
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 25          شماره        

  9139بهار                   
     

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خبرنامه
 اتیعمل درانجمن ایرانی تحقیق  

  99بهار ، 25شماره  

 

ایرانی تحقیق در ری و علمی انجمن خب یهینشر خبرنامه

  .ابدییمتوسط انجمن انتشار  عملیات است که

 

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات صاحب امتیاز:

 دکتر سید هادی ناصری مدیر مسئول:

 سلیم باوندی سردبیر:

مقدم، دکتر فرهاد رضا توکلیدکتر  تحریریه:هیأت 

مد مهدی زاده لطفی، دکتر جعفر فتحعلی، دکتر مححسین

سیرت، دکتر داود ، دکتر ملیحه نیکپایدار، دکتر ساناز ریواز

 درویشی سلوکالیی

 1399بهار  تاریخ انتشار:

 سلیم باوندی طراحی و تنظیم:

 جلد 1000 شمارگان:

بابلسر، دانشگاه مازندران، دفتر نمایندگی انجمن  نشانی:

 تحقیق در عملیات

 09119113181-01135302472 و دورنگار:تلفن 

 نشانی الکترونیک خبرنامه: 

 niors.info@gmail.com                               

    info@iors.ir              نشانی الکترونیک انجمن:

   www.iors.ir                                 :پایگاه اینترنتی

                       
 

 فهرست

 1........................سخن سردبیر..............................................

المللی انجمن ایرانی تحقیق سیزدهمین کنفرانس بین

 2در عملیات...........................................................................

 4معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود.....................................

 6...........................کنگره مشترک هوش محاسباتی .......

المللی تحلیل پوششی دوازدهمین کنفرانس بین

 8........................ها...........................................................داده

های سازی ریاضی و روشاولین کنفرانس ملی مدل

 9................محاسباتی در علوم و مهندسی ....................

 10...................................ها...........انجمن و دانشگاهاخبار 

 13..................معرفی کتاب..................................................

 اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسر

 15..................................................................................کشور

 16...............فرم عضویت حقوقی.........................................

17...................................فرم عضویت حقیقی....................  

mailto:niors.info@gmail.com
http://www.iors.ir/


  

1  

 

 :سردبیرسخن 

مان و پهنه زیبهار، کشور عز زیانگدل میاستشمام نس امسال در آستانه
است با  دیاست. امشده  مهلک کرونا یماریب ریاز جهان درگ یعیوس
را شکست  ریگعالم یماریب نیا یبهداشت یهاهیموارد و توص تیرعا
چرخه  یضرور ریاز هرگونه سفر غ زیو با ماندن در خانه و پره میده

از  یندگیتا به نما دانمیالزم م نجای. در امییقطع نما را یماریب نیا
ضمن  اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یخبر هینشر هیریتحر اتیه

از  ،یبه همه خوانندگان گرام سال جدید دنیو شادباش فرارس کیتبر
 یخدمات یروهایو ن ارانیاعم از پزشکان و پرستاران، به یکادر پزشک

بوده در صف مقدم مبارزه  یادیحوزه که مدت ز نیو همه فعاالن در ا
 نیکنم. هرچند که واژه سپاس در مقابل ا یبا کرونا هستند، قدردان

 است.  فیو نح فیضع یخودگذشتگهمه از 
نجمن ایرانی تحقیقی خبری اشماره دیگری از نشریه لهیوسنیبد
( جهت استحضار اعضای 1399 بهار، پنجمو  بیستعملیات )شماره در

 نظرانصاحبگرامی، مدیران و  مندانعالقهمحترم انجمن و سایر 
 .گرددیمصورت گرفته انجمن ارائه  یهاتیفعالصنایع از اخبار و 

که با ارسال مطالب علمی و  شودیماز خوانندگان گرامی دعوت 
ها و ، اخبار علمی دانشگاههاکنفرانسخبری خود اعم از اخبار برگزاری 

تکمیلی مرتبط، معرفی کتاب،  های تحصیالتدوره آموختگاندانش
های اینترنتی، پایگاه افزار، معرفی مراکز تحقیقاتی ونشریه و نرم

االت برگزیده، تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات مق معرفی
آتی خبرنامه یاری نمایند.  یهاشمارهپیشنهادی دیگر ما را در تهیه 

با نام نویسنده در خبرنامه و همچنین کانال  شدهرفتهیپذمطالب 
 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 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در سیزدهمین کنفرانس بین
 عملیات

 معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود 

  کنگره مشترک هوش محاسباتی 

 هاالمللی تحلیل پوششی دادهدوازدهمین کنفرانس بین 

 های محاسباتی سازی ریاضی و روشلین کنفرانس ملی مدلاو
 در علوم و مهندسی 

  هاانجمن و دانشگاهاخبار 

 معرفی کتاب 

 اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسر کشور 

 فرم عضویت حقوقی 

 فرم عضویت حقیقی 
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 یرانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس 

 )فراخوان دوم( اتیدر عمل قیتحق
 ،کرونا روسیو وعیاز ش جلوگیریبه منظور تعویق  

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 

انجمن  یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیسبا استعانت از پروردگار متعال، 

 یبرگزار قیزمان دق) شاهرود  یدر دانشگاه صنعت اتیدر عمل قیتحق یرانیا
 هایتهیو کم اتیدر عمل قیتحق یرانیبا انجمن ا یکنفرانس پس از هماهنگ

 (گردد یاعالم م متعاقباً کنفرانس تیسا قیکنفرانس از طر ییو اجرا یعلم
های مختلف برگزار خواهد شد. از کلیه پژوهشگران و متخصصان در رشته

شود تا می وتمرتبط دع یهارشته ریو سا تیریمد ع،یصنا یمهندس ،یاضیر
های موضوعی نهعلمی در زمی یهامقاالت خود را که حاوی آخرین یافته

کنفرانس به آدرس  تیسا قیاز طر د،باشکنفرانس می
http://icors2020.shahroodut.ac.ir .به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند 

جاد فضایی است که زمینه تبادل نظر و از برگزاری این کنفرانس ای هدف
 یهاو کاربرد اتیدر عمل قیهای مختلف تحقمشارکت را برای همگان در زمینه

در  قیتحق یرانیانجمن ا  یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس آن فراهم سازد.
جهت ارائه  رهای علمی پژوهشگران، دکردن مهمترین یافتهضمن مطرح اتیعمل

های ها و کارگاهنشست ضمناً دارد.صنعتی نیز گام برمی راه حل برای مشکالت
های گیرند تا دیدگاههای پژوهشی شکل میآموزشی تخصصی به موازات نشست

شود تا کشور دعوت می عیمختلف در کنار هم مطرح شوند. از جامعه علمی و صنا
نس، با حضور اثربخش خود در این کنفرانس، به ارتقا و اعتالی علمی این کنفرا

معضالت و مشکالت کشور است، کمک نمایند. امید  هکنندخروجی آن یاری که
گشای مشکالت علمی کشور در حوزه تا دستاورد کنفرانس بتواند گره است
 باشد. اتیدر عمل قیتحق

  

 یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیشده در س رفتهیمقاالت پذشایان ذکر است که 
( با کد ISCجهان اسالم ) یاستناد گاهیدر پا ت،ایدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا
 یمل یمحتوا ومیکنسرس و  کایلیویس گاهیدر پاو نیز  99190-45701  یاختصاص

 .خواهد شد هینما

به  اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس یمحورها
 :گردد یاعالم م ریشرح ز

 معکوس یساز نهیبه 

 داده ها یپوشش لیتحل 

 سکیو ر یمال یساز مدل 

 و کاربرد آن ییایپا یتئور 

 یپروژه و زمانبند تیریمد 

 یساز نهیداده ها و به علوم 

 آن یو کاربردها نهیبه کنترل 

 یرخطیو غ یخط یساز نهیبه 

  یقطع ریو غ یفاز یساز نهیبه 

 صف هیو نظر یآمار یساز مدل 

 یساز هیبر شب یمبتن یساز نهیبه 

 بکه هاو ش یاتیبیترک یساز نهیبه 

 یساز نهیدر به یعدد یها روش 

 یو فرا ابتکار یابتکار یها روش 

 حمل و نقل یساز نهیو به یابی مکان 

 آن یو کاربردها ارهیچند مع یریگ میتصم 

 کیو لجست نیتام رهیشبکه زنج یساز نهیبه 

 هایباز هیو نظر یتصادف ،یاحتمال یساز نهیبه 

 اتیدر عمل قیتحق دتکاربریریدر مد یساز میو تصم اتیدرعمل قیتحق 
 و...( یآمار، پزشک ،یعیمنابع طب ،ی)در انرژ



 

3  

 

