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سخن سردبیر:

در آغاز سخن بر خود الزم میدانم که به نمایندگی از هیأت تحریریه
نشریه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،فرارسیدن نوروز باستانی را
به همه خوانندگان گرامی تبریک و شادباش عرض نموده و همچنین
از خداوند متعال سالی نیکو و سرشار از موفقیت برای یکایک ملت
شریف ایران و باالخص جامعه تحقیق در عملیات ایران مسالت می
نمایم .جامعه تحقیق در عملیات کشور که پس از رحلت استاد گرامی
دکتر جهانشاهلو ،فقدان دو بزرگوار پیشتاز دیگر این رشته در ایران
یعنی دکتر عباسعلی نورا و حامد رضا طارقیان را تجربه میکند سال
بدی را پشت سر گذاشت .از خداوند متعال طول عمر همه زحمت
کشان صادق عرصه علم و آموزش میهنمان را مسئلت دارم.
بدینوسیله شماره دیگری از نشریهی خبری انجمن ایرانی
تحقیقدرعملیات (شماره نوزدهم ،زمستان  )9316جهت استحضار
اعضای محترم انجمن و سایر عالقهمندان گرامی ،مدیران و
صاحبنظران صنایع از اخبار و فعالیتهای صورت گرفته انجمن ارائه
میگردد.
از خوانندگان گرامی دعوت میشود که با ارسال مطالب علمی و
خبری خود اعم از اخبار برگزاری کنفرانس ها ،اخبار علمی دانشگاهها
و دانش آموختگان دورههای تحصیالت تکمیلی مرتبط ،معرفی کتاب،
نشریه و نرمافزار ،معرفی مراکز تحقیقاتی و پایگاههای اینترنتی،
معرفی مقاالت برگزیده ،تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات
پیشنهادی دیگر ما را در تهیه شمارههای آتی خبرنامه یاری نمایند.
شایانذکر است ،مطالب پذیرفتهشده با نام نویسنده در خبرنامه و
همچنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس
https://t.me/iors_Newsletter
منتشر خواهد شد.
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به یاد دکتر غالمراا هااناالوو ددر لو حلوی
دوشای دادهلای ایران

مرحوم دکتر غالمرضا جهانشاهلو در سال  9311خورشیدی در روستای سمقاور
از توابع فراهان متولد شد .پدر ایشان مرحوم علی امیر جهانشاهلو نام داشت که در
سال  9333به رحمت ایزدی رفته است .نام مادر محترمشان مرحوم حاجیه کبری
جهانشاهلو بود که در سال  9361دار فانی را وداع گفتند.
غالمرضا جهانشاهلو پس از دریافت ششم ابتدایی در سال  ،9311به دلیل
فاصله حدود صد کیلومتری روستای سمقاور با نزدیکترین شهر (اراک) در آن
زمان و عدم وجود دبیرستان در این محدوده ،بهناچار ترک تحصیل کردند و به
مدت سه سال به کشاورزی روی آوردند .وضعیت مالی خانواده غالمرضا
جهانشاهلو به خاطر نفوذ مالکین مناسب نبود ولی بااینهمه مشکالت ایشان در
سال  9331به دبیرستانی در شهر اراک رفتند و تا کالس نهم (سیکل اول) دریکی
از دبیرستانهای این شهر درس خواندند .در تابستان  9311ایشان برای ادامه
تحصیل به دبیرستان علی ابن ابیطالب که بهترین دبیرستان شهر اراک بود رفتند
و بقیه  3سال تحصیل دوره متوسطه را در این مدرسه گذراندند و در سال 9313
بهعنوان فارغ التحصیل ممتاز دبیرستان مذکور ،دیپلم ریاضی خود را اخذ کردند.
تابستان  9313در رشته ریاضی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد و
برای ادامه تحصیل به شهر مشهد رفت و تابستان  9316موفق به دریافت مدرک
کارشناسی شد .ایشان عالقه خاصی به شغل دبیری داشت ولی چون در آن زمان
به همت دکتر مصاحب مرکزی به نام موسسه ریاضیات در دانشسرای عالی
بهمنظور تأمین مدرس دانشگاه تأسیسشده بود ،در امتحان ورودی آن در تابستان
 9316شرکت نمود و پذیرفته شد .این دوره که به مدرسی ریاضیات معروف بود،
یک دوره  11ماهه فشرده و بسیار سنگین بود .دانشجویان مجبور بودند بهطور
تماموقت درس بخوانند و به گفته خود ایشان روزی حدود  91الی  91ساعت
مشغول مطالعه بودند .مرحوم غالمحسین مصاحب و مرحوم دکتر اسماعیل از
استادان غالمرضا جهانشاهلو بودند که وی از آنها بهعنوان اثرگذارترین افراد در
زندگی خود یاد میکرد .این دوره در تابستان  9311به پایان رسید و غالمرضا

جهانشاهلو که امتیاز باالتری نسبت به سایر فارغالتحصیالن داشت ،در دانشسرای
عالی تهران استخدام شد و به تدریس اشتغال ورزید .از اول مهرماه  9311بهعنوان
استادیار گروه ریاضی دانشسرای عالی ،که در سال  9333به دانشگاه تربیتمعلم و
سپس در سال  9311به دانشگاه خوارزمی تغییر نام یافت ،به شغل مقدس معلمی
مشغول شد .غالمرضا جهانشاهلو در سال  9331باخانم فریده جمشیدی ازدواج
نمود .ایشان دارای  3فرزند است که  3فرزندش اکنون در دانشگاه اشتغال دارند،
یکی از آن ها دارای شرکت ساختمانی و دیگری دانشجو است .پس از  3سال
تدریس در دانشسرای عالی ،با موافقت مدیریت دانشگاه در سال  ،9339برای
ادامه تحصیل و اخذ مدرک دکتری ،به کشور انگلستان اعزام گردید.

جهانشاهلو چون از ریاضی محض به کاربردی تغییر رشته داده بود ،مجبور شد
ابتدا دوره کارشناسی ارشد رشته تحقیق در عملیات را در دانشگاه ساوتهمپتون در
جنوب انگلستان بگذراند .پس از اتمام این دوره برای اخذ مدرک دکترا به دانشگاه
برونل در غرب لندن رفت و تحت نظر پروفسور بیل و پروفسور میترا درزمینهٔ
توسعه الگوریتمهای مدلهای تحقیق در عملیات کار کرد .پروفسور بیل به علت
گرفتاری به سرطان در سن  31سالگی فوت کرد ولی پروفسور میترا زنده و از
نامداران تحقیق در عملیات میباشد .در اردیبهشتماه  9333از رساله دکترای خود
دفاع نمود و در خرداد  9333به تهران بازگشت و مجدد تدریس خود را از اول
مهرماه  9333در دانشگاه تربیتمعلم(خوارزمی فعلی) آغاز نمود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  ،9331بهعنوان معاون دانشجویی
دانشگاه خوارزمی انتخاب شد .درحالیکه هنوز سمت معاونت دانشجویی دانشگاه
خوارزمی را عهدهدار بود ،بهعنوان معاون دانشجویی وزیر فرهنگ و آموزش عالی
انتخاب شد که ریاست سازمان سنجش و آموزش کشور نیز همزمان بر عهده او
بود .از خدمات برجسته دکتر جهانشاهلو در این دوره دوساله ،سروسامان دادن به
ارزهای دانشجویان شاغل در خارج و اعزام دانشجو به خارج از کشور بود .در
اسفندماه  9331بهعنوان معاون سازمان هواپیمایی کشور منصوب شد .در دوران
 91ماه خدمت در این سازمان ،باشگاه خلبانی را سروسامان داد تا ایران بینیاز از
اعزام دانشجو به خارج از کشور برای آموزش خلبانی گردد .در خالل این مدت با
پشتیبانی ریاست وقت سازمان هواپیمایی کشوری ،موفق شد مجتمع آموزش عالی
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هواپیمایی را توسعه دهد که وظیفه آن تربیت متخصصین تعمیر و نگهداری
هواپیما بود .ازجمله سمتهای دیگر ایشان معاونت حملونقل شهرداری تهران بود
که چندین سال در این سمت خدمت نمود .وی از بانیان راهاندازی مترو ،خطوط
ویژه و پایانههای شهر تهران است .البته برای مدتی طوالنی مدیریت گروه ریاضی
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی را هم بر عهده داشت .در فاصله
سالهای  9319تا  9316معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی را عهدهدار بود .در
سال  9316به مرتبه استادی ارتقا یافت و از این سال به بعد بهطور مستمر به
کارهای پژوهشی و تدریس در دانشگاه پرداخت .ایشان همچنین استاد نیمهوقت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات بود.

