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 :سردبیرسخن 
اند. در کنار زده شدهوحشت کرونا روسیو وعیروزها تمام مردم جهان از ش نیا

و  اقتصادها گذاشته است، جهان انانس یبر سالمت روسیو نیکه ا یراتیتاث
شدن شهرها در امان نمانده است نهیو قرنط روسیو نیانتشار ا یدر پ زیصنعت ن

جهان  یبحران اقتصاد نیتاکنون بزرگتر 2۰۰۸کرونا از سال  یو بحران اقتصاد
 شرو،یپ یدر کشورها یبوده است. انواع مختلف کسب و کار در بحران کرونا حت

را متحمل شدند و آمار  یدیشد یهاضربه وع،یبعد از ش ماه ینچندبعد از گذشت 
اما  .افتی شیدرصد نسبت به گذشته افزا 3۰بالغ بر  کایدر اروپا و آمر یکاریب

خود را  یاز کسب و کارها ساعت کار یاریبسباعث شد تا  رانیکرونا در ا وعیش
 تیفعال یرکه امکانش را داشتند به صورت دورکا یید. کسب و کارهاهنکاهش د

 یاریفرستادند. بس یکمتر را به مرخص یگذارریها افراد با تاثشرکت یکردند و باق
امر موجب شد که بخش  نیهم. خود را کاهش دادند یجانب یهاتیاز مردم فعال

در شرایط کنونی با  کرونا شوند. یاز کسب و کارها وارد بحران اقتصاد یعیوس
گرفتن دهیها و نادابانیمجدد خ یطر، شلوغخکم یدوباره کسب و کارها ییبازگشا

که هنوز هم  یافراد جامعه در حال یتوسط برخ یبهداشت رانهیشگیاقدامات پ یبرخ
شیقابل پ ریغ یاندهینفر است آ 1۵۰۰ یکرونا  روزانه باال انیآمار تعداد مبتال

امر موجب شده  نیجاد کرده است. همیدر کشور ا روسیو نیکنترل ا یبرا ینیب
کرونا بر  ریو تاث رندیدر خانه ماندن قرار بگ ایخروج از خانه  یه مردم در دوگانگک

روزانه تعداد  شیبا افزا ،حالنیبا ا ها کماکان ادامه داشته باشد.کسب و کار
در زمان کرونا،  یابیموثر بازار یهااز روش یکیکرونا، بدون شک  انیمبتال

 طیان در شرامر که کسب و کارام نیا است. تالیجید یاستفاده از بسترها
 ما وابسته است. مینه، تنها به تصم ایکرونا پابرجا بماند  ینابسامان بحران اقتصاد

 ریگهمه یماریهرچه زودتر شاهد کنترل ب یاصول بهداشت تیرعالذا امیدواریم با 
 .میکرونا در کشور باش

درعملیات تحقیق ی خبری انجمن ایرانیشماره دیگری از نشریه لهیوسنیبد
( جهت استحضار اعضای محترم انجمن و 1399 تابستان، ششمو  بیست)شماره 

ی هاتیفعالصنایع از اخبار و  نظرانصاحبگرامی، مدیران و  مندانعالقهسایر 
 .گرددیمصورت گرفته انجمن ارائه 

که با ارسال مطالب علمی و خبری خود اعم  شودیماز خوانندگان گرامی دعوت 
های دوره آموختگاندانشها و ، اخبار علمی دانشگاههاکنفرانسبرگزاری  از اخبار

افزار، معرفی مراکز تکمیلی مرتبط، معرفی کتاب، نشریه و نرم تحصیالت
مقاالت برگزیده، تهیه محتوای آموزشی  های اینترنتی، معرفیپایگاه تحقیقاتی و

آتی خبرنامه یاری  یهاشمارهو یا موضوعات پیشنهادی دیگر ما را در تهیه 
با نام نویسنده در خبرنامه و همچنین کانال تلگرام  شدهرفتهیپذنمایند. مطالب 

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس
https://t.me/iors_Newsletters 

 منتشر خواهد شد.
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 خوانید:مطالبی که در این شماره می

 سخن سردبیر 

  المللی انجمن ایرانی تحقیق در سیزدهمین کنفرانس بینگزارش
 عملیات

 آن یناهموار و کاربردها یسازنهیگزارش کارگاه به 

  کنگره مشترک هوش محاسباتی گزارش 

 هاالمللی تحلیل پوششی دادهدوازدهمین کنفرانس بین 

 یو خدمات یدیتول یهاستمیس یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول 

 عیصنا یمهندس یالملنیکنفرانس ب نیهفدهم 

 معرفی دانشگاه گیالن 

 معرفی کتاب 

 جمن در دانشگاه های سراسر کشوراسامی نمایندگان ان 

 فرم عضویت حقوقی 

 فرم عضویت حقیقی 
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انجمن  یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیسگزارش  

  اتیعملدر  قیتحق یرانیا
 دانشگاه صنعتی شاهرود، شهریور )بصورت مجازی( 16-19 

 
 قیتحق یرانیانجمن ا یالمللنیکنفرانس ب نیزدهمیبا سپاس از پروردگار متعال، س

به  1399 وریشهر 19 یال 16 یشاهرود در روزها یدر دانشگاه صنعت اتیدر عمل
گزاری این برگزار شد. هدف از بر یمطلوب اریو در سطح بس یصورت مجاز

تبادل نظر و  یهاایی مناسب جهت فراهم ساختن زمینهکنفرانس ایجاد فض
و  اتیدر عمل قیهای مختلف تحقبرای همگان در زمینه یمشارکت علم

در  قیتحق یرانیپس از موافقت انجمن ا 1397اسفند ماه  درن بود. آ یهاکاربرد
 یهاتهیشاهرود، کم یدر دانشگاه صنعت زدهمیکنفرانس س یبا برگزار اتیعمل
 افتیمراحل در 139۸شد و در تابستان  لیکنفرانس تشک ییو اجرا یعلم

و  ISC  همانند یالمللنیب یهاهینما افتیدر زیکنفرانس و ن یبرگزار یمجوزها
به عمل آمده با  یهایانجام شد. طبق هماهنگ کایلیویس گاهیپا ثبت کنفرانس در

کنفرانس   یبرگزار خیدر ابتدا تار ات،یعمل در قیتحق یرانیانجمن ا رهیمد اتیه
شروع  139۸کنفرانس از آبان ماه  رخانهی. دبدیگرد نییتع 1399 بهشتیارد 4و  3

 139۸اسفندماه  لیشد و تا اوا ازمقاالت آغ افتیدر خیبه کار نمود و از همان تار
نجام مدت در حال  ا نیدر ا زیشده نافتیمقاالت  در یادامه داشت.  مراحل داور

مقدمات  ،ییاجرا تهیکم یکه اعضا یدر حال 139۸اسفند ماه  لیبود. در اوا
کرونا در سراسر  روسیو وعیش لیبودند، به دل دهیکنفرانس را تدارک د یبرگزار

 یبرگزار قیتعو میمبارزه با کرونا، تصم یو با توجه به ابالغ ستاد مل ایدن
 یمشخص شد برگزار نکهیه ابا توجه ب 1399ماه  ریکنفرانس گرفته شد. در ت

