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سخن سردبیر:

موج گرمای بی سابقه در کشور این روزها میزان مصرف آب و برق را
به باالترین سطح خود رسانده ،وضعیتی که اگر با مشارکت مردم
مدیریت نشود ،مشکالت را مضاعف خواهد نمود .رعایت الگوها و
شاید بیشتر از آن در این روزها عالج واقعه و عبور از یک بحرانی به
نام موج گرما و کم آبی است که دریچهای برای سازگاری با طبیعت و
اقلیم آسیبدیده منطقه محسوب میشود .یادمان نرود دود عدم
مصرف بهینه آب و برق به چشم هموطنان محروم خواهد رفت و اگر
الگوی مصرف را رعایت نکنیم خود نیز مبتال به این مشکالت
خواهیم شد.
بدینوسیله شماره دیگری از نشریهی خبری انجمن ایرانی
تحقیقدرعملیات (شماره بیستم ،بهار )9317جهت 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
هم چنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس
https://t.me/iors_Newsletter
منتشر خواهد شد.

مطالبی که در این شماره میخوانید:
 دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها
 چهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و سیستمها
 دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
 گزارش یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی
 معرفی کتاب
 اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسرکشور
 فرم عضویت حقوقی
 فرم عضویت حقیقی
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دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها
94الی  95شهریور  ،9317دانشگاه خوارزمی

 .6نایقینی در تحلیل پوششی دادهها
 .7کاربرد تحلیل پوششی دادهها در









اقتصاد ،مدیریت،
انرژی ،صنعت،
علوم کامپیوتر،
علوم زیستی،
علوم زمین،
علوم نظامی،
زنجیره تأمین،
بهداشت و خدمات

با احترام به استحضار میرساند دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی
دادهها در تاریخ  94تا  95شهریور  9317در دانشگاه خوارزمی واقع در شهر
کرج برگزار خواهد شد .ازاینرو از کلیه محققین ،اساتید ،دانشجویان ،صنعتگران،
مدیران و صاحبنظران حوزههای مختلف مرتبط با دانش تحلیل پوششی دادهها
برای شرکت و مشارکت در این همایش بزرگ دعوت به عمل میآید .رویکرد
این کنفرانس علمی تبادل یافتههای علمی در حوزه تحلیل پوششی دادهها و
کاربردها ،بزرگداشت پروفسور جهانشاهلو و معرفی ابعاد شخصیتی و علمی
ایشان ،توسعه ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی ،ارگانها و دستگاههای
اجرایی کشور ،بودجه ریزی (کاربرد مدلهای تصمیمگیری در بودجهریزی برای
مدیران اجرایی) و تعامل با انجمنهای ملی مرتبط و دعوت از صاحبنظران
برجسته با هدف تعامل علمی و ایجاد موقعیت برای تبادلنظر و آشنایی بیشتر
عالقهمندان این حوزه در محورهای زیر میباشد:
.9
.0
.3
.4
.5

تئوری تحلیل پوششی دادهها
تحلیل پوششی دادهها و تصمیمگیری چند معیاره
تحلیل پوششی دادهها در تصمیمسازی
تحلیل پوششی دادههای شبکهای
تحلیل پوششی دادهها ،کالن داده و دادهکاوی

محل برگزاری دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهها
دانشگاه خوارزمی

ازجمله برنامههای این کنفرانس ارایه سخنرانیهای کلیدی توسط فرهیختگان
علمی به شرح زیر است:
 عنوان سخنرانی:
How Harmless is Convexiﬁcation for
Nonparametric Cost Function Estimates
سخنران :پروفسور  ،Kerstensدانشگاه IESEG

و موسسه  ،CNRSفرانسه
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 عنوان سخنرانی:

دبیر اجرایی کنفرانس :دکتر جوادی

Profitability and scale elasticity in
data envelopment analysis

سخنران :پروفسور علیرضا امیرتیموری ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رشت

اعضای کمیته علمی:
دکتر امروز نژاد ،علی (دانشگاه  Astonانگلستان) ،دکتر امیرتیموری ،علیرضا
(دانشگاه آزاد واحد رشت) ،دکتر پورمحمود ،جعفر (دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان) ،دکتر توحیدی ،قاسم (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز) ،دکتر حسین