 (25شماره ) 1399بهار ،  یاتانجمن ایرانی تحقیق در عمل خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Spring 2020 (No. 25) 

 

 

 

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمکان برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین
 شاهرود

موضوعات  نیدتریجد هیکنفرانس به ارا یدر دو روز برگزار یدیسخنرانان کل
 شرح زیر خواهند پرداخت: به مختلف یعلم یها نهیدر زم اتیدر عمل قیتحق

 سخنرانی کلیدی شماره 1

 یهنر و علم چاپ مقاالت علم
 طلوع یتوسط دکتر مهد

 چک یاستوراوا، جمهور یدانشگاه فن یمهندس یهاستمیگروه ساستاد 

 ایتالیا نیدانشگاه نور تیریمد گروهاستاد 

 مانتجارت و آمار دانشگاه سلطان قابوس مسقط ع اتیعمل تیریمد گروهاستاد 
 سخنرانی کلیدی شماره 2

Value function and value efficiency 

 دانشگاه تهران اریدانش دامنه یمانیسل دیتوسط دکتر مج
 3شماره  یدیکل یسخنران

بشر دوستانه سازمان  یکمک ها عیشبکه توز یهاب در طراح یابیمساله مکان
 در سرتاسر لبنان یآوارگان سور یملل برا

 فرانسه سیدانشگاه آرتو اریدانش گالره نیتوسط دکتر شاه
 4شماره  یدیکل یسخنران

 نهیبه لیحل مسا یبرای اضیر یزیبر برنامه ر یمبتن یفراابتکار یها تمیالگور
 یساز

 دانشگاه تهراناستاد دانشگاه تهران  مقدم یتوسط دکتر رضا توکل
 5شماره  یدیکل یسخنران

A competitive inexact non-monotone filter sequential 

quadratic programming algorithm 
 فیشر یدانشگاه صنعت استاد یریام یمهدو نیتوسط دکتر نظام الد

 

 دکتر جعفر فتحعلی دبیر علمی کنفرانس:

 یطهران یحجت احسن دکتر دبیر اجرایی کنفرانس:

 :)مرتب شده بر اساس حروف الفبا)کنفرانس  یعلم تهیکم یداخل یعضاا

 یطهران یدکتر حجت احسن(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت یشدکتر محمد آر

 استیر یو فناور ی)معاونت علم رانمنشیا دیدکتر مج(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت

 یغامیدکتر محمد رضا پ(، )دانشگاه سمنان ییدکتر سامان بابا(، یجمهور

)دانشگاه  یتشکر یمهد دیدکتر س(، یطوس نیالد ریخواجه نص ی)دانشگاه صنعت

دکتر ، (مشهد ی)دانشگاه فردوس یزاده کاخک یتق نیدکتر حس(، ریرکبیام یتصنع

دکتر ، ()دانشگاه تهران یجوال برزیدکتر فر(، مقدم )دانشگاه تهران یرضا توکل

 ینیمحمد حسن حس دیدکتر س(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت یاکبر حسن یعل

گاه علوم )دانش یزاده لطف نیدکتر فرهاد حس(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت

 یدکتر عل(، ریرکبیام یخرم )دانشگاه صنعت لیدکتر اسماع(، قاتیتحق

دکتر (، )دانشگاه شاهد یدولت ریدکتر اردش(، شاهرود ی)دانشگاه صنعتیدهقان

دامنه )دانشگاه  یمانیسل دیدکتر مج(، یسبزوار می)دانشگاه حک هیزعفران یمهد

 یدکتر مصطف(، مشهد یفرد )دانشگاه فردوس یمانیسل دیدکتر ام(، تهران

، (شاهرود ی)دانشگاه صنعت خیدکتر رضا ش(، ریرکبیام ی)دانشگاه صنعتیشمس

)دانشگاه سهند  زادهیدکتر بهروز عل(، )دانشگاه سمنان یدکتر محمد رضا صاف

)دانشگاه  ییمال یعباس یدکتر عل(، النی)دانشگاه گ یصالح اریدکتر ماز(، زیتبر

 یاثیغ یدکتر مجتب(، مشهد ینشگاه فردوس)دا یدکتر سهراب عفت(، دامغان

دکتر (، شاهرود ی)دانشگاه صنعت یدکتر مهرداد غزنو(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت

 ی)دانشگاه صنعت یدکتر جعفر فتحعل(، شاهرود ی)دانشگاه صنعت یمحمد فتاح

دکتر حامد (، رازیش ی)دانشگاه صنعت یفخار زاده جهرم رضایدکتر عل(، شاهرود

 ی)دانشگاه صنعت یقوتمند جز یدکتر مهد(، ار )دانشگاه دامغانفضل اهلل تب

مس فروش  یدکتر عل(، مشهد ی)دانشگاه فردوس یدکتر رضا قنبر(، شاهرود

، ))دانشگاه علوم و فنون مازندران یمهدو رجیدکتر ا، )شاهرود یدانشگاه صنعت)

 یعل دیدکتر س(، فیشر یدانشگاه صنعت) یریام یمهدو نیالد دکتر نظام

)دانشگاه  یلوح ریم یمجتب دیدکتر س(، ریرکبیام یدانشگاه صنعت یرحسنیم

 رضایدکتر عل، )دانشگاه مازندران) یناصر یهاد دیدکتر س(، شاهرود یصنعت

)دانشگاه  یاسکندر ینور یدکتر محمد هاد(، شاهرود ی)دانشگاه صنعتیناظم

  شاهرود( یصنعت

 کنفرانس یعلم تهیکم یخارج یاعضا

 Ulrich Pferschy (Professor- University of Graz, Austria) 

 Luis Verdegay (Professor- University of Granada, Spain) 
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 Baoding Liu (Professor- Tsinghua University, Beijing, 

China( 

 Adil Bagirov (Associate Professor -Federation University 

Australia) 

 Shahin Gelareh (Associate Professor -Universite d'Artois- 

France) 

 Xiucui Guan (Associate Professor- Southeast University, 

China) 

 Zdzislaw Polkowski (Professor- Jan Wyzykowski 

University Polkowice) 

با توجه به  یاز مقاالت برتر، مقاالت انتخاب یلیتکم یابیپس از انجام ارزهمچنین 
 .دیبه چاپ خواهند رس ریاز مجالت ز یکیموضوع مربوط در 

 1399ماه  اردیبهشت 15 مهلت ارسال مقاالت:

 گردد.یاعالم م اًمتعاقب:  شیهما یبرگزار زمان

دانشکده علوم ، شاهرود یگاه صنعتدانش، بلوار دانشگاه، شاهرود :دبیرخانه درسآ

 . اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یالمللنیکنفرانس ب نیزدهمیس رخانهیدبی، اضیر

 3619995161 :یکدپست

 icors2020@shahroodut.ac.ir :لیمیا

 023-32300363  :رخانهیتماس دب شماره

 شاهرود یدانشگاه صنعت یمعرف 
مللی انجمن ایرانی تحقیق در محل برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین ال

 عملیات

 

سنگ در بخش البرز شرقی واقع در بهره برداری از مجموعه معادن عظیم زغال
مهندسی معدن و  یرا در رشته ها یمتخصصان تیشهرستان شاهرود ضرورت ترب

 یهجر 1352موسسه در مهرماه سال  نیمحسوس نموده است. ا یشناس نیزم
استخراج -دنایجاد رشته مهندسی معبا  یبه همت بخش خصوص یشمس

 یبرا یشد تا محل سیمعدن شاهرود تاس یدرمقطع کاردانی، با عنوان مدرسه عال
معدن شاهرود، درسال  یمرز و بوم باشد. مدرسه عال نیفرزندان ا یدانش اندوز

پس  یو معادن وقت( در آمد ول عی)وزارت صنا یتحت پوشش بخش دولت 1354

از آن وزارت منفک و  1361در سال  ،یالب اسالمشکوهمند انق یروزیاز پ
موسسه درسال  نیواگذار شد. ا یآن به وزارت فرهنگ و آموزش عال تیریمد

عمران و  یکاردان هایمعدن و دوره یجدید مهندس یرشته ها جادیبا ا 1366
به  1372و پس از آن در سال  افتیارتقا « شاهرود یمجتمع آموزش عال»برق به 

های فنی و مهندسی به ویژه با گسترش رشته وتغییر نام داد « هروددانشگاه شا»
گسترش آموزش  یبا موافقت شورا 1381در مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال 

اکنون دانشگاه در شد. هم تگرایمامور« دانشگاه صنعتی شاهرود»با عنوان  یعال
یم تیالبسطام فع یو کشاورز نینو یهایو فناور یمهندس ،یمرکز سیسه پرد

