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  : سردبیرسخن 
 

که موجب جان  اخیر کرمانشاهدهنده زلزله  حادثه دلخراش و تکان

عزیزمان شده است،  وطنان همتنی چند از  شدن یزخمباختن و 

 از هیأتبه نمایندگی اینجانب  .سبب تألم و تأثر شدید گردید

ضمن تسلیت این تحریریه نشریه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

مردم قهرمان  الخصوص یعلمصیبت به تمامی مردم شریف ایران و 

کرمانشاه، از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان، غفران الهی، برای 

بی تردید  .دارم مجروحان سالمتی و برای بازماندگان صبر مسئلت

دوران دفاع مقدس   مردم قهرمان استان کرمانشاه که تجربه ارزشمند

را در کارنامه خود دارند، دوشادوش یکدیگر و با همدلی و همبستگی، 

 .این روزهای دشوار را پشت سر خواهند گذاشت

نجمن ایرانی ی خبری ا دیگری از نشریهشماره  لهیوس نیبد
جهت استحضار اعضای ( 9316 پاییز، دهمجهشماره )عملیات در تحقیق

 صنایع نظران صاحب، مدیران و گرامی مندان عالقهمحترم انجمن و سایر 
  .گردد یمارائه انجمن  صورت گرفته یها تیفعالاز اخبار و 

که با ارسال مطالب علمی و خبری  شود یماز خوانندگان گرامی دعوت 
ها و دانش  خود اعم از اخبار برگزاری کنفرانس ها، اخبار علمی دانشگاه

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

برگزیده، تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات پیشنهادی دیگر ما را در 
است، مطالب  ذکر انیشا. آتی خبرنامه یاری نمایند یها شمارهتهیه 

خبرنامه و همچنین کانال تلگرام انجمن  با نام نویسنده در شده رفتهیپذ
 ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس 

https://t.me/iors_Newsletter 

 .منتشر خواهد شد
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :خوانیدمطالبی که در این شماره می

 یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

 گیری هوشمند المللی علوم تصمیم سومین کنفرانس بین 

 المللی مهندسی صنایع بین کنفرانس چهاردهمین 

 های فازی و هوشمند ایران ششمین کنگره مشترک سیستم 

 سب و ها و مدیریت ک سازی سیستم المللی بهینه گزارش اولین کنفرانس بین
 کار

 ها المللی مهندسی صنایع و سیستم گزارش سومین کنفرانس بین 

 گیری المللی ریاضیات و تصمیم گزارش دومین کنفرانس بین 

 های  گزارش اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم 

 فازی  

 گزارش کارگاه آموزشی 

 معرفی کتاب 

  اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسر 

 کشور 

  حقوقیفرم عضویت 

 فرم عضویت حقیقی 
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 اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یللالم نیکنفرانس ب دهمینیاز 
 کرمانشاه، 79 اردیبهشت 21تا  21

 

در  قیتحق یرانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب مینیازدهخداوند متعال  یاریبا 
با  رازی کرمانشاه در دانشگاه 9317ماه سال  بهشتیارد 91تا  91 در اتیعمل

کنفرانس تالش  نیا. برگزار خواهد شد اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یهمکار
همه محققین، اساتید، صنعتگران، دانشجویان، مدیران و  یبا همکار کند یم

، همراه یو نهادها صاحبنظران حوزه های مختلف مرتبط با دانش تحقیق در عملیات
دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه تحقیق در عملیات،  نیآخر ارائه یبرا محیطی را

. و علوم وابسته فراهم کند اتیدر عمل قیتحق نهیدر زم یپژوهش یعلم یها شرفتیپ
در  اتیدر عمل قیوه مرتبط با تحقهمه وج رندهیتالش است که کنفرانس در برگ

فراهم  یکنفرانس علم نیا کردیرو. باشد یو مهندس هیمختلف علوم پا یها حوزه
آوردن بستری برای تعامل جامعه تحقیق در عملیات کشور و ایجاد ارتباط بین 

اجرایی، همچنین  یها دستگاهو  ها ارگانو مراکز پژوهشی با شرکت ها،  ها دانشگاه
مرتبط و  یالملل نیبو  یمل یها تعامل با انجمن ،یمراکز علم یتمامجلب مشارکت 
و  نظر تبادل یبرا تیموقع جادیو ا یتعامل علم باهدفنظران برجسته  دعوت از صاحب

 یها برنامه ازجمله .باشد یم یالملل نیبحوزه در عرصه  نیا مندان عالقه شتریب ییآشنا
مقاالت،  هیارا ،یعلم ختگانیتوسط فره یدیکل یها یسخنران هیکنفرانس ارا نیا

کنفرانس  یبرگزار تهیکم. باشد یم دهایگفتگوها و بازد ،یآموزش یها کارگاه یبرگزار
، مدیران و صاحبنظران حوزه های انیدانشجوصنعتگران،  د،یمحققان، اسات هیاز کل

بزرگ  ییگردهما نیتا در ا کند یدعوت م مختلف مرتبط با دانش تحقیق در عملیات

ها در  متخصصان و سازمان یکنفرانس با همکار نیاست ا دیام. ندینما رکتش
متخصص موفق  یروهاین یتوانمند یمرتبط و ارتقا یگسترش تعامل مراکز علم

  .باشد

 :محورهای کنفرانس

 یمال یساز مدل 

  یباز هیو نظر یاضیاقتصاد ر 

 عملکرد تیریداده ها و مد یپوشش لیتحل 

 ارهیچندمع یریگ میو تصم یساز نهیبه 

 دیو نامق دیمق یساز نهیبه 

 بهینه سازی مصرف انرژی 

 یفاز یساز نهیبه 

 یاتیبیترک یساز نهیبه 

  سیستم های بانکیتصمیم سازی بهینه در 

   کیحمل و نقل و لجست ،یابیمکان 

 یارتباط یگراف و شبکه ها 

 یو فرا ابتکار یابتکار یها روش 

 نهیکنترل به 

 صف هینظر 

 یکاو داده 

 نیتام رهیو زنج دیتول تیریمد 

  سکیر لیو تحل تیریمد 

 یپروژه و زمان بند تیریمد 

 یساز هیو شب یتصادف یزیر و برنامه یساز مدل 

 یاتیسالمت و علوم حدر  اتیدر عمل قیکاربرد تحق 

 یعیو منابع طب عیدر صنا اتیدر عمل قیکاربرد تحق 

 یاضیر یکاربرد آمار در مدلساز 

 تیعدم قطع طیدر شرا یاضیر یزیر برنامه 

 علوم ریدر سا اتیدر عمل قیکاربرد تحق 
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 کیوان امینیدکتر  :دبیر کنفرانس