عنوان سخنرانی:
Indicator variables in DEA

سخنران :دکتر مهدی طلوع ،دانشگاه استراوا،
جمهوری چک

زاده لطفی ،فرهاد (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات) ،دکتر خدابخشی ،محمد
(دانشگاه شهید بهشتی) ،دکتر دانشیان ،بهروز (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)،
دکتر داوطلب علیائی ،مصطفی (دانشگاه کاشان) ،دکتر دهنوخلجی ،اکرم (دانشگاه
خوارزمی) ،دکتر رستمی مالخلیفه ،محسن (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)،
دکتر رضویان ،شبنم (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) ،دکتر رعایت پناه ،محمد
علی (دانشگاه خوارزمی) ،دکتر ساعتی مهتدی ،صابر (دانشگاه آزاد واحد تهران



عنوان سخنرانی:

Planning and Budgeting (Applications
of Decision Making Models in
Planning and Budgeting for Executive
)Managers

سخنران :دکتر محمد خدابخشی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،ایران

شمال) ،دکتر سلیمانی دامنه ،مجید (دانشگاه تهران) ،دکتر صانعی ،مسعود
(دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز) ،دکتر طلوع ،مهدی (دانشگاه استراوا جمهوری
چک) ،دکتر فرضی پور صائن ،رضا (دانشگاه آزاد واحد کرج) ،دکتر فروغی ،علی
اصغر (دانشگاه قم) ،دکتر کاظمی متین ،رضا (دانشگاه آزاد واحد کرج) ،دکتر کرد
رستمی ،سهراب (دانشگاه آزاد واحد الهیجان) ،دکتر محرابیان ،سعید (دانشگاه
خوارزمی) ،دکتر معماریانی ،عزیز اله (دانشگاه خوارزمی) ،دکتر میردهقان
اشکذری ،سید مرتضی (دانشگاه شیراز) ،دکتر ناصری ،هادی (دانشگاه مازندران)،
دکتر نصرآبادی ،نسیم (دانشگاه بیرجند) ،دکتر هادی وینچه ،عبداله (دانشگاه آزاد

از دیگر برنامههای این کنفرانس ارایه مقاالت ،برگزاری کارگاههای آموزشی،
گفتگوها و بازدیدها میباشد که در همین راستا کارگاههای آموزشی



آموزش نرم افزار R
آموزش نرم افزار رفرنس دهی Mendeley

در روزهای کنفرانس برگزار خواهد شد .همچنین میتوانید موارد مربوط به
اسکان ،غذا و سایر اطالعات مربوط به کنفرانس را در نشانی اینترنتی
کنفرانس  dea10.khu.ac.irمشاهده فرمایید .امید است این کنفرانس با
همکاری متخصصان و سازمانها در گسترش تعامل مراکز علمی مرتبط و
ارتقای توانمندی نیروهای متخصص موفق باشد.

خوراسگان) ،دکتر واعظ قاسمی ،محسن (دانشگاه آزاد واحد رشت).


تاریخ برگزاری کنفرانس 94 :و  95شهریورماه 9317



آخرین مهلت ارسال مقاله 39 :تیر 9317



اعالم نتایج داوری مقاالت 02 :مرداد 9317



ایمیل کنفرانسhttps://dea10.khu.ac.ir :



نشانی دبیرخانة کنفرانس :کرج ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده
علوم ریاضی و کامپیوتر

دبیر علمی کنفرانس :دکتر محرابیان
3
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چهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و سیستمها
 09و  00شهریور ،17دانشگاه فردوسی مشهد

 مهندسی فاکتورهای انسانی
 مدیریت زنجیره تامین
 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
 مدیریت و مهندسی سیستمهای سالمت
 سایر
محورهای کاربردی:










با استعانت از پروردگار متعال ،چهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
و سیستمها در  09و  00شهریور  17توسط گروه مهندسی صنایع دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار میشود .هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه آخرین
دستاوردهای علمی و کاربردی ،تبادل ایدهها و برقراری ارتباطات موثر
علمی و پژوهشی در حوزههای مختلف مهندسی صنایع است .این کنفرانس
به صورت مجازی ( )E-Conferenceبرگزار شده و این امکان را به
عالقمندان داخل و خارج از کشور میدهد تا به صورت غیرحضوری و با
صرف کمترین وقت و هزینه در آن شرکت نمایند .البته امکان استفاده
حضوری در تاالرهای مجهز و آنالین دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد نیز مهیا خواهد بود.
محورهای تخصصی:









بهینهسازی
مدیریت و مهندسی کیفیت
مهندسی ساخت و تولید
برنامهریزی تولید و مدیریت عملیات
مدیریت و کنترل پروژه
سیستمهای اطالعاتی ،مدیریت دانش و دادهکاوی
سیستمهای ایمنی ،نت و پایایی
اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی

صنایع عمومی (نفت ،فوالد ،خودرو ،کشاورزی و )...
خدمات عمومی (حمل و نقل ،آموزش ،مالی و )...
انرژی
محیط زیست
صنایع دفاعی
مدیریت شهری
گردشگری
فناوریهای نو
سایر

دبیر کنفرانس :دکتر سید محمود حسینی
دبیر علمی کنفرانس :دکتر فرزاد دهقانیان
دبیر اجرایی کنفرانس :دکتر محمد علی پیرایش
از جمله برنامههای این کنفرانس ارایه سخنرانیهای کلیدی توسط
فرهیختگان علمی به شرح زیر است:
 دکتر کوروش عشقی ،استاد دانشگاه صنعتی شریف ،گروه مهندسی
صنایع
 دکتر مهدی فتحاهلل ،رییس هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع
مهلت ارسال مقاالت 01 :تیر 9317
اعالم نتایج داوری مقاالت 02 :مرداد 9317
مهلت ثبت نام 4 :شهریور 9317
زمان برگزاری کنفرانس 09 :و  00شهریور 9317
شماره تماس259-32226269 :
فکس259-32227923 :
پایگاه اینترنتیhttp://icise.um.ac.ir :
آدرس دبیرخانه :مشهد ،میدان آزادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده
مهندسی ،گروه مهندسی صنایع
4
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دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
 04و  05آبان  ،17دانشگاه صنعتی شاهرود



روش های ابتکاری و فرا ابتکاری در بهینه سازی (ژنتیک ،اجتماع
پرندگان ،کلونی مورچگان ،شبکه های عصبی و) ...

دبیر کنفرانس :دکتر علی دستفان
دبیر علمی کنفرانس :دکتر علیرضا ناظمی
دبیر اجرایی کنفرانس :دکتر حجت احسنی تهرانی

ب ه لطف ایزد منان و با همت ریاست محترم و اعضاء هیات علمی دانشکده علوم
ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ،دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
با هدف معرفی و ترویج رویکردهای نوین در حوزه نظریه کنترل و بهینه سازی
سیستمها و چگونگی بکارگیری آنها جهت برنامهریزیهای هرچه بهتر در
حوزههای مرتبط در تاریخ  04و  05آبان  17به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزار میشود .باتوجه به شرایط جدید اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب در
حوزه صنعت و همچنین لزوم ترویج روشهای علمی و نوین در حوزه اهداف
سمینار ،انتظار می رود اساتید ،محققان و صاحبنظران این حوزه با ارائه دستاوردها
و تجارب ارزشمند خود در قالب سخنرانی ،مقاله و کارگاه ،ما را در تحقق اهداف
این همایش کمک نمایند و با ارائه مقاله در محورهای ذیل بر غنای محتوایی آن
بیافزایند.
محورهای سمینار:


کنترل بهینه (تصادفی ،تاخیری ،کسری ،فازی ،آشوبناک ،همزمان
سازی و )...



کاربرد های نظریه کنترل (پزشکی ،اقتصاد ،صنعت ،زیستی و)...



بهینهسازی خطی و غیرخطی (فازی ،تصادفی ،آرمانی ،چندهدفه و)...

