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  : سردبیرسخن 
 

و بهار  ۱۳۹۳)زمستان  ۱2و  ۱۱های آنچه که در پیش رو دارید، شماره
( خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات است که در یک نسخه تهیه و ۱۳۹۴

دانم که از کلیه کسانی که در تهیه این منتشر گردیده است. لذا بر خود الزم می
 اند تشکر و قدردانی نمایم.  خبرنامه ما را یاری کرده

 
بدیهی است بدون مساعدت و هم فکری یکایک اعضای جامعه بزرگ 

میسر  هاتحقیق در عملیات، حفظ روند پیشرفت و توسعه کمی و کیفی فعالیت
خواهد  دوربه ترسیم شده داف هانداز و اچشم زایا در صورت تحقق بسیار  نبوده و
 و متخصصان علمی توان و دانش از یمندهبهربه منظور  واین اساس بود. بر 

در  انجمن ایرانی تحقیق عملیات، در تحقیق با مرتبط هایحوزه دانشجویان
 رایب ، آموزشی و خبرییتهیه محتوای علم جهت مندانعالق تمامی از عملیات

 .نمایدمی افتخاری همکاری به دعوت و خبرنامه انجمن ایگاه اینترنتیپانتشار در 
 

 ها،همایش برگزاری اخبار هنیر زمدخود  مدونتوانند مطالب میالقمندان ع
 مرتبط، تکمیلی تحصیالت هایدوره آموختگان دانش و هادانشگاه علمی اخبار

 اینترنتی، هایپایگاه و تحقیقاتی مراکز معرفی افزار،نرم و نشریه کتاب، معرفی
یگر د موضوعات پیشنهادی یا و آموزشی محتوای تهیه برگزیده، تمقاال معرفی

ذکر  شایان را از طریق پست الکترونیک برای دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
 منتشر خواهد شد. نویسندهه با نام ذیرفته شدپ، مطالب تسا

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .www.iors.irپایگاه اینترنتی انجمن به نشانی 

 خوانید:مطالبی که در این شماره می

  المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتبرگزاری هشتمین کنفرانس بینگزارش 

 مسابقه رساله دکترای برتر نیفراخوان دوم  

 درگذشت پروفسور م.ج.د. پاول 

 با  ییآشناINFORMSایو هدا زی: جوا  

 معرفی کتاب 

 OR News 

 نمایندگی انجمن در سراسر کشور 

 فرم عضویت حقوقی 
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جمن ان المللیهشتمین کنفرانس بینبرگزاری زارش گ 

 ایرانی تحقیق در عملیات

 هشتمین کنفرانسبه اطالع برساند  مایه خوشحالی است بدینوسیله   

 13در روزهای  المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتبین

در دانشگاه فردوسی مشهد  به میزبانی 3131خرداد ماه  3و  اردیبهشت

 برگزار شد. د طرقبه هتل بزرگ مشه

 در این کنفرانس با محوریت   

 خطی و غیرخطیریزی برنامه .۱

 هااعداد صحیح و شبکهریزی برنامه .2

 تصادفیریزی برنامه .۳

 سازی استواربهینه .۴

 رکیبیاتیسازی تبهینه .5

 سازی ناهمواربهینه .6

 سازی سراسریبهینه .7

 سازی فازیبهینه .8

 ابتکاریای ابتکاری، فراهروش .۹

 ریزی ریاضیهای برنامهمدل کاربردهای .۱1
 

مقاله  ۱۱5مقاله دریافتی تعداد  ۳۱5همکاری و تالش داوران محترم از میان با  و
 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد. 8۱به صورت شفاهی و 

های علمی که به صورت موازی ارائه شد، از اساتید شناخته عالوه بر سخنرانی   
در عملیات نیز دعوت به عمل آمد که های مختلف تحقیق شده در زمینه

خوشبختانه اقبال ایشان باعث غنای محتوای علمی کنفرانس گردید. این اساتید 
 و موضوع سخنرانی ایشان عبارت بود از:

1. Robust Optimization 

Prof. Mohammad Modarres Yazdi 

Sharif University of Technology, Iran 
 

2. Numerical Methods for Nonsmooth Nonconvex 

Optimization and Applications 

Prof. Adil Bagirov 

Federation University Australia, Australia 
 

 
3. A Robust Combined Trust Region–Line 

Search Exact Penalty Structured Approach for 

Constrained Nonlinear Least Squares Problems 

Prof. Nezam Mahdavi-Amiri 

Sharif University of Technology, Iran 
 

4. Uncertainty Theory and Uncertain 

Programming 

Prof. Baoding Liu 

Tsinghua University, China 
 

5. Semi-Definite Programming (SDP): Some OR 

and Engineering Applications 

Prof. Abbas Seifi 

Amirkabir University of Technology, Iran 
 

6. Theory of Uncertain Finance 

Prof. Xiaowei Chen 

Nankai University, China 
 

7. Deriving Compact Extended Formulations via 

LP-based Separation Techniques 

Prof. Paolo Serafini 

Università di Udine 
 

 با عنوان Prof. Tamàs Terlakyسخنرانی  همچنین،   

Mixed-Integer Second-Order Cone Optimization 

(MISOCO) Disjunctive Conic Cuts (DCCs) and 

Portfolio Models 

های مجازی دانشگاه مرکز آموزشبه صورت کنفرانس ویدئویی و با همکاری 
 با موفقیت برگزار گردید.فردوسی مشهد 