 سید هادی ناصریدکتر   :دبیر علمی

 نعمت اله نیامرادیدکتر  :دبیر اجرایی

 : اعضای کمیته علمی

 :داخلی

لطیف ی، ناصر یهاد دیس دکتردکتر کیوان امینی، ی، ریام یمهدو نینظام الد دکتر

پور کریمی، دکتر سید شهاب الدین حسنی نسب، دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، دکتر 

، دکتر مازیار دکتر حسین تقی زاده کاخکی مجید سلیمانی دامنه، دکتر اسماعیل خرم،

رضا پیغامی،      ی، دکتر محمدزدیمحمد مدرس  دکترصالحی، دکتر رضا توکلی مقدم، 

منصوری، دکتر سامان بابایی کفاکی، دکتر  دکتر سید علی میر حسنی، دکتر حسین

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 ورکه، دکتر محمد تقی 

 رویشی، دکتر حمید اسمعیلی، دکتر مهدی قیاسوندد

 :خارجی

Prof. Mehdi Toloo 

Prof. Masoud Ahookhosh 

Prof. José Luis Verdegay 

Prof. Z. Polkowski  

Prof. Peter Lohmender 

Prof. Chefi Triki 

Prof. Oleg Burdakov 

Prof. Adil Bagherov 

Prof. Gh. Nakhaizadeh 

Prof. Refail Kasimbeyli 

Prof. Bing-yuan Cao 

Prof. Chongqi Zhang 

Prof. Reza Neisany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :های مهم تاریخ

 2971بهمن ماه  21: مهلت ارسال مقاله 

  2971اسفند ماه  21: یداورتاریخ اعالم 

 2971اسفند ماه  11: ثبت نام پایان 

 

 نیکنفرانس ب نیازدهمی رخانهیدب ،کرمانشاه یدانشگاه راز، کرمانشاه :ینشان

 رانیا اتیدر عمل قیتحق یالملل

 gmail.com2018icodm@ :یکیالکترون پست

  www.icors2018.com: کنفرانس وبگاه

 81991993919 -81331171111: تلفن

 

  

  
 های دیدنی کرمانشاه مکان

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات محل برگزاری یازدهمین کنفرانس بین
 

علوم  یاستناد گاهیپاکلیه مقاالت این کنفرانس در  

و نیز پایگاه نمایه سازی  (ISC) جهان اسالم

 .گردد سیویلیکا نمایه می

http://www.icors2018.com/
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 هوشمند یریگ میتصمعلوم  یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 
 در تهران 79سال  بهشتیماه ارد 12 تیلغا 27 از

 
المللی علوم  کنفرانس بینمیزبان سومین  17سال  ماه بهشتیاردتهران در 

ها در     این کنفرانس زیر نظر انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده. است گیری تصمیم
های موضوعی کنفرانس  زمینه. گردد برگزار می 9317 ماه بهشتیارد 19تا  91

 : عبارتند از

 یفاز یها ستمیمنطق و س 

 کنترل هوشمند یها ستمیس 

 نیماش یریادگی 

 یعصب یها شبکه 

 اعداد زاده 

  نانیبا عدم اطم یساز نهیبهمسائل 

 نانیبا عدم اطم ها داده یپوشش لیتحل 

 تیبا عدم قطع یریگ میتصم 

 یمحاسبات نرم و زبان 

 و کشف دانش یکاو داده 

 محاسبه با کلمات 

 ریپردازش تصو 

 یمال اتیاضیر 

 تیبا عدم قطع یو صنعت یستیز اتیاضیر 

 یبیترک یها ستمیس 

 یعمل صورت به یکاربرد فاز 

 یمال تیکنفرانس در کشور امارات و با حما نیا یدو دوره قبلاست  ذکر انیشا
 .دیواحد امارات برگزار گرد یدانشگاه آزاد اسالم

 
 گیری برگزارشده در کشور امارات المللی علوم تصمیم اولین کنفرانس بین

مند  بهره زیر شده یزیر از چهار کارگاه برنامه توانند یکنفرانس مکنندگان در  شرکت
 :ندینما افتیشرکت در کنفرانس در یشده و گواه

 ها داده یپوشش لیعملکرد و تحل یابیارز :2عنوان 

 نژاد میابراه یدکتر عل :مدرس

  یرپردازیتصوو  ها موجک :1 عنوان

 دکتر رضا کارگر :مدرس

 R افزار نرم :9 عنوان

 یدکتر زهره مقدس و دکتر محسن واعظ قاسم :مدرسین

 موثر یریگ میتصمحل مسئله و  :1 عنوان 

 ییدانا نیدکتر نسر :مدرس

 .برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه کنفرانس مراجعه نمایند توانند یم مندان عالقه

conference.com-http://www.ids\ 

 
 

http://www.ids-conference.com/
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 مهندسی صنایع یللالم نیکنفرانس ب چهاردهمین 
 ایران ، دانشگاه علم و صنعت2971بهمن  27و 21

 

انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف ترویج تحقیقات 
های مهندسی صنایع، فراهم آوردن امکان هم  بنیادی و کاربردی در کلیه بخش

های مختلف مهندسی صنایع، افزایش  اندیشی و تبادل اساتید و کاربران در شاخه
ر حوزه مهندسی صنایع و دست های علمی د ارتباط دانشگاه و صنعت، رصد فعالیت

المللی مهندسی صنایع  کنفرانس بینچهاردهمین های پژوهشی،  یابی به آخرین یافته
های  ها و بنگاه های اجرایی و سازمان ها، مراکز علمی، دستگاه را با همکاری دانشگاه

های برتر  آشنایی با چهره .ندینما یمبرگزار  9316بهمن  91و  91دولتی و خصوصی، 
مندی از تجارب سایر اندیشمندان، محققین و مدیران در  المللی، بهره می ملی و بینعل

های معتبر علمی  حوزه محورهای کنفرانس، نمایه شدن مقاالت کنفرانس در پایگاه
کشور و انتشار الکترونیک مقاالت، امکان چاپ مقاالت کنفرانس در مجالت معتبر 

ISIهای  ها، پنل ی متنوع، نمایشگاه توانمندیهای آموزش ، همچنین برگزاری کارگاه
گسترش کاربرد مهندسی صنایع، برگزاری رویداد ایده و بازار، برگزاری مسابقات 

های این کنفرانس  علمی دانشجویی و میزگرد مسیر آینده مهندسی صنایع از برنامه
زیر در محورهای های مرتبط با مهندسی صنایع  س کلیه زمینهدر این کنفران .باشد می