 یو مجوز برگزار ستین ریپذامکان یدر سال جار یکنفرانس به صورت حضور
صادر  ،یو فناور قاتیمحترم علوم تحق ریتوسط وز یها به صورت مجازکنفرانس

 19 یال 16 یدر روزها یکه کنفرانس به صورت مجازبرآن شد  میبود، تصم دهش
 یهایکنفرانس هماهنگ یتا زمان برگزار رماهیبرگزار شود.  از ت 1399 وریشهر

شدن کنفرانس ف دانشگاه جهت هر چه بهتر برگزارمختل یهاالزم با قسمت
و  تخابکنفرانس ان یمجاز یروم جهت برگزار یاسکا طیانجام شد و مح

 تیسا قیاز طر یارائه مجاز یهالیفا افتیامکان در نیشد. همچن یداریخر
  ید.گرد سریکنفرانس م

مختلف بود  یهااز دانشگاه یعلم اتیعضو ه ۵6کنفرانس شامل  یعلم تهیکم
مقاالت  یانتخاب شده بودند. داور یمعتبر خارج یهاعضو آن از دانشگاه 7که 

 34۰کنفرانس در مجموع تعداد  نیانجام شد. در ا یعلم اتیعضو ه 41توسط 
 مقاله  مورد 29۵تعداد،  نیکه از ا دیکنفرانس ارسال گرد رخانهیمقاله به دب

الزم جهت ارائه در  طیمقاله شرا 4۵داوران قرار گرفت و تعداد  تهیکم رشیپذ
جهت هر  ،یکنفرانس به صورت مجاز یکنفرانس را نداشتند. با توجه به برگزار

از قطع ارتباط  یناش یهااز وقفه یریشدن کنفرانس و جلوگچه بهتر برگزار
همراه  یهالیشد تا جهت ارائه مقاالت، فابر آن  میدهندگان، تصمارائه ینترنتیا

شود.  یکنفرانس بارگزار تیشده و در سا هیبا صوت توسط ارائه دهندگان ته
مقاله  1۰4کنفرانس، تعداد  یبازه برگزار یزمان تیسپس با توجه به محدود

 (. دینیرا بب 1ارائه شد )شکل  نیبه صورت آفال هیو بق نیمنتخب به صورت آنال

 
 

صبح  ۸در ساعت  اتیدر عمل قیتحق یرانیکنفرانس انجمن ا نیزدهمیس هیافتتاح
 یجمهور یو پخش سرود مل میبا تالوت قرآن کر 1399 وریشهر 16 کشنبهیروز 

پس از   یطهران یکنفرانس، دکتر حجت احسن ریآغاز شد.  دب رانیا یاسالم
دامه پس از . در انداز کنفرانس پرداخت یخدمت حضار به ارائه گزارش ییخوشامدگو
دکتر محمد  امیشاهرود، پ یدانشگاه صنعت شهرستان شاهرود و یمعرف پیپخش کل

 رجیدکتر ا امی. سپس پدیشاهرود پخش گرد یدانشگاه صنعت سیفاتح، رئ یمهد
  دیدکتر س امیو پس از آن پ اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا سیرئ ،یریام یمهدو

مقاالت آنالین
31%

مقاالت آفالین
۵6%

مقاالت رد شده
13%

وضعیت مقاالت ارسالی به کنفرانس: 1شکل 

مقاالت آنالین مقاالت آفالین مقاالت رد شده
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 ی. در انتها گزارش آمارشد پخش رانیا یضایانجمن ر سیمنصور واعظ پور، رئ
 یعلم ریدب ،یشده به کنفرانس توسط دکتر جعفر فتحعلاز مقاالت ارسال
یصبح، سخنران 12 یال 9از ساعت  ه،یاز مراسم افتتاح پس د.کنفرانس، ارائه ش

مقدم،  یدکتر رضا توکل ،یریام یتوسط دکتر نظام مهدو بیبه ترت یعموم یها
از  نیآنال یهایشد. سخنران رادیطلوع ا یدامنه و دکتر مهد ینمایسل دیدکتر مج

 وریشهر 19شروع و تا عصر روز چهارشنبه  وریشهر 16 کشنبهیبعد از ظهر روز 
جلسه و در موضوعات مختلف  13در  هایمدت سخنران نیادامه داشت که در ا

توسط  رویشهر 1۸و  17 یدر عصر روزها بیدو کارگاه به ترت نیانجام شد. همچن
برگزار  ییرایبح رضایو دکتر عل رانمنشیا دیدکتر مج دار،یپا یدکتر محمد مهد

 کیدر کنفرانس،  ندگانکنشرکت یو نشاط برا یشاد یفضا جادی. جهت ادیگرد
)روانشناس( روز دوشنبه  یحیتوسط خانم مهسا ذب نهیزم نیدر هم یسخنران
 . دیگرد رادیا 19:3۰ساعت 

شده طبق برنامه مقاله ارائه یدئویو  نیحالت آنال که در استالزم به ذکر 
دهندگان مقاالت، به صورت بل اعالم شده بود پخش شد و ارائهکه از ق یزمانبند

 یدئویو نیکنندگان بودند. در حالت آفالسواالت شرکت یپاسخگو نیآنال
 وردشده بود و توسط شرکت کنندگان م یکنفرانس  بارگزار تیمقاالت در سا

توانستند سواالت خود را در یکنندگان از مقاالت مدیگرفت. بازدیقرار م ینیبازب
یبه سواالت پاسخ م نیمقاله به طور آفال سندهیمورد هر مقاله مطرح کنند و نو

 وریشهر 19روز چهارشنبه  16:3۰کنفرانس که در ساعت  هیدر مراسم اختتام داد.
ضمن تشکر از  یفتحعل و دکتر جعفر یطهران یبرگزار شد دکتر حجت احسن

نحوه ارسال  حیکنفرانس، به تشر یکاران برگزاراندرتکنندگان و دسشرکت
 .مقاالت و چاپ مجموعه مقاالت کنفرانس پرداختند یهایگواه

مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ شد  249از مجموع کل مقاالت، تعداد 
مقاله به زبان فارسی بود.  1۸۸مقاله به زبان انگلیسی و  61که از این تعداد 

همچنین با تشکیل یک کمیته علمی متشکل از نمایندگان انجمن ایرانی 
تحقیق در عملیات و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، 

مجله معتبر علمی پژوهشی انتخاب و به این  7مقاالتی جهت بررسی و چاپ در 
 گردید. مجالت ارسال خواهد 

شده بر اساس موضوع انتخابعیت مقاالت ارسالی  به کنفرانس ، وض2شکل 
دهد. با توجه به این نمودار تعداد مقاالت کننده مقاله را نشان میتوسط ثبت

های زنجیره تامین، مدل سازی مالی، مکانیابی و حمل و نقل ارسالی در زمینه
ارائهآمار  ، به ترتیب4و  3های در شکل ها بوده است.بیشتر از سایر زمینه

آخرین مدرک تحصیلی ساس رشته تحصیلی و ادهندگان  مقاله در کنفرانس بر 
کنندگان از دو رشته شرکترفت تعداد طور که انتظار میانشده است. همبیان