در خالل سالهای خدمت خود در دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد اسالمی
موفق شد  19جلد کتاب ،که حاصل چند دهه تدریس و تحقیق ایشان بود ،تألیف
و یک جلد هم ترجمه کند .ایشان در دوران خدمت پربار خود ،استاد راهنمای 991
دانشجوی دکتری و بیش از  111دانشجوی کارشناسی ارشد بود .بر اساس گزارش
 Scopusچاپ  916مقاله در مجالت بینالمللی و حدود  31مقاله در مجالت
داخلی ایران از موفقیتهای دیگر این استاد فرزانه بود .البته در Google
 scholarبرای ایشان  111مقاله ثبتشده است ،که مقاالت ارائهشده در
همایشهای داخل و خارج از کشور را نیز شامل میشود .در  Scopusمجموع
ارجاعات دکتر جهانشاهلو  1319و عدد  11بهعنوان  H-Indexایشان ثبتشده
است .ولی در  Google scholarمجموع ارجاعات ایشان  1611و برای H-
 Indexعدد  33ذکرشده است .نکته قابلتوجه و مهم دیگر اینکه ،در Scopus
و  Web of Scienceدکتر جهانشاهلو نفر اول تولید علم در گرایش تحلیل
پوششی دادهها ( )DEAدر سطح جهانی معرفیشده است.
صبح روز  96فروردین  9316جامعه علمی کشور داغدار شد و دکتر غالمرضا
جهانشاهلو ،استاد برجسته ریاضی و تحقیق در عملیات کشور و از بنیانگذاران
گرایش تحلیل پوششی دادهها در ایران و در حقیقت پدر علم تحلیل پوششی
دادههای ایران را در سن  11سالگی از دست داد .هماکنون شاید بتوان گفت که
حدود  311نفر از شاگردان ایشان در دانشگاههای مختلف بخصوص دانشگاه آزاد
اسالمی به امر تدریس و تحقیق اشتغال دارند که از این میان میتوان به دکتر

حسین زاده لطفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
اشاره کرد که خاطرات خود از دکتر جهانشاهلو را اینگونه بیان کردند:
خدایا تو را سپاس میگویم که در مسیر زندگی من شخصی را قرار دادهای که
ازهرجهت الگو بوده است .پروفسور غالمرضا جهانشاهلو معلمی بینظیر ،پدری
مقتدر ،همکاری وفادار و یاری دلسوز بود .جالب اینجاست که برای تمام
دانشجویان خود این خصوصیات را دارا بود و متناسب با شرایط تمام دانشجویان
خود این خصوصیات را دارا بود و متناسب با شرایط موجود برای هر یک از
دانشجویانش پروندهای در ذهن خود تشکیل میداد که تمام خصوصیات فردی
دانشجو اعم از علمی ،شخصیتی ،دینی در آن ثبت میشد و متناسب با آن برای
دانشجو برنامهریزی مینمود .من درسهای زیادی از ایشان در حوزههای مختلف
علمی،معلمی ،رندگی ،دینی و ....کسب نمودم .نظم بسیار عالی ایشان در همه
جوانب مثالزدنی بود .اگر کالس یا جلسهای تشکیل میشد ایشان همیشه رأس
ساعت حضور داشت و میگفت سروقت حاضر بودن نشانه شخصیت انسان است و
بسیار از این موضوع رنج میبرد که فردی در کالس درس تأخیر داشته باشد یا در
جلسهای عضوی با تأخیر وارد شود .در مسائل دینی بسیار مقید بود و همیشه
شاهد بودم که نماز اول وقت ادا میکرد و همیشه به من میگفت از این میترسم
که خدایناکرده دانشجویی به خاطر ارزشیابی غلط ما سرنوشتش تغییر کند ،به
همین دلیل در فرصتهای مناسب از دانشجویان خود آزمون به عمل میآورد و با
این روش سعی میکرد شناخت خود را از توانمندی علمی دانشجو افزایش دهد.
بسیار باهوش بود .در تمام مسایل اگر دانشجویی در کاری برایش مشکلی پیش
میآمد فوراً متوجه تغییر وضعیت دانشجو میشد و سعی میکرد متناسب با شرایط
برای رفع مشکلش راهحلی ارائه دهد .در سؤالهای علمی مرجع اصلی همه ما بود
و اگر روی موضوعی دقت میکرد حتماً تمام زوایای آن موضوع را برای ما روشن
میساخت .در مشکالت سنگ صبور همه ما بود و همیشه به ما دلداری میداد که
شکرگزار باشید و برای پدر و مادر خود دعا کنید و به این مطلب هم اشاره داشت
که تا سختی نباشد انسان ساخته نمیشود .تالشهای بسیار زیاد ایشان در جهت
توسعه تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ایران ستودنی است .ایشان به این
موضوع بسیار حساس بود که اگر در یک کار علمی سهمی نداشته باشد نامش جز
نویسندگان مقاله قرار نگیرد و همیشه به دیگران هم این مطلب را توصیه میکرد.
در طرح مسائل جدید و ایدههای نو درزمینه تحقیق در عملیات و تحلیل پوششی
دادهها بینظیر بود .با توجه به درک بسیار باال از مفاهیم علمی این دانش ،ایشان
همیشه سوالهای اساسی و زیربنایی مطرح میکرد که باعث نوآوری جدید
میشد .استاد جهانشاهلو با ایجاد یک مکتب علمی و اخالقی همیشه در یاد و
خاطرهها باقی خواهد ماند و در شانزدهم فروردین به یاد او خواهیم بود.

مرجع :خبرنامه انجمن ریاضی ،شماره پیاپی  ،939سال  ،31بهار 16
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یازدلمین کنفرانس بینالمووی انجمن ایرانی حلقیق در لمویات
91تا 91اردیبهشت  ،9311دانشگاه رازی کرمانشاه

موقعیت برای تبادلنظر و آشنایی بیشتر عالقهمندان این حوزه در عرصه
بینالمللی در محورهای زیر میباشد:
 مدلسازی مالی
 اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
 تحلیل پوششی دادهها و مدیریت عملکرد
 بهینهسازی و تصمیمگیری چندمعیاره
 بهینهسازی مقید و نامقید
 بهینهسازی مصرف انرژی
 بهینهسازی فازی
 بهینهسازی ترکیبیاتی
 تصمیم سازی بهینه در سیستم های بانکی
 مکان یابی ،حمل و نقل و لجستیک
 گراف و شبکه های ارتباطی
 روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری
 کنترل بهینه
 نظریه صف