 :مورد بررسی قرار گرفت

 :نوین مهندسی صنایع در یکاربردها

 (…ای، هوشمند و کسب و کارهای شبکه)و الکترونیکی  ای نوپاکسب و کاره 

  سالمت یها ستمیس 

  شهری یها ستمیس 

  (های نو و تجدیدپذیر نفت، گاز، پتروشیمی، برق و انرژی) های آب و انرژی سیستم 

  صنعت بورس، بانک و بیمه 

  اقتصاد مقاومتی 

  مدیریت ریسک، بحران و تداوم کسب و کار 

   (حصوالتمزیستی دوره عمر  پذیری اجتماعی و اثرات محیط مسئولیت)توسعه پایدار 

  صنعت گردشگری 

   و دفاعی...( ماهواره، نانو، بایو و )صنایع پیشرفته 

  لجستیک یکپارچه و هوشمند یها ستمیس 

  تولید پیشرفته یها ستمیس 

 :اصیل یها یتئور

 حل دقیق برای مسائل پیچیده یها روش 

  تکنیک های نوین مدل سازی تئوری بازی و طراحی مکانیزم 

  روش های نوین بهینه سازی غیر قطعی 

  روش های نوین تفکر سیستمی نرم 

  محاسبات نرم 

  علوم داده و بهینه سازی داده محور 

  تکنیک ها و روش های عارضه یابی سازمانی 

   ها و روش های تحلیل شبکهتکنیک 

 :سایر محورهای تحقیقاتی

 مدیریت زنجیره تأمین 

 ریزی تولید و توالی عملیات برنامه 

 مدیریت موجودی و انبار 

 یابی و تخصیص تسهیالت مکان 

 وری مدیریت و مهندسی کیفیت و بهره 

 گذاری مدیریت درآمد و قیمت 

 مدیریت و کنترل پروژه 

 مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 دکتر سیامک نوری :دبیر کنفرانس

 دکتر مهدی غضنفری :دبیرعلمی

 مهندس سید علیرضا شجاعی :دبیر اجرایی

 :های مهم تاریخ
 9316 آذر 95 :مهلت ارسال مقاالت

 9316آذر  38 :اعالم نتایج داوری

 9316دی  98 :ارسال مقاالت اصالح شده

 9316دی  38 :ت ثبت نام در کنفرانسآخرین مهل

 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران :علمیدبیرخانه 

 انجمن مهندسی صنایع :دبیرخانه اجرایی

 www.iiec2018.com :وبگاه کنفرانس کنفرانس

http://www.iiec2018.com/
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 های فازی و هوشمند ایران ششمین کنگره مشترک سیستم 
 باهنر کرمان، دانشگاه شهید 71اسفندماه  22لغایت  7

 

هفدهمین کنفرانس ) های فازی و هوشمند ایران کنگره مشترک سیستمششمین 
 99لغایت  1از تاریخ ( های هوشمند های فازی و پانزدهمین کنفرانس سیستم سیستم
از اعضای . با میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان  برگزار خواهد شد 9316اسفند 

شود با ارسال آخرین  های سراسر کشور دعوت می محترم هیات علمی دانشگاه
هدف از این کنگره ارائه  .این کنفرانس شرکت نماینددستاوردهای پژوهشی خود در 

 . باشد های فازی و هوشمند می آخرین تحقیقات علمی و صنعتی در حوزه سیستم

 

 
 دانشگاه باهنر کرمان

های جدید خود را ارائه  امید است در این فضا همه شرکت کنندگان بتوانند ایده
های فازی  های مختلف سیستم های دانشمندان دیگر در زمینه کرده و با نوآوری

 :محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از .آشنا شوند

 منطق و ریاضیات فازی 

 های فازی در مهندسی سیستم 

  فازی طیدر محآمار و احتمال 

 در محیط فازی یریگ میتصمو  یساز نهیبه 

 فازی در علوم انسانی یها ستمیس 

 فازی در اقتصاد و مدیریت یها ستمیس 

  فازی یها ستمیسعلوم پزشکی و 

 فازی در علوم کشاورزی یها ستمیس 

 هوش مصنوعی 

 یکاو داده 

 بیوانفورماتیک 

 محاسبات نرم 

 علوم شناختی 

 هوش محاسباتی 

 بینایی ماشین و پردازش تصویر 

 

 16 آذر 18  :تمقاال اصل ارسال مهلت آخرین

 16بهمن 9 :مقاالت اصل داوری نتایج اعالم

  16بهمن 7 :نام ثبت مهلت آخرین

  16بهمن  91 :آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر

 

با دبیرخانه کنفرانس تماس  توانند یمعالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر 
 .حاصل نمایند و یا به وبگاه کنفرانس مراجعه نمایند

مرکز  -دانشگاه شهید باهنر کرمان -میدان پژوهش -کرمان :نشانی دبیرخانه

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر -پژوهشی ریاضی ماهانی

 cfiskerman@gmail.com :پست الکترونیک

  cfis2018.uk.ac.ir :نشانی وبگاه

 831-39311151  :تلفن تماس با دبیرخانه

 831-33157957 :دبیرخانه دورنگار

 https://t.me/CFIS2018: کانال تلگرام کنفرانس

mailto:cfiskerman@gmail.com
http://cfis2018.uk.ac.ir/
https://t.me/CFIS2018
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ها و مدیریت  سازی سیستم المللی بهینه گزارش اولین کنفرانس بین 

 کسب و کار

 ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2971شهریورماه  7و  1

 

 

با هدف  ها و مدیریت کسب و کار،کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم اولین
های رقابتی منطقه شمال کشور و اثرگذاری در تعامالت کمک به توسعه مزیت

صنعتی ایران عزیز با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن تحقیق در 
ها و صنایع فعال ها، سازمانایران و با حمایت و مشارکت بسیاری از دانشگاهعملیات 

المللی گیری از حضور و مشارکت پژوهشگران علمی و صنعتی بینداخلی و نیز بهره
. در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزاری شد 9316شهریورماه  1و  1در روزهای 

و خدماتی محوریت اصلی برگزاری های تولیدی سازی سیستمتمرکز بر بهینه
های سالمت، غذا، کشاورزی و سیستم ازآنجاکهعالوه بر این، . کنفرانس بوده است
رود، بررسی پیشنهادهای محققین های اصلی منطقه به شمار میگردشگری از مزیت

ی نوآورانه، صنایع وکارها کسبچنین تمرکز بر  ها و همبرای ارتقاء و بهبود این سیستم
زا از دیگر محورهای عامل اصلی اثرگذاری در اقتصاد ملی درون عنوان بهبنیان، شدان