 

 

 گزاری کنفرانسکنندگان مقابل محل برعکس یادگاری شرکت

مقاله به صورت  115تعداد  یافتیمقاله در 315 انیاز م ... »

 «شد رفتهیمقاله به صورت پوستر پذ 81و  یشفاه
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های عمومی در در کنار سخنرانینیز ذیل موزشی های آ، کارگاهاینعالوه بر    
 :ایام کنفرانس برگزار گردید

 

ریزی ریاضی با ریزی و حل مسائل برنامهسازی برنامهمدل. 3

  GAMSاستفاده از 
 ، دانشگاه ری راداشدکتر ماریا افخانم  

 

 CPLEXآموزش به کارگیری و  MATLABسازی با بهینه. 2

  MATLABدر 

 ، دانشگاهآقای دکتر احسان منبتی
 

 ILOG OPLریزی ریاضی در سازی و حل مسائل برنامهمدل. 1

  CPLEX سازبا بهینه
 ، دانشگاه فردوسی مشهدآقای دکتر رضا قنبری

 
زشی موهای آهای عمومی و کارگاهم به ذکر است که فیلم و اسالید سخنرانیالز

اده برای استف فارسی و انگلیسی و همچنین مجموعه چکیده مبسوط مقاالت
کنفرانس قرارداده شده انجمن و سایت اختصاصی عالقمندان بر روی سایت 

 است.

 
 یاهز اول از برنامهخطه خراسان در پایان رو واز محلیو آ نقالیاجرای زنده    

 رار گرفت.کنندگان قجنبی کنفرانس بود که مورد استقبال شرکت
 
 گردد:ارائه می هشتم کنفرانس گزارش تصویری ازدر ادامه    

 

 تایدر عمل قیتحق رشته انیمتخصصان و دانشجوو تبادل نظر میان  ییآگردهم

 

 

 

 

 

 

و  یعموم یهایسخنران دیو اسال لمیف» 

 دهیه چکمجموع نیو همچن یآموزش یهاکارگاه

اده استف یبرا یسیو انگل یمبسوط مقاالت فارس

 تیانجمن و سا تیسا یعالقمندان بر رو

 «.تکنفرانس قرارداده شده اس یاختصاص
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 فراخوان دومین مسابقه رساله دکترای برتر  

لیات و عمدر رشته تحقیق در  یبهترین رساله دکتردومین مسابقه    

ده های ارزنبا هدف تشویق دانشجویان به انجام پژوهش های مرتبطگرایش

ق در عملیات ی تحقیالتحصیالن دکتریله از کلیه فارغگردد. لذا بدینوسبرگزار می

 13الی  33اول مهر ماه ) 33-31های های مرتبط در سالو گرایش

 شوددعوت می ( که عالقمند به شرکت در این مسابقه هستند31شهریور 

 به آدرس دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.  ۹۴مدارك زیر را حداکثر تا پایان آذر ماه 
 

 تأییدیه آموزش دانشگاه با ذکر تاریخ دفاع. ۱

 توصیه نامه استاد )اساتید( راهنما. 2

 صفحه ۴چکیده رساله در حداکثر . ۳

 pdf اصل رساله و نسخه الکترونیکی آن به فرمت . ۴

منحصراً مستخرج از رساله که به  pdfای از مقاله )مقاالت( با فرمت ه. نسخ5
 چاپ رسیده یا پذیرش چاپ گرفته است.

 

د به دبیرخانه وصول گرد فوق تاریخ دارك ناقص یا مدارکی که پس ازم  تذکر:

 مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
 

ت و در عملیا در رشته تحقیق یمسابقه بهترین رساله دکتردر اولین دوره    
 ، رساله دکتری های مرتبطگرایش

 

های باال و پایین برای مسائل زمانبندی گروهی در ارائه کران

 کارگاه سری و سری منعطف

 طه کشاورزنگارش: 

 استاد راهنما: دکتر ناصر سلماسی

 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

 به عنوان رساله برتر انتخاب گردید. 

آقای دکتر طه کشاورز در افتتاحیه هفتمین  ضمن معرفیذکر است،  شایان   
، ۱۳۹۳اردیبهشت ماه )المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات کنفرانس بین

ای به رسم یادبود به ایشان اهدا و جایزه از ایشان تقدیر به عمل آمده سمنان(
 شد.

 

 (M.J.D. Powell) پاول درگذشت پروفسور م.ج.د. 
 