ترین دانشگاه شاهرود به عنوان اولین و قدیمی یدانشگاه صنعت دیتردیب .دینما
بنام کشور در منطقه شمال یهااز دانشگاه یکیاستان سمنان و در حال حاضر 
 یعلم أتیعضو ه 340وقفه با دارا بودن  یب تیشرق است که با چهار دهه فعال

 یرا برا یمناسب طیهکتار، مح 200با مساحت حدود  ییوقت در فضا مامت
دانشجو مقطع  2399 ،یدانشجو مقطع دکتر 710دانشجو ) 8207آموزش  

)در  شیرشته و گرا 174( در یدانشجو مقطع کارشناس 5098ارشد و  یکارشناس
 و خودگردان( فراهم نموده است. یکیروزانه، نوبت دوم، الکترون یدوره ها

 اطالعات کلی دانشگاه
 340 هیأت علمیتعداد اعضاء 

تعداد دانشجویان به تفکیک 
 کارشناسی، ارشد و دکتری

 کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

5098 2399 710 8207 

  16 تعداد دانشکده ها

تعداد رشته های دانشگاه 
 )ارشد و دکتری(

 کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

38 96 40 174 

 255 تعداد کارکنان

 3 هاتعداد پردیس 

 نشریات دانشگاه

 مجالت تعداد

 بین علمی

 نمایه المللی

 ISIدر  شده

 مجالت تعداد

 المللیبین علمی

 در شده نمایه
ISC 

تعداد نشریات 
دانشجویی )علمی، 
سیاسی، اجتماعی، 
 اقتصادی، ادبی و ...(

1 7 60 

 شاهرود: یاز افتخارات دانشگاه صنعت یبخش

 استان سمناندانشگاه در  نیتر یمیو قد نیاول 

 منطقه شمال شرق کشور یدانشگاه صنعت نیو بزرگ تر نیاول 

 کشور  یدانشگاه ها نیمستقل در ب یمعدن آموزش یدانشگاه دارا تنها 

 در کشور کیزیژئوف تیتست سا یدانشگاه و مرکز دارا تنها 

 تونل  ک،یربات یرشته ها جادیسرفصل دروس و ا هیدانشگاه در ته نیاول
نفت در  کیو ژئومکان یمعدن تیریاقتصاد و مد ،ینیرزمیز یو فضاها یساز

 ارشد یمقطع کارشناس
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 وزارت  یکشور براساس طبقه بند یگرفتن در سطح دو دانشگاه ها قرار
توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و  تیبا مامور یو فناور قاتیعلوم، تحق

 کمک به رفع چالشهای کشور

 درصد برتر  کیان دانشمندان دانشگاه به عنو یعلم اتیدو عضو ه انتخاب
   ترزیعلم تامسون رو یاساس یشاخص ها گاهیجهان براساس پا

 معدن کشور یمهندس یدانشگاه به عنوان قطب علم یمعرف 

 مزیتا یبر اساس رتبه بند  ایبرتر آس یدانشگاه ها 29 نیگرفتن در ب قرار 

 راساس کشور ب یدانشگاه ها نیسبز در ب تیریمد نهیرتبه هفتم در زم کسب
 جهان یدانشگاه ها یرتبه بند

 از پنج  یکینفت با وزارت نفت به عنوان  کیقرارداد کالن ژئومکان انعقاد
 یدانشگاه برتر کشور در حوزه اکتشاف

 با سازمان استاندارد استان  یو همکار یانرژ یتخصص شگاهیآزما جادیا
 سمنان

 ای)آپا( با مجوز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امور رایانه  یمرکز تخصص جادیا
   رانیاطالعات ا یسازمان فناور

 به عنوان پژوهشگر جوان برجسته  یدکتر ماشااهلل رضا کاظم یآقا انتخاب
فرهنگستان علوم  یتوسط گروه علوم مهندس 1398سال  یمیش یمهندس
 رانیا یاسالم یجمهور

 مخترعان  یالمللنیجشنواره ب ندهیآ یهایبخش تکنولوژ یمدال طال کسب
 یدانشجو یهاشم رضایعل یتوسط آقا یدر کشور کره جنوب 2019 سپوکیب

 دانشگاه  نیبرق ا یرشته مهندس یمقطع کارشناس

 فناور و مرکز شتاب دهنده شاهکار یمرکز رشد واحدها جادیا 

 ابیبار اول )دستگاه مشخصه  دیتول انیچهار محصول دانش بن ساخت 
با  ینور مصنوع نیگاه تامدست ،یدیخورش یسلول ها و پانل ها یپارامترها

 ،یگلخانه ا اهانیرشد گ یبرا یتابش فیشدت و ط قیکنترل دق تیقابل
 چند اثره(  یحرارت کننیریشآب  ستمیو س نایچهره روب صیسامانه تشخ

 چالش  یراهکار برا هیدر حوزه ارا« پتروتست»نخست بخش استارتاپى  مقام
وزارت نفت در آذر ماه  کافیت ومیفناورانه پترول دادیهاى وزارت نفت در رو

1398 

 یاضیدانشکده علوم ر یمعرف

از  یکاربرد یاضیمحض و ر یاضیر ،یاضیر یریدب یهاشیدر گرا یاضیر رشته
بصورت گروه  1384فعالیت آموزشی خود را در دانشکده علوم تا سال  1373سال 

 یناورو ف قاتیبا تصویب وزارت علوم، تحق 1384ادامه داد. در سال  یاضیر
دانشکده علوم پایه(  زشاهرود )با تفکیک ا یصنعت ریاضی دانشگاه علوم دانشکده

تشکیل شد.  آمار ،یکاربرد یاضیمتشکل از دو گروه آموزشی ریاضی محض و ر
 ،یمختلف کارشناس یهانمودن رشته ریسال و دا ستیاین دانشکده با گذشت ب

و  یعلم لیاز پتانس ازین مورد یعلم اتیو جذب ه یارشد و دکتر یکارشناس

استاد،  2عضو هیات علمی ) 30 اکنونباشد. هم  یبرخوردار م یمناسب یقاتیتحق
دانشجوی  221( به تربیت و آموزش یمرب 2استادیار و  15دانشیار،  11

دانشجوی دکتری مشغول می  32دانشجوی کارشناسی ارشد و  196کارشناسی، 
 باشند. 

 

 :شکده علوم ریاضی عبارتند ازر دانرشته های تحصیلی موجود د
 (ی)کارشناس و کاربردها اتیاضیر -1
 (یدکتر-ارشدیکارشناس-یمحض)کارشناس یاضیر -2

 (یدکتر-ارشدیکارشناس-ی)کارشناس یکاربرد یاضیر -3

 (.یدکتر-ارشد یکارشناس -ی)کارشناسیاضیآمار ر -4

نظر  ریز ییدانشجو یاضیگذشته در مسابقات ر یهاسال یط یاضیدانشکده ر 
کسب  هو فعال داشته و همواره موفق ب ستهیحضور شا رانیا یاضین رانجم

دانشگاه  36از  شیب نیدر ب زین یمیو از نظر ت دهینقره و برنز گرد یمدال ها
و  یموفق س یزبانیاست. م دهیکشور موفق به کسب رتبه هشتم تا دهم گرد

و  ییفضاآمار  ناریسم نی(، دوم1382 وری)شهر رانیا یاضیکنفرانس ر نیچهارم
( 1397 وری)شهر رانیا ارکنفرانس آم نی(، چهاردهم1396آن )آبان  یکاربردها

 نی(  از افتخارات ا1397)آبان  یساز نهیکنترل و به یمل ناریسم نیو دوم
 Journal ofبا عنوان  یاضیدانشکده است. در حال حاضر مجله دانشکده ر

Algebraic Systems  اه شاهرود در دانشگ "یپژوهش-یعلم"با درجه
 گردد. یمنتشر م

 تیریو مد عیدانشکده صنا یمعرف
مورخ  2466/22بر اساس نامه شماره  تیریو مد عیصنا یمهندس دانشکده

مقام محترم وزارت بعنوان دانشکده علوم انسانی مصوب و به دانشگاه  12/4/81
به  یانساندانشکده علوم  ،یدانشگاه به صنعت تیماه رییبا توجه به تغ .ابالغ گردید

دانشکده شامل  جودهای مو. رشتهافتینام  رییتغ تیریو مد عیصنا یمهندس
 تیری، مدMBA رشته مدیریت اجرایی نیو همچن یصنعت تیریحسابداری، مد

ارشد می باشد. با  یدر دوره کارشناس یاقتصاد یهاستمیس یزیو برنامه ر یصنعت
و اقتصاد  تیریاز دانشکده مددانشکده پس  نیا ییاجرا -یعلم لیبه پتانس تیعنا

رشته  هیکشور در ارا یآموزش عال کزمر نیبا سابقه تر فیشر یدانشگاه صنعت
 باشد.  یم MBAرشته مدیریت اجرایی 



 

6  

 

 (25شماره ) 1399بهار ،  یاتانجمن ایرانی تحقیق در عمل خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Spring 2020 (No. 25) 

 

-رشته 5و  یدر مقطع کارشناس یلیرشته تحص 4در  انیحال حاضر دانشجو در
 دهزیس ،یباشند. دو مربیم لیارشد در حال تحص یدر مقطع کارشناس شگرای

 یدانشکده هستند. برگزار نیا یعلم ئتیه یاعضا ار،یو چهار دانش اریاستاد
است.  انشکدهد نیا یمل یهاتیاز جمله فعال نیسرزم شیآما یمل شیهما نیدوم

 یهاو بخش یدولت یهاارگان ریبه سا یوآموزش یاارائه خدمات مشاوره
 نیا یهاتیمامور گریاز د یآموزش ، یعلم یهاتیدر کنار فعال یخصوص

شاهرود  یدانشگاه صنعت یبرا نیتحقق شعار دانشگاه کار آفر یدانشکده درراستا
 است. 