  . این کنفرانس بود

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد ارتباط علمی و ساختاریافته پژوهشگران و 
ها و راهکارهای علمی، کاربردی و مدیران سازمانی و صنعتی برای دستیابی به ایده

ی و مشورت با اساتید گذار استیسشورای  ماتیتصمبراساس . ستتجربی بیان شده ا
 :به شرح ذیل تعیین شده است کنفرانسی و خارجی، محورهای اصلی داخلبرجسته 

 های تولیدی و خدماتیسازی سیستمبهینه 

 های سالمت و غذاسازی سیستمبهینه 

  ین و لجستیک کشاورزی و غذاییتأمزنجیره 

 های نومحیطی و انرژیگردشگری، زیست هایطراحی و مدیریت سیستم 

  ی نوآورانه و فناورانهوکارها کسبمدیریت 

 های اقتصاد مقاومتی توسعه زیرساخت 

 یانبن دانشهای صنعتی سیستم 

های کاربردی، دعوت از صاحب نظران های اصلی کنفرانس برگزاری کارگاهبرنامه
ها و تخصصی ویژه سازمانهای و مدیران برجسته داخلی و خارجی، برگزاری پنل

چنین هم. ها و مقاالت برگزیده بوده استها و ارائه و تقدیر از پژوهششرکت
 :های زیر در کنار کنفرانس اجرا شدبرنامه

 های دانشجویی فعال  المپیاد ملی مهندسی صنایع با مشارکت گروه دومین
 سازی و طرح کسب و کار در زمینه بهینه

 انل ارتباط با صنعت با حضور متخصصان داخلی و های آموزشی و پکارگاه
 خارجی

 هاها و شرکتنمایشگاه دستاوردهای سازمان 

 
 سخنرانی دکتر عشایری

 
 سخنرانی دکتر زامری

 
 سخنرانی دکتر واثقی، رییس کنفرانس

 
 سخنرانی دکتر صفائی، دبیر علمی کنفرانس
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های کشور، مدیران وزارتخانه ها و این کنفرانس جدای از حضور روسای سازماندر 
ه آخرین روندهای مرتبط با بهبود ئسخنرانان کلیدی زیر از کشورهای مختلف به ارا

 : ندپرداختضعیت صنایع و مدیریت کسب و کار و

 Prof. Jalal Ashayeri, Tilburg University, Netherlands 

 Prof. Ernesto D.R. Santibanez Gonzalez, Federal 

University of Bahia, Brazil 

 Prof. Armand Baboli, National Institute of Applied, 

Sciences of Lyon France 

 Prof. Muhamad Zameri Mat Saman, University 

Technology Malaysia, Malaysia 

 Prof. Norhayati Zakuan, University Technology 

Malaysia, Malaysia 

نفر از  78ی کنفرانس، حدود گذار استیسدر شورای  اخذشدهبا توجه به تصمیمات 
کمیته علمی کنفرانس برگزیده  عنوان به اساتید برجسته در علوم مرتبط به شرح زیر

. اندهای علمی و داوری مقاالت مشارکت داشتهگذاریشدند که در زمینه سیاست
، سنگاپورلیا، آمریکا، ی، مالزی، استراجنوب کرهاین افراد از کشورهای ایران، بلژیک، 

انگلیس، مقدونیه، ایرلند، هلند و فرانسه در زمینه علمی در این کنفرانس مشارکت 
 :اندداشته

 اعضای کمیته علمی کنفرانس

 ارشدی علیرضا اردکانی، دکتر ابویی مصطفی ابراهیمی ، دکتر بابک سید دکتر
 سعید الیاسی، دکتر مهدی افرازه، دکتر عباس اسدی، دکتر ابراهیم خمسه، دکتر
 آراسته، دکتر عبداهلل آذر، دکتر عادل ناصری، دکتر امین محمدرضا امامی، دکتر

 علی محمد امیری، دکتر بزرگی علی بابلی، دکتر آرمند آراستی، دکتر محمدرضا
مقدم،  توکلی رضا پایدار، دکتر محمدمهدی بیجاری، دکتر مهدی نیا، دکتر بهشتی

 نیکبخش جوزدانی، دکتر جاوید جبارزاده، دکتر آرمین ترتیموری، دک ابراهیم دکتر
 کشتلی، دکتر آقایی حاجی مصطفی خاکباز، دکتر امیر چو، دکتر نام جوادیان، دکتر

 آرش حسین، دکتر خدیر عمر آزادنیا، دکتر حسین امیر نژاد، دکتر حسن محمد
 راستی مرتضی دیوساالر، دکتر علی دبیری، دکتر نورالدین نصر، دکتر خلیلی

 رضا ریواز، دکتر ساناز رمضانیان، دکتر رضا رضوان، دکتر تقی محمد برزکی، دکتر
 مهرآباد، دکتر سعیدی محمد سپهری، دکتر محمدمهدی فراهانی، دکتر زنجیرانی

بری،  شیشه داوود شاهنده، دکتر علی سورنسن، دکتر کنس سلیمانپور، دکتر مقصود
 زاده، دکتر طالعی عطااهلل نیا، دکتر جمع صاحب نوید صابری، دکتر مرتضی دکتر

عشایری،  جالل عبدالوند، دکتر ندا تبریز، دکتر عالم اکبر طبیبی، دکتر رضا محمد
 حامد فصیحی، دکتر فرهنگ سید فرورش، دکتر حمید فتاحی، دکتر پرویز دکتر
 پژمان نوری، دکتر قاضی سپهر سید فیروزی، دکتر فرزاد تبار، دکتر اهلل فضل

مختاری،  هادی گوناسکاران، دکتر آنگاپا کنستانتاراس، دکتر یونس ، دکترقدیمی
مهدوی،  ایرج مقدم، دکتر محسن محفوف، دکتر مهدی مشرقی، دکتر حمید دکتر

 سیدهادی میرزاحسینیان، دکتر حسن امیری، دکتر مهدوی الدین نظام دکتر
 وانگ، دکتر جان نیکبخش، دکتر احسان نعمتی، دکتر رمضان ، دکتر ناصری
 .یون هی جین وگن، دکتر ونستین پیتر وونگ، دکتر کاون ایی، دکتر ورسه محسن

 
  های برتر المپیاد تقدیر از تیم

در کمیته علمی کنفرانس، مقرر شد مقاالت  اتخاذشدهبراساس تصمیمات 
با توجه به نتایج . شده در کنفرانس به دو نوع شفاهی و دیجیتال ارائه شود پذیرفته

مقاله دریافت شده در محورهای مختلف از محققان دانشگاهی و  351داوری، از 
ه مقاله ب 67مقاله برای ارائه در این کنفرانس پذیرفته شد که  918صنعتی حدود 