با احترام به استحضار میرساند انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با همکاری
دانشگاه رازی کرمانشاه و موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و با
مشارکت محققین برجسته ملی و بین المللی ،یازدلمین کنفرانس بین
المووی حلقیق در لمویات را در تاریخ  91تا  91اردیبهشت  9311در شهر
زیبای کرمانشاه برگزار خواهد نمود .ازاینرو از کلیه محققین ،اساتید،
دانشجویان ،صنعتگران ،مدیران و صاحبنظران حوزههای مختلف مرتبط با
دانش بهینهسازی و تحقیق در عملیات برای شرکت و مشارکت در این همایش
بزرگ دعوت به عمل میآید .این کنفرانس تالش میکند محیطی را برای ارائه
آخرین دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه تحقیق در عملیات ،پیشرفتهای
علمی پژوهشی در زمینه تحقیق در عملیات و علوم وابسته فراهم کند .تالش
میشود تا کنفرانس دربرگیرنده همه وجوه مرتبط با تحقیق در عملیات در
حوزههای مختلف علوم پایه و مهندسی باشد .رویکرد این کنفرانس علمی فراهم
آوردن بستری برای تعامل جامعه تحقیق در عملیات کشور و ایجاد ارتباط بین
دانشگاهها و مراکز پژوهشی با شرکتها ،ارگانها و دستگاههای
اجرایی ،همچنین جلب مشارکت تمامی مراکز علمی ،تعامل با انجمنهای ملی و
بینالمللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی و ایجاد

 دادهکاوی
 مدیریت تولید و زنجیره تأمین
 مدیریت و تحلیل ریسک
 مدیریت پروژه و زمان بندی
 مدلسازی و برنامهریزی تصادفی و شبیه سازی
 کاربرد تحقیق در عملیات در سالمت و علوم حیاتی
 کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی
 کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
 برنامهریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
 کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم
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لنوان سخنرانی:
Multi-Period Planning of the Petrol
Distribution to Retail Stations

سخنران :پروفسور چفی تریکی ،استاد دانشگاه
سالنتو لچه ایتالیا و استاد دانشگاه سلطان قابوس
مسقط عمان


لنوان سخنرانی:
Supplier’s impact on production
management

مکانهای دیدنی اس تان کرمانشاه ،محل برگزاری یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات

ازجمله برنامههای این کنفرانس ارایه سخنرانیهای کلیدی توسط فرهیختگان
علمی به شرح زیر است:
 لنوان سخنرانی:
Alternative density function
estimations with application to
market risk modeling

سخنران :دکتر رضا نیسانی :مدیر سابق شرکت
هواپیمایی بوئینگ

شایان ذکر است که دکتر رضا نیسانی متولد کرمانشاه و فارغ التحصیل در رشته
مهندسی و مدیریت از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آمریکا ،مدیر سابق کمپانی
هواپیماسازی بوئینگ و متخصص و مجری مدیریت  TQMهستند که در
دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات که در اردیبهشت
ماه سال  16در بابلسر برگزار شد نیز به عنوان سخنران کلیدی حضور داشتند.

سخنران :پروفسور توماس تیچی ،استاد دانشگاه
استراوا -کشور چک
 لنوان سخنرانی:
A new method for solving the
homogeneous feasibility problem
سخنران :پروفسور کیس روس ،استاد دانشگاه
دلفت-کشور آلمان

سخنرانی دکتر نیسانی در دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق
در عملیات
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از دیگر برنامههای این کنفرانس ارایه مقاالت ،برگزاری کارگاههای آموزشی،
گفتگوها و بازدیدها میباشد که در همین راستا کارگاه آموزشی زیر


لنوان کارگاه :داده کاوی ،مهندسی
بزرگ داده ها

مدرس :دکتر سید باقر میر اشرفی لنگرودی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

دبیر اهرایی :دکتر نعمت اله نیامرادی
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

الضای کمیته لومی:
داخوی:
دکتر نظام الدین مهدوی امیری ،دکتر کیوان امینی ،دکتر سید هادی ناصری،

در روزهای کنفرانس برگزار خواهد شد .عناوین سایر کارگاههای آموزشی
متعاقبا در سایت کنفرانس به نشانی  www.icors2018.comبهروزرسانی
خواهد شد .همچنین میتوانید موارد مربوط به اسکان ،غذا و سایر اطالعات
مربوط به کنفرانس و سفر به کرمانشاه را در همین نشانی اینترنتی مشاهده
فرمایید .آخرین مهلت ثبت نام نهایی در این کنفرانس  03فروردین ماه
میباشد .امید است این کنفرانس با همکاری متخصصان و سازمانها در
گسترش تعامل مراکز علمی مرتبط و ارتقای توانمندی نیروهای متخصص
موفق باشد.

لطی ف پور کریمی ،دکتر علی فرج زاده ،دکتر سید شهاب الدین حسنی نسب،
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ،دکتر مجید سلیمانی دامنه ،دکتر اسماعیل خرم،
دکتر حسین تقی زاده کاخکی ،دکتر مازیار صالحی ،دکتر رضا توکلی مقدم،
دکتر محمد مدرس یزدی ،دکتر محمدرضا پیغامی ،دکتر سید علی میر حسنی،
دکتر حسین منصوری ،دکتر سامان بابایی کفاکی ،دکتر صغری نوبختیان ،دکتر
رضا جلیلیان ،دکتر محمد خدابخشی ،دکتر حسن صالحی فتح آبادی ،دکتر
محمد مهدی پایدار ،دکتر جعفر پورمحمود ،دکتر محمد رضا صافی ،دکتر بهروز
علیزاده ،دکتر ایرج مهدوی ،دکتر محمد سلیمانی ورکی ،دکتر حمید اسمعیلی،
دکتر داوود درویشی ،دکتر مهدی قیاسوند

دبیر کنفرانس :دکتر کیوان امینی
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دبیر لومی :دکتر سید لادی ناصری
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

خارهی:
Prof. Mehdi Toloo,Prof. Masoud Ahookhosh
Prof. Z. Polkowski, Prof. Peter Lohmender, Prof.
Chefi Triki, Prof. Oleg Burdakov, Prof. Adil
Bagherov, Prof. Gh. Nakhaizadeh, Prof. Refail
Kasimbeyli, Prof. Tomas Tichy
ناانی دبیرخانه :کرمانشاه ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دبیرخانه یازدهمین
کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
دست الکترونیکیicodm2018@gmail.com :
وبگاه کنفرانسwww.icors2018.com :
حوفن39009000040 -34008089094 :
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لاتمین سمینار آمار و احتمال فازی
 91و  11اردیبهشت ،مشهد

 فرآیندهای تصادفی و سریهای زمانی در محیط فازی
 آمار حیاتی و آمار اقتصادی -اجتماعی در محیط فازی
 سایر موضوعهای مرتبط با آمار و احتمال در محیط فازی
محققین و عالقهمندان میتوانند مقاالت با موضوعات فوق را برای سمینار ارسال
نمایند.
الضای کمیته لومی سمینار:

همانطور که استحضار دارید طی دهههای گذشته نظریه مجموعههای فازی
تأثیری عمیق ،بیسابقه و گسترده بر صنعت ،کیفیت زندگی بشر و محیطزیست
داشته است .بر این اساس ،پس از مدت کوتاهی از معرفی آن توسط دانشمند
فقید ایرانی (پروفسور زاده) ،در کشورهای پیشرفته توجه ویژهای به اهمیت نقش
منطق فازی و بالطبع آموزش آن جهت مواجهه با موارد نا یقینی (غیر تصادفی)
شده است .دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن سیستمهای فازی ایران با حمایت
انجمن آمار ایران ،بهمنظور فراهم نمودن فرصتی مناسب برای تبادل آخرین
دستاوردها و پیشرفت های علمی و نیز ارائه نتایج تحقیقات در زمینههای مرتبط
توسط اعضای هیاتعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور ،لاتمین سمینار آمار و احتمال فازی را در
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 91و 11اردیبهشتماه سال  9311با محورهای زیر
برگزار مینماید:








احتمال فازی
رگرسیون فازی
بهینهسازی فازی
کنترل کیفیت فازی
قابلیت اعتماد در محیط فازی
استنباط آماری در محیط فازی
وجوه آماری و احتمالی سیستمهای فازی