 تهیه و ارسال گزارش: دکتر جعفر فتحعلی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دبیر علمی سیزدهمین کنفرانس بین 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 

 راخوان دوم()ف کنگره مشترک هوش محاسباتی 
 دانشگاه فردوسی مشهد، 1399شهریورماه  14تا  12

 
نرم  انشیرا یتوسط قطب علم (CCI2020) یکنگره مشترک هوش محاسبات

و انجمن  رانیا یفاز یهاستمیانجمن س تیبا حما و پردازش هوشمند اطالعات
 مشهد یدر دانشگاه فردوس 1399شهریور  14تا  12 رانیهوشمند ا یهاستمیس
 نیهشتم شیهما شامل دو یکنگره مشترک هوش محاسبات .شودگزار میبر

 یتکامل یکنفرانس محاسبات نیچهارم و رانیو هوشمند ا یفاز یهاستمیکنگره س
خود شامل  زین رانیو هوشمند ا یفاز یهاستمیاست. کنگره س  یو هوش جمع

نفرانس ک نیهفدهمو  رانیا یفاز یهاستمیکنفرانس س نینوزدهمدو کنفرانس 
محورهای کنفرانس شامل کلیه محورهای مرتبط با  .است هوشمند یهاستمیس

 هوش محاسباتی از جمله:

 منطق فازی ها وسیستم 

 ریاضیات و آمار فازی 

  های زمختمجموعه 

  قطعیتازی و عدممنطق ف 

  های عصبی مصنوعی و یادگیری ژرفهشبک 

  سازییادگیری ماشین و بهینه 

  یادگیری تقویتی 

  های تصادفیفرآیند 

  استدالل احتمالی 

 لهام گرفته از طبیعتسازی ابهینه 

  لیمحاسبات تکام 

 های چندعامله و هوش ازدحامیسیستم 

  های مورچگانالگوریتم 

 هوش محاسباتی و محاسبات نرم 

 های خبرهو سیستم هوش مصنوعی 

  اسی الگوبازشن 

  هاتئوری بازی 

  تئوری گراف 

  گیریتئوری تصمیم 

  های چندمعیارهگیریممیتص 

  آشوبهای مبتنی بر ها و سیستمفراکتال 

  فلسفه علم و علوم شناختی 

های همچنین کاربردهایی در زمینه هوش مصنوعی در خدمت به جامعه، داده
های اجتماعی، اینترنت های هوشمند، شبکهها، شهرسیستم عظیم، سیستم

و دریافت گروهی اطالعات از اشیاء، محاسبات مبتنی بر انسان، هوش جمعی 
ها، اینترنت، محاسبات توزیع شده و فراگیر، هوش محیطی، ترکیب حسگر

پذیر، کشاورز، های تجدیدهای انرژیهای اطالعات جغرافیایی، سیستمسیستم
های بهداشتی و سالمتی به صورت الکترونیکی، واسط اجتماعی، مراقبتعلوم

انونی، تجارت الکترونیک،  بیوانفورماتیک، کامپیوتر و مغر، امنیت و پزشکی ق
های نسل جدید، رباتیک و اتوماسیون، حمل و نقل، پردازش زبان طبیعی، شبکه

 بینایی ماشین، واکاوی داده و کشف دانش، یادگیری مبتنی بر وب، هوشمندی
های میکرو و نانو، قضاوت الکترونیکی، زیارت الکترونیکی، سیستم و حکمرانی،

 هور.ها نوظیژسایر کاربردها و تکنولو عملیات وتحقیق در 
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 دانشگاه فردوسی مشهد

های اجرایی و علمی این کنگره امیدوار هستند تا با شایان ذکر است که کمیته
پایان یافتن شیوع ویروس کرونا بتوانند کنگره را به صورت حضوری برگزار 

ت مربوط به شیوع این بیماری، نمایند، اما در صورت لزوم و با توجه به تحوال
مقدمات الزم جهت برگزاری کنگره به صورت کامالً مجازی نیز انجام خواهد 

 شد.
 :دبیر کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعیو  دبیر کنگره

 دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

 :های هوشمند ایراندبیر کنفرانس سیستم و دبیر اجرایی کنگره
 دکتر رضا منصفی

 :دبیر کنفرانس سیستم های فازی ایرانو  یر علمی کنگرهدب
 دکتر سهراب عفتی

 :دبیر علمی کنفرانس سیستم های فازی ایران
 دکتر امید سلیمانی فرد

 :دبیر علمی کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
 دکتر مهدی سعادتمند

 :دبیر علمی کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی
 دکتر مجتبی روحانی

 ای داخلی کمیته علمی:اعض
 دیحم پروفسور(، ینیامام خم یالملل نیب دانشگاه) یعباس بند دیپروفسور سع

 رنلویالهو قیتوف پروفسور(،  یطوس ریخواجه نص یصنعت دانشگاه) مقدم یشمیابر

 ینیمحمد ام پروفسور(، ، تهران قاتی، واحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم)

 پروفسور(، تهران دانشگاه) یبابک نجار اعراب پروفسور (،مشهد  یفردوس دانشگاه)

 دکتر(، (رانیمخابرات ا قاتی)مرکز تحق ITRCتهران و  انشگاه)د عیبد زیکامب

 دیشه دانشگاه) دیآرشام برومند سع دکتر(، فیشر یصنعت دانشگاه)  یگیب دیحم

 یلو دکتر(، یبهشت دیشه دانشگاه)  ییبرزو یرجبعل پروفسور(، باهنر کرمان

بابل  یصنعت دانشگاه)  یگنج یریداوود دوم دکتر(، زدی دانشگاه)  یدرهم

 دکتر(،  یطوس ریخواجه نص یصنعت دانشگاه)  یفاتح رضایعل دکتر(، یروانینوش

 یرازیش یاثیغ نیکمال الد دیس دکتر(، النیگ دانشگاه)  واجارگاه یبهروز فتح

)  یاحد هرات دکتر(، رازیش دانشگاه)  حمزه یعل دکتر(، مشهد یفردوس دانشگاه)

(، مشهد یفردوس دانشگاه) یقوشه عابد هدتن پروفسور(، مشهد یفردوس دانشگاه

 یفرسنگ یمغفور حهیمل دکتر(، رانیعلم و صنعت ا دانشگاه)  کاوه یعل پروفسور

(، شاهد تهران دانشگاه) یمحمد منثور دکتر(، باهنر کرمان دیشه دانشگاه)

 محمدباقر منهاج پروفسور، (یخوارزم دانشگاه)  ینایمعمار زالهیعز پروفسور

 دکتر(، مازندران دانشگاه) یراشرفیباقر م دیس پروفسور(، ریرکبیام یصنعت دانشگاه)

 یچ نیماشااهلل ماش پروفسور(، و بلوچستان ستانیس دانشگاه) مست شیحسن م

ابرات مخ قاتیتحق مرکز)  نیمحمد شهرام مع دکتر(، باهنر کرمان دیشه دانشگاه)

نظام  نیحس پروفسور(، مشهد یفردوس دانشگاه) فرد نیمع دیحم دکتر(، رانیا

 یصنعت دانشگاه)  انجام کین نیام دکتر(، باهنر کرمان دیشه دانشگاه)  پور یآباد

 ریخواجه نص یصنعت دانشگاه) کوفردیمحمود ن دکتر(، یطوس ریخواجه نص

 یرجب بیحب پروفسور (،یخوارزم دانشگاه) پدرام رمحسنیم دکتر(، یطوس

 التیتحص دانشگاه)  یعصمت راشد دکتر(، مشهد یفردوس دانشگاه) یمشهد

 دانشگاه)  یروحان یمجتب دکتر(، کرمان شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم

