشبکه و زنجیره بندیکه پیکره کنند تالش باید نیز ذارانسیاستگ

 ه درک کنند آفرینی باز ایگونه به را خود خدمات و محصوالت تامین

 .بمانند پایدار و مقاوم غیرمنتظره و بحرانی شرایط با مواجهه

 رد بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هایبرنامه و هاسیاست ناکامی  -۴

 ساله پنج هایبرنامه ساالنه، هایدوین بودجهت همچون ملی، سطح

 کشور ساله 2۰ انداز چشم و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 سئلهم تبیین و تعریف شناخت، اصلی؛ مشکل که دهدمی نشان

 به و نرم عملیات در تحقیق فناوری در انگیزپیشرفت حیرت. است

 بر. اشدبیکو مین اکسیر حکمرانی "رفتاری عملیات در تحقیق" ویژه

 این زا سیستمی، دیدگاه با است که نظام دلسوزان و دولتمردان تمامی

مکان ا یک عنوان به مسئله بنیادین تعریف و ساختاردهی در فناوری

 نمتخصصی و اساتید ما مهم، این تحقق برای. گیرند بهره اثربخش

 مدیران و نظام کارگزاران به برای کمک را خود آمادگی رشته، این

 سیاستگذاری رسماً و خدماتی اقتصادی، صنعتی، مختلف هایحوزه

 .داریممی اعالم

 جمله از کشور علمی مراکز و هادانشگاه در فراوانی باکیفیت تحقیقات  -5

 و نمحققی اساتید، توسط عملیات؛ در و تحقیق تصمیم علم حوزه در

 اصخ دلیل شرایط به که گیردمی انجام دکتری دانشجویان ویژه به

 ولیداتت تحریم، و دانشگاهی جامعه المللیبین ارتباطات جمله از کشور
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 دست از را المللیبین معتبر مجالت در چاپ ها شانسآن علمی

 رد علمی ملی تولیدات آکادمی" شودمی پیشنهاد لذا. دهندمی

 طتوس پژوهشگران همیار و مشاور عنوان به "المللیبین سطح

 .گردد اندازی راه و تاسیس اوریفن و تحقیقات وزارت علوم،

 و بهشتی هیدش دانشگاه ویژه به کنفرانس، برگزارکنندگان و مسئولین از پایان در
 مالی و فنی فکری، هایپشتیبانی تمام واسطه به مدیریت ایران علوم انجمن
 قرار متعال خداوند مورد رضایت حرکت این رودمی امید. داریم را تشکر کمال
 .باشد کشور اجرایی و علمی نظام تعالی در ثرمو گامی و گیرد

 عملیات در تحقیق کمیته علمی دبیر -آذر عادل دکتر

 

 نیمعتبرتر که از تیریمد یالمللنیب یپژوهش-یکنفرانس علمشایان ذکر است 
را آذر ماه  خود کنفرانس نی، هفدهماست یاو منطقه یمل یهاکنفرانس

 کنفرانس نیا گذارانیبن .نمودر برگزا یبهشت دیدانشگاه شه در۱399سال
 نیا .باشدیم فیو اقتصاد دانشگاه شر تیریساالنه، دانشکده مد یالمللنیب

 یبانزیبه م ران،یا تیریانجمن علوم مد یبا هماهنگ ریدر چند دوره اخ کنفرانس
  .است کشور برگزار شده یهااز دانشگاه یکی

 ارائه و مقاله دریافت طریق از جیخار و داخلی پردازاننظریه و اندیشمندان حضور

 ارزیابی و پژوهشی –علمی مقاالت دریافت و ایشبکه رسانیاطالع سخنرانی،
 دانشمندان مشارکت علمی، گانهدوازده هایکمیته داوران نظرات براساس  هاآن

، پژوهشی – علمی دستاوردهای ارائه در مدیریت مختلف هایحوزه اندیشمندان و
 رایب دانشی فضای ایجاد، المللیبین و ملی نظران صاحب سخنرانی و حضور
و  کنندگانتقاضا و کنندگانعرضه میان نوین هایاندیشه و هانظریه تبادل

 نظرانصاحب از تخصصی هاینشست و مدیریتی مشاوره هایکلینیک برگزاری
ز توان امیکشور را  روز مباحث بررسی برای نهادها و دانشگاه صنعت، هایحوزه