، تنوع محل 6شکل  ها بود.نایع و ریاضی بیشتر از سایر رشتهمهندسی ص
 نکهیم اغریدهد. علین ممختلف را نشا یهاکنندگان از استانسکونت شرکت

دهد، تعداد یم لیتعداد را تشک نیشتریب زدیکنندگان از دانشگاه تعداد شرکت
تهران و مازندران  یهاکنندگان در کنفرانس از استانمحل سکونت شرکت

 باشد.یها ماستان ریاز سا شتریب
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 یفتحعل جعفر دکتر گزارش: ارسال و هیته

 اتیعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالمللنیب کنفرانس نیزدهمیس یعلم ریدب شاهرود، یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو
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 آن یناهموار و کاربردها یسازنهیگزارش کارگاه به 
 ، دانشگاه صنعتی ارومیه1399 ورماهیشهر 27و  26

 

 نیاول زبانیم 1399 ورماهیشهر 27و  26 یدر روزها هیاروم یدانشگاه صنعت
کارگاه در دو بخش  نیآن بود. ا یناهموار و کاربردها یسازنهیکارگاه برخط به

با  ییبا هدف آشنا« و کاربردها دیمسائل جد»و « ناهموار یسازنهیبه یمبان»
حوزه از  نیممکن در ا یقاتیتحق یهافرصتناهموار و  یسازنهیبه میمفاه

 د،یجد یهالیفرانسیردیز یمعرف ،یعدد یهاتمیالگور یتوسعه تیجمله قابل
 زیبرگزار شد. آنال رهینوظهور و غ یهایناهموار در فناور زیآنال یکاربردها

 یهستند که با ارائه اتیاضیاز ر ییهاناهموار شاخه یسازنهیناهموار و به
 یاز مفهوم مشتق و بررس یمیبه عنوان تعم انیرگرادیو ز لیفرانسیردیمفهوم ز

در  دیجد یکردیرو م،یمفاه نیا یکاربردها یها و مطالعهآن یهایژگیو
  د.دهنیارائه م یاضیر یسازنهیبه یهاشده در مدلظاهر یمواجهه با ناهموار

 یدانشگاه صنعت یاضیرخط و به همت گروه رب کارگاه که به صورت کامالً نیا
صبح روز چهارشنبه آغاز شد و در ابتدا دکتر  9در ساعت  شد،میبرگزار  هیاروم
گروه  ریمد ییو دکتر الناز اسگو یو پژوهش یسلوک معاونت آموزش دیوح
 ادامه بر ،ییضمن خوش آمدگو هیاروم یدانشگاه صنعت یکاربرد اتیاضیر

 ریدب ،یکبگان رضاینمودند. سپس دکتر عل دیتاک ییاهکارگاه نیچن یاجرا
 زانیاز م یگزارش ه،یاروم یدانشگاه صنعت یعلم اتیکارگاه و عضو ه ییاجرا

بالغ بر  ،یکارگاه ارائه دادند. طبق گزارش و نیکنندگان در انام شرکتثبت
 نیاز خارج از کشور در ا ییهاگاهدانشگاه کشور و دانش ۸۰کننده از شرکت 17۰

 اتیه یکنندگان از اعضادرصد از شرکت 7۵از  شینام کردند که بثبت دادیرو
 یدوره دکتر انیو دانشجو یدوره دکتر النیها، فارغ التحصدانشگاه یعلم

 دادیرو نیاستقبال از ا زانیبودن موضوع کارگاه، میبودند. با توجه به تخصص
 .قابل توجه بود

 
 آن یناهموار و کاربردها یسازنهیبه کمیته برگزاری کارگاه

 
 یدانشگاه فردوس یعلم اتیعضو ه ،یبخش اول کارگاه، دکتر مسلم زمان در

و « محدب ناهموار یسازنهیبه» یهابا عنوان یمشهد با ارائه دو سخنران
مربوط به مسائل  هیاز مطالب اول یاجمال یشرح« نامحدب ناهموار یسازنهیبه»
 اتیعضو ه پوروسفید. سپس دکتر روح اهلل ناهموار ارائه نمودن یسازنهیبه

هموار تا  یسازنهیاز به» یهابا عنوان یدانشگاه مازندران، دو سخنران یعلم
 یهاروش یو بررس یاروش دسته تمیالگور»و « ناهموار یسازنهیبه
استفاده  کردیرو هایسخنران نیارائه نمودند. در ا« نامحدب لیمسا یسازنهیبه

دسته از مسائل  نیا یحل عدد یهاتمیناهموار در الگور یسازهنیبه میاز مفاه
 سیدر بخش دوم کارگاه توسط پروفسور بور یسخنران نیشد. سپس اول حیتشر

 با عنوان کایآمر تیاست نهیاز دانشگاه و چیمردوخو

 «Parabolic Regularity in Variational Analysis and 

Optimization» 

داد. در روز  انیروز، به کار خود پا نیکارگاه در اول بیترت نیارائه شد و به ا 
 خود را با عنوان یسخنران ایاسترال RMIT از دانشگاه یدوم، دکتر سونا طاهر

 «Nonsmooth optimization models in machine learning» 

 یعلم اتیعضو ه یکبگان رضایصبح، دکتر عل گریارائه دادند. سخنران د 
میمشتقات تعم»با عنوان  اخود ر یبودند که سخنران هیومار یدانشگاه صنعت
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 یارائه کردند. بخش بعد از ظهر کارگاه با سخنران «یخیتار ریس کی افته،ی
  با عنوان کایآمر یسوتانهیاز دانشگاه م یدکتر اشکان محمد

«Variational analysis of composite optimization»  

با  یلیش یاکاالرا از دانشگاه تراپ پهیتر فلدک یآغاز شد و کارگاه با سخنران
 عنوان

 «Global Directional Derivatives with Applications to 

Generalized Convexity and Generalized Monotonicity» 

 یعلم اتیدامنه عضو ه یمانیسل دیدکتر مج یداد. جناب آقا انیبه کار خود پا 
 .رگاه را بر عهده داشتندکا نیا یعلم یریدانشگاه تهران دب

 
 ، دانشگاه صنعتی ارومیهآن یناهموار و کاربردها یسازنهیکارگاه برخط به نیاول

 
 دیکوو وعیش لیشده به دلجادیا طیکارگاه نشان داد که اگر چه شرا نیا تجربه

 نیا یمجاز یشده است، اما استفاده از فضا یحضور ییمانع از گردهما 19
 نهیو با هز یمکان تیمند بدون محدوده است تا افراد عالقهامکان را فراهم آورد

 نیآرا بپردازند. در ا دلشرکت و به تبا یعلم یدادهایبتوانند در رو یحداقل
 یکشور حضور داشتند که فرصت یهااستان یاز تمام یمندانقکارگاه، عال

 یهاکارگاه نیو همچن یکارگاه آموزش نیاست ا دی. امدادیرا نشان م رینظکم
مندان به مجدد عالقه ییفرصت گردهما کینزد ندهیدر آ گرید یآموزش
 لیکه تما یمندانعالق نیرا فراهم آورد. همچن یسازنهیمختلف به یهاحوزه