در  سف پروفسور م.ج.د. پاولتأکمال با    
از  یکیدرگذشت. او   21۱5 لیآور ۱۹

 نهیدرزم یبارز علم یهاتیشخص
 یاریاست که بس یعدد زیو آنال ینیبهگز

 یهاهینظر و یعدد یهااز روش
 یرا به خوب نهیدو زم نیا در ییهمگرا

 یجوال 21داده است. او در  شرفتیپ
 التیدرلندن متولد شد و تحص ۱۹۳6

 جیخود را در دانشگاه کمبر یکارشناس
برد. از آن  انیبه پا ۱۹5۹در سال  ایتانیبر

  یاتم یمرکز انژ  ۱۹76سال  تا سال 
مرکز  نیا را در یعدد زیگروه آنال سییر ۱۹71از  شد و هارول  مشغول به کار

 یکاربرد یاضیر روهگ سیئر به عنوان پروفسور و ۱۹76به عهده داشت. درسال 

 ها وکه درآن سال نیا حیتوض[انتخاب شد  جیدانشگاه کمبر یظرن کیزیو ف
راخوان ف کیرود با یکنار م یلیدل گروه به هر کی سیئر یوقت نکیهم ا دیشا

را  خود ینامه پژوهش یشود تا زندگیخواسته م طیاز افراد واجد شرا یعموم
 یخال یاج نیا را در ستهیشاشخص  کی یجلسه تخصص کی ارسال کنند تا در

 یتحت عنوان رساله دکتر ۱۹7۹خود تا  قاتیمجموعه تحق هئ. با ارا]بگمارند

 :.Ph.D)، یتخصص یبرتر از دکتر( Doctorate of Science)، علوم

Philosophy Doctorate )پروفسور  یبه دانشگاه و دفاع از آن با داور

علوم خود را  یدکتر( Fox) کسو پروفسور فا (Wilkinson) نسنیلکیو
را از انجمن  کیجورج ب.  دانتز زهیجا ۱۹82در سال  شانیکرد. ا تافیدر

 (Mathematical Programming Society) یاضیر یزیربرنامه
 کایمرآ یعلوم مل یآکادمیت ، عضولندن یانجمن سلطنت یتعضو ،کرد افتیدر

 باشد.از دیگر افتخارات وی می

 : ازجمله یادیز یهارستوان در آدیرا م  شانیدر خصوص ا شتریب اتییجز    

 

1. www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/ORB/issue21/ 
interview_mike.html 
 

2. history.siam.org/pdfs2/powell_final.pdf 
 

 سیویگفتگو با پاول است که توسط پروفسور د کیآخر  نکیکرد که ل جستجو

 .ردیگیم راز اطالعات مربوط به پروفسور پاول را درب یاریانجام شده است و بس
 

 زیتبر دانشگاههیات علمی  – ایرنیکمال مریم دکتر
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 قیموسسه تحق یایو هدا زیجوا :INFORMSآشنایی با  

 تیریو علوم مد اتیدر عمل

INFORMS: The Institute for 

Operations Research and the 

Management Sciences           

 

 
INFORMS  سطح موسسه برای همه ساله چندین جایزه مهم را در

کند. این جوایز عموما در نشست سالیانه مورد بحث دستاوردهای شایسته اهدا می
و بررسی قرار گرفته و رده وسیعی از دستاوردهای مختلف از تدریس، نوشتاری، 

های با هدف رفاه جامعه کاربردی و خدمات برجسته به موسسه گرفته تا فعالیت
 شود.را شامل می

 

 اد تدریس:. مسابقه مو3
هدف این مسابقه سالیانه تشویق نوآوری، انتشار و استفاده کالسی از ابزارهای 

 جدید و بدیع در تحقیق در عملیات و علوم مدیریت می باشد.
 

 قیق در عملیات:یل اچ واگنر برای تعالی کاربرد تحجایزه دان
اکید ت های استفاده شده در عملاین جایزه بر کیفیت و به هم پیوستگی تحلیل

دارد. دکتر واگنر برای گسترش استفاده از ریاضیات قوی در مسایل عملی همراه 
با نوشتار قابل فهم و واضح تالش بسیاری کرد. این جایزه به اصول فوق با 
تاکید بر نوشتار خوب و مفاهیم تحلیل قوی و موفقیت تایید شده از دیدگاه 

 دهد.کاربردی امتیاز می
 

مسابقه مقاله  -تحقیق در عملیات خوب خوب کار کردن با. 1

 دانشجویی:
های برجسته در حوزه تحقیق در عملیات این مسابقه هر ساله برای تقدیر از پروژه

و علوم مدیریت که توسط یک دانشجو یا گروهی از دانشجویان اجرا شده و تاثیر 
 شود.چشمگیری در اجتماع داشته است، برگزار می

 

 النچستر: . جایزه فردریک دبلیو1
جایزه النچستر به بهترین کار تحقیقاتی در حوزه تحقیق در عملیات و علوم 
مدیریت که در سه سال اخیر به زبان انگلیسی به چاپ رسیده باشد، تعلق 

دالر آمریکا وجه نقد است  5111گیرد. این جایزه شامل یک مدال یادبود و می
ست سالیانه پاییز که هر سال در صورت وجود کاندیدای مناسب در نش

INFORMS گردد.اهدا می 

 