 دکتر جعفر احمدی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمدرضا اکبر زاده توتونچی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمدامینی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمدرضا ربیعی ،دانشگاه شاهرود
 دکتر عبدالمجید رضایی رکنآبادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر بهرام صادق پور گیلده ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر سید محمود طاهری ،دانشگاه تهران
 دکتر محسن عارفی ،دانشگاه بیرجند
 دکتر بهروز فتحی واجارگاه ،دانشگاه گیالن
 دکتر ماشااهلل ماشینچی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 دکتر غالمرضا محتشمی برزادران ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر علی وحیدیان کامیاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
الضای کمیته مااوران لومی سمینار:










دکتر حامد احمدزاده ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمدقاسم اکبری ،دانشگاه بیرجند
دکتر میرمحسن پدرام ،دانشگاه خوارزمی
دکتر عباس پرچمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر جالل چاچی ،دانشگاه سمنان
دکتر رضا زارعی ،دانشگاه گیالن
دکتر زینب عباسی گنجی ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مشهد
دکتر سید باقر میر اشرفی ،دانشگاه مازندران
دکتر حمیدرضا نیلی ثانی ،دانشگاه بیرجند

ماوت ارسال مقاالت9311/19/13 :
الالم نتایج داوری9311/19/39 :
آخرین ماوت ثبتنام در سمینار9311/11/13 :
ناانی دبیرخانه :استان خراسان رضوی ،مشهد ،میدان آزادی ،پردیس دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ریاضی
حوفن حماس139-31116193 :
وبگاهhttp://sfsp8.um.ac.ir :
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گزارش شامین کنگره ماترک سیست لای فازی و لوشمند
ایران



بینایی ماشین و پردازش تصویر

 1تا  99اسفند  ،16کرمان ،دانشگاه باهنر

ششمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران(هفدهمین کنفرانس
سیستمهای فازی و پانزدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند) به میزبانی
دانشگاه شهید باهنر روز چهارشنبه  1اسفندماه  16با حضور پژوهشگران ،استادان،
دانشجویان و شاغالن حوزه صنعت در محورهای زیر در تاالر وحدت دانشگاه
شهید باهنر ،برگزار شد :
 منطق و ریاضیات فازی
 سیستمهای فازی در مهندسی
 آمار و احتمال در محیط فازی
 بهینهسازی و تصمیمگیری در محیط فازی
 سیستمهای فازی در علوم انسانی
 سیستمهای فازی در اقتصاد و مدیریت
 علوم پزشکی و سیستمهای فازی
 سیستمهای فازی در علوم کشاورزی
 هوش مصنوعی
 دادهکاوی
 بیوانفورماتیک
 محاسبات نرم
 علوم شناختی
 هوش محاسباتی

در افتتاحیه این کنگره ،دکتر ماشینچی ،دبیر کنگره و عضو هیأت علمی دانشکده
ریاضی و کامپیوتر ،ضمن خوشامدگویی و ابراز خوشحالی از برگزاری ششمین
کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران از تمام موسسههای حامی و
افرادی که در برگزاری این کنگره کمک کردهاند تقدیر و تشکر کرد ،بهویژه از
رئیس دانشگاه ،حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ،ریاست انجمن سیستمهای
فازی ایران ،رئیس انجمن سیستمهای هوشمند ایران ،رئیس اتاق بازرگانی استان
کرمان ،رئیس دانش کده ریاضی و کامپیوتر ،رئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی
که حامی این کنگره بودند قدردانی نمود .در ادامه این مراسم دکتر بصیری،
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،دکتر زاهدی ،رئیس انجمن سیستمهای
فازی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و دکتر
معماریانی؛ رئیس انجمن سیستمهای هوشمند به ایراد سخنرانی پرداختند
در پایان مراسم افتتاحیه جوایزی تحت عنوان یادبود به برترینهای کنگره داده
شد:
 دکتر اسفندیار اسالمی؛ استاد پیشکسوت دانشگاه شهید باهنر





آقای حمید بیدگلی از دانشگاه بیرجند؛ رساله دکتری برتر

آقای سلیم باوندی از دانشگاه مازندران ،پایاننامه برتر
خانم معصومه اسداللهی از دانشگاه بیرجند ،پایاننامه برتر

الزم به ذکر است که در مجموع تعداد  131مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال
گردید که پس از داوری ،تعداد  16مقاله بهصورت سخنرانی و تعداد  61مقاله
بهصورت پوستر پذیرفته شد .مجمع عمومی انجمن سیستمهای فازی و هوشمند
ایران در دانشکده ریاضی و کامپیوتر به همراه چهار سخنرانی عمومی ،پنج
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کارگاه شماره  :0ماشینحساب اعداد فازی در نرمافزار  Rبا
سخنرانی ،دکتر عباس پرچمی.
کارگاه شماره  :0معرفی انواع تعمیمهای مجموعههای فازی و
کاربرد آنها در مسائل تصمیمگیری با ارائه ،دکتر احمدی پور.
کارگاه شماره  :0شبیهسازی الگوریتمهای هوش جمعی در نرمافزار
متلب ،برگزارکننده :دکتر فاطمی دخت.
کارگاه شماره  :8کارآفرینی و توسعه کسبوکار در علوم محاسباتی
و دادهکاوی ،برگزارکننده :دکتر سجادی.

هدف از برگزاری این کنگره ارائه آخرین تحقیقات علمی و صنعتی در حوزه
سیستمهای فازی و هوشمند ،پیشبرد مرزهای دانش در کلیه زمینههای نظری و
کاربردی سیستم های فازی و هوشمند ،توانمندسازی و بروزرسانی پژوهشگران در
موضوعات مختلف مرتبط با سیستمهای فازی و هوشمند ،فراهم نمودن فضای
مناسب برای مشاورههای راهبردی علمی ،هدایت و ارتقاء کیفیت آموزشها و
پژوهشهای مرتبط با سیستمهای فازی و هوشمند ،جلب مشارکت عمومی و
شناسایی ظرفیتهای ملی و منطقهای در حوزه سیستمهای فازی و هوشمند،
شناسایی و معرفی قابلیتهای سیستمهای فازی و هوشمند به متخصصان صنایع
و تولیدکنندگان محصوالت تجاری ،فراهم نمودن بستر مشارکت دانشجویان در
مباحث علمی و شناسایی و معرفی ظرفیتهای بالقوه دانشجویی در حوزه
سیستمهای فازی و هوشمند بوده است.

کارگاه آموزشی و یک تیوتوریال در زمان کنگره و در دانشکده ریاضی و کامپیوتر
به شرح زیر برگزار شد:



کارگاه شماره  :5پرسشنامه الکترونیکی و هوشمند با استفاده از

الضای کمیته لومی کنفرانس:





گوگل -داکس با ارائه نگارستانی.
بازدید از باغ شاهزاده ماهان و شاه نعمت ا ...ولی ازجمله برنامههای تفریحی
کن فرانس بود که در روز دوم کنگره و قبل از اختتامیه کنفرانس انجام پذیرفت.
تقدیر و تشکر از شرکتکنندگان در کنفرانس ،تقدیر و اهدای جوایز به مقاالت
برتر ،پخش کلیپ همایش و پذیرایی شام ازجمله برنامههای مراسم اختتامیه بود.
روز سوم کنگره ،به ارتباط با صنعت و همچنین برنامه استارت آپ اختصاص
داشت و در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی برگزار شد.