 یمهد دکتر(، شابورین دانشگاه)  منش یروحان رضایعل دکتر(، مشهد یفردوس

 دانشگاه) لدهیرام صادق پور گبه پروفسور(، مشهد یفردوس دانشگاه)سعادتمند

 یفیآرش شر دکتر(، یخوارزم دانشگاه)  شنبه زاده دیجمش دکتر(، مشهد یفردوس

 یداریق یریش دیسع دکتر(، قاتی، واحد علوم و تحق یآزاد اسالم دانشگاه)

(، مشهد یفردوس دانشگاه) فرد یمانیسل دیام دکتر(،  ریرکبیام یصنعت دانشگاه)

 محمد تشنه لب پروفسور(، تهران دانشگاه) یاهرمحمود ط دیس پروفسور

 دانشگاه) ادیکام انیدیوح یعل پروفسور(، یطوس ریخواجه نص یصنعت دانشگاه)

 یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه) یزاهد یمحمد مهد دکتر(، مشهد یفردوس

 (رجندیب دانشگاه) یریظه دیحم دکتر(، کرمان شرفتهیپ یو فناور
 ی:اعضای خارجی کمیته علم

Prof. Behzad Moshiri (University of Tehran, Iran, and 

University of Waterloo, Canada), 

Prof. Gholam Reza Nakhaeezadeh (Karlsruhe Institute of 

Technology, Germany), 

Prof. Doctor Ebrahim Bagheri (Ryerson University, 

Canada), 

Prof. Oscar Castillo (Tijuana Institute of Technology, 

Mexico), 

Prof. Majid Fathi (University of Siegen, Germany), 

Prof. Amir Hossein Gandomi (University of Technology 

Sydney,Australia), 

Prof. Fernando Antônio Campos Gomide (State University 

of Campinas, São Paulo, Brazil), 

Prof. Masahiro Inuiguchi (Osaka University, Japan), 
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Prof. Mohammad Jamshidi (University of San Antonio, 

United States),  

Prof. Janusz Kacprzyk (Polish Academy of Sciences, 

Poland), 

Prof. Okyay Kaynak (Bogazici University, Turkey), 

Prof. Laszlo Koczy (Budapest University of Technology 

and Economics, Hungary), 

Dr. Son Kuswadi (Electronic Engineering Polytechnic 

Institute of Surabaya, Kampus ITS, Sukolilo, Indonesia), 

Prof. Pasi Luukka (Lappeenranta University of 

Technology, Finland), 

Prof. Javier Montero (Complutense University of Madrid, 

Spain), 

Prof. Witold Pedrycz (University of Alberta, Canada), 

Dr. Osvaldo Saavedra ( Federal University of Maranhão, 

Brazil), 

Prof. Reinhard Viertl ( Technical University of Vienna) 

 تاریخ هاي مهم

 1399شهریور  14تا  12 تاریخ برگزاري کنگره:

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده  :دبیرخانه آدرس

 مهندسی، قطب محاسبات نرم و پردازش هوشمند اطالعات

  http://cci.um.ac.ir :وب سایت

 cci@um.ac.ir ایمیل:

 051-3880-6027 تلفن:

 051-3880-7386 دورنگار:

ها المللی تحلیل پوششی دادهدوازدهمین کنفرانس بین 

 (مجازی)
 تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان 1399 آبان 2و  1مهر،  30

 

یخ در تار هاداده یپوشش لیتحل یرانیانجمن االمللی دوازدهمین کنفرانس بین
شگرف  ریتاث. شدخواهد برگزار  تنکابن زیبای در شهر 1399آبان  2مهر تا  30

و  یاز منابع انسان یمنددر بهره یعلم یریگمیتصم نینو یابزارها یریبکارگ
 دهیپوش یبر کس یامروز یایدن دهیچیپ یهادر سازمان یماد یهاهیسرما

 یو همفکر یرمهم، همکا نیبه ا یابیدست یبسترها نی. از مهمترستین
میتصم یو نهادها یهاسازمان رانیبا مد یدانشگاه نیدانشمندان و متخصص

های علمی در تبادل یافتهرگزاری این کنفرانس، از جمله اهداف ب است. یریگ

تری برای تبادل فراهم آوردن بس ن،ها و کاربردهای آلیل پوششی دادهحوزه تح
گران و خبرگان علمی و ها میان دانشمندان، پژوهشافکار و اندیشه

های ها و دستگاهتوسعۀ ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان ،صنعتی
گیری و ارزیابی عملکرد در های تصمیمکاربردهای مدل ارائه، اجرایی کشور

ای آشنایی مسئولین، ایجاد فضایی بر ، ریزی سازمانی و مدیریت اجراییبرنامه
علمی و کاربردی گذاران با آخرین دستاوردهای ها و سرمایهنهادها، شرکت

ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان  و هاتحلیل پوششی داده
 های زیر عنوان شده است:در محور کارشناسان، اساتید و پژوهشگران جوان

 داده ها در کسب و کار یپوشش لیکاربرد تحل -

 داده ها یپوشش لیو تحل ارهیچند مع یریگ میتصم -

 تیعدم قطع طیداده ها در شرا یپوشش لیلتح -

 یابیداده ها در الگو  یپوشش لیتحل -

 داده ها یپوشش لیدر تحل دیجد یها یتئور -

 داده ها یپوشش لیدر تحل یبیترک یها مدل -

 در کسب و کار یابیارز یچوب و شاخص ها چار -

 و کالن داده ها یداده ها در داده کاو یپوشش لیتحل -

 رهیو زنج تیریداده ها در اقتصاد، مد یششپو لیتحل یکاربرد مباحث -
 نیتام

 شایان ذکر است این کنفرانس بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 اعضای داخلی کمیته علمی:
نژاد )  میابراه ی(، دکترعللیواحد اردب ی)دانشگاه آزاد اسالمییآقا الیدکتر ناز

) دانشگاه آزاد  یموریرتیام رضایواحد قائمشهر(، دکترعل یدانشگاه آزاد اسالم
واحد  یخواه ) دانشگاه آزاد اسالم یزدیواحد رشت(، دکتر محمد  ا یاسالم

(، قاتیواحد علوم و تحق یاسالم د) دانشگاه آزا یاراک(، دکتر محمد حسن بهزاد
 ی(، دکتر محمد رضا تقجانیآذربا یمدن دیدکتر جعفر پورمحمود ) دانشگاه شه

واحد  ی) دانشگاه آزاد اسالم یدیر قاسم توح) دانشگاه تهران(، دکت یزدیزاده 
واحد علوم و  ی) دانشگاه آزاد اسالم یزاده لطف نیتهران مرکز(، دکتر فرهاد حس

(، دکتر محمد ندگانیآ یاحمد عدالت پناه ) موسسه آموزش عال کتر(، دقاتیتحق
 ی) دانشگاه آزاداسالم انی(، دکتر بهروز دانشیبهشت دی) دانشگاه شه یخدابخش

(، شابوریواحد ن ی) دانشگاه آزاد اسالم یداود رضای(، دکتر علیاحد تهران مرکزو

http://cci.um.ac.ir/
mailto:cci@um.ac.ir
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پور قلعه جوق )  یراض هی(، دکتر سمی) دانشگاه خوارزم یدکتر اکرم دهنوخلج
)  ییکالیپرچ یرحمان ژنی(، دکتر بقاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم
) دانشگاه آزاد  فهیخلمال یواحد نور(، دکتر محسن رستم یدانشگاه آزاد اسالم

واحد  ی) دانشگاه آزاد اسالم انی(، دکتر شبنم رضوقاتیواحد علوم و تحق یاسالم
واحد علوم  ی) دانشگاه آزاد اسالم یرودپشت یرهنما دونیتهران جنوب(، دکتر فر

حد مشهد(، دکتر وا ی) دانشگاه آزاد اسالم ییرضا یانی(، دکتر حامد ژقاتیو تحق
واحد تهران شمال(، دکتر سوان  ی) دانشگاه آزاد اسالم یمهتد یصابر ساعت

 شگاه) دان یشرف دیواحد تهران شمال(، دکتر حم ی) دانشگاه آزاد اسالم ییسهرا
 ی) دانشگاه آزاد اسالم یعیشف ی(، دکتر مرتض قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم

واحد نجف آباد(، دکتر  یزاد ) دانشگاه آزاد اسالم هیرویش ی(، دکتر هادرازیواحد ش
پور  یواحد تهران مرکز(، دکتر رضا فرض  ی) دانشگاه آزاد اسالم یمسعود صانع

