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 :سردبیرسخن 

 یمشخص تنها بر رو میتصم کیآمده است که درباره  شیبارها پ
 یبرا. میاهنشد  ندهیزمان حال تمرکز کرده و متوجه بازتاب آن بر آ

هیفرض  .داشت شرفتینگر و رو به پندهینگرش آ دیبا ،یریگمیتصم
اشتباه  یریگمیا را به تصممموضوع  کیدرباره  یرواقعیغلط و غ یها
که  ییهاخود را براساس سابقه تجربه یهادگاهیدارد. ما اغلب دیم وا

 نیتراز بزرگ یکیتفکر کوتاه مدت  .مینهیم انیبن م،یاداشته
شوند. یمرتکب آن م یریگمیتصم ندیاست که افراد در فرآ یاشتباهات

عالوه بر زمان حال بر  رندیگیکه امروز م یمیدانند تصمیها نمآن
رسد، یکه امروز درست به نظر م یزیخواهد گذاشت. چ ریتاث زین ندهیآ

 طور که اطالع دارید درهمان. دیایدرناز آب  یخوب میتصم تاینها دیشا
ریاضی در وزارت علوم ریزی درسی گیری اخیر کمیته برنامهیمتصم

های کارشناسی ارشد تحت کلیه گرایش تحقیقات و فناوری، علوم،
از جامعه  . ده استبه تصویب رسی ات و کاربردهاعنوان رشته ریاضی

رود تا آثار مثبت و ریاضی کشور بخصوص ریاضی کاربردی انتظار می
به اشتراک را آن و نتایج قرار دهند بررسی منفی این تصمیم را مورد 

های ریاضی خللی در روند رو به رشد گرایششاهد بگذارند تا 
 .باشیمنکاربردی 

نجمن ایرانی تحقیقی خبری اشماره دیگری از نشریه لهیوسنیبد
( جهت استحضار 1398 پاییز، چهارمو  بیستعملیات )شماره در

رامی، مدیران و گ مندانعالقهاعضای محترم انجمن و سایر 
صورت گرفته انجمن ارائه  یهاتیفعالصنایع از اخبار و  نظرانصاحب

 .گرددیم
که با ارسال مطالب علمی و  شودیماز خوانندگان گرامی دعوت 

ها و ، اخبار علمی دانشگاههاکنفرانسخبری خود اعم از اخبار برگزاری 
فی کتاب، تکمیلی مرتبط، معر های تحصیالتدوره آموختگاندانش

های اینترنتی، پایگاه افزار، معرفی مراکز تحقیقاتی ونشریه و نرم
مقاالت برگزیده، تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات  معرفی

آتی خبرنامه یاری نمایند.  یهاشمارهپیشنهادی دیگر ما را در تهیه 
با نام نویسنده در خبرنامه و همچنین کانال  شدهرفتهیپذمطالب 
 نجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرستلگرام ا

https://t.me/iors_Newsletters 
 منتشر خواهد شد.

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 خوانید:مطالبی که در این شماره می

 سخن سردبیر 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتسیزدهمین کنفرانس بین 

  کنگره مشترک هوش محاسباتی 

  اعطای نشان نخل آکادمیک فرانسه به عضو هیئت مدیره انجمن
 یق در عملیات ایرانی تحق

 های محاسباتی در سازی ریاضی و روشاولین کنفرانس ملی مدل
 علوم و مهندسی 

 آموختگان دوره دکتری تحقیق در عملیات دانش 

 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 

 اتیدر عمل قیتحق
 اردیبهشت، دانشگاه صنعتی شاهرود 4و  3

 

انجمن  یلالمل نیکنفرانس ب نیزدهمیسبا استعانت از پروردگار متعال، 

 4و  3 یشاهرود در روزها یدر دانشگاه صنعت اتیدر عمل قیتحق یرانیا
برگزار خواهد شد. از کلیه پژوهشگران و متخصصان در  1399 بهشتیارد