دکتر ماشینچی ،رییس کنگره

دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه باهنر کرمان

دکتر زاهدی ،رییس انجمن سیستمهای
فازی ایران

دکتر معماریانی ،رییس انجمن سیستمهای
هوشمند



داخوی

محمدرضا اکبرزاده توتونچی ،توفیق اللهویرانلو ،وحید امیرزاده ،اسفندیار اسالمی،
مهدی افتخاری ،محمود بخشی ،کامبیز بدیع ،رجبعلی برزویی ،آرشام برومند
سعید ،میرمحسن پدرام ،عباس پرچمی ،رضا پورموسی ،محمد تشنه لب ،مو
جمشیدی ،حسن حسنپور ،سید ناصر حسینی ،محسن خسروی ،امیر دانشگر،
بیژن دواز ،محسن رضاپور ،محمدمهدی زاهدی ،ناصر ساداتی ،حمید سربازی
آزاد ،رضا سعادتی ،بهرام صادقپور گیلده ،سید محمود طاهری ،رضا عامری ،سعید
عباسبندی ،علیرضا عربپور ،محمدمهدی فاتح ،علیرضا فاتحی ،بهروز فتحی
واجارگاه ،شکوفه قربانی ،سراجالدین کاتبی ،مرجان کوچکی رفسنجانی ،رضا
لنگری ،ماشاهلل ماشین چی ،محمدرضا ماشین چی ،عزیزاهلل معماریانی ،ملیحه
مغفوری فرسنگی ،محمدباقر منهاج  -نظامالدین مهدوی امیری ،حسن میش
مست نهی ،بابک نجار اعرابی ،حسین نظامآبادی پور ،علی وحیدیان کامیاد،
محمدعلی یعقوبی.
 خارهی
Prof., Rafik Aliev, Prof., Jim Bezdek, Prof., Bernard De
Baets, Prof., Pierpaolo D’Urso, Prof., Hamido Fujita, Prof.,
Olgierd Hryniewicz, Prof., Gunther Jager, Prof., Young
Bae Jun, Prof., Janusz Kacprzyk, Prof., László T. Koczy,
Prof., Radko Mesiar, Prof., John Mordeson, Prof., Masao
Mukaidono, Prof., Irina Perfilieva, Prof., Henri Prade,
Prof., Anca Ralescu, Prof., Dan Ralescu, Prof., Ali
Selamat, Prof., Fu Gui Shi, Prof., Jozef Siran, Prof.,
Alexander Sostak, Prof., Jose Luis Verdegay, Prof.,
Reinhard Viertl,
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گزارش دانزدلمین لمایش موی داناجویی ماندسی صنایع
 13و  11آذر ،دانشگاه یزد

باهمت اتحادیه انجمنهای علمی مهندسی صنایع کشور و انجمن علمی
مهندسی صنایع دانشگاه یزد ،پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
در  13و  11آذرماه در دانشگاه یزد برگزار شد .محورهای همایش پس از
نظرسنجی از خبرگان و دانشجویان ،در راستای تأمین نیازهای دانشآموختگان
رشته مهندسی صنایع برای ورود به بازار کار بهصورت زیر تعریف شد:
 سیستمهای سالمت
 تصمیمگیری و بهینهسازی
 کارآفرینی،تولید و اشتغال
 مدیریت کسبوکار و بازاریابی
 مهندسی صنایع و مدیریت فناوری اطالعات
 تجارب کاربردی مهندسی صنایع در سازمانها
در این همایش 91 ،کارگاه با عناوین
کارگاه شماره  :0معرفی کسبوکار نوپا در ایران
مدرس :مهندس تقی فرهنگ نیا
کارگاه شماره  :0آشنای با پروژههای ساخت و احداث
مدرس :دکتر علی زارع
کارگاه شماره  :0از مشکلیابی تا مسالهسازی ،مهارت ضروری مهندسانصنایع
مدرس :دکتر سید علیرضا شجاعی
کارگاه شماره  :8فرآیند سازی با رویکرد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
مدرس :مهندس علی غفوری

کارگاه شماره  :5آشنایی با ورود به بازار بورس و سرمایه
مدرس :دکتر ابوالقاسم یوسفی بابادی
کارگاه شماره :6آشنایی با توانمندسازی کار تیمی در قالب بازی مدیریتی
مدرس :دکتر مهدی نریمانی
کارگاه شماره  :8کاربرد شبیهسازی و بهینهسازی در حوزه سالمت
مدرس :دکتر وهاب وحدت و دکتر منصور پورخردمند
کارگاه شماره  :4آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی
مدرس :مهندس ساسان تیموریان
کارگاه شماره  :9نقش بازاریابی در توسعه کسبوکار
مدرس :دکتر محمدحسین ایوبی
و سمینار انتقال تجربه بهصورت موازی و توسط استادان دانشگاه و خبرگان
صنعت برگزار شد .بهمنظور برگزاری شایسته این همایش ،شرکت نفت ستاره
خلیجفارس در مقام حامی مالی ،همکاری شایستهای در برگزاری همایش داشته
است .نقطه قابلتوجه در این دوره از همایش ،استقبال شایسته دانشجویان از
دانشگاههای مختلف بود که در قالب شرکتکنندگان و ارایه دهندگان مقاله
مشارکت داشتند .در بخش ارائه مقاالت 93 ،مقاله بهصورت ارائه شفاهی و 91
مقاله بهصورت ارائه پوستری پذیرش شدند که در قالب پنل های ارائه مقاالت و
نمایشگاه مقاالت پوستری در دسترس عالقهمندان قرار گرفت .با همکاری
مرجع دانش سیویلیکا ،مقاالت پذیرفتهشده در همایش در این سایت نمایه
خواهند شد .امید است برگزاری شایسته این همایش ،سرآغازی برای برگزاری
مناسب پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع در سال آتی باشد که
توسط دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

کارگاه کاربرد بهینهسازی در حوزه سالمت
مهندس منصور پورخردمند

کارگاه معرفی کسبوکارهای نوپا درایران
مهندس تقی فرهنگنیا

کارگاه آشنایی با ورود بورس و سرمایه
مهندس ابوالقاسم یوسفی بابادی

کارگاه آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی
مهندس ساسان تیموریان
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اخبار انجمن و دانشگاهها

انتصاب دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشگاه علوم
تحقیقات به سرپرستی اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط

انتصاب نائب رییس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

با صنعت واحد علوم تحقیقات

بهعنوان ریاست جدید دانشگاه علوم و فنون مازندران

دکتر ایرج مهدوى ،استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران و
نائب رییس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با راى تمامى اعضاى هیات امنا به
عنوان رئیس جدید این دانشگاه برگزیده شدند .دکتر مهدوى از چهرههای به نام
و شناختهشده علمی و فرهنگی کشور ،استاد نمونه کشورى در سال ،13
پژوهشگر برتر و رتبه اول گروه فنى و مهندسى مازندران در سال 16و اولین استاد
تمام دانشگاههای غیرانتفاعی کل کشور میباشند که به مدت  96سال در
دانشگاه علوم و فنون مازندران در سمتهای مختلف ازجمله معاونت پژوهشى،
معاونت آموزشى و  ...مشغول به خدمت بودهاند.