 

 . جایزه رساله جرج بی دنتزیگ:5
های تحقیق در عملیات و علوم این جایزه به بهترین رساله در هریک از حوزه

ن جایزه گیرد.  ایمدیریت که ابتکاری و مرتبط با کاربرد عملی باشد، تعلق می
ا با هم در آمیخته و تعامل های دانشگاهی که علم و عمل ربرای تشویق پژوهش

ر ها( و دنیای عمل برقرابیشتری بین دانشجویان دکتری )و اساتید مشاور آن
 INFORMSگذاری شده است. این جایزه هم در نشست ملی کنند، پایهمی

 شود.اهدا می
 

 . مدال جرج ای کیمبال:6
 INFORMSمدال جرج ای کیمبال به خدمات برجسته و متمایز به موسسه 

شود. این جایزه شامل به حرفه تحقیق در عملیات و علوم مدیریت اهدا می و
 یک مدال یادبود و یک گواهی است.

 

 . مسابقه مقاله دانشجویی جرج نیکلسون:7
این مسابقه هر ساله به منظور تقدیر از مقاالت برجسته دانشجویی در حوزه 

 ر نشست سالیانهتحقیق در عملیات و علوم مدیریت برگزار شده و هر سال د
INFORMS شود. بر طبق رای در صورت وجود کاندیدای مناسب اهدا می

برنده )دو جایزه برای نفرات اول و دوم و  6کمیته انتخاب برندگان، حداکثر تا 
ل شود. به نفر اوحداکثر تا چهار نشان افتخار برای چهار نفر بعدی( انتخاب می

گیرد. دالر تعلق می ۱11نشان افتخار دالر و به هر  511دالر، نفر دوم  611
 شود.همچنین به هر یک از برندگان یک گواهی هم اعطا می

 

 :Impact. جایزه 8
های علمی که تاثیر این جایزه هر دو سال یک بار به منظور تقدیر از فعالیت

های شود. فعالیتای در حوزه تحقیق در عملیات داشته باشند، اهدا میگسترده
است در حد یک ایده یا تکنیکی که به طور گسترده مورد استفاده علمی ممکن 

به  های موثرگیرد، باشد یا به شخصی که نقش زیادی در انتقال روشقرار می
کاربردهای علمی گسترده اطالق شود )مثال ایفای نقش مهم در طراحی یک 

سترده گ گیرد یا متونبسته نرم افزاری که به طور وسیعی مورد استفاده قرار می
 های عمیق با کاربرد عملی(.و سخنرانی

 

 :INFORMS President. جایزه 3
رفاه اجتماعی توسط اعضای  های مهم در حوزههدف این جایزه تشویق فعالیت

 ای، ملی یا جهانی است.حرفه تحقیق در عملیات در سطح منطقه
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 :INFORMS. جایزه 31
/ علوم فته در زمینه تحقیق در عملیاتاین جایزه به بهترین مطالب تحلیلی پیشر

 گیرد که بهشود. جایزه به سازمانی تعلق میمدیریت در یک سازمان اهدا می
طور مداوم از اصول تحلیلی پیشرفته و تحقیق در عملیات و علوم مدیریت به 

 کند.های مختلف و متنوع و ماندگار استفاده میشیوه
 

 . جایزه نظریه جان فون نویمان:33
اسی های ماندگار و اسوهشگرانی که فعالیتن جایزه هر سال به پژوهشگر یا پژیا

 ود.شاند، اهدا میری تحقیق در عملیات و علوم مدیریت انجام دادهدر زمینه تئو
 

 . جایزه جودیت لیبمن:32
ای که به طور داوطلبانه در این جایزه به منظور تعیین دانشجویان برجسته

شجویی و یا موسسه محل تحصیل خود به نوعی روح های داندانشگاه، بخش
امضا  8*۱۱اند، بنا نهاده شده است. این جایزه شامل یک گواهی حرکت بوده

ه های دانشجویی و یک نامه تبریک است کشده توسط نایب رییس شعبه/ شعبه
ه شود. مشابه این جایزه، جایزبرای رییس موسسه مربوط به فرد برنده ارسال می

ها نیز تعریف شده است که به منظور تقدیر از ت برای نمایندگیروح حرک
های روح ها که به طور داوطلبانه فعالیتنمایندگان جغرافیایی یا اساتید نمایندگی

 گذاری شده است.اند، پایهحرکت در موسسه خود انجام داده
 

 . جایزه سخنرانی فیلیپ مک کورد مورس:31
ه به افتخار فیلیپ مک کورد مورس به خاطر خدمات برجسته او در این جایز

های با شود. جایزه در سالحوزه تحقیق در عملیات و علوم مدیریت اهدا می
وجود کاندیدای مناسب اهدا  تشماره فرد در نشست ملی موسسه در صور

دالر، یک گواهی و هزینه سفر  211شود. این جایزه دو ساله بوده و شامل می
در ابتدا، زندگی یک دالر، یک فتوکپی از اتوبیوگرافی مورس  5111به مبلغ 
 ست.ا های تحقیق در عملیات مورس و کیمبالروشو یک فتوکپی از  فیزیکدان