کمیته علمی:
دکتر علیرضا ناظمی ( دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر کمیته علمی) ،دکتر جعفر
فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود) ،دکتر مهرداد غزنوی (دانشگاه صنعتی
شاهرود) ،دکتر محمد هادی نوری اسکندری (دانشگاه صنعتی شاهرود) ،دکتر
محمد مهدی فاتح (دانشگاه صنعتی شاهرود) ،دکتر حیدر طوسیان شاندیز
(دانشگاه صنعتی شاهرود) ،دکتر علی وحیدیان کامیاد (دانشگاه فردوسی مشهد)،
دکتر محمد هادی فراهی (دانشگاه فردوسی مشهد) ،دکتر سهراب عفتی (دانشگاه
فردوسی مشهد) ،دکتر علی خاکی صدیق (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی) ،دکتر مصطفی شمسی (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) ،دکتر علیرضا الفی
(دانشگاه صنعتی شاهرود) ،دکتر سهرابعلی یوسفی (دانشگاه شهید بهشتی) ،دکتر
امید سلیمانی فرد (دانشگاه دامغان) ،دکتر علی عباسی مالیی (دانشگاه دامغان)،
دکتر محمد رضا صافی (دانشگاه سمنان) ،دکتر سامان بابایی کفاکی (دانشگاه
سمنان) ،دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی (دانشگاه صنعتی شیراز) ،دکتر اکبر
هاشمی برزآبادی (دانشگاه بهشهر) ،دکتر محمد کیانپور (دانشگاه گیالن).
آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط95 :شهریور 9317
اعالم نتایج داوری مقاالت  92 :مهر 9317
مهلت ثبت نام نهایی در سمینار  32 :مهر 9317
تاریخ برگزاری سمینار 04-05 :آ بان 9317
محل برگزاری :شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده علوم ریاضی
وب سایت همایش2nsco.shahroodut.ac.ir :
ایمیل2nsco.shahroodut@gmail.com :
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گزارش یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات
 90تا  94اردیبهشت ،17دانشگاه رازی کرمانشاه

 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
 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

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به میزبانی
دانشگاه رازی کرمانشاه در  90تا  94اردیبهشتماه  9317باحضور اساتید
برجسته داخلی و خارجی با هدف 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 موقعیت برای تبادلنظر و آشنایی بیشتر
عالقهمندان این حوزه در عرصه بینالمللی در محورهای زیر برگزار شد:
 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

 کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
 برنامهریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
 کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم
در مراسم افتتاحیه ،ابتدا آقای دکتر کیوان امینی دبیر یازدهمین کنفرانس
بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ضمن خوشامدگویی به
شرکتکنندگان ،این کنفرانس را فرصتی برای همکاریهای ملی و بینالمللی در
سطوح مختلف دانست و خاطر نشان کرد توسعه هیچ کشوری بدون نگاه و
مدیریت علمی و استفاده بهینه از امکانات موجود امکانپذیر نیست .سپس دکتر
محمدابراهیم اعلمیآلآقا ریاست محترم دانشگاه رازی کرمانشاه به ایراد
سخنرانی پرداختند .در ادامه کنفرانس پروفسور نیسانی مدیر سابق شرکت
هواپیمایی بوئینگ و یکی از سخنرانان کلیدی کنفرانس ،دانشجویان و جوانان را
آیندهسازان و سرمایه ایران دانست و بیان کرد :اگر جامعهای بهرهوری نداشته
باشد ،نمیتواند به توسعه دست یابد و راه رسیدن به بهرهوری نیز در این
نشستهای علمی و کنفرانسهای ملی و بینالمللی و گفتگوها است 4 .سخنرانی
کلیدی توسط پروفسور توماس تیچی ،پروفسور کیس روس ،پروفسور چفی
تریکی و دکتر رضا نیسانی در دو روز کنفرانس ایراد گردید .در حاشیه کنفرانس و
ضمن ارائه تخصصی مقاالت به صورت سخنرانی و پوستر ،دو کارگاه با عناوین"
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داده کاوی ،مهندسی بزرگ داده ها" و "آشنایی با نرمافزار بهینهسازی
 "CPLEXبرگزار شد.

سخنرانی دکتر کیوان امینی ،دبیر یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات

وی همچنین از برگزاری دوازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن تحقیق در
عملیات ایران در بابلسر خبر داد .سپس پروفسور محمد مدرس یزدی عضو هیات
علمی دانشگاه شریف تهران به کاربردی شدن مقاالت در دانشگاهها اشاره کرد و
گفت :دانشگاه ها به سه نسل آموزش ،آموزش و پژوهش و کارآفرین تقسیم شدند
و ما باید تالش کنیم دانشگاهها را به سمت نسل سوم دانشگاه کارآفرین هدایت
کنیم و کیفیت مقاالت را در دانشگاه باال ببریم .وی افزود :پژوهشها در
دانشگاهها باید کامالً کاربردی و متناسب با نیاز جامعه باشد .در ادامه دکتر کیوان
امینی دبیر یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از
حضور شرکتکنندگان بهویژه پرفسور رضا نیسانی ،دکتر مهدوی امیری ،دکتر
محمد مدرس یزدی ،دکتر رضا توکلی مقدم و همچنین دکتر ناصری دبیر علمی
و دکتر نیامرادی دبیر اجرایی و همچنین کمیته برگزاری کنفرانس تشکر و تقدیر
کرد .در پایان به سخنرانان کلیدی ،ارائهدهندگان کارگاههای آموزشی ،برگزیدگان
مقاالت علمی ،پوسترهای منتخب این کنفرانس با اهدای لوح و تندیس تقدیر به
عمل آمد.

یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات عصر روز
پنجشنبه سیزدهم اردیبهشتماه  9317به کار خود پایان داد .در ابتدای این
مراسم پروفسور ایرج مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران و
نائب رییس انجمن تحقیق در عملیات ایران به ارائه مطالبی در خصوص برنامه
های آتی انجمن تحقیق در عملیات ایران پرداختند.

سخنرانی پروفسور مهدوی امیری

سخنرانی پروفسور ایرج مهدوی

سخنرانی پروفسور محمد مدرس یزدی

سخنرانی دکتر سید هادی ناصری

تجلیل از سخنرانان کلیدی و مهمانان خارجی کنفرانس

الزم به ذکر  352مقاله تخصصی در  95محور به دبیرخانه یازدهمین کنفرانس
بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق درعملیات ،ارسال شد که پس از اتمام داوری
تعداد  972مقاله برای ارائه سخنرانی و  61مقاله برای پوستر برگزیده شدند.
همچنین بازدید از بناهای تاریخی طاق بستان و بیستون از دیگر برنامههای
کنفرانس بود که با استقبال مناسب شرکت کنندگان صورت پذیرفت.
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گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی
 91و  02اردیبهشت ،دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور تبادل آخرین دستاوردهای علمی در حوزه آمار و احتمال فازی ،هشتمین
سمینار آمار و احتمال فازی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن
سیستمهای فازی ایران با حمایت قطب علمی دادههای ترتیبی و فضایی دانشگاه
فردوسی و انجمن آمار ایران در روزهای  91و  02اردیبهشت ماه  9317در
دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه برگزار شد .تعداد  05مقاله از مقاالت ارایه شده
به دبیرخانه هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی پس از داوری به صورت
سخنرانی یا پوستر برگزیده و ارائه شدند .در این سمینار این فرصت فراهم شد تا
مراسم یادبود استاد فقید گروه آمار ،پروفسور ناصررضا ارقامی با حضور خانواده
محترم این استاد و برخی از اساتید آمار کشور و اساتید و مسئولین دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شود .در افتتاحیه سمینار ،ابتدا آقای دکتر بهرام صادق پور
گیلده دبیر هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی به ایراد سخنرانی پرداختند و
سپس آقایان عشرت آبادی معلم دبستان دکتر ارقامی ،دکتر طباطبایی از همکاران
گروه آمار ،دکتر بزرگ نیا از پیشکسوتان گروه آمار ،دکتر عادل محمدپور نماینده
انجمن آمار ایران ،دکتر علیرضا سهیلی رییس دانشکده علوم ریاضی ،دکتر حبیب
رجبی مشهدی رییس دانشکده مهندسی ،دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی عضو
هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی ،دکتر جعفری از دوستان دکتر ارقامی ،دکتر
مجید سرمد از شاگردان ایشان ،و آقای دکتر سعید کیوانفر معاون برنامهریزی و
توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد به بیان سخنرانی و بزرگداشت پروفسور
ارقامی پرداختند.

سخنرانی دکتر صادقپور ،دبیر سمینار

اهدای لوح به خانواده استاد فقید پروفسور
ارقامی

سخنرانی دکتر طاهری ،نائب رییس انجمن
سیستمهای فازی ایران

حضور خانواده استاد فقید دکتر ناصررضا ارقامی
در مراسم بزرگداشت این استاد عزیز

همچنین آقای دکتر سید محمود طاهری نماینده انجمن سیستمهای فازی ایران
و از شاگردان استاد ارقامی ،در باره رساله دکترای استاد ارقامی و پژوهشهای
بعدی ایشان در این مورد و نیز استاد راهنمای ایشان ،سخنرانی کردند .سپس
مهندس ایمان ارقامی از فرزندان استاد ارقامی به ایراد سخنرانی پرداختند و تشکر
خانواده استاد را از برگزارکنندگان و حضار اعالم داشتند .در این مراسم کلیپهایی
از زندگی و سخنرانیهای استاد ارقامی نیز پخش شد.