مرتبط  یهارشته ریو سا تیریمد ع،یصنا یمهندس ،یاضیهای مختلف ررشته
های نهدر زمی علمی یهاشود تا مقاالت خود را که حاوی آخرین یافتهمی وتدع

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

از برگزاری این کنفرانس ایجاد فضایی است که زمینه تبادل نظر و  هدف
 یهااربردو ک 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.راه حل برای مشکالت صنعتی نیز گام برمی
های گیرند تا دیدگاهل میهای پژوهشی شکآموزشی تخصصی به موازات نشست

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

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

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 

 یبندپروژه و زمان 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 

 و شبکه ها یاتیبیترک یساز نهیبه 

 یساز نهیدر به یعدد یها روش 

 یو فرا ابتکار یابتکار یها روش 

 حمل و نقل یساز نهیو به یابی نمکا 

 آن یو کاربردها ارهیچند مع یریگ میتصم 

 کیو لجست نیتام رهیشبکه زنج یساز نهیبه 

 هایباز هیو نظر یتصادف ،یاحتمال یساز نهیبه 

 تیریدر مد یساز میو تصم اتیدرعمل قیتحق 

 و... ( یآمار، پزشک ،یعیمنابع طب ،ی)در انرژ اتیدر عمل قیتحق کاربرد 

  

 

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمکان برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین
 شاهرود
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 دکتر جعفر فتحعلی دبیر علمی کنفرانس:

 یطهران یحجت احسن دکتر دبیر اجرایی کنفرانس:

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

)معاونت  رانمنشیا دیمج دکتر، )اهرودش ی) دانشگاه صنعت یمحمد آرش دکتر

 دکتر، )رجندیمسعود امان )دانشگاه ب دکتر، (یجمهور استیر یو فناور یعلم

خواجه  ی) دانشگاه صنعت یغامیمحمد رضا پ دکتر، ))دانشگاه سمنان ییسامان بابا

 دکتر، )ریرکبیام ی) دانشگاه صنعت یتشکر یمهد دیس دکتر ،)یطوس نیالد رینص

 یرضا توکل دکتر، )مشهد ی) دانشگاه فردوس یاده کاخکز یتق نیحس

اکبر  یعل دکتر، )) دانشگاه تهران یجوال برزیفر دکنر، دانشگاه تهران()مقدم

) دانشگاه  ینیمحمد حسن حس دیس دکتر، )شاهرود ی) دانشگاه صنعت یحسن

 دکتر، (قاتی) دانشگاه علوم تحق یزاده لطف نیفرهاد حس دکتر، )شاهرود یصنعت

 ی) دانشگاه صنعت یدهقان یعل دکتر ،(ریرکبیام یخرم ) دانشگاه صنعت لیسماعا

) دانشگاه  هیزعفران یمهد دکتر، ))دانشگاه شاهد یدولت ریاردش دکتر، )شاهرود

 یمصطف دکتر، )دامنه ) دانشگاه تهران یمانیسل دیمج دکتر، )یسبزوار میحک

 یفرد ) دانشگاه فردوس ینمایسل دیام دکتر، )ریرکبیام ی) دانشگاه صنعتیشمس

) یمحمد رضا صاف دکتر، )شاهرود ی) دانشگاه صنعت خیرضا ش دکتر(، مشهد

 یحسن طاهر دکتر، )النی) دانشگاه گ یصالح اریماز دکتر، )دانشگاه سمنان

 زادهیبهروز عل دکتر(،  ) دانشگاه دامغان ییمال یعباس یعل دکتر، )امی)دانشگاه خ

(، مشهد ی) دانشگاه فردوس یسهراب عفت دکتر(، زیسهند تبر ی)دانشگاه صنعت

) دانشگاه  یمهرداد غزنو دکتر(، شاهرود ی) دانشگاه صنعت یاثیغ یمجتب دکتر

 رضایعل دکتر(، شاهرود ی) دانشگاه صنعت یمحمد فتاح دکتر(، شاهرود یصنعت

 ی)دانشگاه صنعت یجعفر فتحعل دکتر(، رازیش ی)دانشگاه صنعت یفخار زاده جهرم

(، حامد فضل اهلل تبار ) دانشگاه دامغان دکتر(، کنفرانس یعلم ریرود( )دبشاه

) دانشگاه  یرضا قنبر دکتر(، شاهرود ی) دانشگاه صنعت یقوتمند جز یمهد دکتر

 رجیا دکتر(، شاهرود یمس فروش ) دانشگاه صنعت یعل دکتر(، مشهد یفردوس

)  یریام یمهدو نیلدا نظام دکتر، )دانشگاه علوم و فنون مازندران( یمهدو

(، ریرکبیام ی) دانشگاه صنعت یرحسنیم یعل دیس دکتر(، فیشر یدانشگاه صنعت

 یناصر یهاد دیس دکتر(، شاهرود ی) دانشگاه صنعت یلوح ریم یمجتب دیس دکتر

محمد  دکتر(، شاهرود ی) دانشگاه صنعت یناظم رضایعل دکتر(، ) دانشگاه مازندران

 (شاهرود یاه صنعت) دانشگ یاسکندر ینور یهاد

 

 کنفرانس یعلم تهیکم یخارج یاعضا

Prof. Ulrich Pferschy (University of Graz,Austria),  

Prof. Luis Verdegay (University of Granada,Spain) 

Prof. Baoding Liu (Tsinghua University,Beijing,China) 

Prof. Adil Bagirov (Federation University Australia) 

Prof. Shahin Gelareh (Universite dArtois- France) 

Prof. Xiucui Guan (Southeast University,China( 

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

 .خواهد شد هینما

  

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

 

 1398ماه  ید 20 مهلت ارسال مقاالت:

 

  1398اسفند  1 مقاالت: یداور جینتا اعالم

 

 1398اسفند  10 مهلت ثبت نام: نیآخر

 

 1399 بهشتیارد 4و  3:  شیهما یبرگزار زمان

 

، شاهرود یدانشگاه صنعت، بلوار دانشگاه، شاهرود :دبیرخانه درسآ

انجمن  یالمللنیکنفرانس ب نیزدهمیس رخانهیدبی، اضیدانشکده علوم ر

 . اتیدر عمل قیتحق یرانیا

 3619995161 :یکدپست

 icors2020@shahroodut.ac.ir :لیمیا

 023-32300363  :رخانهیتماس دب شماره
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 کنگره مشترک هوش محاسباتی 
 ، دانشگاه فردوسی مشهد98اسفند 16تا 14

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

و انجمن  رانیا یفاز یهامستیانجمن س تیبا حما و پردازش هوشمند اطالعات
در دانشگاه  1398اسفند ماه  16 یال 14 خیدر تار رانیهوشمند ا یهاستمیس

 شامل دو یکنگره مشترک هوش محاسبات .شودبرگزار می مشهد یفردوس
کنفرانس  نیچهارم و رانیو هوشمند ا یفاز یهاستمیکنگره س نیهشتم شیهما

و هوشمند  یفاز یهاستمیره ساست. کنگ  یو هوش جمع یتکامل یمحاسبات
و  رانیا یفاز یهاستمیکنفرانس س نینوزدهمخود شامل دو کنفرانس  زین رانیا

ذکر  یهااز کنفرانس کیاست. هر  هوشمند یهاستمیکنفرانس س نیهفدهم
 یدر کارنامه خود دارند و هر ساله مقاالت برجسته ا یدرخشان یعلم شده، سابقه

ابعاد مرتبط سه گانه  عی. لذا با فراهم نمودن بستر تجمندینمایرا به خود جذب م
در  یعلم هحوز نیکنگره و در نظر گرفتن نقش موثر ا نیدر ا یهوش مصنوع