از  توانندیم ندینما افتیشده در کارگاه را در رادیا یهایسخنران یهالمیدارند ف
خود را  درخواست nonsmoothworkshop@gmail.com لیمیا قیطر

 .ندیارسال فرما
 یکبگان رضایعل دکتر تهیه و تنظیم گزارش:

 هیاروم یدانشگاه صنعت یعلم اتیکارگاه و عضو ه ییاجرا ریدب

 

 کنگره مشترک هوش محاسباتیگزارش  

 دانشگاه فردوسی مشهد، 1399شهریورماه  14تا  12

 

کنگره مشترک هوش محاسباتی توسط قطب علمی رایانش نرم و پردازش 
های انجمن سیستم های علمی کشوری،هوشمند اطالعات و با حمایت انجمن

 المللیهای علمی بینهای هوشمند ایران و انجمنفازی ایران، انجمن سیستم

IFSA  و IEEE   در مجازی صورت به  1399شهریورماه  14تا  12در تاریخ 
 مل دوشا یمشترک هوش محاسبات کنگرهدانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. 

 نیچهارمو  رانیو هوشمند ا یفاز یهاستمیکنگره س نیهشتم شیهما
و  یفاز یهاستمیاست. کنگره س  یو هوش جمع یتکامل یکنفرانس محاسبات

 یهاستمیکنفرانس س نینوزدهمخود شامل دو کنفرانس  زین رانیهوشمند ا
 .است هوشمند یهاستمیکنفرانس س نیهفدهمو  رانیا یفاز

مندان ایرانی تی منحصر به فرد برای تمام عالقهبا هدف ایجاد فرصاین کنگره  
های اصیل، در المللی در دانشگاه، صنعت و جامعه به منظور ارایه پژوهشو بین

. دانشگاه شد برگزار نوآورانه کاربردهای و محاسباتی هوش  متنوع  هایحوزه
وشمند را در های فازی و هفردوسی مشهد اولین دوره کنگره مشترک سیستم

با  1397برگزار نمود و امور اجرایی برگزاری این دوره از دی ماه  13۸6سال 
های علمی حامی آغاز شد. با توجه به موافقت دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن

 د. همچنینشیوع ویروس کرونا، کنگره امسال به صورت مجازی برگزار ش
سایت کنگره برای ده در وبشنام رایگان از طریق بورسیه اعالمامکان ثبت

 شهریورماه، 11 شنبه سه روز در. گردیدتعداد محدودی از عالقمندان فراهم 
 روز که شهریورماه 12 چهارشنبه، روز .شد برگزار کنگره هایکارگاه از تعدادی
 موضوع با کنگره افتتاحیه برنامه صبح، ۸:3۰ ساعت در بود، کنگره آغازین
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 سخنرانی 2 ادامه در و آغاز "انسانی جامعه خدمت در مصنوعی هوش" اصلی
 روز ظهر بعداز در .شد ایراد خارجی و داخلی اساتید از تن 2 توسط کلیدی

 حضور با صنعتی و علمی میزگردها همچنین و تمقاال هاینشست چهارشنبه،
 بخش نخبگان و مدیران و علمی برجسته هایشخصیت و کشوری مقامات
 و کارگاه تعدادی ،نیز پنجشنبه روز. دیگرد رگزارب موازی رهایتاال در صنعت
 روز در انتها در و برگزار شد میزگرد و کلیدی سخنرانی و تمقاال ارائه نشست
 تمقاال ارائه نشست چند و کلیدی سخنرانی 2 بود، کنگره پایانی روز که جمعه
 . ریزی شدبرنامه

 رفت:زیر در نظر گ در پنج بخش تواناین کنگره را میمخاطبین 

مرزهای دانش را در حوزه هوش مصنوعی گسترش که ( جامعه علمی کشور 1)
 دهندمی

( جامعه علمی کشور که از این دستاوردها در تحقیقات کاربردی خود بهره 2)
 گیرندمی

های دولتی یا خصوصی که اکنون با چالشها و شرکتموعه سازمانج( م3)
 کنونی کشور و جهان روبرو هستند های

بنیان که با حلقه واسط دانشگاه و صنعت های دانشجموعه شرکت( م4)
شده و با بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی کارآفرینی و خلق ثروت محسوب

 کنندمی

نسل آینده که میراث دار کلیه دستاوردها و ، به ویژه ( کل جامعه انسانی۵)
 .های بشریت خواهند بودهمچنین چالش

 

 مشترک هوش محاسباتیمراسم افتتاحیه کنگره 

 سخنران عنوان سخنرانی کلیدی

 تهران دانشگاه، پروفسور مشیری های سخت و نرمترکیب داده

L-از ایهم خانواده ساختارها و EQ-دانشگاه شمال غرب  ،پروفسور شین جبرها
 چین

 در آن کاربرد و Makgeolli هایساختار
BCK/BCI-جبرها 

 گیونگ ملی دانشگاه، جون پروفسور
 جنوبی کره سانگ،

 خواجه صنعتی دانشگاه، واستهخ دکتر کاربردها و مفاهیم داده،کالن
 طوسی نصیرالدین

 تهران دانشگاه، طاهری پروفسور کیست؟ هوشمند و چیست هوش

 آگاه انرژی هوشمند شهرهای
 

 صنعتی دانشگاه، فریدونیان دکتر
 طوسی نصیرالدین خواجه

 ارتقا برای مصنوعی هوش دانش مرزهای
 اسالمی علوم هایپژوهش وریبهره

 صنعت و علم شگاهدان، مینایی دکتر
 ایران

 بین مصالحه: وفقی اهمیت بردارینمونه
 سازیبهینه و آمار در تعمق-اکتشاف

 ادینبورگ دانشگاه، الویرا دکتر
 

 هادادهکالن و مصنوعیهوش افزاییهم
 خوب اهداف و کاربردها برای

 و ارتباطات پژوهشگاه،  معین دکتر
 اطالعات فناوری

 آن کاربردهای و مفاهیم: تکاملی محاسبات
 واقعی دنیای در

 صنعتی دانشگاه، گندمی پروفسور
 سیدنی

 

 مدرس عنوان کارگاه

 جباری مهدی دکتر راد،حبیبی دکتر آماری هایروش کمک با هاداده تحلیل

 آبادی لطف صادقی اشکان مهندس ایدنباله هایداده پردازش

 یبیدگل مینایی بهروز دکتر اجتماعی هایشبکه تحلیل

 هایشبکه و عصبی هایشبکه با آشنایی
 عمیق عصبی

 ملکی نیکی محمدحسین مهندس

 عمیق عصبی هایشبکه و عصبی هایشبکه
 )پیشرفته) 2

 ملکی نیکی محمدحسین مهندس

هوشمند پردازش صادقی دکتر   

هوشمند شهر برادران دکتر   

 

 

https://cci2020.um.ac.ir/ch/ferdowsi
https://cci2020.um.ac.ir/ch/ferdowsi
https://cci2020.um.ac.ir/ch/ferdowsi
https://cci2020.um.ac.ir/ch/hafez
https://cci2020.um.ac.ir/ch/hafez
https://cci2020.um.ac.ir/ch/hafez
https://cci2020.um.ac.ir/ch/hafez
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 مراسم افتتاحیه کنگره مشترک هوش محاسباتی