استاد فقید پروفسور ناصر رضا ارقامی
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در انتهای این بخش از مراسم ،لوح یادبودی توسط آقای دکتر سلمان ساکت
رییس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به نمایندگی از آقای دکتر
محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد به خانواده محترم استاد فقید پروفسور
ارقامی اهدا شد .سپس شرکت کنندگان در سمینار ،به یاد استاد فقید دکتر ارقامی
و نیز اساتید فقید دکتر پورعبدا ...و دکتر طارقیان در بوستان خرد دانشگاه
فردوسی غرس نهال انجام دادند.

مراسم اختتامیه سمینار در عصر روز دوم (پنج شنبه  02اردیبهشت) برگزار شد و
آقای دکتر بهرام صادق پور گیلده دبیر هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی و
آقای دکتر سید محمود طاهری نائب رییس انجمن سیستمهای فازی ایران ضمن
تشکر از حضور شرکتکنندگان و اساتید فرهیخته ،سمینار آمار و احتمال فازی را
یکی از با کیفیتترین و تاثیرگذارترین سمینارهای تخصصی در حوزه آمار و
احتمال نام بردند و شرکتکنندگان در مورد نحوه برگزاری این سمینارها به بحث
پرداختند .در انتها ،با توجه به نظرسنجیهای انجام شده در طی سخنرانیها به
سخنرانان برتر از دیدگاه شرکتکنندگان به رسم یادبود لوح تقدیر و هدیهای به
آقای دکتر محسن عارفی و خانم دکتر افشاری اهدا گردید  .سپس آقای دکتر
سید باقر میراشرفی به نمایندگی از دانشگاه مازندران از عالقمندان برای شرکت
در نهمین سمینار آمار و احتمال فازی (اردیبهشت ماه  )9312در دانشگاه مازندران
دعوت بعمل آوردند.

غرس نهال در بوستان خرد دانشگاه فردوسی مشهد به یاد استاد فقید پروفسور ناصررضا
ارقامی

پس از مراسم بزرگداشت و غرس نهال ،سخنرانیهای کلیدی آغاز شد و
بحثهای علمی و سخنرانیهای تخصصی و جلسات پرسش و پاسخ برگزار شد و
صاحبنظران و پژوهشگران حوزه آمار و احتمال فازی به بیان ایدههای خود
پرداختند.

اختتامیه هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشکده علوم ریاضی

شایان ذکر است که بر اساس نظرسنجی انجام شده بیش از  12درصد
شرکتکنندگان کیفیت برگزاری هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی را در سطح
عالی و مطلوب برآورد کردند.
بهرام صادقپور – دبیر سمینار

سخنرانی تخصصی
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معرفی کتاب
نام کتاب :الگوریتمهای ژنتیک با رویکرد بهینهسازی چندهدفه
مؤلفین :کالیانموی دب

میپردازد .فصلهای  0و  3پیشینه الزم را برای آن دسته از خوانندگانی که با
بهینهسازی چندهدفه آشنایی ندارند ،ارائه مینماید .خوانندگانی که با روشهای
بهینهسازی کالسیک آشنایی دارند میتوانند در فصل  4با الگوریتمهای تکاملی
گوناگون آشنا شوند .این فصل با توصیف کاملی از الگوریتمهای ژنتیک آغاز و
سه الگوریتم دیگر یعنی استراتژی تکامل ،برنامهریزی تکاملی و برنامهریزی
ژنتیک معرفی میشوند .فصل  5به ارائه تعدادی از الگوریتمهای تکاملی غیر
نخبهگرا میپردازد .هر الگوریتم با ارائه یک رویه گام به گام توصیف میشود،
پیچیدگی محاسباتی آن محاسبه شده و در پایان به ارائه شبیه سازی کامپیوتری
آن روی یک مساله نمونه پرداخته میشود .فصل  6به طور مشابه به توصیف
تعدادی از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه نخبهگرا میپردازد .فصل  7به ارائه
تکنیکهای خاص حل مسائل بهینهسازی همراه با محدودیت میپردازد .در این
روشها با انجام اصالحات ساده در الگوریتمهای تکاملی چندهدفه بحث شده در
فصلهای  5و  ،6الگوریتمهای تکاملی چندهدفه خاصی به وجود میآید .فصل 2
به تشریح جنبههای برجستهای از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه میپردازد .این
فصل بر اهمیت هریک از این جنبهها در بهبود و به کارگیری الگوریتمهای
تکاملی چندهدفه به صورتی بهتر ،با ارائه آخرین یافتههای پژوهشی تاکید
مینماید .فصل  1با ارائه تعدادی از کاربردهای الگوریتمهای تکاملی در مسائل
طراحی مهندسی ،کارایی این روشها را در مسائل کاربردی دنیای واقعی نشان
میدهد .این فصل ،همچنین به تشریح تکنیکهای ترکیبی قابل قبول در ترکیب
الگوریتمه ای تکاملی چندهدفه با یک تکنیک جستجوی محلی جهت توسعه
روش بهینهسازی چندهدفه عملی بهتر میپردازد.