رانس های مختلفی در این کنفکمیته .دانستامسال  متمایز کنفرانس هایویژگی
ای ها کمیته تحقیق در عملیات بود. اعضتشکیل شده بود که یکی از این کمیته

 باشند:این کمیته به شرح زیر می
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 اخبار انجمن و دانشگاه ها 

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن ایرانی  

 در عملیاتتحقیق 

 
 26 در تاریخعادی سالیانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  یجلسه مجمع عموم

به نحو  به صورت حضوری در دانشگاه علوم و فنون مازندران ۱399آذرماه 
 از دانشگاه مازندران به عنوان یرستم یدکتر طالب یمطلوب و با حضور جناب اقا

لسه ج نیا در .دیگرد لیتشک یناورو ف قاتیمحترم وزارت علوم، تحق ندهینما
ر د یحضور داشتند و نطق مبسوط ژهیمقدم بعنوان سخنران ویدکتر توکل یقاآ

دکتر مهدوی آقای  .اندداشته انی، بهاو کاربرد اتیدر عمل قیارتباط با علم تحق
های نائب رئیس انجمن گزارشی از فعالیت دکتر ناصریآقای و  انجمن رئیس

 زادهیدکتر عل یقاآ توسطانجمن  ی، گزارش مالهمچنیند. انجمن ارائه نمودن
 منانج بازرس جهت تعیین انتخابات جلسه، انیپا در ارائه شد. نیحاضر یبرا

و آقای  به عنوان بازرس انجمن زادهیدکتر بهروز عل یجناب اقا انجام و مجدداً
 جمنان اند.دهیگرد نیی، تعالبدلدکتر مهدی احمدی خطیر بعنوان بازرس علی

 قیرا در خدمت به جامعه تحق شانیا قیتوف ،زادهیعلدکتر  یقاآبه  کیضمن تبر
  رزومند است.آکشور  اتیدر عمل

 
 دکتر سید هادی ناصری

رئیس انجمن ایرانی تحقیق در نائب
 عملیات

 
 دکتر ایرج مهدوی

 رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 

 

 شگاه صنعتیارتقای رتبه علمی دو عضو هیأت علمی دان 

 شاهرود

 
کنترل  شیگرا یاضیدانشکده علوم ر یعلم تهیأعضو  یناظم رضایدکتر عل یآقا

ارتقاء  یبه درجه استاد یاریاز مرتبه دانش دانشگاه صنعتی شاهرود سازیو بهینه
تشر شده ثبت و من مندلی گاهیکه در پا یبندبر اساس رده شانیا نی. همچنافتندی

 2 ستیر لاست، د 2۰۱9سال   یدانشمندان در ط یوهشپژ سیتابیبر د یو مبتن
ود را در خ یدوره کارشناس دکتر ناظمی اند.درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفته

ارشد را در سال  یکردند و دوره کارشناس یسپر فیدر دانشگاه شر ۱38۰سال 
در دانشگاه  ۱388را در سال  یو دوره دکتردر دانشگاه حکیم سبزواری  ۱382

 .دیبه اتمام رسان یکاربرد یاضیمشهد در رشته ر یردوسف

 

 
ت علمی دانشکده علوم ریاضی گرایش آقای دکتر مهرداد غزنوی عضو هیأ

یشان اتحقیق در عملیات از مرتبه استادیاری به درجه دانشیاری  ارتقاء یافتند. 

 کینتک ی)پل ریرکبیام یدر دانشگاه صنعت ۱385ارشد را در سال  یوره کارشناسد

 یکاربرد یاضیر ی. دوره دکترندبه اتمام رساند ۱387وع و در سال تهران( شر

 ریرکبیام یدر دانشگاه صنعت ۱387در سال  زی( را ناتیدر عمل قیتحق شی)گرا

 ریمدنیز به عنوان  ۱396 ماه. از مردادسپری کردند ۱39۱ماه  ریشروع و در ت

لیت لوم ریاضی مشغول به فعادانشکده ع وتریو علوم کامپ یکاربرد یاضیگروه ر

 هستند.