 نویسندگان، بزرگداشت و تقدیر و برتر تمقاال ماعال بر وهعال اختتامیه در
 و پذیرفت انجام محاسباتی هوش پیشکسوت استاد گرامیداشت جهت مراسمی
 ایران هوشمند هایسیستم انجمن منتخب هاینامهپایان و هارساله از همچنین

 علمی عهجام از نمایندگی به کنگره برگزارکنندگان پایان در. آمد عمل به تقدیر
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و داوران هیئت علمی، کمیته زحمات از کشور
 .کردند سپاسگزاری اجرایی پشتیبانی تیم در همکار

معتبر  مجالت با نیز هاییرایزنی مقاالت این از بسیاری عالی کیفیت به توجه با
 یافته مقاالت برجسته اینعلمی پژوهشی انجام شده است تا نسخه توسعه

در این کنگره مقاالت به صورت  .کنگره را مورد بررسی و چاپ قرار دهند
الکترونیکی از طریق وب سایت کنگره دریافت و بر اساس اصالت، اهمیت، 

. شدندکیفیت و شفافیت توسط داوران محترم بررسی و پذیرش یا عدم پذیرش 

 عنوان 14۰ از بیش میان این از که شده بود دریافت کامل مقاله 24۰  بیش از
 مقاالت مجموع در چاپ و سخنرانی برای مستقل، داوری 2 حداقل از پس

در طی سه روز برگزاری کنگره نیز  .شدند پذیرفته علمی کمیته توسط کنگره
شده  های آموزشی برای استفاده کارشناسان از صنعت در نظر گرفتهکارگاه

صصی در طی نشست تخ 33میزگرد و  ۵ ،نرانی کلیدیسخ 1۰ همچنین است.

 .سه روز برگزاری کنگره ارایه شد

 سایت کنگرهوبمنبع: 

 

 های آتیرسانی کنفرانساطالع 

 هاالمللی تحلیل پوششی دادهدوازدهمین کنفرانس بین 

 ، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن1399 آبان 2و  1مهر،  3۰
 )فراخوان دوم(

 

در تاریخ  هاداده یپوشش لیحلت یرانیانجمن االمللی دوازدهمین کنفرانس بین
از جمله . شدخواهد برگزار  تنکابن زیبای در شهر 1399آبان  2مهر تا  3۰

لیل پوششی های علمی در حوزه تحتبادل یافتهرگزاری این کنفرانس، اهداف ب

ها تری برای تبادل افکار و اندیشهفراهم آوردن بس ن،ها و کاربردهای آداده

توسعۀ ارتباط بین  ،ران و خبرگان علمی و صنعتیمیان دانشمندان، پژوهشگ
 ارائه، های اجرایی کشورها و دستگاهدانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان

ریزی سازمانی گیری و ارزیابی عملکرد در برنامههای تصمیمکاربردهای مدل

ها و ای آشنایی مسئولین، نهادها، شرکتایجاد فضایی بر ، و مدیریت اجرایی
 هاعلمی و کاربردی تحلیل پوششی دادهذاران با آخرین دستاوردهای گسرمایه

ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان کارشناسان، اساتید و  و
 های زیر عنوان شده است:در محور پژوهشگران جوان

 داده ها در کسب و کار یپوشش لیکاربرد تحل -

 داده ها یپوشش لیو تحل ارهیچند مع یریگ میتصم -

 تیعدم قطع طیداده ها در شرا یپوشش لیتحل -

 یابیداده ها در الگو  یپوشش لیتحل -

 داده ها یپوشش لیدر تحل دیجد یها یتئور -

 داده ها یپوشش لیدر تحل یبیترک یها مدل -

 در کسب و کار یابیارز یچوب و شاخص ها چار -
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 و کالن داده ها یداده ها در داده کاو یپوشش لیتحل -

 رهیو زنج تیریداده ها در اقتصاد، مد یشپوش لیتحل یکاربرد مباحث -
 نیتام

 

 همچنین تاکنون دو کارگاه به شرح زیر تدارک دیده شده است:

 :1کارگاه آموزشی شماره

 سازی استوارها و بهینهتحلیل پوششی داده

 پزمان پیکانی مدرس:

 1۵لغایت 13ساعت  99مهر  3۰زمان برگزاری: 

 :2کارگاه اموزشی شماره

 نویسیمقاله

 نژاددکتر علی ابراهیم مدرس:

 11لغایت  9ساعت  99آبان  ۰1زمان برگزاری: 

 

 

 

 شایان ذکر است این کنفرانس بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 1399 شهریور 30 مهلت ارسال مقاله:

 1399 مهر 15 نام در کنفرانس:مهلت ثبت

 1399مهر  30 تاریخ برگزاری کنفرانس:

 شهدای کوچه ،یغرب یفردوس ابانخی ،تنکابن ،مازندران :دبیرخانه درسآ

 تنکابن ندگانیآ عالی آموزش موسسه، دانشجو

 ۰11-۵42۸۸۸۵1 :تلفن

 dea12@irandeas.ir :لیمیا

 

 یهاستمیس یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول 

 یو خدمات یدیتول
 النیدانشگاه گ، 1399آبان  21

 
و تبادل نظر  یشیاندآوردن امکان همپروردگار متعال و به منظور فراهم یاریبا 
 یابیو دست یعلم یهاتیرصد فعال ،ینظران و فعاالن صنعتصاحب د،یاسات نیب

 یهاستمیس یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول»  ،یپژوهش یهاافتهی نیبه آخر
 یتوسط گروه مهندس 1399ماه آبان 22و  21 یدر روزها «یو خدمات یدیتول

 اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یعلم تیو با حما النیدانشگاه گ عیصنا
و  یمحترم، پژوهشگران گرام دیاسات هیاز کل لهیوسنیبد د.برگزار خواهد ش

که  شودیو کاربرد آن دعوت م یسازنهیمند به مباحث بهعالقه انیدانشجو
خود بر غنا  یپژوهش یدستاوردها نیدتریضمن شرکت در کنفرانس، با ارائه جد

 .ندیفزایکنفرانس ب یعلم تیفیو ک

 محورهای کنفرانس:

 یداده کاو 

 یساز هیشب 

 پروژه تیریمد 

 یصنعت گردشگر 

 سالمت یها ستمیس 

 یمحاسبات نرم و فاز 

 کسب و کار تیریمد 

 یرقطعیغ یساز نهیبه 

و  آزادها، برای عموم عالقمندان شرکت درکارگاه

 است. رایگان

mailto:dea12@irandeas.ir
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 نیتأم رهیو زنج کیلجست 

 مهیصنعت بورس، بانک و ب 

 یره ورو به تیفیک تیریمد 

 راتیو تعم ینگهدار تیریمد 

 یدر علوم مهندس یساز نهیبه 

 یو کنترل موجود دیتول یزیبرنامه ر 

 یباز هیو نظر ارهیچند مع یریگ میتصم 

 یشهر یها ستمیو س یآب و انرژ یها ستمیس 

 
در  یدانشگاه اساتید برجستهاز  یتعداد یسخنران باکنفرانس  نیاهمچنین، 
 .برگزار خواهد شد این حوزه