دعوت به ارسال خبر
بهینهسازی عبارت است از فرآیند یافتن و مقایسه جوابهای موجه تا آنجا که
جواب بهتری یافت نشود .جواب ها نسبت به هر هدف ،خوب یا بد تلقی میشوند.
این اهداف اغلب هزینه ساخت ،میزان گازهای سمی ،کارایی یک فرآیند ،قابلیت
اطمینان یک محصول یا عوامل دیگر میباشند .بخش عمدهای از پژوهشها و
کاربردهای حوزه بهینهسازی ،تنها یک هدف را مورد توجه قرار میدهند ،در حالی
که اغلب مسائل دنیای واقعی در برگیرنده بیش از یک هدف هستند .حضور
اهداف چندگانه متضاد در بسیاری از مسائل طبیعی است و حل مسائل
بهینهسازی را جذاب میکند .از آنجا که در یک مساله با اهداف چندگانه متضاد،
هیچ یک از جوابها را نمیتوان به عنوان جواب بهینه قلمداد نمود ،مساله
بهینهس ازی چندهدفه حاصل ،متوسل به تعدادی جواب بهینه بده بستان میگردد.
روشهای بهینهسازی کالسیک ،در بهترین حالت ،میتوانند در هر با اجرای شبیه
سازی ،یک جواب بدست آورند و این امر ،این روشها را در حل مسائل
بهینهسازی چندهدفه نامناسب میسازد .کتاب حاضر به بحث مفصلی در مورد
اصول روشهای بهینهسازی چندهدفه و تعدادی از روشهای کالسیک

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
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عکس جمعی از شرکتکنندگان در هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی 91 ،و 02
اردیبهشت  ، 17دانشگاه فردوسی مشهد

افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 90 ،تا 94
اردیبهشت  ،17کرمانشاه

تجلیل از سخنرانان کلیدی یازدهیمن کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،
 90تا  94اردیبهشت  ،17کرمانشاه

اولین جلسه هیات مدیره انجمن و کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس تحقیق در
عملیات ایران 92 ،خرداد  ،9317مجموعه دانشگاهی-اقامتی میزبان بابلسر.
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تجلیل از سخنرانان کلیدی یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات 90 ،تا  94اردیبهشت  ،17کرمانشاه

غرس نهال در بوستان خرد دانشگاه فردوسی مشهد به یاد استاد فقید پروفسور ناصررضا
ارقامی ،هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی ،دانشگاه فردوسی مشهد 91 ،و

تقدیر از دکتر سید هادی ناصری دبیر علمی یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات 90 ،تا  94اردیبهشت  ،17کرمانشاه

عکس جمعی هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی ،دانشگاه فردوسی مشهد 91 ،و 02
اردیبهشت 17

 02اردیبهشت 17
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سخنرانی تخصصی هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی 91 ،و  02اردیبهشت ،دانشگاه

اهدای لوح یادبود از طرف مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به به خانواده
محترم استاد فقید پروفسور ارقامی

سخنرانی دکتر نیسانی

تجلیل از اعضای کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در

در یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 91 ،و  02اردیبهشت ،17

عملیات 91 ،و  02اردیبهشت  ،17کرمانشاه

فردوسی مشهد

کرمانشاه
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نمایندگی انجمن در دانشگاههای سراسر کشور:
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.99
.90
.93
.94
.95
.96
.97
.92
.91
.02
.09
.00
.03
.04
.05
.06
.07
.02
.01
.32
.39