 نیدر ا یمل یرخداد علم نیبزرگ تر یکشور، شاهد برگزار یارتقاء علم و فناور
احسان کنگره مصادف با روز  نیا نیروز آغازبا توجه به اینکه  .خواهیم بودحوزه 

به مشکالت  ییو پاسخگو یباشد. لذا خدمت به جامعه انسان یم زین یکوکاریو ن
توسط رهبر معظم  دیبه شعار رونق تول نیکشور، بخصوص در سال مز یاساس

هوشمند  یها ستمیگسترده س یابزارها و میمفاه یریبه کارگ قیانقالب، از طر
کنگره به  نیدر ا ن،یهمچن .شده است فیتعر یکنگره مل نیا یموضوع اصل

هوشمند کشور و صاحبان مسئله از  یهاستمیس نیمحقق نیب وندیپ جادیمنظور ا
یکنگره و سخنران یدر کنار برگزار ،یدولت یهاصنعت و ارگان نیمتخصص انیم

 ،یصنعت یزگردهایم ،یو صنعت یدر سطوح علم یآموزش یهاکارگاه ،یدیکل یها
  .رفته شده استنظر گ رو استارت آپ د یمسابقات علم

 

 محورهای کنفرانس شامل کلیه محورهای مرتبط با 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 

  ادفیهای تصفرآیند 

  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 

  چندمعیارههای گیریمتصمی 

  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 اشیاء، های هوشمند، شبکهها، شهرسیستم عظیم، سیستم

ی اطالعات از اینترنت، محاسبات مبتنی بر انسان، هوش جمعی و دریافت گروه
های ها، سیستممحاسبات توزیع شده و فراگیر، هوش محیطی، ترکیب حسگر

اجتماعی، پذیر، کشاورز، علومهای تجدیدهای انرژیاطالعات جغرافیایی، سیستم
های بهداشتی و سالمتی به صورت الکترونیکی، واسط کامپیوتر و مغر، مراقبت

الکترونیک،  بیوانفورماتیک، حمل و نقل، امنیت و پزشکی قانونی، تجارت 
های نسل جدید، رباتیک و اتوماسیون، بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی، شبکه

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

 ها نوطهور.کاربردها و تکنولوزی عملیات و سایر
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 کنگره مشترک هوش محاسباتی، مشهد مقدس محل برگزاری

 :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  کنگرهدبیر علمی 

 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

 

 ی کمیته علمی:اعضای داخل
 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 رپروفسو(، 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

 یول 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 نشگاهدا)  یانیمعمار زالهیعز پروفسور

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

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

مخابرات  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 رپروفسو(، 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) لدهیق پور گبهرام صاد 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 انشگاهد) یمحمود طاهر 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
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 اعضای خارجی کمیته علمی:
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), 

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 های مهم

 1398آذر  1 مهلت ارسال مقاالت:

 1398دی  15 ی مقاالت:اعالم نتایج داور

 1398بهمن  17 مهلت ارسال نسخه آماده چاپ:

 1398بهمن  17 ثبت نام مقاله و ثبت نام زودهنگام:

 1398اسفند  16تا  14 تاریخ برگزاری کنگره:

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، قطب  آدرس:

 محاسبات نرم و پردازش هوشمند اطالعات

 1111-91775 کدپستی:

  http://cci.um.ac.ir :وب سایت

 cci@um.ac.ir ایمیل:

 051-3880-6027 تلفن:

 051-3880-7386 دورنگار:

عضو هیئت فرانسه به  کیآکادم نشان نخل یاعطا 

 مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

  

 

استاد دانشکده ، مقدم یرضا توکل پروفسور فرانسه به کیآکادم هیشوال دالم

عضو وابسته ، اندانشگاه تهر یفن یهادانشکده سیپرد عیصنا یمهندس

 و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فرهنگستان علوم

توسط ناپلئون  یالدیم 1808بار در سال  نینشان نخست نیااعطا شد. 