انتخاب دکتر مادوی بهلنوان دژولاگر نمونه استان مازندران
در سال 96

دکتر فرهاد رهبر در حکمی محسن رستمی مالخلیفه را بهعنوان سرپرست اداره
کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت واحد علوم تحقیقات منصوب کرد .در
حکم رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی خطاب به محسن رستمی
مالخلیفه آمده است ،نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی بهموجب این حکم
بهعنوان " سرپرست اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت واحد علوم
تحقیقات" منصوب میشوید .دکتر رهبر در این حکم ابراز امیدواری کرد که
وی (رستمی مالخلیفه) ،با رعایت تقوی الهی و توکل به خداوند متعال و عنایت
به سیاستهای کالن دانشگاه در راستای تحقق وظایف محوله ،بهویژه توسعه
فعالیتهای تحقیقاتی و تعامل سازنده با مراکز تحقیقاتی و صنعتی ،به موفقیت
دست یابد .دکتر محسن رستمی مالخلیفه در سال  9331خورشیدی در شهر
مالخلیفه از توابع استان چهارمحال بختیاری متولد شد .ایشان دارای دکترای
رشته ریاضی کاربردی از واحد علوم تحقیقات در سال  9311و کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) در سال  9313می باشد.
دکتر رستمی مالخلیفه دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشگاه علوم تحقیقات،
عضو هیات مدیره و خزانهدار انجمن ایرانی تحلیل پوششی دادهها میباشد که
پیشازاین بهعنوان مدیر پژوهش و مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی
کاربردی و آموزش ریاضی دانشکده علوم پایه واحد علوم تحقیقات مشغول به
فعالیت بوده است.
ازجمله فعالیتهای علمی ایشان میتوان به درج 911مقاله در مجالت معتبر
علمی ،سخنرانی در کنفرانس متعدد داخلی و خارجی و استاد راهنمای دانشجویان
دکتری و کارشناسی ارشد در رشته تحلیل پوششی دادهها اشاره داشت.
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ارتقای نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به درجه

میباشند .نامبرده بیش از  131مقاله در مجالت معتبر علمی و پژوهشی و ISI

استادی

دارند .بر اساس بررسیهای انجامشده بیش از  9113ارجاع به مقاالت ایشان

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حسن میش مست نهی عضو محترم هیأت
علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه سیستان و
بلوچستان و نماینده انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات در دانشگاه سیستان و بلوچستان ،به
درجه استادی ارتقای مرتبه یافت .دکتر میش
مست نهی در سال  9313در شهرستان زابل
متولد شد .ایشان در سال  9363موفق به اخذ
دیپلم ریاضی و در سال 9361دوره کارشناسی
دبیری ریاضی را در دانشگاه تربیت معلم تهران
(دانشگاه خوارزمی فعلی) به اتمام رساند .در سال  9361در اولین دوره کارشناسی
ارشد ریاضی کاربردی ،گرایش تحقیق در عملیات ،در دانشگاه شهید باهنر کرمان
پذیرفته و در سال 9319فارغ التحصیل شد .دوره دکتری ایشان در سال  9311در
دانشگاه شهید باهنر کرمان به اتمام رسید و از سال  9311با درجه استادیاری در
دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به کار شد .ایشان در سال  9311به درجه
دانشیاری و در خرداد 9316موفق به اخذ درجه استادی گردیدند .ایشان طی
مدت تدریس و تحقیق خود راهنمایی حدود چهل پایاننامه کارشناسی ارشد و سه
دانشجوی دکتری را به عهده داشتند.
دکتر مقصود امیری به جمع دانشمندان یک درصد
پر استناد کشور در سطح بینالمللی پیوست
دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر مقصود امیری استاد تمام گروه مدیریت
صنعتی با گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه
عالمه طباطبایی ،بر اساس آخرین نتایج اعالمشده
از سوی پایگاه شاخصهای اساسی علم به جمع
دانشمندان یک در صد پر استناد در سطح بینالمللی
پیوستند .طبق نظام رتبهبندی ماه نوامبر سال 1191
پایگاه شاخصهای اساسی علم ،نویسندگان
برحسب تعداد استنادهای دریافتی مقاالتشان در
رشتههای  11گانه علم مرتبسازی میشوند و یک درصد از آنها تحت عنوان
نویسندگان یک درصد انتخاب میشوند .ایشان دانشآموخته دانشگاه صنعتی
شریف هستند و دارای  1مدرک تخصصی دکتری در رشتههای مهندسی صنایع

دادهشده است .انجام موفقیتآمیز دهها طرح پژوهشی ،تألیف بیش از  91جلد
کتاب و راهنمایی و مشاوره بیش از  931پایاننامه دوره کارشناسی ارشد و
دکتری در رشته های مدیریت صنعتی و کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری در
سالهای 9311و  9313از دیگر موفقیتهای دکتر مقصود امیری به شمار
میروند.
زمینههای تخصصی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ایشان به شرح زیر هستند:






تصمیمگیری با معیارهای چندگانه و تحلیل پوششی دادهها
بهینهسازی فرایندها با استفاده از روشهای سطح پاسخ
رگرسیون و طراحی آزمایشها
زنجیره عرضه ،کنترل کیفیت ،سیستمهای صف ،قابلیت اطمینان و شبیهسازی
آمار ،تحقیق در عملیات و منطق فازی

فاطمه محمد نژاد چاری
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی

کسب لنوان "استاد رالنمای دایاننامه برحر"
سیست لای فازی کاور حوسط لضو لیأت لومی
دانشگاه مازندران
در سومین دوره تجلیل از رساله و
پایاننامه برتر کشور در حوزه سیستمهای
فازی ایران در سال  ،9316از جناب آقای
سلیم باوندی دانشآموخته برتر مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران و
جناب آقای دکتر سید هادی ناصری
استاد راهنمای پایاننامه برتر از دانشگاه
مازندران توسط رئیس انجمن سیستمهای
فازی کشور و رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس شورای
اسالمی ،جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی در هفدهمین
کنفرانس ملی سیستمهای فازی کشور و پانزدهمین کنفرانس
سیستمهای هوشمند کشور تقدیر شد .عنوان پایاننامه آقای باوندی
"مطالعه یك روش برای مسائل برنامهریزی خطی تصادفی فازی"
میباشد که با درجه ممتاز از این پایاننامه در شهریور  9316با
راهنمایی دکتر سید هادی ناصری دفاع نمودند.
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معرفی کتاب
نام کتاب :باینهسازی چندلدفه غیرخطی
مؤلفین :کایسا میتینن

روشهای حل مسئله موردبحث قرارگرفته است .فصل اول از این بخش به
مقدمه پرداخته و فصل دوم به روشهای فاقد ترجیحات میپردازد .این دسته از
روشها نیازمند هیچگونه اطالعاتی از سوی تصمیمگیرنده نبوده و نقش اصلی بر
عهده تحلیلگر میباشد .در فصل سوم روشهای نهایی موردبحث قرار خواهند
گرفت .در این طبقه از روشها مجموعهای از راهحلها به تصمیمگیرنده ارائهشده
و وی بایستی از بین آنها دست به انتخاب بزند .در این طبقه ،دو عامل
تصمیمگیرنده و تحلیلگر تواما باهم دخالت دارند .فصل چهارم به معرفی
روشهای اولیه میپردازد .در این روشها تصمیمگیرنده بایستی از قبل ترجیحات
خویش را برای فرآیند حل مشخص سازد .در این طبقه از روشها نیز
تصمیمگیرنده و تحلیلگر هر دو دخیل میباشند .فصل پنجم به روشهای تعاملی
میپردازد که نسبت به سایر طبقات قبلی از بیشترین توجه در بین محققان
برخوردار بوده است .در این طبقه تصمیمگیرنده بهموازات پیشرفت فرآیند حل
مسئله به همکاری خود با تحلیلگر ادامه میدهد .فصل ششم به مقایسه
روشهای مطرحشده در فصول قبل پرداخته و معیارهای مناسب برای مقایسه و
انتخاب بهترین روش ،برحسب موقعیت مورد بررسی را ارائه میدهد .فصول هفت
و هشت نیز به تشریح روشهای مصورسازی و نمایش اطالعات میپردازد .در
این کتاب تالش شده تا در ارائه مطالب در طول فصول مختلف از سبک یکسانی
تبعیت گشته و خواننده طی آن بتواند با بدنه اصلی ،نکات موردتوجه و نقاط قوت
و ضعف روشها آشنا شود.