نام نماینده
.نام دانشگاه
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
.30
.33
.34
.35
.36
.37
.32
.31
.42
.49

نام نماینده
نام دانشگاه
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

دانشگاه پیام نور
 .40مرکز مازندران
 .43مرکز مشهد

.44
.45
.46
.47
.42
.41
.52
.59
.50
.53
.54

دانشگاه 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 دانشگاههای سراسر کشور:
.9
.0
.3
.4

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: ......................................................

جنسیت :مرد□

زن□،

تاریخ تولد :روز  .....ماه  .....سال ،.....

محل تولد،............. :

شماره شناسنامه،................. :

شماره ملی:

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

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

مرتبه علمی :استاد□ ،دانشیار□ ،استادیار□ ،مربی□ ،دانشجوی دکتری□ کارشناسی ارشد□ کارشناسی□ ،غیره□
نشانی

برای

پستی

مکتوبات

و

ذکر شود .........................

ارسال

مرسوالت:

.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................................
محل

نشانی

خدمت

یا

تحصیل:

................................................................................. ....................................................................................................
......................................................... ................................................. .............................................................................................................................
تلفن همراه (ضروری) ،........................ :تلفن محل خدمت یا تحصیل ،........................ :دورنگار محل خدمت یا تحصیل........................ :
نشانی پست الکترونیکی............................................................................................... :
 .3اطالعات مربوط به عضویت:

اعضای پیوسته (دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد)□ :یک ساله 522.222 :ریال□-دو ساله 222.222 :ریال□ -سه ساله9.922.222 :
ریال
اعضای وابسته و عضویت دانشجویی (با ارائه کارت دانشجویی معتبر)□ :یک ساله 052.222 :ریال□ -دو ساله 452.222 :ریال
حق عضویت پیوسته دائم 3.522.222 □: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  30411592/01بانک 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
 -0پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاهها 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  - 37کد پستی  .9465265541وبگاه انجمنwww.iors.ir :

شادروان دکتر حامد رضا طارقیان
دکتر حامدرضا طارقیان استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد مدرک کارشناسی خود را در
رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک نیوکاسل انگلستان ،مدرک کارشناسی ارشد خود را در
رشته مهندسی صنایع تخصص علم مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان و دکتری خود را در رشته علم
مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان اخذ نمودند .در طول نزدیک به  32سال فعالیت در دانشگاه فردوسی
مشهد تالیف و ترجمه هفت عنوان کتاب دانشگاهی و چاپ بیش از  53مقاله علمی ،ارایه بیش از  92طرح
پژوهشی تصویب شده در شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرستی و راهنمایی پایان نامه
دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه علمی خود داشت.
گزیده ای از سوابق کاری دکتر طارقیان
سوابق آموزشی و پژوهشی:





بیش از  07سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سرپرستی و راهنمایی پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و دکتری
تالیف و ترجمه بیش از  7کتاب دانشگاهی و چاپ بیش از  53مقاله علمی
ارایه بیش از  92طرح پژوهشی تصویب شده در شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی:










مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد( به مدت  36ماه)9329- 9324 ،
سرپرست کتابخانه دانشکده ریاضی
رییس دانشکده علوم ریاضی
رییس کمیته تخصصی علوم پایه هیأت ممیره دانشگاه فردوسی مشهد(به مدت  6سال و  3ماه).
عضو هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد(به مدت  6سال و  3ماه).
نماینده هیات جذب اعضا هیات علمی در دانشکده علوم ریاضی  -دانشگاه فردوسی
عضو هیات تحریریه مجالت دانش و فناوری  ،پژوهشنامه مدیریت و تحول
مدیر مسئول مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی
دبیر علمی اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

خدمات ارزنده ایشان در زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی و رئیس کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه هیأت ممیزه و مدیر نظارت و ارزیابی
دانشگاه همواره در کارنامه پرافتخار علمی دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد جاودان خواهد ماند .از خداوند متعال برای آن مرحوم که تجلّی صفات لطیف الهی
بود ،علوّ درجات و برای خانواده استاد ،صبر و شکیبایی آرزومندم.
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