 .مقاله به صورت پذیرش دیجیتال بوده است 913صورت پذیرش سخنرانی و 

 
 اختتامیه کنفرانس

 

 

 



 

6  

 

 (91 شماره) 9316 پاییز،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Fall 2017 (No. 18) 

المللیمهندسیصنایعوسیستمهاسومینکنفرانسبینگزارش 

 فردوسی مشهددانشگاه  -6231شهریور  22و  22

 
 9316 شهریور 13 و 11 در ها سیستم و صنایع مهندسی یالملل نیب کنفرانس سومین
 این برگزاری از هدف. شد برگزار مشهد فردوسی دانشگاه صنایع مهندسی گروه توسط

 برقراری و ها دهیا تبادل کاربردی، و علمی دستاوردهای آخرین ارائه کنفرانس
 این. بود صنایع مهندسی مختلف یها حوزه در پژوهشی و علمی موثر ارتباطات

 برای را امکان این شد و برگزار( E-Conference) مجازی صورت به کنفرانس
 صرف با و حضوری غیر صورت به تا کشور فراهم کرد خارج و داخل عالقمندان

 تاالرهای در حضوری استفاده امکان البته. نمایند شرکت آن در هزینه و وقت کمترین
در این  .بود شده مهیا نیز مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکده آنالین و مجهز
در محورهای زیر مرتبط با مهندسی صنایع و سیستم ها  یها نهیزمس کلیه کنفران

 :قرار گرفت یموردبررس

 :محورهای تخصصی

 بهینه سازی 
 مدیریت و مهندسی کیفیت 
 مهندسی ساخت و تولید 
 تولید و مدیریت عملیات یزیر برنامه 
 مدیریت و کنترل پروژه 
  یکاو دادهسیستمهای اطالعاتی، مدیریت دانش و 
 سیستمهای ایمنی، نت و پایایی 

 اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی 
 مهندسی فاکتورهای انسانی 
  نیتأممدیریت زنجیره 
 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 
 مدیریت و مهندسی سیستمهای سالمت 
 سایر 

 :محورهای کاربردی

  (…نفت، فوالد، خودرو، کشاورزی و)صنایع عمومی 

  (…لی و، آموزش، ماونقل حمل)خدمات عمومی 
 انرژی 
 ستیز طیمح 
 صنایع دفاعی 
 مدیریت شهری 
 گردشگری 
 نو یها یفناور 
 سایر 

 دکتر مجید ساالری :دبیر کنفرانس

 دکتر حمیدرضا کوشا :دبیر علمی کنفرانس

 پیرایش یمحمدعلدکتر  :دبیر اجرایی کنفرانس

  دکتر محمد ابوالبشری، دکتر علی زواشکیانی، دکتر رها اخوان :کمیته علمی

طباطبایی، دکتر احسان ساالری، دکتر سید تقی اخوان نیاکی، دکتر مجید ساالری، 
دکتر امیرالبدوی، دکتر محمد مهدی سپهری، دکتر فریدون آقازاده، دکتر سید 

فهانی، دکتر مجتبی سجادی، دکتر سید بابک ابراهیمی، دکتر میرمهدی سید اص
احسان الهی، دکتر عباس سیفی، دکتر مجید امین نیری، دکتر رضا شیخ، دکتر نوید 
ایزدی، دکتر عبدالستار صفائی، دکتر ارمند بابلی، دکتر مسعود طالبیان، دکتر 

نیا، دکتر  محسن باقری، دکتر محمد تقی فاطمی قمی، دکتر محمد علی بهشتی
نیا، دکتر مرتضی پوراکبر،  تر بهنام فهیمفرهنگ فصیحی، دکتر مهدی بیهقی، دک

دکتر مهرداد کارگری، دکتر محمد علی پیرایش، دکتر مصطفی کاظمی، دکتر 
کامران پی نبر، دکتر فرهاد کالهان، دکتر سید علی ترابی، دکتر حمیدرضا کوشا، 
دکتر حسین تقی زاده کاخکی، دکتر رائول لئوس، دکتر رضا توکلی مقدم، دکتر 

ی، دکتر فرهاد حسن زاده، دکتر محمد مدرس یزدی، دکتر سید محمود احمد ماکوی
حسینی، دکتر بهداد مسیح تهرانی، دکتر منیره حسینی، دکتر ناصر مطهری، دکتر 
حمید داودپور، دکتر محمدرضا مه پیکر، دکتر فرزاد دهقانیان، دکتر مهدی 

نداد، دکتر رسول فر، دکتر مسعود ربانی، دکتر رضا نصیری، دکتر هژیر رحما نمازی
نورالسنا، دکتر بابک رضایی خبوشان، دکتر حمید نعمتی، دکتر حمیده رضوی، دکتر 

 . حامد یارمند، دکتر محمد رنجبر، دکتر علیرضا عیدی
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 گیری  ات و تصمیماضیدومین کنفرانس بین المللی ریگزارش  

 گوانگجو چین ،2971ماه  شهریور 12تا  11

با همکاری دانشگاه  گیری ریاضیات و علوم تصمیمالمللی  کنفرانس بیندومین 
و  یساز نهیبهگوانگجو، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مرکز بین المللی 

با حضور محققان و اساتید ریاضیات، علوم کامپیوتر، آمار، اقتصاد،  یریگ میتصم
 15لغایت  11به منظور ارائه آخرین دستاوردهای این حوزه  یریگ میتصممدیریت و 
 . در دانشگاه گوانگجوی چین برگزار شد 9316شهریورماه 

 شایان ذکر است مقاالت برگزیده این کنفرانس جهت چاپ به مجالت

 Journal of Operations Research and its Applications  

 Iranian Journal of Optimization(IJO) 

 Journal of Applied  Research on Industrial Engineering 

(JARIE)  

 :تمرکز محوری این کنفرانس بر روی محورهای ذیل بوده است. معرفی شدند

 علوم کامپیوتر 

 ریاضیات 

 آمار 

 ریاضیات مالی 

 محاسبات نرم 

 کاوی داده 

 یساز نهیبه 

 هوش مصنوعی 

 علوم تصمیم و کاربردهای آن 

 مدیریت و اقتصاد 

 ریاضی و کاربردهای آن یساز مدل 

  فازی یها ستمیسمجموعه و 

 فیزیک -کاربردهای ریاضی 

 فیزیک 

 سیستم های خاکستری هینظر 

  ،بازاریابینیتأم، زنجیره ونقل حمللجستیک ، 

 تحقیق در عملیات، علوم مدیریت و مهندسی صنایع 

 های بهداشتی تحقیق در عملیات و مراقبت 

 ریزی و  برنامه گیری در اقتصاد، علوم تصمیم. ... 