دلوت به ارسال خبر
کتاب حاضر ،گوشهای از روشهای موجود در زمینه تصمیمگیری چندهدفه را
براساس ادبیات موضوع در اختیار خواننده قرار میدهد .همانطور که
دستاندرکاران حیطه مدیریت واقف هستند روابط بین متغیرهای تصمیم در
مسایل مختلف را میتوان به دو دسته کلی خطی و غیرخطی تقسیمبندی نمود.
بر این اساس تکنیکهای مطرحشده نیز قابل تقسیم به دو طبقه تکنیکهای
بهینهسازی خطی و بهینهسازی غیرخطی میباشند .مجموعه حاضر معرفی
تکنیکهای غیرخطی را در دستور کار خود قرار داده است .بر این اساس و
برحسب مرور ادبیات موضوع ،مجموعه مطالب در قالب دو بخش که هریک
دارای چندین فصل میباشد ،ارائه شده است.
بخش اول به نظریه و مجموعه اصالحات می پردازد .در فصل اول از این بخش
به مفاهیم ،تعاریف و نکات پایهای موردنیاز برای مباحث آتی پرداختهشده که از
این طریق خواننده میتواند مبانی پایهای الزم برای ورود به بحث را به دست
آورد .در فصل دوم بهاختصار به مبانی تقسیمبندی روشهای تصمیمگیری
چندهدفه پرداختهشده است .در فصل سوم نیز مبانی نظری و شرایط بهینگی
برای مسائل مشتقپذیر و مشتق ناپذیر موردبحث قرارگرفته است .در بخش دوم

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

93

خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  ،زمستان ( 9316شماره)91
)The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Winter 2018 (No. 19

گزیده مصوبات دوره دنج لیئت مدیره انجمن

 .3درخواست آقای دکتر شفیعی نیکآباد مبنی بر نمایندگی انجمن در
دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان مورد موافقت قرار گرفت.

ایرانی حلقیق در لمویات در سال 96
 .9پیشنهاد شد تا اعضای هیئت مدیره با سازمانهای عالقهمند به
برگزاری دوازدهمین کنفرانس انجمن در سال  11رایزنی نمایند و
درخواست کتبی آنها را برای بررسی بهترین گزینه دریافت کنند.
 .1پیرو پیشنهاد دکتر سلیمانی مبنی بر برگزاری جلسات هیئت مدیره در
شهرهای مختلف کشور ،مقرر شد تا هر دانشگاه یا سازمانی که تمایل
به میزبانی جلسات هیئت مدیره انجمن دارد ،دعوتنامهی رسمی خود
را به انجمن ارسال کند.
 .3به پیشنهاد دکتر صافی مقرر شد تا میزان حق عضویت در انجمن
بررسی و بازنگری شود .در این راستا مقرر شد تا وی پیشنویس
پیشنهادی را برای مطرح کردن در مجمع عمومی سال آینده آماده
کند.
 .1با توجه به بازنگری ترکیب کمیته بینالملل انجمن ،اعضای جدید
برای یک دوره سه ساله به شرح زیر به تصویب رسیدند:






دکتر نظامالدین مهدوی امیری ،استاد ممتاز دانشکده علوم
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ایرج مهدوی ،استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و
فنون مازندران
دکتر سید هادی ناصری ،دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
مازندران
دکتر محمدرضا صافی ،استادیار دانشکده ریاضی ،آمار و علوم
کامپیوتر دانشگاه سمنان
دکتر کیوان امینی ،استاد گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه

Adil
Bagirov,
Associate
Professor,
Federation University, Australia
Oleg Burdakov, Associate Professor,
Linköping Universty, Sweden
Peter Lohmander, Professor, Swedish
University of Agricultural Sciences, Sweden
Zdzislaw Polkowski, Adjunct Professor, Jan
Wyzykowski University of Polkowice,
Poland
& Bing Yuan Cao, Professor, Mathematics
Information Science School, Guangzhou
University, Guangzhou, China





 .6به پیشنهاد آقای دکتر ناصری ،جناب آقای دکتر مهدی طلوع به
عنوان نماینده انجمن در دانشگاه استراوا کشور چک انتخاب شدند.
 .1مقرر شد بر اساس بند  91-1اساسنامه انجمن و مطابق با
صورتجلسه اولین جلسه هیئتمدیره دوره پنجم انجمن ایرانی تحقیق
در عملیات ،حق امضای اسناد تعهدآور و بهادار و نامههای عادی و
اداری در آگهی تغییرات انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به شرح زیر
اصالح شود:
«کلیه اسناد تعهدآور با امضای نظامالدین مهدوی امیری (رییس هیئت
مدیره) یا ایرج مهدوی (نایبرییس) و محمدرضا صافی (خزانهدار)
همراه با مهر انجمن و نامههای عادی و اداری با امضای نظامالدین
مهدوی امیری یا ایرج مهدوی (نایبرییس) معتبر خواهند بود».
اعضای هیئتمدیره به آقای دکتر محمدرضا صافی وکالت دادند که
ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و
پرداخت حق ثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
 .1مقرر شد تا آییننامه برگزاری و حمایت از کنفرانسهای علمی
بازنگری و اصالح شود .در این راستا مقرر شد تا دکتر صافی
پیشنویس آییننامه را تنظیم و برای اعضای هیئتمدیره ارسال کند
تا در جلسه آتی موردبررسی قرار گیرد.
 .1پیرو پیشنهاد آقای دکتر صافی ،مقرر شد نامهای برای عضویت
نمایندگان جدید انجمن در سه دانشکدهی متفاوت ریاضی ،مهندسی
صنایع و مدیریت و اقتصاد تهیه شود.
 .91مقرر شد تا در فرایند برگزاری کنفرانس یازدهم ،هیئتمدیره انجمن
مشارکت و نظارت نزدیکی داشته باشد .در این راستا مقرر شد که
دکتر ناصری بهعنوان نماینده انجمن در کمیته برگزارکننده کنفرانس،
نظرات هیئتمدیره انجمن را به تیم اجرایی کنفرانس یازدهم منتقل
کند و روند پیشرفت فرایند را به هیئتمدیره انجمن گزارش دهد.
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عکس جمعی از شرکتکنندگان در ششمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
 1تا  99اسفند  ، 16دانشگاه شهید باهنرکرمان

تقدیر از دکتر سید هادی ناصری به عنوان سخنران مدعو در دانشگاه شنجن چین،
دی ماه 16

سخنرانی دکتر ایرج مهدوی در بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسى صنایع و مدیریت
عملیات در شهر سیدنى استرالیا ،بهمن 16

برنامه ارتباط با صنعت ،ششمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
اتاق بازرگانی استان کرمان ،اسفند 16

95

خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  ،زمستان ( 9316شماره)91
)The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Winter 2018 (No. 19

جلسه هیئتمدیره 93 ،اسفند 9316
از راست :دکتر سید هادی ناصری ،دکتر محمدرضا صافی ،دکتر نظامالدین مهدوی امیری

مراسم اختتامیه پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
 13و  11آذر 9316

مراسم افتتاحیه پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
 13و  11آذر 9316

جلسه هیئتمدیره 93 ،اسفند 9316
از راست :دکتر کیوان امینی(مدعو ،دبیر یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات) ،دکتر جعفر پورمحمود ،دکتر بهروز علیزاده ،دکتر محمد مهدی پایدار
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تجلیل از دکتر رضا نیسانی
دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

سخنرانی پروفسور کیس روس
در دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،بابلسر
سخنران کلیدی یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
کرمانشاه

سخنرانی پروفسور چفی تریکی

سخنرانی پروفسور توماس تیچی

در دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،بابلسر

در دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،بابلسر

سخنران کلیدی یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

سخنران کلیدی یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

کرمانشاه

کرمانشاه
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نمایندگی انجمن در داناگاهلای سراسر کاور:

.9
.1
.3
.1
.3
.6
.1
.1
.1
.91
.99
.91
.93
.91
.93
.96
.91
.91
.91
.11
.19
.11
.13
.11
.13
.16
.11
.11
.11
.31
.39