اهدا شد و از سال  سیان مدال افتخار به افراد برجسته دانشگاه پارعنوبه

 نیب یکه در گسترش ارتباط علم یفرانسو ریبه افراد غ یالدیم 1866

. شودیاعطا م زیبه انجام رسانده بودند ن یکشور خود و فرانسه اقدامات اساس

ت، جمهور وق سیرئ ،یبه دستور رنه کت یالدیم 1955اکتبر سال  هارمدر چ

انتخاب افراد به وزارت علوم  مدال صورت گرفت و یدر روند اهدا یراتییتغ

  فرانسه محول شد.

 

http://cci.um.ac.ir/
mailto:cci@um.ac.ir
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 یهاو روش یاضیر یسازمدل یکنفرانس مل نیاول 

 یدر علوم و مهندس یمحاسبات
 کی، دانشگاه ایوان1398اسفندماه  7

 
 در علوم و یمحاسبات یهاو روش یاضیر یسازمدل یکنفرانس مل نیاول 

 1398اسفندماه  7ی با حمایت انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ مهندس
با توجه به کاربردهای مدلسازی ریاضی در  شود.ی برگزار میکوانیدانشگاه ا در 

شناسی، هواشناسی و علوم شناسی، زمینعلوم طبیعی نظیر فیزیک، زیست
 نظیرعلوم اجتماعی  و همچنین در مهندسی مانند علوم رایانه، هوش مصنوعی

 این کنفرانسهدف اصلی از برگزاری ، شناسیعلم اقتصاد، روانشناسی و جامعه
توسعه  یدر غالب کشورهااست.  علوم ریسا شرفتیدر پ اتیاضینقش ر معرفی

و  هیبرخوردار است و به عنوان پا ییباال تیو اهم گاهیاز جا یاضیعلم ر افته،ی
مانند هلند،  ییکه در کشورها یشود. به طوریم ادیاز آن  شرفتیتوسعه و پ انیبن

 یاضیر یسازمدل اشده ب قیتلف یدرس یهابرنامه ا،یآلمان، انگلستان و استرال
 یکشورها یحرکت و هدف گذار ریمس یبررس نیتوسعه داده شده است. بنابرا

رشد و  لیاز دال یکی یاضیدادن به علم رتیدهد اهمینشان م افتهیتوسعه 
است. در  یعلوم مهندس یۀو پا ربنایبخش از علم ز نیها بوده چرا که انآ شرفتیپ

بر لزوم  دیو تأک انیشدن تفکر دانش بن نهیدبا نها زیدر کشور ما ن ریاخ یسال ها
رشته گاهیجا ،یاز علوم دانشگاه یاقتصاد ۀارزش افزوده و صرف ،یفناور حصول

چگونه  یاضیعلم ر گاهیو جا طیشده است، اما شرا تیتثب یو مهندس یفن یها
نقش  یدر معرف تواندیم یاضیر یسازمانند مدل ییاهشیهما یاست؟ لذا برگزار

 داشته باشد. ییبه سزا ریعلوم تاث ریسا شرفتیدر پ اتیاضیر

 

 محورهای کنفرانس:

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

 و... و هوافضا وتریبرق و کامپ ک،یمکان ع،ی: صنایمهندسدر  یاضیر یسازمدل 

 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 یزیربرنامه ،یمال یدر مهندس یاضیر یزسامدل، 
 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 

 یبازهیو 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 یازسهیشب 

 یها ستمی، س یخط ریو غ یخط یکینامید یها ستمیس یاضیر 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 

 کسیر لیو تحل تیریمد 

 نهیبه کنترل 

 یتکنولوژ تیریمد 

 مهم یهاخیتار

 1398بهمن ماه  7 مقاالت : دهیمهلت ارسال چک نیآخر

 1398بهمن ماه  7 مهلت ارسال اصل مقاالت : نیآخر

 1398اسفند ماه  2 : شیمهلت ثبت نام در هما نیآخر

 کیاناهلل طالقانی، خیابان دانشگاه، دانشگاه ایوکی، بلوار آیتشهر ایوان :آدرس

 023-34521594 تلفن:

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

 

 

 

mailto:infoconf2020@gmail.com
mailto:infoconf@eyc.ac.ir
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 حوزه تحقیق در عملیاتدکتری دوره دانش آموختگان  

 مهرداد مشتاق
از  1389 ضی کاربردیریای ، کارشناس1367متولد 

ی ارشد ریاض یکارشناس ،صنعتی شاهرود هگادانش
، دکتری ی شریفصنعتگاه از دانش 1391کاربردی 

 از 1397 تحقیق در عملیاتگرایش ی کاربردی ریاض
 ی شاهرود.صنعتگاه دانش

 

 سازی هسته صف تصادفیبهینه عنوان رساله دکتری:

 دکتر جعفر فتحعلی  :استاد راهنما

 دکتر احمد نزاکتی :وراستاد مشا

 ت مستخر  از رساله:مقاال 
1. Moshtagh M., Fathali J., Smith J.M. (2018), "The 

stochastic queue core problem, Evacuation Network, and 

State-Dependent Queue", European Journal of Operational 

Research, 269(2), 730-748. 

2. Moshtagh M., Fathali J., Smith J.M., Mahdavi-Amiri N. 

(2019), "Finding an optimal core on a tree network with 

M/G/c/c  state-dependent queues", Mathematical Methods 

of Operational Research, 89(1), 115-142. 
 

 فاطمه طالشیان جلودار 
از  1389 ضی کاربردیریای ، کارشناس1366متولد 

ی کاربردی ارشد ریاض یکارشناس ،مازندران هگادانش
ی کاربردی ، دکتری ریاضگاه مازندراناز دانش 1391

ی صنعتگاه ازدانش 1397 تحقیق در عملیاتگرایش 
  شاهرود.

 

  مرکز فازی  -pمیانه و -pبررسی مسائل  عنوان رساله دکتری:

 دکتر جعفر فتحعلی  :استاد راهنما

 :ت مستخر  از رسالهمقاال 
1. F. Taleshian and J. Fathali, (2016), A mathematical 

model for fuzzy 𝑃 - median problem with fuzzy 

weights and variables, Advances in Operations 

Research, 2016: 1-13.  

2. F. Taleshian, J. Fathali and N. A. Taghinezhad, 

(2018), Fuzzy majority algorithms for the 1-

median and 2-median problems on a fuzzy tree, 

Fuzzy Information and Engineering, 1-24. 

 

 سمانه متولی اشکذری 
از  1385 ضی کاربردیریای ، کارشناس1363متولد 

ی ارشد ریاض یکارشناس ،صنعتی امیرکبیر هگادانش
ی ، دکتری ریاضگاه بیرجنداز دانش 1390کاربردی 
گاه ازدانش 1397 تحقیق در عملیاتایش گرکاربردی 

 ی شاهرود.صنعت
 

  هسته روی شبکه-(k,l)بررسی مساله  عنوان رساله دکتری:

 دکتر جعفر فتحعلی  :استاد راهنما

 زعفرانیه یدکتر مهد :استاد مشاور

 ت مستخر  از رساله:مقاال 
1. S. Motevalli, J. Fathali, M. Zaferanieh, (2016), An 

efficient algorithm for finding the semi-obnoxious (k, l)-

core of a tree, Journal of Mathematical Modeling 3 (2), 

129-144. 

2. S. Motevalli, J. Fathali, (2016), A Linear Algorithm for 

Finding Core of Weighted Interval Trees, Journal of 

Operational Research and Its Applications 13 (2), 101-111. 

3. S.M. Ashkezari, J. Fathali, (2019), On the finding 2-(k, 

l)-core of a tree with arbitrary real weight, Iranian Journal 

of Numerical Analysis and Optimization 9 (1), 93-104.  