 

 
  پروفسور پولکوفسکی سخنرانی

 
 سخنرانی دکتر سید هادی ناصری

 
 سخنرانی پروفسور تریکی

 
 سخنرانی پروفسور لیو

 
در این کنفرانس پروفسور تریکی از ایتالیا، پروفسور لیو از چین، پروفسور 

عنوان سخنرانان پولکوفسکی از لهستان و دکتر سید هادی ناصری از ایران به 

تدارکات  یساز نهیبههای تصادفی جهت  مدل"کلیدی به ترتیب با موضوعات 
سازی  بهینه"، "های خاکستری های سیستم در پژوهش  پیشرفت"، "حمل و نقل

در های جدید  پیشرفت"و  " IoTفرآیندهای کسب و کار با استفاده از فناوری 
 .پرداختندبه ایراد سخنرانی  "ریزی ریاضی فازی برنامه
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 فازی یها ستمیس اولین کنفرانس ملی مدیریت وگزارش  
 دانشگاه علم و صنعت ایران -2971آذر  1و 9

 

 

کی با  توسط دانشگاه ایوان یفاز یها ستمیمدیریت و س یکنفرانس مل نیاول

پویان حقیقت، انجمن علمی مدیریت دانش  همکاری مؤسسه مهد پژوهش ره

کسب و کار ایران و با همکاری انجمن ایرانی تحقیق ایران، انجمن علمی تعالی 

  16 ماهآذر 1و  رانیدر دانشگاه علم و صنعت ا 16آذرماه  3در تاریخ  در عملیات

در بابلسر ی ریاضی در تحقیق در عملیات ساز مدلبا عنوان چهارمین کارگاه 

 و ISC این کنفرانس با مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم. شدبرگزار 

سخنرانان این کنفرانس دکتر طیبه حجاری . تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید

، (کی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان)، دکتر نیما فرجیان (دبیر علمی)

، مهندس مهدی (هارات هند رئیس بخش کاریابی دانشگاه بی)دکتر چاندر 

س دانشکده مدیریت رئی)و دکتر کومار ( مدیر پرتال دانشگاهی کشور)نوروزی 

در ادامه مراسم یادبود و خاطره دکتر زاده پدر علم  .بودند( هارات هند دانشگاه بی

فازی گرامی داشته شد و پنل تخصصی با سیر تکامل فازی توسط دکتر حجاری 

 .و دکتر محمد علی فریبرزی ارائه گردید

لی مدیریت و سپس مراسم تقدیر از آثار برگزیده و برگزیدگان اولین کنفرانس م

که در برگزاری این کنفرانس همکاری نمودند انجام   های فازی و کسانی سیستم

 .در ادامه دانشجویان به ارائه مقاالت خود در حضور داوران پرداختند. پذیرفت

 
 اولین روز کنفرانس

مدلسازی ریاضی در تحقیق در   چهارمین کارگاهدر دومین روز کنفرانس، 

در این کارگاه دکتر ناصری، دکتر . در دانشگاه مازندران برگزار گردید عملیات

کومار، دکتر چاندر و دکتر ریواز به عنوان مدرس حضور داشتند و موضوعاتی 

پذیر  ریزی خطی انعطاف ای، برنامه خطی چندهدفه بازه یزیر برنامههمچون مسائل 

 .ارائه گردید وکار کسبو مدیریت  فازی

 
 ریاضی در تحقیق در عملیات یساز مدل گاهچهارمین کار
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 گزارش کارگاه آموزشی 

 مدیریت اقتصادی  یساز نهیبه تحقیق در عملیات و
 گرگان -71آبان  11تا  11

 

 
 بامالحظه، مدیریت اقتصادی جنگل یساز نهیبهتحقیق در عملیات و ارگاه آموزشی ک

آبان ماه در دانشگاه  11لغایت  18، از اقتصاد تولید، تنوع زیستی و گرمایش جهانی
این کارگاه در دو بخش تئوری و  .علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برگزار شد

 عملی توسط پروفسور پیتر لوهماندرو از دانشگاه لینه ئوس سوئد به عنوان مدرس ارائه

 به کارگاه این شایان ذکر است .گردید، گواهی معتبر اعطا کنندگان شرکتو به شد 
 کشاورزی، اقتصاد و مدیریت دانشکده همکاری با جنگل، علوم دانشکده همت

های علمی و روابط بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  همکاری مدیریت
 و کشاورزی علوم دانشگاه جنگل اقتصاد گروه از اساتیدی .طبیعی گرگان انجام شد

 از دانشجویانی و گلستان دانشگاه کاربردی ریاضیات گروه گرگان، طبیعی منابع
 یها برنامه .ن کارگاه شرکت کرده بودندای در گرگان و گیالن تهران، های دانشگاه

 : تئوری این کارگاه  در نوبت صبح روزهای مذکور به شرح ذیل بود

سازی مدیریت اقتصادی  تحت شرایط قطعی و تصادفی در روش  آموزش بهینه -2
  ها یکار جنگلریزی پویای تصادفی در  برنامه

سازی مدیریت اقتصادی  تحت شرایط قطعی و تصادفی در روش  آموزش بهینه -1
 آمیخته و ناهمسال یها جنگلریزی پویای تصادفی در  برنامه

مدیریت جنگل با توجه تنوع زیستی و گرمایش جهانی و تولید  سازی بهینه -9

 اقتصادی  

 

  

  

با آموزش  ادشدهیهای  همچنین این کارگاه در بخش عملی نیز در تاریخ
 : با موضوعات ذیل برگزار گردید QB64 و Lingoهای  برنامه

  ها یکار جنگلمدیریت بهینه  -2

 آمیخته و ناهمسال یها جنگلمدیریت بهینه  -1

 با توجه به مخاطرات طبیعی  ها جنگل عملی  مدیریت بهینه آموزش -9

آبان در دانشکده علوم جنگل نیز نشست تخصصی با  13در ادامه این کارگاه در روز 
حضور اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان علوم جنگل و گروه اقتصاد 
کشاورزی، همچنین کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان گلستان با موضوع 

و اقتصاد  گرمایش جهانیو   ،تنوع زیستی توجه به مباحثها با  مدیریت بهینه جنگل
 . جنگل برگزار شد
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 معرفی کتاب

 غیر خطیریزی  برنامه: نام کتاب

 یول. ج. سولیوان، ج. ای. پرسینی، ف. ل. آ: نیمؤلف

 2711: سال چاپ       

 اشپرینگر: ناشر

 