کرج(، دکتر محمد فالح ) دانشگاه آزاد  احدو  یصائن ) دانشگاه آزاد اسالم
واحد   ی(، دکتر  رضا فالح نژاد ) دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکز یاسالم

واحد قائم شهر(،  یفالح جلودار ) دانشگاه آزاد  اسالم یتهران شمال(، دکتر مهد
(، دکتر جواد جانیواحد اله  ی) دانشگاه آزاد اسالم یدکتر سهراب کردرستم

) دانشگاه  انیمحراب دی(، دکتر سعرازیواحد ش  ی) دانشگاه آزاد اسالم یگرام
 ی(، دکتر محمدرضا مظفریدانشگاه خوارزم)  یانیاله معمار زی(، دکتر عزیخوارزم

مهرجو ) دانشگاه آزاد واحد شهر قدس(،  هی(، دکتر راضرازی) دانشگاه آزاد واحد ش
) دانشگاه آزاد  ینجف لیاسماع دیس دکتر) دانشگاه مازندران(،  یناصر یدکتر هاد

ر (، دکترجندی) دانشگاه ب ینصرآباد می(، دکتر نسقاتیواحد علوم و تحق یاسالم
(، دکتر محسن واعظ یواحد تهران مرکز ی) دانشگاه آزاد اسالم یحامد نوذر

) دانشگاه  نچهیو یواحد رشت(، دکتر عبداله هاد  ی) دانشگاه آزاد اسالم یقاسم
واحد علوم و  ی) دانشگاه آزاد اسالم یزدانیخوراسگان(، دکتر محمد   یالمآزاد اس

 (قاتیتحق

 اعضای خارجی کمیته علمی:
- Jie Wu (University of Science and Technology of China) 

- Sahand Daneshvar (Eastern Mediterranean University of 

Turkey) 

- Charles Vincent (The University of Buckingham) 

- Biresh Sahoo (Xavier University Bhubaneswar) 

- Reza Farzipoor Saen ( Sohar University) 

- Ali Emrouznejad ( Aston  University) 

- Mehdi Toloo ( University of Ostrava) 

 1399مرداد  30 مهلت ارسال مقاله:

 1399شهریور  31 نام در کنفرانس:مهلت ثبت

 1399مهر  30 تاریخ برگزاری کنفرانس:

 شهدای کوچه ،یغرب یفردوس ابانخی ،تنکابن ،مازندران :دبیرخانه درسآ

 تنکابن ندگانیآ عالی آموزش موسسه، دانشجو

 011-54288851 :تلفن

 یهاو روش یاضیر یسازمدل یکنفرانس مل نیاول 

 یدر علوم و مهندس یمحاسبات
 کیدانشگاه ایوان

 
در علوم و  یمحاسبات یهاو روش یاضیر یسازمدل یکنفرانس مل نیاول 

ی برگزار کوانیدانشگاه ا ی با حمایت انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  در ندسمه
با توجه به کاربردهای مدلسازی ریاضی در علوم طبیعی نظیر فیزیک،  شود.می

شناسی، هواشناسی و علوم مهندسی مانند علوم رایانه، هوش شناسی، زمینزیست
اد، روانشناسی و علم اقتص نظیرو همچنین در علوم اجتماعی  مصنوعی

در  اتیاضینقش ر معرفی این کنفرانسهدف اصلی از برگزاری ، شناسیجامعه
 گاهیاز جا یاضیعلم ر افته،یتوسعه  یدر غالب کشورهااست.  علوم ریسا شرفتیپ

 ادیاز آن  شرفتیتوسعه و پ انیو بن هیبرخوردار است و به عنوان پا ییباال تیو اهم
 ا،یمانند هلند، آلمان، انگلستان و استرال ییهاکه در کشور یشود. به طوریم

 نیتوسعه داده شده است. بنابرا یاضیر یسازمدل اشده ب قیتلف یدرس یهابرنامه
تیدهد اهمینشان م افتهیتوسعه  یکشورها یحرکت و هدف گذار ریمس یبررس

 بخش از نیها بوده چرا که اآن شرفتیرشد و پ لیاز دال یکی یاضیدادن به علم ر
 نهیدبا نها زیدر کشور ما ن ریاخ یاست. در سال ها یعلوم مهندس یۀو پا ربنایعلم ز

 ۀارزش افزوده و صرف ،یفناور بر لزوم حصول دیو تأک انیشدن تفکر دانش بن
شده است،  تیتثب یو مهندس یفن یهارشته گاهیجا ،یاز علوم دانشگاه یاقتصاد
مانند  ییاهشیهما یست؟ لذا برگزارچگونه ا یاضیعلم ر گاهیو جا طیاما شرا

 ریعلوم تاث ریسا شرفتیدر پ اتیاضینقش ر یدر معرف تواندیم یاضیر یسازمدل
 داشته باشد. ییبه سزا

 محورهای کنفرانس:

 و ... اطالعات یهوشمند: حمل و نقل، فناور یهاستمیدر س یاضیر یهامدل 

 و... و هوافضا وتریو کامپبرق  ک،یمکان ع،ی: صنایدر مهندس یاضیر یسازمدل 
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 یشناس ستیو ز یمیش ک،یزی: فهیدر علوم پا یاضیر یسازمدل 

 یسازهیو شب یسازدر مدل یهوش مصنوع کاربرد 

 حمل و  ی، مهندس کیو لجست نیتام رهیدر زنج یاضیر یسازمدل یکاربردها
 یابین، مکا کیو تراف یابیرینقل و مس

 یموجودو کنترل دیتول یزیررنامهب ،یمال یدر مهندس یاضیر یسازمدل، 
 یو کنترل پروژه و اقتصاد مهندس تیریمد

 ارهیمع چند یریگ میو تصم یسازنهیبه 

 و یاجتماع ی، شبکه ها یتالیجید یکسب و کارها یندهایفرآ یسازمدل... 

 نانو یدر علوم نانو و فناور یاضیر یسازمدل 

 یازبهیو نظر گرافهینظر ،یاتیبیترک یساز نهیبه 

 یبانک یها ستمیدر س نهیبه یسازمیو تصم یمال یسازمدل 

 و سالمت یدر پزشک یاضیر یسازمدل یکاربردها 

 ری، پردازش تصو یاتیح یها ستمیدر س یسازهیو شب یاضیر یسازمدل  ،
 ...بافت و یمهندس

 ریدپذیتجد یها یدر انرژ یسازمدل نینو یها روش 

 مونت کارلو یسازهیشب 

 یها ستمی، س یخط ریو غ یخط یکینامید یها ستمیس یضایر یسازمدل 
 کیمکاترون

 عملکرد تیریداده ها و مد یپوشش لیتحل 

 یسازنهیو به یسازمحاسبات نرم در مدل کاربرد 

 یتصادف یساز هیشب 

 یسازنهیو به یسازدر مدل یفراابتکار یها تمیالگور کاربرد 

 سکیر لیو تحل تیریمد 

 نهیبه کنترل 

 یژتکنولو تیریمد 

 مهم یهاخیتار

 .اعالم خواهد شد متعاقباً مقاالت : دهیمهلت ارسال چک نیآخر

 .اعالم خواهد شد متعاقباً مهلت ارسال اصل مقاالت : نیآخر

 .اعالم خواهد شد متعاقباً : شیمهلت ثبت نام در هما نیآخر

 کیناهلل طالقانی، خیابان دانشگاه، دانشگاه ایواکی، بلوار آیتشهر ایوان :آدرس

 023-34521594 تلفن:

 infoconf@eyc.ac.irو  infoconf2020@gmail.com ایمیل:

 

 هاو دانشگاه خبار انجمنا 

نشریه دو توسط  پژوهشی وزارت علوم-کسب درجه علمی

 اتحوزه تحقیق در عملی

 

وزارت  یعلم اتینشر ونیسیاز کم اتیدر عمل قیو تحق یریگ میتصمنشریه 
  "الف"و گرید  یپژوهش -یرتبه علم افتیموفق به در ،یو فناور قاتیعلوم، تحق

حوزه مهندسی صنایع، مدیریت، در  یتخصص اتیاز نشر یکیگردید. این نشریه 
به عنوان صاحب  نندگایآ یموسسه آموزش عال یاز سوعلوم ریاضی است که 

 یابه عنوان موسسه ندگانیآ یشود. موسسه آموزش عالیمنتشر م هینشر ازیامت
 یفکر طیبه منظور فراهم نمودن مح ،یو مهندس هیعلوم پا یهامتمرکز در حوزه

. مودن یگذارهیرا پا هینشر نیا 1395در سال  یالملل نیو ب یملپژوهشگران  یبرا
نهیتبادل اطالعات در زم یمناسب برا یبستر علمفراهم آوردن  هینشر نیهدف ا