 مرتضی نظری 
از  1390 ضی کاربردیریای ، کارشناس1365متولد 

ی ارشد ریاض یکارشناس ،صنعتی شاهرود هگادانش
، دکتری ی شاهرودصنعتگاه از دانش 1392 کاربردی 

 1397 تحقیق در عملیاتگرایش ی کاربردی ریاض
 ی شاهرود.صنعتگاه ازدانش

 

 بررسی مسائل مکانیابی معکوس و پشتیبان  عنوان رساله دکتری:

 دکتر جعفر فتحعلی  :استاد راهنما

 یدکتر مهرداد غزنو :وراستاد مشا

 ت مستخر  از رساله:مقاال 
1. M. Nazari, J. Fathali, M. Nazari, S.V. Koulaei, (2018), 

Inverse of Backup 2-Median Problems with Variable Edge 

Lengths and Vertex Weight on Trees and Variable 

Coordinates on the Plane, Production and Operations 

Management 9 (2), 115-137.   

2. M. Nazari, J. Fathali, (2018), Reverse backup 2-median 

problem with variable coordinate of vertices, Journal of 

Operational Research and Its Applications 15 (2), 63-88. 

  هروددانشگاه صنعتی شا  ،دکتر جعفر فتحعلی تهیه و تنظیم: 
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 معرفی کتاب 

 های حل و کاربردهاریزی خطی فازی: تکنیکبرنامهنام کتاب: 
 یوآن کائو-نژاد، بینگسید هادی ناصری، علی ابراهیم: نیمؤلف

 اشپرینگر تاراشتنا

 
 ه،یاول تمیالگور لیاز قب ایشدهشناخته حل یهاتمیکتاب، الگور نیدر ا

 یفاز یخط یزیربرنامه لیمسا یدوگان برا -اولیه تمیو الگور دوگان تمیالگور
 نهیحل بهمفهوم متفاوت از راه کی یمشابه برا جینتا .شودداده می میتعم

 جیاز نتا یاریبس .دیآیبدست م یبندبراساس توابع رتبه یفاز یخط یزیربرنامه
از  یکه در قالب نوع هاییکاربرداز  یبرخ قیمرتبط از طر یهاتمیو الگور ینظر

مورد  اند،شده بندیفرمول شدهناختهش یهامثال و یفاز یخط ریزیبرنامه سایلم
  .رندیگ یقرار م بررسی

 یفاز یهامجموعه هینظر میکتاب براساس مفاه نیا یاصل گسترهاز آنجا که 
 یهایژگیو و یاساس فیتعار یدهنده برخنشان اولفصل  است.شده یزیرهیپا

 یهاعهو مجمو برش-آلفا یهامانند مجموعه یفاز یهادر مجموعه یاتیعمل
مرتبط  یفاز عملگر کی ،یبراساس رابطه فاز ن،یعالوه بر ا محدب است. یفاز
 هیحال، سه قض نیدر ع .شودداده مینشان  یو توابع فاز یمعرف کتاب نیبا ا
شرح داده  شینما هیو قض هیتجز هی، قضگسترشاصل  یفاز اتیاضیر یاصل
 یزیرم در مطالعه برنامهجنبه مه کی یاعداد فاز یبنداز آنجا که رتبه .شودمی

به این موضوع اختصاص داده  فصل نیا بخش دیگری ازاست،  یفاز یاضیر
مانند  یخط ریزیبرنامه یاز کاربردها یفصل، برخ نیدر بخش آخر ا .شده است

مورد بررسی  ییغذا میرژ یزیرشبکه و برنامه یسازنهیها، بهداده یپوشش لیتحل

مفید خواهد  های واقعی مسایلیبرخی از حالت فیتوص یکه برا قرار گرفته است
  اند.بندی شدهله ریاضی فازی مدلکه به عنوان یک مسا بود

ریزی های متداول برنامهبندیفصل دوم به طور مختصر به برخی از دسته
 نیااست.  که در ادبیات موضوع به آن اشاره شده اختصاص دارد ریاضی فازی