ریزی غیرخطی ابزار مناسبی برای شرح گونه جالبی از ریاضیات  برنامه

است که تقریبا برای همه دانشجویان آشنا با ریاضیات عمومی پیشرفته و 

های مهم  ها و تکنیک در این کتاب برخی از ایده. باشد جبرخطی مفید می

و  شیوا یا گونه بهمطالب . است شده ارائهسازی توابع غیرخطی  در بهینه

و بعضی سازی  ، به طوری که مبنایی برای نظریه بهینهاند شده انیبدقیق 

زمینه دانشجو قادر خواهد بود مراجع  با این پیش. های اساسی هستند روش

پیشرفته را مطالعه کرده و حداقل نکات عمده و مهم نحوه عمل بعضی از 

ندسی، های مه ای را که برای حل مسایلی در زمینه افزارهای حرفه نرم

این کتاب کار خود را با بررسی . اند، درک کند اقتصاد و بازرگانی تهیه شده

سازی کالسیک در ریاضیات عمومی آغاز کرده است و در  های بهینه روش

های محدب و توابع محدب رهنمون شده  به مطالعه مجموعه 1فصل 

های عددی اساسی برای مینیمم سازی نامقید  روش 3در فصل . است

تندترین   های کالسیک مانند روش نیوتن و روش تکنیک. شود می ارایه

تر مانند روش  های مدرن کاهش را بیان کرده و سپس به بررسی روش

-گلدفارب-فلچر-پاول و روش برویدن-فیلچر-برویدن، روش دیویدون

در . شوند در هر حالت مزایا و معایب روش بیان می. شود شانو پرداخته می

شوند ولی جزییات آن دنبال  ایج عددی بیان میها، نت بعضی حالت

مسایل . شود تقریب کمترین مربعات بررسی می  1در فصل . شود نمی

های کمترین مربعات برای دستگاه  اساسی این فصل عبارتند از جواب

های نرم کمینه برای دستگاه معادالت  معادالت خطی ناسازگار و جواب

های  جداسازی برای مجموعه، قضیه 5سپس در فصل . خطی زیر معین

با استفاده از معنی  .تاکر ارائه شده است-کیون-محدب و قضیه کاروش

تاکر ثابت  -کیون-تاکر، قضیه کاروش -کیون-فیزیکی ضرایب کاروش

ریزی  شده است و از این قضیه برای بدست آوردن دوگانی در برنامه

توابع . شود ریزی هندسی مقید استفاده می محدب و نظریه عمومی برنامه

ابتدا نظریه عمومی . است 6ای برای مسایل مقید موضوع فصل  جریمه

 -شود و سپس با پیروی از روند تابع جریمه به قضیه کاروش بیان می

فصل آخر کتاب به روش کالسیک ضرایب الگرانژ  .رسد تاکر می -کیون

الگوریتم . و مسایل مقید به قیدهای مساوی و نامساوی اختصاص دارد

 . است شده انیبریزی درجه دو در انتهای این فصل  ف برای برنامهول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوت به ارسال خبر

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

گزارش ، (ترجیجا الکترونیکی)کند که با ارسال اخبار  دعوت می
به نشانی ... ها و  ها، آگهی خواندنی، دیدگاهها، نکات  همایش

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

نشریه اخبار ارسالی پس از تصویب، همراه با نام نویسنده در 
 .خبری درج خواهد شد

 
 سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

mailto:niors.info@gmail.com
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 گیری ریاضیات و علوم تصمیم یالملل نیبدومین کنفرانس 
 ، دانشگاه گوانگجو، چینورماهیشهر 15تا  11

 

 

 
 مدیریت اقتصادی جنگل یساز نهیبهکارگاه آموزشی تحقیق در عملیات و 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،آبان ماه 11 تا 18 

 

 

 

 
 چهارمین کارگاه مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات

 ، دانشگاه مازندران، بابلسرآذرماه 1

 

 

 وکار کسبها و مدیریت  سازی سیستم المللی بهینه اولین کنفرانس بین
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 فازی یها ستمیس ملی مدیریت و سخنرانی دکتر چاندر در اولین کنفرانس

 دانشگاه علم و صنعت ایران -9316آذر  3

 

 

 
 چهارمین کارگاه مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات

 ، دانشگاه مازندران9316آذر  1

 

 

 

 
 گیری  تصمیم علوم ریاضیات و یالملل نیبدومین کنفرانس 

 ، گوانگجو چین9316 ورماهیشهر 15تا  11

 

 

 

 ، چهارمین کارگاه مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیاتدکتر سید هادی ناصریسخنرانی 

 ، دانشگاه مازندران9316آذر  1
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 :های سراسر کشور انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه.
 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .9

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .1

 خانم دکتر ترانه تجویدی ( س)الزهرا  دانشگاه .3

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا (ع) امام حسین دانشگاه .1

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

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

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .1

 دکتر عادل آذر یآقا  مدرس  تربیت دانشگاه .1

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .98

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .99

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه  یراز دانشگاه .91

 دکترمجید ادیب یآقا  زنجان دانشگاه .93

  و بلوچستان  سیستان دانشگاه .91

 دانشگاه سمنان .95

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .96

 یمعاف... ا دکتر سید عنایت یآقا  شهید باهنر کرمان دانشگاه .97

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز  شهید چمران دانشگاه .91

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .91

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا  اصفهان  یصنعت دانشگاه .18

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر  یصنعت دانشگاه .19

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا یخواجه نصیرالدین طوس یصنعت دانشگاه .11

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .13

 یامیر یالدین مهدو دکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .11

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .15

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .16

 یدکتر مقصود امیر یآقا  یطباطبائ  عالمه دانشگاه .17

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا  ایران  و صنعت  علم دانشگاه .11

 یمالی یعباس یدکتر عل یآقا علوم پایه دامغان دانشگاه .11

 یدکتر ایرج مهدو یآقا علوم و فنون مازندران دانشگاه .38
 
 
 
 گوانگجو، چین دانشگاه .9

 دانشگاه برمه، آلمان .1

 دانشگاه مالزی، مالزی .3

 دانشگاه استراوا، چک .1

 مائده میرمحسنیخانم 
 الهام بهمنش دکتر خانم
 نیما کاظمی دکتر آقای

 آقای دکتر مهدی طلوع

 
  

 

 دانشگاهنام 

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .39

  قم دانشگاه .31

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا  گیالن دانشگاه .33

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .31

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .35

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .36

 نژاد یدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .37

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

دانشگاه  یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .18
 تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیلمرکز  .19