 

 :OR/MS. جایزه تدریس کاربردهای 31
هدف این جایزه تقدیر از اساتیدی است که در کمک به دانشجویان خود برای 

های مورد نیاز برای کاربردهای عملی تحقیق در ارتدانش اندوزی و کسب مه
 اند.عملیات و علوم مدیریت موفق بوده

 

 . جایزه مقاله تفسیری سل گس:35
این جایزه به منظور تقدیر از پژوهشگران تحقیق در عملیات و علوم مدیریت که 

 های تفسیری  های آنان در دراز مدت در حد استانداردهای باالی نوشتار نوشته
 

 
 گذاری شده است. این جایزه هر ساله در نشست سالیانهباشد، پایه

INFORMS شود. جایزه شامل اهدا می بدر صورت وجود کاندیدای مناس
 باشد.دالر و یک گواهی قاب شده می 2111

 

 های دانشجویی:. جایزه نمایندگی36
جویی دانش هایهای نمایندگیهدف این جایزه جدید دانشجویی تقدیر از دستاورد

 ها برای خوب کار کردن است.و انگیزه دادن به آن
 

 تحقیق در عملیات: Undergraduate. جایزه 37
مسابقه تحقیق در عملیات در سطح کارشناسی هر ساله برای تقدیر از دانشجو 

اربردی های کیا گروه دانشجویانی که یک پروژه کاربردی با کیفیت یا پژوهش
، اهدا اندر تحقیق در عملیات و علوم مدیریت انجام دادهوری خوب و اصیل دیا تئ
در صورت وجود  INFORMSشود. جایزه هر ساله در نشست سالیانه می

 شود.کاندیدای مناسب اهدا می
 

 جرج دی اسمیت: UPS. جایزه 38
دالر وجه نقد است که  ۱1111این جایزه شامل یک نشان نمادین و ارزشمند و 

گام به منظور پیش نپژوهشی برای تربیت دانشجویا هر ساله به یک موسسه
 شود.بودن در حوزه تحقیق در عملیات، اهدا می

 
 

 هیات علمی دانشگاه بیرجند – ادینسیم نصرآبدکتر 
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 معرفی کتاب: 

Linear Programming and Algorithms for 

Communication Networks 

A Practical Guide to Network Design, 

Control, and Management 

Eiji Oki, 

2013, 208p, Taylor & Francis Group, 

CRC Press. 

ISBN: 978-1-4665-5264-7 

 ممینیم ایکردن  ممیماکس ،یسازنهیبه ای ،یاضیرخطی  یزیرهدف برنامه   
 یدهااز کاربر یکیاست.  دهایق یتابع هدف با در نظر گرفتن بعض کیکردن 
امل است، که ش یارتباط یهاو کنترل کردن شبکه یطراح یاضیر یزیربرنامه
در  دونیهر پ تیکه ظرف ینمونه، هنگام یاست. برا وندهایها و پاز گره یانبوه

 رهایاز مس یانهیکردن مجموعه به دایپ یدی، مساله کلمعین استشبکه  کی
 تواندیگره مقصد م کیگره مبدأ به  کیاز  یکیتراف انیجر کیها است که بر آن

 شبکه و کیدر  وندیهر پ نهیو هز تیکه ظرف یهنگام و یاشود.  ممیماکس
مساله  کیگره مقصد داده شده است،  کیگره مبدأ به  کیاز  یکیفترا یتقاضا

ردن ارسال ک یکل نهیاست که هز رهایاز مس یانهیکردن مجموعه به دایپ متداول
 ها با استفاده ازمساله نی. اکندیم ممینیرا م ازیمورد ن یکیتراف یتقاضا

 . شوندیحل م LPخطی  یزیربرخاسته از حوزه برنامه یهاکیتکن
 
آن را  یو کاربردها LPی وجود دارند که به خوب یممتاز گوناگون یهاکتاب   

 حیتوض یو بعد از کارشناس یکارشناس انیدانشجو یبرا یارتباط یهادر شبکه
 یرا به طور نظر یسازنهیبه یهاحل کردن مساله یها چگونگ. اغلب آندهندیم

 یادهسا یهانمونه یارتباط یهاشبکه حوزهدر ممکن است که  دهند،یم حیتوض
 و کنترل شبکه یدر طراح ییهامساله یبندرا با فرمول LP ینوع یاز کاربردها
 .عرضه کنند

 
خود را در  یهاشبکه ،دهندگان سیسرو ایشبکه  یکه اپراتورها یهنگام   
اله مس کیموارد ابتدا  شتریدر ب کنند،یو کنترل م یطراح یعمل یاهطیمح
 یترهامطلوب با پارام یکنند که با شبکه ارتباطیم یبندرا فرمول یسازنهیبه

 انهیدر را LP ندهکنحل کی یمساله را با اجرا سپسمتناظر است و  ازیمورد ن
و  یطراح یبرا LP به کاربردن یعالقه دارند چگونگ نی. مهندسکنندیحل م