 جعفر فتحعلیارسال خبر: دکتر 
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 صنعتی سجادمعرفی دانشگاه  

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات یللمالبین کنفرانس میزبان چهاردهمین

 

 باشدیور مدر کش یصنعت یردولتیو تنها دانشگاه غ نیسجاد اول یدانشگاه صنعت
سجاد  یبا عنوان موسسه آموزش عال ۱37۴خود را از سال  یکه فعالیت آموزش

 یوزارت علوم، تحقیقات و فناور یگسترش آموزش عال یبا کسب مجوز از شورا
 نیعلوم، ا ارتانجام شده توسط وز یبنددر مشهد آغاز کرد. براساس سطح

کشور بوده است. دانشگاه  یردولتیغ یهادانشگاه کیدانشگاه همواره در سطح 
 یو دکتر ارشدیکارشناس ،یکارشناس یلیمقاطع تحص هیسجاد در کل یصنعت
انتخاب داوطلبان پس از  نیدانشگاه اول نیدارد و بنابر آمار ا یآموزش تیفعال

 یهابا نام کدهدانش 5دانشگاه شامل  نی. اباشدیمشهد م یدانشگاه فردوس
 دانشکده اطالعات،یناورفو  وتریدانشکده کامپ ،یپزشکیمهندسو  دانشکده برق

 و کیمکان دانشکده و تیریمدو  عیدانشکده صنا ،یشهرسازو  یمعمار عمران،

 یدکتر یلتحصی مقاطع در دانشجو ۰۰۰٫5حدود  حاضر . در حالباشدیمواد م
 وستهیناپی، کارشناسرشته( ۱7) ی، کارشناسرشته( ۱6) ارشدی، کارشناس(هرشت 2)
 بیهستند. با قر لیدانشگاه در حال تحص نیرشته( در ا 2) یشته( و کاردانر 5)

 آموختهدانش ۰۰۰٫۱۰از  شیسجاد تاکنون ب یدانشگاه صنعت تیسال فعال 22
شدند. اغلب  لیتحص ولداخل و خارج مشغ یهادر دانشگاه ای کار بازار جذب
در  لیتحصدر مقاطع باالتر مشغول به  ایدانشگاه  نیآموختگان ادانش

 التیرشته متناسب با تحص رد ایمعتبر داخل و خارج کشور هستند  یهادانشگاه
سجاد اولین دانشگاه در ایران است  یدانشگاه صنعت .انددهیخود جذب صنعت گرد

است که این مرکز  شکل گرفته یکه شروع آن با ایجاد یک مرکز تحقیقات صنعت
سجاد  یدانشگاه صنعت اه فعالیت دارد.اینک نیز به عنوان هسته پژوهش دانشگهم

ال نمود. در ح وتریدانشجو در رشته مهندسی کامپ رشیاقدام به پذ ۱375از سال 
 ،یافزار در مقاطع کاردانافزار، سختنرم وتریکامپ یمهندس یهاحاضر رشته

 انشیااطالعات و ر یفناور یو دو رشته مهندس وستهیو ناپ وستهیپ یکارشناس
 ریدا اطالعات یو فناور وتریکامپ یمهندس دهدر دانشک یارشناسامن در مقطع ک

 یافزارسخت تیو ظرف یلیتکم التیکشور به توسعه تحص ازیاست. با توجه به ن
مجوز جذب دانشجو در مقطع  ۱392سجاد، از سال  یدانشگاه صنعت یافزارو نرم

 نیضر ا. در حال حادیافزار صادر گردنرم وتریکامپ یارشد مهندس یکارشناس
شته ر کیو  وستهیپ یسه رشته کارشناس ،یرشته کاردان کی ردانشکده د

ار و هوش افزامن، نرم انشیارشد را یو سه رشته کارشناس وستهیناپ یکارشناس
 ۱382 سال در سجاد صنعتی دانشگاه .است تیدر حال فعال کیو ربات یمصنوع

 عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه بین در عالی آموزش واحد اولین عنوان به
 رشته در دانشجو پذیرش به اقدام کشور شرق در علوم وزارت پوشش تحت

 در هاسیستم تحلیل و ریزیبرنامه گرایش ۱382 سال در .نمود صنایع مهندسی
 ۱386 سال در و صنعتی تولید گرایش ۱38۴ سال در سپس و گردید دایر دانشگاه
 سال تا روند این و گردید اضافه اهدانشگ هایرشته به صنعتی تکنولوژی گرایش
 گروه آموزشی چارت تغییر به توجه با ۱389 سال از .نمود پیدا ادامه ۱388