 
 دکتر مهدی غضنفری

 استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران

 وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت

 های تحقیقاتی و انطباق آن با نیازهای صنعتیحوزه عنوان سخنرانی:

 
 دکتر رضا توکلی مقدم

 استاد تمام دانشگاه تهران

 عضو وابسته شاخه مهندسی صنایع، گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم

 تحول دیجیتالی و انقالب صنعتی چهارم عنوان سخنرانی:

 
 دکتر میرسامان پیشوایی

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 ISI-ESI  دانشمند یک درصد برتر جهان در حوزه مهندسی به استناد گزارش

 گیری فازی در حوزه سالمتهای تصمیمکاربردهای مدل عنوان سخنرانی:

 
 پوشدکتر فرهاد دلق

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن

وضعیت موجود صنایع استان گیالن و الزامات تحقق شعار  عنوان سخنرانی:
 جهش تولید

ستاد مبارزه با کرونا و عدم  یابالغ یهاذکر است که براساس پروتکل انیشا
کنفرانس مذکور به صورت  ،یعلم یهاشیهما یحضور یامکان برگزار

 .گرددیبرگزار م یمجاز

 1399 مهر 25 مهلت ارسال مقاله:

 1399 مهر 30 :اعالم نتایج داوری

 1399 آبان 22و  21 تاریخ برگزاری کنفرانس:

 شهدای کوچه ،یغرب یفردوس ابانخی ،تنکابن ،مازندران :دبیرخانه درسآ

 تنکابن ندگانیآ عالی آموزش موسسه، دانشجو

 http://copss.guilan.ac.ir :وبسایت

 

 ارسال فراخوان:
 دکتر سید امین بدری
 دبیر علمی کنفرانس

https://scholar.google.com/citations?user=2mc8edEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=gqVUx4cAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=uGe1UvQAAAAJ&hl=en
https://gil.mimt.gov.ir/general_content/148920-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://gil.mimt.gov.ir/general_content/148920-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://gil.mimt.gov.ir/general_content/148920-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
http://copss.guilan.ac.ir/
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 عیصنا یهندسم یالمل نیکنفرانس ب نیهفدهم 
 مشهد یدانشگاه فردوس

 
گروه  یزبانیدر شهر مشهد و به م عیصنا یمهندس یالملنیکنفرانس ب نیهفدهم
 1399ماه بهمن 16و  1۵ یهاخیمشهد در تار یدانشگاه فردوس عیصنا یمهندس

. هدف از شودیکنفرانس به صورت ساالنه برگزار م نیبرگزار خواهد شد. ا
ها دهیتبادل ا ،یاربردو ک یعلم یهادستاورد نیارائه آخر کنفرانس نیا یبرگزار

 یمختلف مهندس یهادر حوزه یو پژوهش یثر علمؤارتباطات م یو برقرار
 :باشدیم در محورهای زیر عیصنا

 بزرگ یهاداده و داده لیتحل 

 خبره یهاستمیو س یمصنوع هوش 

 دانش تیریو مد یاطالعات یهاستمیس تیریمد 

 اتیدر عمل قیحقو ت یسازنهیبه 

 نیتام رهیزنج تیریو مد کیلجست 

 یابیریو مس یابیمکان 

 یو کنترل موجود دیتول یزیربرنامه 

 یو زمانبند اتیعمل یتوال 

 تیفیک یو مهندس تیریمد 

 ییاینت و پا ،یمنیا یهاستمیس 

 سالمت یهاستمیس یمهندس 

 ندهایفرآ تیریو مد هاستمیس یشناسییایپو ،یستمیس تفکر 

 یانسان یو فاکتورها یارگونوم 

 دیساخت و تول یمهندس 

 یمال تیریو مد یمهندس اقتصاد 

 پروژه تیریمد 

 یساز هیشب 

 یکاربرد یمحورها: 

o نوپا یو کسب و کارها ینیکارآفر 

o کیالکترون تجارت 

o اطالعات و ارتباطات یفناور 

o یارتباط با مشتر تیریمد 

o سالمت سمیو تور سمیتور صنعت 

o ییغذا عیصنا 

o یدفاع عیصنا 

o یرژان 

o ستیز طیمح 

o یشهر تیریمد 

o (...خودرو، ،ی)فوالد، نفت و گاز، کشاورزیادیبن عیصنا 

o (،ی)حمل و نقل، آموزش، مالیخدمات عیصنا... 

با توجه به  عیصنا یمهندس یالمللنیکنفرانس ب نیکه هفدهمشایان ذکر است 
هرچه  یبرگزار یدر راستاو  کرونا یماریاز ب یناش ینیبشیپ رقابلیغ طیشرا

شرکت همه  یو بدون استرس برا منیا طیشرا جادیهتر کنفرانس و اب
 برگزار خواهد شد. "یمجاز"به صورت  پژوهشگران

 مهم یهاخیتار
 1399آبان  1۵ مهلت ارسال اصل مقاالت : نیآخر

 1399 ید 1۵: نتایج داوری

 1399 ید 2۵ : شیمهلت ثبت نام در هما نیآخر

گروه  ،یمشهد، دانشکده مهندس یفردوسدانشگاه  ،یآزاد دانیمشهد، م :آدرس

 عیصنا یمهندس

 ۰۵1-3۸۸۰6۰61 تلفن:

 iiiec17@um.ac.ir ایمیل:

 iiiec17@um.ac.ir :وبسایت

 



 

13  

 

 (26شماره ) 1399تابستان ،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Summer 2020 (No. 26) 

 معرفی دانشگاه گیالن 

 یو خدمات یدیتول یهاستمیس یسازنهیبه یکنفرانس مل نیاول میزبان

 
 تیعالف یبازرگان یبا عنوان مدرسه عال 1346از سال  النیدانشگاه گ

گسترش  یشورا بیبه تصو 13۵3و در سال  خود را آغاز نمود یآموزش

 نبی قرارداد چارچوب در 13۵4–۵۵ یهاو در سال دیرس یآموزش عال
و از سال  سی، تاسالنیسابق، دانشگاه گ یو آلمان غرب رانیا یهادولت
رشته  9دانشجو در  1۵۵ رشیخود را با پذ یآموزش یهاتیفعال 13۵6
  .غاز نمودآ یلیتحص
بطور مستقل و بدون  النیدانشگاه گ ،یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

و با  یلیرشته تحص ۸خود را در  یآموزش یهاتیبه آلمان، فعال یوابستگ
در  یدانشجو از سرگرفت و با رشد و گسترش آموزش عال ۵۰۰حدود 

و  یانسان ،علومیکشاورز علوم ،ی، فنهیعلوم پا یهاکشور، دانشکده
 ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب زیساخته شد و پس از آن ن یپزشک

 .شدند سیو هنر تاس یو معمار یعیدانشکده منابع طب
رشته  2۵3 ،یکارشناس شیرشته گرا 137هم اکنون در  النیدانشگاه گ 