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .11

 مرکز مشهد .13

 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی
 خانم دکتر عقیله حیدری

  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .11

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .15

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .16

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .17

 یزاده لطف دکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .11

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .11

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .58

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .59

 واحد نور .51

 واحد تبریز .53

 واحد ارومیه .51

 یپرچیکالی یرحمان نژ دکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

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

 کسب اطالعات بیشتر در خصوص
ها و مزایای عضویت در  فعالیت

انجمن به نمایندگان انجمن 
های ذیل  مستقر در دانشگاه

 .مراجعه کنند
همچنین از تمامی عالقمندان 

شود که جهت دریافت  دعوت می
نمایندگی انجمن در سایر 

ها و موسسات علمی و  دانشگاه

پژوهشی با دبیرخانه انجمن 
اطالعات بیشتر در . مکاتبه نمایند

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

www.iors.ir  در دسترس
.است

 :عضویت حقوقی
موسسات  ها،کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت

دریافت و  با توانندعالقمند می

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
و یا دریافت فایل  فرم مقابل)

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

 .درآیند
سب در صورت نیاز به ک

اطالعات بیشتر لطفا با 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

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

 ......................... شودذکر  □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،  ........................(: ضروری)تلفن همراه 

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

 9.988.888: ساله سه □ -ریال 188.888: ساله دو □-ریال 588.888: لهسا یک □ (:دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد)اعضای پیوسته 
 ریال

 ریال 158.888: ساله دو □ -ریال 158.888: ساله یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.588.888 □:حق عضویت پیوسته دائم
 :توضیحات

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

 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  11/31111591واریز به حساب جاری شماره  -9

 . info@iors.irمیل به ای (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 
به ایمیل  (jpg.)کس پرسنلی با فرمت ها و موسسات آموزشی ، سپس درخواست ایمیلی همراه با ع پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه -1

info@iors.ir . 
 www.iors.ir: وبگاه انجمن. 9165165511کد پستی  - 37پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران : آدرس 
 
 

 :تاریخ
 :شماره

 :پیوست



 

 

 لطفی زادهپروفسور شادروان 
 

هجری شمسی در باکو  9111بهمن  95اوغلو عسکرزاده زاده  رحیم علی زاده با نام کامل لطف پرفسور لطفی

در دانشگاه  جمهوری آذربایجان، ریاضیدان، عالم کامپیوتر، مهندس برق و استاد بازنشسته علوم کامپیوتر

و مادری روس در باکو در جمهوری آذربایجان متولد ( اردبیلی)لطفی زاده از پدری ایرانی  .بودکالیفرنیا، برکلی 

وی بیش از همه به خاطر طرح کردن ریاضیات فازی . شد و تحصیالت اولیه خود را در باکو و تهران انجام داد

های فازی، کنترل فازی و  فازی، منطق فازی، الگوریتمهای  مشتمل بر مفاهیم مرتبط فازی همچون مجموعه

پذیری یک پارادایم  ، امکانزاده یلطفهای پروفسور  شود نوآوری گفته می .شده است شناختهاحتماالت فازی 

تحصیالت دبستان خود را  زاده یلطف .است تازه در هوش مصنوعی را تبیین و رئوس کلی آن را ترسیم کرده 

دوران استالین، باکو را ترک کرده و به ایران و شهر تهران  یساز یتعاونهای  پدر و مادر لطفی، در پی قحطی و نایابی ناشی از سیاست .در باکو آغاز کرد

اه فنی دانشگ دهو در دانشک( مدرسه مسیونری پرسبیتری: به نام پیشین) وی در تهران در دبیرستان البرز. ساله بود 98وی در این زمان . مهاجرت کردند

رشته مهندسی برق را در این دانشگاه با موفقیت  9111در سال . لطفی زاده در امتحانات دانشگاه تهران مقام دوم را کسب کرد .تهران ادامه تحصیل داد

( تی. آی.ام)ت در مؤسسه فناوری ماساچوس. به پایان رساند و در دوران جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط متفقین به ایاالت متحده مهاجرت کرد

اقامت والدینش در نیویورک سیتی، از دانشگاه کلمبیا  لیبه دل. درجه کارشناسی ارشد در مهندسی برق را دریافت نمود 9116ادامه تحصیل داد و در سال 

لطفی  .التحصیل و سال بعد استادیار همان دانشگاه شد فارغ 9111در سال . با یک منصب تدریس پذیرفته شد دکتریتقاضای پذیرش کرد و در مقطع 

  در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تدریس کرده 9151او از سال . به درجه استاد تمامی ارتقا یافت 9157سال در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد و در سال  98زاده 

در سال . سپس به تدریس در چند دانشگاه معتبر آمریکا پرداخت. کارش را آغاز کرد« ها تئوری سیستم»کلمبیا، با تدریس در زمینه وی در دانشگاه . است

علوم کامپیوتر کرسی استادی  در رشته ازآن پس، ابتدا در رشته الکتروتکنیک و 9163از سال . به برکلی رفت تا به تدریس الکتروتکنیک بپردازد 9151

او در . اثری که در آن به شرح ریاضیات نظریه مجموعه فازی پرداخت ،منتشر کرد 9165های فازی را در  هموعمج او اثر پیشگامانه خود در زمینه .گرفت

عضویت  به 9173او در سال . های معتبر دنیاست دکترای افتخاری از دانشگاه 15پروفسور لطفی زاده دارای   .نظریه منطق فازی خود را طرح کرد 9173

مجله علمیِ جهان مقام  58تنهایی در کارنامه علمی خود دارد و در هیئت تحریریه  مقاله علمی را به  188بیش از . در آکادمی ملی مهندسی برگزیده شد

، 1891تا اکتبر  هزاد یلطف. در مقاالت علمی دنیاست (highly-cited) وی یکی از پژوهشگرانی است که دارای بیشترین ارجاع. را داراست« مشاور»

سمی از سال روفسور لطفی زاده به طور رپ. در عنوان خود داشته است« فازی»هزار مقاله دارای کلمه  358هزار یادکرد در گوگل اسکالر داشته و نیز  918

های  از بازنشستگی همچنان فعالیتالبته او پس  . است بوده مشهور« زاده»و در آنجا به پروفسور  وی مقیم سانفرانسیسکو  .ه بودبازنشسته شد 9119

در  .حضوری فعال داشته استدر شهرهای مختلف جهان  ها، سمینارها و به صورت مستمر در کنفرانسداده  را در دانشگاه کالیفرنیا ادامهعلمی خود 

  .دکترای افتخاری خود را به او اهدا کرددانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه محل تحصیل او، ضمن برگزاری بزرگداشتی نشان  9311اسفندماه 

روحشان شاد و یادشان گرامی باد 
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