 یآت یهادر فصل حل آن یهاو روش شدهیمعرف یهادرک مدل یفصل برا
  خواهد بود. دیمف

از  یکیبه عنوان  یفاز بیبا ضرا یخط یزیربه مساله برنامه 3فصل 
 است.داده شدهاختصاص یفاز یخط یهابرنامه متداول یهامدل

 ریزیبرنامه یهاوجود دارند که مربوط به مدل یادیز مسایل ،یواقع یایدن در
 تیعدم قطع یبا پارامترها هامدل نیاوقات الزم است که ا یهستند و گاه یخط

ریزی خطی با تعداد بسیاری از این مسایل، مسایل برنامه .شوند بندیفرمول
 پردازد. فصل چهارم از این کتاب به این موضوع میمتغیرهای فازی هستند. 

که در آن  شودیم یمعرف یخط ریزیبرنامه لیاز مسا ینوع ،5 فصلدر 
به طور همزمان   یریگمیتصم یرهایتابع هدف، بردار سمت راست و متغ بیضرا

ریزی خطی به عنوان مسایل برنامه چنین مسایلی  هستند. ینوع از اعداد فاز کی
به این ترتیب، ابتدا روی شکل متقارن اعداد شناخته شده است.  شبه کامال فازی

تعاریف اساسی، مفاهیم و نتایج مربوط به شود و سپس ای تمرکز میفازی ذوزنقه
 شود.بندی فازی ارایه میحساب  و به ویژه رتبه

ریزی خطی ریزی خطی یعنی برنامههای جذاب برنامهسرانجام، یکی از مدل
روش سیمپلکس در این فصل، مؤلفین شود. مطرح می 6پذیر در فصل انعطاف

پذیر بدون حل ریزی خطی انعطافاولیه فازی را برای حل مستقیم مسایل برنامه
 کنند. هیچ مساله کمکی پیشنهاد می

 

 

 دعوت به ارسال خبر
انی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای نشریه خبری انجمن ایر

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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 های سراسر کشور:انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

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

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .2

 رانه تجویدیخانم دکتر ت (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

 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 .10

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .11

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه یراز دانشگاه .12

 دکترمجید ادیب یآقا زنجان دانشگاه .13

 و بلوچستان سیستان دانشگاه .14

 سمنان دانشگاه .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 شیراز 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 یآقا شریف یصنعت دانشگاه .24

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یتصنع 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
 آقای دکتر علی عباسی مالیی

 

 :هاکشور سایرهای اهنمایندگی انجمن در دانشگ 

 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

 آقای دکتر مهدی طلوع
 Chefi Trikiآقای دکتر 

 Bing-Yuan Caoی دکتر آقا

 

 

 

 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 یدکتر سید هاد 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 یدانشکده کشاورز .39
 دانشگاه تهران

 دکتر نازی قمشلو خانم

 علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیلمرکز  .40

 مازندرانعلم و فناوری دانشگاه  .41

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا
 یئآقایمصطفی حاجدکتر آقای 

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .42

 مرکز مشهد .43
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .44

 یبابک خبیر دکتر  یآقا جویبارواحد  .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

 یهراب کرد رستمدکتر س 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
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 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 
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 
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 
مدارک به دبیرخانه انجمن به 
عضویت حقوقی در انجمن 
ایرانی تحقیق در عملیات 

 رآیند.د
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:  ................................................ ام:ن
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، □اسی ارشدکارشن، □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، □یاراستاد، □دانشیار، □استاد مرتبه علمی:
 نشانی پستی برای مکتوبات و ارسال مرسوالت:

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

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

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

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

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

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

 ریال 3.500.000 □حق عضویت پیوسته دائم:

 ت:توضیحا

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

 :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  29/32499518واریز به حساب جاری شماره  -1
 . info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)ا عکس پرسنلی با فرمت همراه ب

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