 ایشگر سه تجمیع و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی از صنایع مهندسی
 شتهر این  در دانشجو جذب به اقدام دانشگاه این صنایع، مهندسی عنوان تحت
 افزاری ختس ظرفیت و تکمیلی تحصیالت توسعه به کشور زنیا به توجه با .نمود

 مقطع در دانشجو جذب مجوز ۱39۱ سال از سجاد، صنعتی دانشگاه افزاری نرم و
 مجوز نیز ۱393 سال در و گردید صادر صنایع-صنایع مهندسی ارشد کارشناسی

 به اعیاجتم و اقتصادی های سیستم مهندسی ارشد کارشناسی دانشجو پذیرش
 لوبمط سطح بیانگر فعالیت، مدت طی در دانشگاه کارنامه .گردید اعطا اهدانشگ
 از یتوجه قابل تعداد حاضر حال در. باشد می گروه پژوهشی و آموزشی کیفیت

 های تهرش و صنایع مهندسی رشته در سجاد صنعتی دانشگاه التحصیالن فارغ
 های گاهدانش در دکتری و ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل مشغول وابسته
 نالتحصیال فارغ جزء ها آن از بسیاری و باشد می کشور خارج و داخل در معتبر
 فارغ زا زیادی تعداد اینکه ضمن. اند بوده تکمیلی تحصیالت مقطع در ممتاز

 های رده در خدماتی و صنعتی مختلف های واحد در دانشگاه التحصیالن
 .باشند می فعالیت به مشغول مدیریتی و کارشناسی

 

  

  
 دانشگاه صنعتی سجادنمایی از 

 
 سجادصنعتی منبع: سایت دانشگاه 
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 معرفی کتاب 

 سازی چندمعیارهبهینهنام کتاب: 
 ارگات وسیمات : مؤلف

 اشپرینگرانتشارات: 

 
 

ها، اعم از فردی یا گروهی، روبرو ای از انواع تصمیمهمواره در زندگی با مجموعه
گیرند. در واقع، ین هدف متعارض را در بر میهستیم که به طور معمول چند

هستی باید بصورت بهینه مطابق با معیارهایی حل شوند که مانع مسائل جهان
سازی گیری بهینهآل هستند. همین امر منجر به شکلوجود یک جواب ایده

چندمعیاره شده است. این زمینه علمی، که در اواخر قرن نوزدهم توسط پارتو 
حال و بخصوص در طول سه دهه اخیر پیشرفت و رشد  د، تا بهگذاری شپایه

هایی های متکی بر تصمیم، روشبسیاری نموده است. امروزه بسیاری از سیستم
هایی گیرند. اساس چنین سیستمرا برای پرداختن به اهداف متعارض در بر می

ازی سسازی تحت چندین هدف است. کتاب بهینهبهینهیک تئوری ریاضی 
ه طور بهای موجود، معیاره دارای دیدگاه بسیار متفاوتی است. برخی از کتابچند

ائل اند و برخی دیگر روی ساختار خاص مسدقیق به توسعه پیشینه ریاضی پرداخته
اند. هدف اصلی این کتاب، ارائه مقدمه و نظر ها تمرکز نمودهو یا روی روش

 اجمالی بر این حوزه جذاب ریاضیات است. 

ها و های نظری از قبیل وجود جواباب حاضر، سعی شده است پرسشدر کت
یز هایی نشناسی، بصورت متعادل ارائه شوند. تمرینهمچنین موضوعات روش

رو تنها تر خواننده ارائه شده است. کتاب پیشبرای کمک به فهم عمیق

تی ح شود. با وجود این محدودیت،سازی توابع با مقدار حقیقی را شامل میبهینه
  اند.مفاهیم جذابی از قبیل دوگانی و پایداری نیز کنار گذاشته شده

 
ازی نظیر سهای دیگر بهینهه این کتاب، خواننده باید با برخی از زمینهبرای مطالع

ه بریزی غیرخطی و آنالیز محدب آشنایی داشته باشد. ریزی خطی، برنامهبرنامه
یم وان به دو بخش تقریباً مستقل تقستکتاب را میده فصل این طور کلی مطالب 

ی مورد مسائل ترکیبیاتکرد که بخش اول در مورد موضوعات کلی و بخش دوم در 
 و خطی است. 