سطح  یپژوهشگران و اعتال انیدر م یو تخصص یفن ،یعلم یهاپژوهش ی
 یریگمیتصم هینشر .است یاز آثار علم دیمف یامجموعه یهیته زیدانش آنان و ن

مقاالت  ،یمقاالت کاربرد ،یمقاالت مرور ،یمقاالت پژوهش ات،یدر عمل قیو تحق
 هایدر حوزه را سندگانینو یمطالعه مورد کوتاه و

 ایعکاربردهای علوم ریاضی در مدیریت و صن  -

 سازیبهینه  -

 های فراابتکاریالگوریتم  -

 سازی ریاضی، تصادفی، پویا، احتمالی، فازیمدل  -

  های خبرهسازی و سیستمهای شبیهتکنیک -

 گیری چندمعیارههای تصمیمروش -

mailto:infoconf2020@gmail.com
mailto:infoconf@eyc.ac.ir
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 گیری چندهدفهتصمیم -

 سازیددی در حل مسائل بهینههای عروش -

 تحلیل ریسک -

 هاها و کاربرد آننظریه بازی -

 نظریه شبکه و کاربرد آن -

 کاویداده -

 و مباحث دیگر مرتبط -

قرار داده و در  یمورد بررس ،یاز لحاظ سرقت ادب ابیتوسط نرم افزار مشابهت
. دینمایفراهم م یو چاپ یکیها را به صورت الکترونامکان چاپ آن د،ییصورت تا

 شماره را  14دوره شامل  5علیرضا امیرتیموری تاکنون  یریبا سردب هینشر نیا
ارسال مقاله و کسب اطالعات  یبرا توانندیم مندانعالقه کرده است.منتشر 

 مراجعه کنند. dmor.ir-www.journal به آدرس شتر،یب

 

 "ب"و گرید  یپژوهش -یرتبه علم افتیکه موفق به در ییهاهنشریاز  گرید یکی
 Journal of Applied Research on Industrialشریهن شده است،

Engineering یریاست که با سردب Nachiappan Subramanian  تاکنون
ها و هشاین نشریه پژو است. شماره از نشریه را منتشر کرده 23دوره شامل  7

های مربوط به مهندسی صنایع، علوم کاربردی فناوریه علومتحوالت مربوط ب
کامپیوتر، ریاضیات کاربردی، تحقیق در عملیات، آمار، اقتصاد و سایر علوم 

 کاربردی را در موضوعات 

- Decision analysis and Methods 

- Operations Research 

- Sequencing and scheduling 

- Data Envelopment Analysis 

- Fuzzy sets and systems  

- Intelligent Systems 

- Computational Intelligence 

- Computational modelling 

- Learning and Evolutionary Computing 

- Engineering Computations 

- Case studies in industry and services 

- Supply Chain Management 

- Engineering economy and cost estimation 

- Enterprise resource planning and ERPII 

- Industrial engineering education 

- Manufacturing, control, and automation 

- Forecasting and production planning 

- Statistical Process 

- Quality Control 

- Project Management 

- Scheduling in industry and service 

- Inventory, logistics, and transportation 

- Manufacturing Systems 

- Energy Saving in Buildings 

- Mathematical Modeling 

- Industrial Mathematics 

- Data Mining 

- Facility location, layout, design, and materials handling 

- Human factors, ergonomics, and safety 

- Flexible Manufacturing System 

- Portfolio Optimization 

- Risk Management 

- Asset Pricing Models 

- Corporate Finance 

- Other Related Subject 

 است. aprie.com-www.journalمجله  نیآدرس سامانه ا گیرد. در بر می 

 

http://www.journal-dmor.ir/
http://www.journal-aprie.com/
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به  ریاست محترم انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتنتخاب ا

 استان مازندران در زمینه علمی 98سال عنوان چهره برتر 

 
رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و رئیس دانشگاه ایرج مهدوی دکتر آقای 

مردم  مازندران انتخاب شد. 98علمی سال چهره به عنوان  علوم و فنون بابل
استان را در این  98برتر سال  یها، چهرهیمردم ینظرسنج در مازندران با شرکت

 یکوروش نوذر، یبرتر علم یهادر بخش چهره د.مختلف انتخاب کردن یهانهیزم
دانشگاه علوم و فنون بابل،  سیرئ یمهدو رجیدانشگاه مازندران، در کنار ا سیرئ

درصد جهان اسالم و  کیدانشمندان  یگنج یریو داود دوم یفرهاد یموس
 رجینخبگان مازندران به رقابت پرداختند که ا ادیبن سیرئ یمحسن جهانشاه

مازندران را از آن خود  98سال  یآرا عنوان چهره علم تیاکثربا کسب  یمهدو
  کرد.

به  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات یات مدیرهه ضوعنتخاب ا

 98سال  لمی استان مازندران درع شاخص عنوان چهره

 

 

 ومفرهنگستان عل یمقدم عضو وابسته گروه علوم مهندس یدکتر رضا توکل یآقا
چهره  نوانبه ع شناسیموسسه مازندرانبه انتخاب  استاد دانشگاه تهران و

ذکر است که ان شای .انتخاب شدند 98شاخص علمی استان مازندران در سال 
و برنده  پراستناد جهان برتردانشمندان دکتر توکلی مقدم در زمره یک درصد 

 باشد.نیز میشوالیه علمی از دولت فرانسه جایزه 

به عنوان  ب رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتائنانتخاب کتاب 

 "یکتاب برتر دانشگاه "

 
و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  نائب رییس ید هادی ناصریسکتاب دکتر 

در بخش  "رتر دانشگاهیبکتاب  "به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
 :Fuzzy Linear Programming"کتاب  نیا .دش دهیبرگز المللیبین

Solution Techniques and Applications"  توسط دکتر سید نام دارد و
در نژاد تالیف شده است. هادی ناصری، پروفسور بینگ یوآن کائو و علی ابراهیم

 تمیالگور ه،یاول تمیالگور لیاز قب یاشدهحل شناخته یهاتمیکتاب، الگور نیا
داده  میتعم یفاز یخط یزیربرنامه لیمسا یدوگان برا هیاول تمیدوگان و الگور

 ییاز کاربردها یبرخ قیمرتبط از طر یهاتمیو الگور ینظر جیاز نتا یاریبس و دهش
شده شناخته یهاو مثال یفاز یخط یزیربرنامه لیمسا از یکه در قالب نوع

 .رفته استگقرار  یبررس اند، موردشده یفرمولبند

 
 یعلم ئتیعضو ه نیو ترجمه از ا فیکتاب در قالب تال 10از  شیکنون ب تا

کتاب تالیف توان به که در این میان می منتشر شده است ازندرانمدانشگاه 
قطعیت و ریزی خطی در شرایط عدمای بر برنامهمقدمه ی خطی فازی،ریزامهبرن

های ارتباطی ایجی اوکای های شبکهالگوریتمریزی خطی و کتاب برنامهترجمه 
 .اشاره نمود
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 معرفی کتاب 

 و کاربردها ی: طراحیفراابتکار یهاتمیالگورام کتاب: ن
 یالغزال طلب: نیمؤلف

 
فرا  یطراح یهاجنبه نیو همچن هایاز فرا ابتکار یجامع دگاهیکتاب حاضر، د

کتاب عالوه بر اطالعات  نی. ادهدیها ارائه مآن یسازادهیبه همراه پ هایابتکار
 یسازنهیدر حل مسائل به یدیراهنما و ابزار مف ها،یجامع درباره فرا ابتکار

فرا  یهاتمیکه الگور شودیم حیرکتاب تش نی. در ارودیبه شمار م دهیچیپ
 نی. اکنندیعمل م یخوببه تیو دشوار جهان واقع دهیچیدر حل مسائل پ یابتکار
جواب  یکه جستجو رندیگیمورداستفاده قرار م یعموماً در حل مسائل هاتمیالگور

التحصیالن و فارغ از جمله مخاطبین این کتاب، جواب سخت است. یاز فضا
های علوم کامپیوتر، تحقیق در عملیات، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته

 باشند. ریاضیات کاربردی، کنترل، تجارت و مدیریت، مهندسانمی می
ها است. همچنین برای نیاز برای مطالعه این کتاب آشنایی با الگوریتمدانش پیش

 تواند مفید واقع شود. می ++Cمه نویسی زمینه از برناسازی نیز داشتن پیشپیاده
فصل تشکیل شده است که در زیر به محتوای هر کدام از این  6کتاب حاضر از 

 ها اشاراتی خواهیم داشت. فصل
ها و سازی، پیچیدگی الگوریتمدر فصل اول از این کتاب، مفاهیم اصلی بهینه