  LP هینظر انیم یخود بدانند. اما، شکاف یعمل یهاتیکنترل شبکه را در وضع
 

 
دن پر کر با هدفکتاب  نیا آن وجود دارد. یعمل یسازادهیموضوع و پ اتیدر ادب

 .شکاف نوشته شده است نیا
 
 یارتباط یهاشبکه یبرا یرا به صورت کاربرد LP یکتاب قصد دارد مبان نیا   
مرتبط با  یهاکردن مسالهحل یچگونگ نهیدر زم یکاربرد یراهنما کیو 

منظور،  نیفراهم کند. بد LP کنندهحل کیرا با استفاده از  یارتباطهای شبکه
 ی، که برا GNU (GLPK)یخط یزیربرنامه یکتاب بسته ابزار نیدر ا

عدد  یخط یزیرو برنامه (ILP) حیعدد صح یخط یزیر، برنامهLP لح
به طور  GLPK.شده، انتخاب شده است تهیهدر  (MILP) ختهیآم حیصح

 یباطارت یهابارز در شبکه یعمل یهاکتاب مساله نیدر دسترس است. ا گانیرا
 یرفمع GLPK یبرا یمناسب یهابرنامه هیته لهیها را بوسآن یهاو جواب

 GNU MathProg یسازاز زبان مدل GLPK .دهدیم حیکرده و توض

 یبرا یزبان مدل ساز کی) AMPL از یارمجموعهیکه ز کند،یم یبانیپشت
 یزیرهبرنام یهاحل کننده شتریزبان توسط ب نی( است. ایاضیر یزیربرنامه

 . شودیم یبانی، پشت©CPLEX نمونه یبرا ،یتجار یاضیر
 
 سیکارشنا انیدانشجو یبرا یمتن درس کیتواند به عنوان می کتاب  نیا   

و علوم  وتریکامپ یبرق، مهندس یمهندس هایرشته در اسیکارشن ارشد و
 توسط واندتمی نیکتاب همچن نی. او ریاضی مورد استفاده قرار بگیرد وتریکامپ

نرم افزار  نی، مهندسR&D رانیمد ،یسازارتباطات دوربرد/شبکه نیمتخصص
عال ف یسازکه هم اکنون در شبکه یکسان ستم،یس نیو سخت افزار، مهندس

 داقلحنیز مورد استفاده قرار بگیرد.  را دارند ندهیدر آ تیانتظار فعال اید هستن
تن است. داش وتریو منطق کامپ یکتاب جبر خط نیفهم ا یبرا ازیدانش مورد ن

ه الزم به ذکر است ک خواهد بود. دیمف یارتباط یهادر شبکه ییهانهیزم شیپ
ناشر به طور  تیب در ساکتا نیشده در ا ستیل یورود یهاها و دادهبرنامه

 .در دسترس هستند رایگان
 
 عبارت است از:کتاب  نیا سازمان   

 یارتباط یهادر شبکه یسازنهیبه یهامساله ۱فصل 

 یخط یزیربرنامه یمبان 2 فصل

 (GNU یخط یزیربرنامه ی)بسته ابزار GLPK ۳ فصل

 یارتباط یهادر شبکه یمقدمات یهامساله ۴ فصل

 مجزا ریمس یابیریمس 5 فصل

 شده تیهدا یشبکه طول موج نور 6 فصل

 تقاضا-کیو مدل تراف یابیریمس 7 فصل

 IP یابیریمس 8 فصل

 یاضیر یمعماها ۹ فصل
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 سندهینو درباره

Eiji Oki  استاد دانشگاهElectro-

Communicationsژاپن، است. او  و،ی، توک
 قیابزار دق ی. را در مهندسM.E. و B.E یهادرجه

 Keioبرق از  ی. را در مهندسPh.Dو درجه 

University ،در  بیژاپن، به ترت وکوهاما،ی
، ۱۹۹۳اخذ کرد. در  ۱۹۹۹و  ۱۹۹۳، ۱۹۹۱ یهاسال
 Nippon Telegraph and Telephone Corporationبه 

(NTT) Communication Switching Laboratoriesو،ی، توک 
 یهاترل شبکه، روشو کن یدر طراح قی. او مشغول به تحقوستیژاپن، پ

، 211۱تا  2111با سرعت باال است. از  نگیچیسوئ یهاکنترل و دستگاه-کیتراف
، New York Universityدر  Polytechnic Instituteمحقق ناظر 

 یتیب/روتر تراچیسوئ یهادستگاه یبود که در آن در طراح ورك،یوین ن،یبروکل
با سرعت  ینور IP رساختیز یهاو توسعه شبکه قیشرکت داشت. او در تحق

به  2118به خدمت گرفته شد. در سال  NNT Laboratoriesباال توسط 
 . دروستیژاپن، پ و،ی، توکElectro-Communicationsدانشگاه 

 

 

 IETFدر  GMPLS( و PCE) ریمس یعنصر محاسبات یاستانداردساز
 Okiنوشته است. پروفسور  IETF RFCاز ده  شیداشته است. ب تیفعال
مقاله برتر ارائه  زهیجا ،۱۹۹8در  Switching System Research زهیجا