پردازد سازی با معیار چندگانه میبه طور مقدماتی به بهینه فصل اولنویسنده در 
 هها را ارائو مفاهیمی از قبیل فضای تصمیم، فضای هدف، بهینگی و مخروط

 مفصل دوهای کارا و نقاط ناچیره، کارایی سره و ناچیرگی سره در دهد. جوابمی
مربوط به روش مجموع  فصل سومشوند. با عنوان کارایی و ناچیرگی مطرح می

های غیر های اسکالرسازی و روشدار و موضوعات وابسته است. روشوزن
از  شمفصل شود. شارائه می پنجفصل و  فصل چهاراسکالرسازی به ترتیب در 

روش ریزی خطی چندمعیاره است که در آن این کتاب در ارتباط با برنامه
جبر گیرد. ریزی خطی دوهدفه مورد بررسی قرار میسیمپلکس و برنامه

ریزی خطی چندمعیاره از دیدگاه هندسی را ریزی خطی چندهدفه و برنامهبرنامه
ا ب فصل هشتمدر  قرار دهید.این کتاب مورد مطالعه  فصل هفتمتوانید در می

سازی ترکیبیاتی چندهدفه روبرو هستیم که در آن مسائلی با مجموعه شدنی بهینه
صل فهای صحیح چندهدفه ارائه شده است. صریحاً معین و اسکالرسازی برنامه

برخی از مسائل قابل حل بصورت  برای های چندهدفهحالت دهمفصل و  نهم
های هر یک از بخش سخت را در بر می گیرد.-NPو برخی مسائل  ایچندجمله

توان به عنوان یک منبع درسی برای دوره آموزشی مرتبط با آن این کتاب را می
 در نظر گرفت. 

 

 دعوت به ارسال خبر

نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای انجمن 
کند می ها صمیمانه دعوتنمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ژهیوبه

ها، نکات الکترونیکی(، گزارش همایش حاًیترجکه با ارسال اخبار )
 ها و ... به نشانیها، آگهیخواندنی، دیدگاه

 niors.info@gmail.com  همراه با نشانی و تلفن تماس به
 اعتالی اطالعات جامعه تحقیق در عملیات کشور کمک نمایند.

ج نویسنده در نشریه خبری در بانامه اخبار ارسالی پس از تصویب، همرا
 خواهد شد.

 سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

mailto:niors.info@gmail.com
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 هاداده یپوشش لیتحل یالمللنیکنفرانس ب نیدوازدهم

 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

 

 

 
 یق در عملیاتمجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی تحق
 دانشگاه علوم و فنون مازندران

 
 

 

 

 

 

 

 
 هاداده یپوشش لیتحل یالمللنیکنفرانس ب نیدوازدهم

 تنکابن موسسه آموزش عالی آیندگان

 

 

 
 مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 دانشگاه علوم و فنون مازندران
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 کشور: های سراسرانجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه
 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .۱

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .2

 خانم دکتر ترانه تجویدی (الزهرا )س دانشگاه .3

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا )ع( امام حسین دانشگاه .۴

 آقای دکتر حسین موسایی دانشگاه بجنورد .5
 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان یبوعل دانشگاه .6

 یدکتر سعید عباس بند یآقا ()ره یخمین امام یالمللبین دانشگاه .7

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .8

 دکتر عادل آذر یآقا مدرس تربیت دانشگاه .9

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .۱۰

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا انتهر دانشگاه .۱۱

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه یراز دانشگاه .۱2

 دکترمجید ادیب یآقا زنجان دانشگاه .۱3

 و بلوچستان سیستان دانشگاه .۱۴

 دانشگاه سمنان .۱5

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .۱6

 یا... معافدکتر سید عنایت یآقا ر کرمانشهید باهن دانشگاه .۱7

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز شهید چمران دانشگاه .۱8

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .۱9

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا اصفهان یصنعت دانشگاه .2۰

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر یصنعت دانشگاه .2۱

خواجه نصیرالدین  یصنعت دانشگاه .22
 یوسط

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .23

 یامیر یالدین مهدودکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .2۴

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .25

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .26

 یمقصود امیر دکتر یآقا یطباطبائ عالمه دانشگاه .27

 ایران و صنعت علم دانشگاه .28

 دانشگاه علوم پایه دامغان .29

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا
 آقای دکتر علی عباسی مالیی