لیه و رایج برای سازی ارائه شده است. در واقع مفاهیم اوهای بهینهروش
ها در این فصل به تفصیل ها همچون نمایش، تابع هدف و محدودیتفراابتکاری

وضیح داده می شود. این مفاهیم در طراحی هر فراابتکاری مورد استفاده قرار 
 گیرند.می

های مبتنی بر یک در فصل دوم، تمرکز بر روی طراحی و اجرای فرا ابتکاری
محلی، جستجوی ممنوعه، شبیه سازی تبریدی، جواب منفرد مانند جستجوی 

جستجوی همسایگی متغیر، جستجوی محلی تکراری، جستجوی انطباقی 
باشد. پذیرش آستانه و .... می ،شدهحریصانه احتمالی، جستجوی محلی هدایت

مفاهیم رایج از این نوع فراابتکاری ها نظیر جواب اولیه و ارزیابی افزایشی 
شود. داده می های جستجو نشانر فراابتکاری، مولفهمشخص شده است. برای ه

های گیرد و ارتباط بین الگوریتمپارامترهای هر فراابتکاری مورد تحلیل قرار می
های معرفی شده و شود. عالوه بر این همگرایی فراابتکاریمختلف نیز تعیین می

 سازیشان آورده شده است.مثال های پیاده
های مبتنی بر جمعیت، همچون سازی فراابتکاریدهفصل سوم بر طراحی و پیا

 ریزیهای تکامل، برنامههای  ژنتیک، استراتژیهای تکاملی )الگوریتمالگوریتم
 های توزیع، تکامل تفاضلی،لگوریتمتکاملی، تخمین ا ریزیژنتیک، برنامه

های بر مبنای هوش جمعی )کلونی مورچگان، تکاملی(، روشهای همالگوریتم
سازی ازدحام ذرات(، کلونی زنبور عسل، سیستم ایمنی مصنوعی و .... هینهب

 متمرکز است. 
های جستجوی خاص سازی چندگانه براساس مولفهدر فصل چهارم، مسائل بهینه

 است. گرایی( طراحی شده)تخصیص تناسب، حفظ تنوع، نخبه
نامهریزی قیدی و ریزی ریاضی، برها با برنامهفصل پنجم، به ترکیب فراابتکاری

بندی کلی که دید جامعی ارائه پردازد. یک طبقهرویکردهای یادگیری ماشین می
های کار دهد، بدین صورت است: پیوندهای سطح پایین و سطح باال، ترکیبمی

های های متخصص و عمومی و ترکیبهای کلی و جزئی، ترکیبتیمی، ترکیب
ه و چندهدفه در این فصل مورد همگن و ناهمگن. هر دو نوع مسائل تک هدف

 بررسی قرار گرفته است.
هدفه و چندهدفه در سازی تکشده برای بهینههای موازی و توزیعفراابتکاری

های همچنین مفاهیم اصلی معماریبا جزییات توضیح داده شده است.   6فصل 
ها نویسی موازی که در هنگام اجرای فراابتکاریهای برنامهموازی و پارادایم

 امکان مواجه با آن وجود دارد، مشخص شده است.

 

 دعوت به ارسال خبر

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای نشریه خبری 
ها صمیمانه نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ژهیوبهانجمن 

الکترونیکی(، گزارش  حاًیترجکند که با ارسال اخبار )می دعوت
 ها و ... به نشانیها، آگهیخواندنی، دیدگاهها، نکات همایش

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

نویسنده در نشریه خبری  باناماخبار ارسالی پس از تصویب، همراه 
 درج خواهد شد.

 سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

mailto:niors.info@gmail.com
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 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتنهمین کنفرانس بین
 دانشگاه صنعتی شیراز

 
 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتیازدهمین کنفرانس بین

 رازی کرمانشاهدانشگاه 

 

 

 

 

 

 حقیق در عملیاتالمللی انجمن ایرانی تدهمین کنفرانس بین
 دانشگاه مازندران

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتهمین کنفرانس بیندوازد
 علوم و فنون بایلدانشگاه 

 

 

 

 نس آخر انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتکنفرا 4تصاویر منتخب از 
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 های سراسر کشور:انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه
 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .1

 یعیده کتابخانم دکتر س اصفهان دانشگاه .2

 خانم دکتر ترانه تجویدی (الزهرا )س دانشگاه .3

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا )ع( امام حسین دانشگاه .4

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

 یبنددکتر سعید عباس  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 .10

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .11

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه یراز دانشگاه .12

 د ادیبدکترمجی یآقا زنجان دانشگاه .13

 و بلوچستان سیستان دانشگاه .14

 دانشگاه سمنان .15

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .16

 یا... معافدکتر سید عنایت یآقا شهید باهنر کرمان دانشگاه .17

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز شهید چمران دانشگاه .18

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا رازشی دانشگاه .19

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا اصفهان یصنعت دانشگاه .20

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر یصنعت دانشگاه .21

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا یخواجه نصیرالدین طوس یصنعت دانشگاه .22

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .23

 یامیر یالدین مهدودکتر نظام یاآق شریف یصنعت دانشگاه .24

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .25

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .26

 یدکتر مقصود امیر یآقا یطباطبائ عالمه دانشگاه .27

 ایران و صنعت علم دانشگاه .28

 دانشگاه علوم پایه دامغان .29

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا
 ر علی عباسی مالییآقای دکت

 

 :هاکشور سایرهای نمایندگی انجمن در دانشگاه 

 گوانگجو، چین دانشگاه .1

 دانشگاه برمه، آلمان .2

 آمریکا، MITدانشگاه  .3

 دانشگاه استراوا، چک .4

 دانشگاه سلطان قابوس، عمان .5

 دانشگاه فوشان، چین .6

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

 ای دکتر مهدی طلوعآق
 Chefi Trikiآقای دکتر 
 Bing-Yuan Caoآقای دکتر 

 

 

 

 نام دانشگاه

 

 

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .30

 قم دانشگاه .31

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا گیالن دانشگاه .32

 یناصر یید هاددکتر س یآقا مازندران دانشگاه .33

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .34

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .35

 نژادیدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .36

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

 یو منابع طبیع یده کشاورزدانشک .39
 دانشگاه تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

 علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیلمرکز  .40

 دانشگاه علم و فناوری مازندران .41

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا
 یآقائیدکتر مصطفی حاجآقای 

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .42

 مرکز مشهد .43
 ییآقای دکتر داود درویشی سلوکال

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .44

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .45

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .46

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .47

 یزاده لطفدکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .48

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .49

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .50

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .51

 واحد نور .52

 واحد تبریز .53

 واحد ارومیه .54
 

 غیرانتفاعیدانشگاه 

 علوم و فنون مازندراندانشگاه  .55

 شمال آملدانشگاه  .56

 یپرچیکالی یرحمان نژدکتر بی یآقا
 سحر خوش فطرت خانم دکتر

 خانم دکتر مریم خدادادی
 
 
 

 آقای دکتر ایرج مهدوی
 پورآقای محمد نبی
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تمامی دانشجویان و عالقمندان 
توانند جهت عضویت و یا می

کسب اطالعات بیشتر در 
ها و مزایای خصوص فعالیت

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

www.iors.ir  در دسترس
.است

 عضویت حقوقی:
 اتیموسها، کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت
دریافت و  با توانندیم مندعالقه

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
 پَروَنجاو یا دریافت  فرم مقابل)

و واریز  (از سایت انجمن آن
مبلغ حق عضویت و ارسال 

رک به دبیرخانه انجمن به مدا
عضویت حقوقی در انجمن 
ایرانی تحقیق در عملیات 

 درآیند.
در صورت نیاز به کسب 

با  لطفاطالعات بیشتر 
 دبیرخانه انجمن مکاتبه فرمایید.

 :حامیان انجمن
 

 
 

 

http://www.iors.ir/


  

 

 

 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:

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

 1.100.000ساله: سه □ -ریال 800.000ساله: دو □-ریال 500.000ساله: یک □ اعضای پیوسته )دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد(:
 ریال

 ریال 450.000ساله: دو □ -ریال 250.000ساله: یک □ (:عتبربا ارائه کارت دانشجویی م) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.500.000 □حق عضویت پیوسته دائم:

 توضیحات:

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

 :پرداخت حق عضویت به طرق ذیل مقدور است 

شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سپس ارسال تصویر فیش واریزی  بانک ملت 29/32499518واریز به حساب جاری شماره  -1
 . info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 

به ایمیل  (jpg.)لی با فرمت کس پرسنها و موسسات آموزشی ، سپس درخواست ایمیلی همراه با عپرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه -2
info@iors.ir . 
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