 Asia-Pacific Outstanding زهی، جا۱۹۹۹در  IEICEشده توسط 

Young Researcher  ارائه شده توسط  211۱درIEEE 

Communications Society باند، در شبکه پهن یهمکار یبرا
ATMیهای، و تکنولوژ IP و  ،ینورTelecom System 

Technology Prize  توسطTelecommunications 

Advanced Foundation  همچنین کرده است. او افتیرا در 21۱1در 
 Broadband Packetداشته است:  یدر نگارش سه کتاب همکار

Switching Technologies منتشر شده توسط ،John Wiley ،
وسط ، منتشر شده تGMPLS Technologies، 211۱در  ورك،یوین

CRC Pressو 2115در  دا،یفلور تون،ی، بوکار ،Advanced Internet 

Protocols, Services, and Applications منتشر شده توسط ،
Wiley  ارشد  ضو. او ع21۱2درIEEE .است 

 

 

 

 

 
 

 International Conference on Operations 
Research and Enterprise Systems 

   (ICORES) 
 

    The purpose of the International Conference on Operations 

Research and Enterprise Systems (ICORES) is to bring together 

researchers, engineers and practitioners interested in both 

advances and applications in the field of operations research. 

Two simultaneous tracks will be held, covering on one side 

domain independent methodologies and technologies and on the 

other side practical work developed in specific application areas. 

 

ICORES focuses on real world applications; therefore authors 

should highlight the benefits of Operations Research 

Methodologies and Technologies for industry and services, 

either in general or for particular applications. Ideas on how to 

solve business problems, using operations research 

methodologies and technologies, will arise from the conference. 

Papers describing advanced prototypes, systems, case studies, 

tools and techniques and general survey papers indicating future 

directions are also encouraged. Papers describing original work 

are invited in any of the areas listed below. Accepted papers, 

presented at the conference by one of the authors, will be 

published in the Proceedings of ICORES. Acceptance will be 

based on quality, relevance and originality. Both full research 

reports and work-in-progress reports are welcome. There will be 

both oral and poster sessions. 

 

Conference areas: 

Area 1: Methodologies and technologies 

Stochastic Processes 

Simulation 

Optimization 

Decision Analysis 

Management Sciences 

Data Mining and Business Analytics 

Information Systems 

Industrial Engineering 

Forecasting 

Dynamic Programming 

Linear Programming 

Inventory Theory 

Queuing Theory 

       OR News:  
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Game Theory 

Mathematical Modeling 

Predictive Analytics 

Stochastic Optimization 

 

Area 2: Applications 

Decision Support Systems 

Supply Chain Management 

Project Management 

Scheduling 

Network Optimization 

Routing 

Logistics 

Energy and Environment 

Automation of Operations 

Maintenance 

Globalization and Productivity 

Resource Allocation 

Optimization in Finance 

Risk Management 

OR in Telecommunications 

OR in Health 

OR in Transportation 

OR in National Defense/International Security 

OR in Education 

 

Keynote lectures: 

Sue Merchant, Blue Link Consulting, United Kingdom. 

Alexandre Dolgui, Ecole des Mines de Saint-Etienne, France. 

Karla Hoffman, George Mason University, United States. 

 

Important dates: 

Conference Date: 23 - 25 February, 2016  

Paper Submission: September 10, 2015  

Authors Notification: December 2, 2015  

Camera Ready and Registration: December 16, 2015  

 

More details is available on the conference website at 

www.icores.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8th IFAC Conference on Manufacturing 
Modelling, Management, and Control  
 

   The IFAC / IEEE / IFORS / IFIP MIM 2016 Conference is 

the next one in the series of IFAC events on Manufacturing 

 

 

Modelling, Management, and Control, organized since 1993, the 

previous one having held in Saint Petersburg, Russia, in 2013.  

 

MIM 2016 is sponsored by IFAC 5.2 Technical Committee and 

co-sponsored by a number of IFAC committees as well as other 

scientific societies (IEEE, IFORS, IFIP TC-5 and TC-7 …) 

under the organizational support of the Laboratory of Industrial 

Systems Optimization (LOSI), one of the teams of the Charles 

Delaunay Institute (ICD) of the University of Technology of 

Troyes, as host organization (www.utt.fr). 

 

The general theme of the 8th IFAC Conference on 

Manufacturing Modelling, Management and Control is 

Optimization and Systems Science for Risk Management and 

Disruption Recovery Control. 

 

The conference will focus in particular on the most innovative 

methods proposed in the last few years in the context risk 

management, resilience, and disaster recovery control in the 

21st century.  

 

Also other subjects related to Manufacturing Systems and 

Logistics topics will be considered. 

 

This conference will provide a remarkable opportunity for the 

academic and industrial communities to address new challenges, 

share solutions and discuss future research directions. The 

agenda will include plenary speeches, invited/special sessions, 

and industrial panel sessions. Contributions are expected from 

academia, industry, and government institutions and agencies. 