 

 :هاکشور سایرهای نمایندگی انجمن در دانشگاه 

 گوانگجو، چین دانشگاه .۱

 دانشگاه برمه، آلمان .2

 آمریکا، MITدانشگاه  .3

 دانشگاه استراوا، چک .۴

 لطان قابوس، عماندانشگاه س .5

 دانشگاه فوشان، چین .6

 آقای دکتر هادی زاویه
 الهام بهمنش دکتر خانم
 نیما کاظمی دکتر آقای

 آقای دکتر مهدی طلوع
 Chefi Trikiآقای دکتر 
 Bing-Yuan Caoآقای دکتر 

 

 نام دانشگاه

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .3۰

 قم دانشگاه .3۱

 ایدارمحمد مهدی پدکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا گیالن دانشگاه .32

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .33

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .3۴

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .35

 نژادیدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .36

 یصابر یمهندس مرتض یآقا صنایع دانشگاه تفرشدانشگده مهندسی  .37
 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .38

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .39
 دانشگاه تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

علوم پایه  یتحصیالت تکمیلمرکز  .۴۰
 زنجان

 دانشگاه علم و فناوری مازندران .۴۱

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا
 یآقائیدکتر مصطفی حاج آقای

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .۴2

 مرکز مشهد .۴3
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .۴۴

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .۴5

 ییر تیموردکتر علیرضا ام یآقا واحد رشت .۴6

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .۴7

 یزاده لطفدکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .۴8

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .۴9

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .5۰

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .5۱

 واحد نور .52

 واحد تبریز .53

 واحد ارومیه .5۴
 

 یرانتفاعیغدانشگاه 

 علوم و فنون مازندراندانشگاه  .55

 شمال آملدانشگاه  .56

 یپرچیکالی یرحمان نژدکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 خانم دکتر مریم خدادادی
 
 
 

 آقای دکتر ایرج مهدوی
 پورآقای محمد نبی

  
 

  

 
 
 



 

13  

 

 (27شماره ) ۱399زمستان ،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Winter 2021 (No. 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمامی دانشجویان و عالقمندان 
توانند جهت عضویت و یا می

سب اطالعات بیشتر در ک
ها و مزایای خصوص فعالیت

عضویت در انجمن به 
نمایندگان انجمن مستقر در 

 های ذیل مراجعه کنند.دانشگاه
همچنین از تمامی عالقمندان 

شود که جهت دعوت می
دریافت نمایندگی انجمن در 

ها و موسسات سایر دانشگاه
علمی و پژوهشی با دبیرخانه 

 . اطالعاتانجمن مکاتبه نمایند
بیشتر در خصوص شرایط 
دریافت نمایندگی در صفحه 
نمایندگان پایگاه اینترنتی 
انجمن به نشانی 

www.iors.ir  در دسترس
.است

http://www.iors.ir/
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......................................... 

 . مشخصات تحصیلی و شغلی:۲

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

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

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

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

 :محل خدمت یا تحصیلنشانی 
..................................................................................................................................................................................... 

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

 ............................................................................................... نشانی پست الکترونیکی:
 . اطالعات مربوط به عضویت:3

 ریال ۱.۱۰۰.۰۰۰ساله: سه □ -ریال 8۰۰.۰۰۰: سالهدو □-ریال 5۰۰.۰۰۰ساله: یک □ اعضای پیوسته )دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد(:

 ریال ۴5۰.۰۰۰ساله: دو □ -ریال 25۰.۰۰۰ساله: یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.5۰۰.۰۰۰ □حق عضویت پیوسته دائم:

 توضیحات:

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

 :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  29/32۴995۱8واریز به حساب جاری شماره  -۱
 . info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 

 info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)کس پرسنلی با فرمت ها و موسسات آموزشی ، سپس درخواست ایمیلی همراه با عخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاهپردا -2
. 
 www.iors.ir. وبگاه انجمن: ۱۴658655۴9کد پستی  - 37پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران آدرس:  
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