نام نماینده
.نام داناگاه
آقای دکتر مقصود سلیمان پور
دانشگاه ارومیه
خانم دکتر سعیده کتابی
دانشگاه اصفهان
خانم دکتر ترانه تجویدی
دانشگاه الزهرا (س)
آقای دکتر سید مسعود مصدق خواه
دانشگاه امام حسین (ع)
آقای دکتر حسین موسایی
دانشگاه بجنورد
آقای دکترحمید اسماعیلی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
آقای دکتر سعید عباس بندی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
آقای دکتر جواد نعمتیان
دانشگاه تبریز
آقای دکتر عادل آذر
دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر جهانشاهلو
دانشگاه تربیت معلم
آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آقای دکتر رضا توکلی مقدم
دانشگاه تهران
آقای دکتر کیوان امینی
دانشگاه رازی کرمانشاه
آقای دکترمجید ادیب
دانشگاه زنجان
آقای دکتر حسن میش مست نهی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
آقای دکتر سامان بابایی
دانشگاه سمنان
آقای دکترحمیدرضا نویدی
دانشگاه شاهد
آقای دکتر سید عنایتا ...معافی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای دکتر هادی بصیرزاده
دانشگاه شهید چمران اهواز
آقای دکتر نظام الدین فقیه
دانشگاه شیراز
آقای دکتر سیدرضا حجازی
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر عباس سیفی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای دکتر محمدرضا پیغامی
آقای دکتر بهروز علی زاده
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
آقای دکتر نظامالدین مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر جعفر فتحعلی
دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای دکتر حمیدرضا ملکی
دانشگاه صنعتی شیراز
آقای دکتر مقصود امیری
دانشگاه عالمه طباطبائی
آقای دکتر محمدرضا علیرضایی
دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر علی عباسی مالیی
دانشگاه علوم پایه دامغان
آقای دکتر ایرج مهدوی
دانشگاه علوم و فنون مازندران

.39
.31
.33
.31
.33
.36
.31
.31
.31
.11
.19

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

داناگاه دیام نور
 .11مرکز مازندران
 .13مرکز مشهد

.11
.13
.16
.11
.11
.11
.31
.39
.31
.33
.31

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

آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی
خانم دکتر عقیله حیدری

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

نمایندگی انجمن در داناگاهلای سراسر کاور:
.9
.1
.3
.1

دانشگاه گوانگجو ،چین
دانشگاه برمه ،آلمان
دانشگاه مالزی ،مالزی
دانشگاه استراوا ،چک

خانم مائده میرمحسنی
خانم الهام بهمنش
آقای نیما کاظمی
آقای دکتر مهدی طلوع
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تمامی دانشجویان و عالقمندان
میتوانند جهت عضویت و یا
کسب اطالعات بیشتر در
خصوص فعالیتها و مزایای
عضویت در انجمن به نمایندگان
انجمن مستقر در دانشگاههای
ذیل مراجعه کنند.
همچنین از تمامی عالقمندان
دعوت میشود که جهت دریافت
نمایندگی انجمن در سایر
دانشگاهها و موسسات علمی و
پژوهشی با دبیرخانه انجمن
مکاتبه نمایند .اطالعات بیشتر در
خصوص شرایط دریافت
نمایندگی در صفحه نمایندگان
پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی
 www.iors.irدر دسترس
است.
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تاریخ:
شماره:
پیوست:

درخواست عضویت حقیقی
 .۱مشخصات فردی:

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

هنسیت :مرد□

زن□،

حاریخ حولد :روز  .....ماه  .....سال ،.....

مل حولد،............. :

شماره شناسنامه،................. :

شماره موی:

.........................................
 .۲مشخصات تحصیلی و شغلی:

آخرین مدرک حلصیوی اخذ شده :دکتری□ ،کارشناسی ارشد□ ،کارشناسی□ ،غیره□ ذکر شود ............................
سال دریافت آخرین مدرک .......... :رشته حلصیوی .................... :حخصص.................... :
داناگاه /شار /کاور........................................ :

مرحبه لومی :استاد□ ،دانشیار□ ،استادیار□ ،مربی□ ،دانشجوی دکتری□ کارشناسی ارشد□ کارشناسی□ ،غیره□
ناانی

برای

دستی

مکتوبات

و

ذکر شود .........................

ارسال

مرسوالت:

.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................... .............................................................................................................................
مل

ناانی

خدمت

یا

حلصی :

........................................................ .............................................................................................................................
................................................. ............................................................................................................................. .........................................................
حوفن لمراه (اروری) ،........................ :حوفن مل خدمت یا حلصی  ،........................ :دورنگار مل خدمت یا حلصی ........................ :
ناانی دست الکترونیکی............................................................................................... :
 .3اطالعات مربوط به عضویت:

الضای دیوسته (دارا بودن مدرک حداق کارشناسی ارشد)□ :یک ساله 311.111 :ریال□-دو ساله 111.111 :ریال□ -سه ساله9.911.111 :
ریال
الضای وابسته و لضویت داناجویی (با ارائه کارت داناجویی معتبر)□ :یک ساله 131.111 :ریال□ -دو ساله 131.111 :ریال
حق لضویت دیوسته دائ  3.311.111 □:ریال
توضیحات:




طبق اساسنامه انجمن ،فقط اعضای پیوسته در مجمع عمومی صاحب رأی هستند.
پرداخت حق عضویت به طرق ذیل مقدور است:

 -9واریز به حساب جاری شماره  31111391/11بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،سپس ارسال تصویر فیش واریزی
همراه با عکس پرسنلی با فرمت ( ).jpgبه ایمیل . info@iors.ir
 -1پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه ها و موسسات آموزشی  ،سپس درخواست ایمیلی همراه با عکس پرسنلی با فرمت ( ).jpgبه ایمیل
. info@iors.ir
آدرس :تهران  -شهرک غرب  -خیابان مهستان  -خیابان گلستان جنوبی  -پالک  - 31کد پستی  .9163163311وبگاه انجمنwww.iors.ir :

شادروان دکتر عباسعلی نورا
عباسعلی نورا متولد  9331در روستای برج یوسف بخش مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان
و بلوچستان است .وی تحصیالت ابتدایی و دیپلم را در زابل گذراند .در سال  9331موفق به اخذ
لیسانس ریاضی علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان شد .سپس برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد
و در سال 9336مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ریاضیات آماری از دانشگاه منچستر دریافت
کرد و بالفاصله دوره دکتری در رشته ریاضیات آماری و تحقیق در عملیات را در دانشگاه اکستر
شروع و در سال  9331موفق به اخذ مدرک دکتری شد .او پس از بازگشت از تحصیل ،در سال
 9361به استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان درآمد و کار تدریس در گروه ریاضی دانشکده علوم
را آغاز نمود و تا آخرین روزهای حیات ،ارتباط خود را در امر تدریس و تحقیق با دانشگاه سیستان و
بلوچستان حفظ کرد.
ازجمله مشاغل و سمتهای وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عضو هیئتعلمی گروه ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

نماینده مردم شر یف زاهدان در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی

نماینده مردم شریف زابل در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی

رئیس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی

رئیس منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی

رییس میز نخبگان سیستان و بلوچستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام

ازجمله افتخارات و دستاوردهای وی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عضو انجمن تحقیق در عملیات

عضو انجمن تحلیل پوششی دادهها

برگزاری چندین کنفرانس علمی در زمینههای تحلیل پوششی دادهها

ایشان در سال  9311به درجه دانشیاری ارتقاء نمود و در کنار امور اجرایی هیچوقت از امر آموزش و تحقیق غافل نشد .حاصل کار تدریس و
تحقیق ایشان راهنمایی دهها دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد و چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر خارجی و داخلی میباشد.
دکتر عباسعلی نورا در نیمهشب دوازدهم دیماه در سن  61سالگی دعوت حق را لبیک گفت و در زادگاهش ،شهرستان زابل ،آرام گرفت.
روحاان شاد و یادشان گرامی
حسن میش مست نهی
نماینده انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان
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