 

Important dates: 

Special/invited sessions proposals deadline: September 1, 

2015  

Draft papers submission deadline: October 1, 2015 

Notification of acceptance: February 1, 2016 

Registration: March 31, 2016 

 

Keynote Speakers: 
Wilhelm Bauer, University of Stuttgart, Germany. 

Michel Gendreau, École Polytechnique de Montréal, Canada. 

Stanley B. Gershwin, MIT, USA. 

Kathryn E. Stecke, University of Texas, USA. 

Xiaolan Xie, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint 

Etienne, France. 

 

 

More details is available on the conference website at 

www.mim2016.utt.fr. 
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 انجمن در دانشگاه های سراسر کشور: نمایندگی 
توانند جهت عضویت و یا کسب اطالعات می مندانتمامی دانشجویان و عالق

ن به نمایندگان انجم و مزایای عضویت در انجمن هافعالیت خصوصبیشتر در 
 های ذیل مراجعه کنند.مستقر در دانشگاه

شود که جهت دریافت نمایندگی انجمن مندان دعوت میهمچنین از تمامی عالق
ها و موسسات علمی و پژوهشی با دبیرخانه انجمن مکاتبه در سایر دانشگاه

صوص شرایط دریافت نمایندگی در صفحه نمایند. اطالعات بیشتر در خ
 در دسترس است. www.iors.irنمایندگان پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی 

 
 

 نام نماینده نام دانشگاه
 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .۱

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .2

 یدکتر فرامک زند یآقا (را )سالزه دانشگاه .۳

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا )ع( امام حسین دانشگاه .۴

 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان یبوعل دانشگاه .5

 یدکتر سعید عباس بند یآقا ()ره یخمین امام یالمللبین دانشگاه .6

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .7

 دکتر عادل آذر یآقا مدرس تربیت دانشگاه .8

 دکتر جهانشاهلو یآقا تربیت معلم دانشگاه .۹

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .۱1

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .۱۱

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه یراز دانشگاه .۱2

 دکترمجید ادیب یآقا زنجان دانشگاه .۱۳

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا و بلوچستان سیستان دانشگاه .۱۴

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .۱5

 یا... معافدکتر سید عنایت یآقا شهید باهنر کرمان دانشگاه .۱6

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز شهید چمران دانشگاه .۱7

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .۱8

 یتر سیدرضا حجازدک یآقا اصفهان یصنعت دانشگاه .۱۹

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر یصنعت دانشگاه .21

خواجه نصیرالدین  یصنعت دانشگاه .2۱
 یطوس

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .22

 یامیر یالدین مهدودکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .2۳

 یر جعفر فتحعلدکت یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .2۴

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .25

 یدکتر مقصود امیر یآقا یطباطبائ عالمه دانشگاه .26

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا ایران و صنعت علم دانشگاه .27

 یمالی یعباس یدکتر عل یآقا علوم پایه دامغان دانشگاه .28

 یرج مهدودکتر ای یآقا علوم و فنون مازندران دانشگاه .2۹

 دکتر غالمحسن شیردل یآقا قم دانشگاه .۳1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نام نماینده نام دانشگاه
 یدکتر مازیار صالح یآقا گیالن دانشگاه .۳۱

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .۳2

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .۳۳

 لیاءدکتر محمد صالح او یآقا یزد دانشگاه .۳۴

 نژادیدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .۳5

دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه  .۳6
 تفرش

 یصابر یمهندس مرتض یآقا

 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .۳7

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .۳8
 دانشگاه تهران

 یدکتر مجید عزیز یآقا

وم پایه عل یتحصیالت تکمیلمرکز  .۳۹
 زنجان

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا

  

  دانشگاه پیام نور

 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی مرکز مازندران .۴1
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 آقای دکتر مهدی فالح جلودار واحد آیت اهلل آملی .۴۱
 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .۴2

 ییرمهندس بابک خب یآقا واحد جویبار .۴۳

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .۴۴

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .۴5

 یزاده لطفدکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .۴6

 نژادابراهیم یدکتر عل یآقا واحد قائمشهر .۴7

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .۴8

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .۴۹

 یپرچیکالی یرحمان نژدکتر بی یآقا واحد نور .51
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 عضویت حقوقی:

ها، موسسات علمی کلیه دانشگاه
های و پژوهشی و شرکت

 دریافت و با توانندعالقمند می

 م عضویت حقوقیتکمیل فر
 و یا دریافت فایل آن فرم مقابل)

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

 در عملیات درآیند.
در صورت نیاز به کسب 
اطالعات بیشتر لطفا با دبیرخانه 

 انجمن مکاتبه فرمایید.

 :حامیان انجمن
 

 
 

 

 
 

 
 

 دبیرخانه انجمن:
: تهران، خیابان ولیعصر نشانی

)عج(، باالتر از خیابان انقالب، نبش 
 .6، طبقه ۴67کوچه باالور، شماره 

 

 12۱-66۴8۳۳۴۴س: فک
 

info@iors.ir: lEmai 

www.iors.irite: Webs 
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