 ۵44و در مجموع در  یدکتر شیرشته گرا 1۵4ارشد،  یکارشناس شیگرا
 .دریپذیدانشجو م شیرشته گرا

و دو  سیواحد پرد کیدانشکده و  1۰دانشگاه در حال حاضر با  نیا
 أتیعضو ه ۵۸4( با یشناس النیخزر و گ یایدر ی)حوضه آب پژوهشکده

هزار  7خانم و  یهزار دانشجو 9هزار دانشجو )حدود  17۰۰۰ حدود ،یعلم
در منطقه شمال  یمراکز آموزش عال نیآقا( و به عنوان بزرگتر یدانشجو
است و ساالنه حدود  یو پژوهش یآموزش یها تیشغول به فعالکشور م

 یلیدر مقاطع تحص شگرای–رشته ۵44نفر دانشجو را در  4۵۰۰
روزانه، شبانه،  یدوره ها یبرا یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس

 هیاتحاد یدانشگاه با اعضا نیو ا دینما یم رشیپذ یو مجاز سیپرد
 یهااز دانشگاه یخزر ، برخ یایدر هیشحا یکشور ها یدولت یدانشگاه ها

و تبادل استاد  یاروپا ارتباطات علم هیو اتحاد ایجنوب شرق آس یکشورها
 .و دانشجو دارد

 یجهان یبندو رتبه یالمللنیبرتر سه نظام ب یهاگرفتن در جمع دانشگاه قرار
گاه و ده دانش ایدرصد برتر دن کی یهاو دسته دانشگاه یشانگها دن،یل ،مزیتا

 .است النیدانشگاه گ یهایاز توانمند یبرتر جامع کشور جزئ
و ارائه  یبا هدف گسترش آموزش عال النیشرق گ یو مهندس یفن دانشکده

 ژهیبه و یدانشگاه التیبه عالقمندان تحص یو پژوهش یخدمات آموزش
نقاط استان  نیباتریاز ز یکیو غرب مازندران در  النیجوانان منطقه شرق گ

  ست.شده ا سیشهرستان رودسر کنار ساحل خزر، تاس الن،یگ
در سه  النیدانشگاه گ یدانشکده ها نیتراز موفق یکیدانشکده بعنوان  نیا

. رشته مهندسی صنایع به دهدیخود را انجام م یهاتیفعال یگروه آموزش
منظور تحقیق و بررسی مشکالت موجود با نگاه به آینده و تربیت نیروی 

اندازی دانشکده فنی و همزمان با راه 1392مورد نیاز در سال انسانی متخصص 
مهندسی شرق ایجاد شد. اولین دانشجویان رشته مهندصی صنایع در نیمسال 

های اکنون در دانشگاهالتحصیل شدند که همفارغ 96-9۵دوم سال تحصیلی 
معتبر در دوره تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل بوده و یا جذب بازار کار 

زیر نظر معاونت فرهنگی  1393اند. انجمن علمی مهندسی صنایع، در سال شده
دانشگاه شروع به فعالیت نمود. اهداف اصلی انجمن آشناکردن دانشجویان با 

های دانشجویان و در یک دورنمای شغلی یک مهندس صنایع و توسعه مهارت
ایان ذکر است ش جمله توانمندسازی دانشجویان برای حضور در بازار کار است.

دوره کنفرانس  نیاول یکننده اصلنشکده برگزاردا عیصنا یگروه مهندسکه 
 خواهد بود. یو خدمات یدیتول یهاستمیس یساز نهیبه
 

  

  
 گیالن نمایی از طبیعت زیبای دانشگاه

 
 منبع: سایت دانشگاه گیالن
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 معرفی کتاب 

 یدر هوش مصنوع نینو یکردیرونام کتاب: 
 گینورو تریپ، جاناتان راسلاستوارت : نیمؤلف

 
 

بوده است که دامنه رشته هوش  نیبر ا سندگانیکتاب، تالش نو نیدر ا
کتاب، منطق،  نیا ید. گستردگنقرار ده یرا به طور کامل مورد بررس یمصنوع

از  یاقدام و حت ،یریادگیادراک، استدالل،  وسته،یپ اتیاضیاحتمال، ر
. ردیگیمرا در بر یاارهیکاوشگر س یهاتا روبات یکیزالکترونیر یهادستگاه

موضوع  نیاست. عنوان مذکور به ا نینو یکردیکتاب، رو نیا یعنوان فرع
به سبک  یشاخه از هوش مصنوع ریهر ز حیتوض یکه به جا کندیاشاره م

چارچوب  کیدر  نهیزم نیها در اشده است تا تمام دانسته یخاص خودش، سع
از  شیاست که در ب یاتیکتاب، انتقال نظر نیا یند. هدف اصلمشترک ارائه شو

در دو  نیو همچن یمربوط به هوش مصنوع قاتیپنجاه سال گذشته در تحق
کتاب  نیا یایاز مزا یکیدر علوم مربوطه مطرح شده است.  ریهزار سال اخ

از حد است. هر کجا که  شیب یرسم انیاز ب زیارائه نظرات با حفظ دقت و پره
 میشده است تا مفاه جاندهگن زیشبه برنامه ن یهاتمیبوده است، الگور ازین

شده  یطراح یاستفاده در دوره کارشناس یکتاب عمدتاً برا نیا .تر شودملموس
به عنوان کتاب  تواندیم هاتمیالگور ادیو تعداد ز تیجامع لیاست. اما به دل

هوش  یو دکترا ارشد یکارشناس انیدانشجو الن،یالتحصفارغ یمرجع برا
دانش خود هستند، مورد  یبه گسترش مرزها لیکه ما ینیو متخصص یمصنوع

 انهیعلم را هیپا میبا مفاه ییکتاب، آشنا نیا ازینشی. تنها پردیقرار گ تفادهاس
 لیفرانسیحساب د نی. همچنباشدی( میدگیچیها و پساختمان داده ها،تمی)الگور

 .خواهد بود دیمف یآمار یریادگیو  یعصب یهادر درک شبکه

 یدگاهید ،یشده است. بخش اول، هوش مصنوع میبه هشت بخش تقس کتاب
یکه م ییهاهوشمند )سامانه یکارگزارها هیرا بر اساس نظر یاز هوش مصنوع

انجام شود و سپس آن را انجام دهند(  یکنند که چه کار یریگمیتصم توانند
 یقعدر موا یریگمیتصم یها. بخش دوم، حل مساله، بر روشکندیعرضه م

 کیدر نظر گرفت )مانند سفر در  زیتر را ناز قبل چند قدم بعد دیکه با پردازدیم
ارائه دانش  یهاهشطرنج(. بخش سوم، دانش و استدالل، را یباز ایکشور و 

به چه شکل است و در حال حاضر  کند،یچگونه عمل م لیدرباره جهان)از قب
دانش به  نیاستدالل با ا یدر بر دارد( و چگونگ یاجهیچه نت اقدامات مختلف

 ،یزیر. سپس، بخش چهارم، برنامهدهدیرا مورد بحث قرار م یصورت منطق
درباره  یریگمیتصم یاستدالل برا یهاروش نیاستفاده از ا یدرباره چگونگ

برنامه( به بحث  کی)به طور مشخص با ساختن  ردیصورت گ یچه اقدام کهنیا
سوم و  یهامشابه بخش ،یرمنطقی. بخش پنجم، دانش و استدالل غازدپردیم

 تیقطعرا در حضور عدم یریگمیتفاوت که استدالل و تصم نیچهارم است، با ا
 یو مداوا صیبه عنوان مثال، سامانه تشخ ) دهدیدر مورد جهان انجام م

از  یآن بخش یدو تا پنج، به بررس یهاهم رفته، بخش یرو .(یپزشک
را بر عهده دارند.  یریگمیتصم تیکه مسئول پردازدیهوشمند م یرگزارهاکا

 یتوسط اجزا ازیدانش مورد ن دیتول یهاروش ،یریادگیبخش ششم، 
 ییها. بخش هفتم، ارتباط، ادراک و اقدام، راهکندیم فیرا توص رندهیگمیتصم
که در خود را احساس کند و بداند  طیمح تواندیهوشمند م کارگزار کیکه 
 یهادرک زبان( و راه ایو  ییالمسه، شنوا ،یینایب قی)از طر گذردیچه م طیمح
( یعیزبان طب انیب ایحرکت روبات و  قی)از طر یبرنامه به اقدامات واقع لیتبد

هوش  ندهیو آ تهگذش ،یریگجهیبخش هشتم، نت ت،ی. در نهاکندیم یرا بررس
 لیو تحل هیرا مورد تجز یعهوش مصنو یو اخالق یفلسف میو مفاه یمصنوع
  دهد.یقرار م

 

 

 دعوت به ارسال خبر

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

الکترونیکی(، گزارش  حاًیترجکند که با ارسال اخبار )می دعوت
 ها و ... به نشانیها، آگهیخواندنی، دیدگاهها، نکات همایش

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

نویسنده در نشریه خبری  باناماخبار ارسالی پس از تصویب، همراه 
 درج خواهد شد.

 ر عملیاتسردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق د

mailto:niors.info@gmail.com
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 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتکنفرانس بین هفتمین

 سمناندانشگاه 

 

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتکنفرانس بین منهشت
 فردوسی مشهددانشگاه 

 

 

 

 

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتکنفرانس بین هفتمین
 سمناننشگاه دا

 

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتکنفرانس بین هشتمین
 فردوسی مشهددانشگاه 

 

 

 

 

انجمن ایرانی  المللیهفتمین و هشتمین کنفرانس بینتصاویر منتخب از 

 تحقیق در عملیات
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 های سراسر کشور:انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

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

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .2

 خانم دکتر ترانه تجویدی ()سالزهرا  دانشگاه .3

 دکتر سید مسعود مصدق خواه یآقا )ع( امام حسین دانشگاه .4

 آقای دکتر حسین موسایی دانشگاه بجنورد .۵
 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان یبوعل دانشگاه .6

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

 تر جواد نعمتیاندک یآقا تبریز دانشگاه .۸

 دکتر عادل آذر یآقا مدرس تربیت دانشگاه .9

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .1۰

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .11

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه یراز دانشگاه .12

 دکترمجید ادیب یآقا زنجان دانشگاه .13

 لوچستانو ب سیستان دانشگاه .14

 دانشگاه سمنان .1۵

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .16

 یا... معافدکتر سید عنایت یآقا شهید باهنر کرمان دانشگاه .17

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز شهید چمران دانشگاه .1۸

 یهدکتر نظام الدین فق یآقا شیراز دانشگاه .19

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا اصفهان یصنعت دانشگاه .2۰

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر یصنعت دانشگاه .21

خواجه نصیرالدین  یصنعت دانشگاه .22
 یطوس

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .23

 ییرام یالدین مهدودکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .24

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .2۵

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .26

 یدکتر مقصود امیر یآقا یطباطبائ عالمه دانشگاه .27

 ایران و صنعت علم دانشگاه .2۸

 دانشگاه علوم پایه دامغان .29

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا
 آقای دکتر علی عباسی مالیی

 

 :هاکشور سایرهای ی انجمن در دانشگاهنمایندگ 

 گوانگجو، چین دانشگاه .1

 دانشگاه برمه، آلمان .2

 آمریکا، MITدانشگاه  .3

 دانشگاه استراوا، چک .4

 دانشگاه سلطان قابوس، عمان .۵

 دانشگاه فوشان، چین .6

 آقای دکتر هادی زاویه
 الهام بهمنش دکتر خانم
 نیما کاظمی دکتر آقای

 آقای دکتر مهدی طلوع
 Chefi Triki آقای دکتر
 Bing-Yuan Caoآقای دکتر 

 

 نام دانشگاه

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .3۰

 قم دانشگاه .31

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا گیالن دانشگاه .32

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .33

 یشکر یدکتر عل یاآق مراغه دانشگاه .34

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .3۵

 نژادیدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .36

 یصابر یمهندس مرتض یآقا دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش .37
 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .3۸

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .39
 ه تهراندانشگا

 خانم دکتر نازی قمشلو

علوم پایه  یتحصیالت تکمیلمرکز  .4۰
 زنجان

 دانشگاه علم و فناوری مازندران .41

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا
 یآقائیدکتر مصطفی حاجآقای 

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .42

 مرکز مشهد .43
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  نشگاه آزاد اسالمیدا

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .44

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .4۵

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .46

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .47

 یزاده لطفدکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .4۸

 ح جلودارمهدی فالدکتر  یآقا واحد قائمشهر .49

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .۵۰

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .۵1

 واحد نور .۵2

 واحد تبریز .۵3

 واحد ارومیه .۵4
 

 غیرانتفاعیدانشگاه 

 علوم و فنون مازندراندانشگاه  .۵۵

 شمال آملدانشگاه  .۵6

 یپرچیکالی یرحمان نژدکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 ادادیخانم دکتر مریم خد
 
 
 

 آقای دکتر ایرج مهدوی
 پورآقای محمد نبی
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تمامی دانشجویان و 
توانند جهت عالقمندان می

عضویت و یا کسب اطالعات 
ها و بیشتر در خصوص فعالیت

مزایای عضویت در انجمن به 
نمایندگان انجمن مستقر در 

 های ذیل مراجعه کنند.دانشگاه
می عالقمندان همچنین از تما

شود که جهت دعوت می
دریافت نمایندگی انجمن در 

ها و موسسات سایر دانشگاه
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.ir  در دسترس
.است

 عضویت حقوقی:
 اتیموسها، کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت
دریافت و  با توانندیم مندعالقه

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
 نجاپَروَو یا دریافت  فرم مقابل)

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

 درآیند.
در صورت نیاز به کسب 

با  لطفاطالعات بیشتر 
 دبیرخانه انجمن مکاتبه فرمایید.

 :حامیان انجمن
 

 
 

 

 

http://www.iors.ir/


 

 

 

 

 درخواست عضویت حقیقی

 . مشخصات فردی:۱

 ............................................................................... نام خانوادگی:  ................................................ 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:

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

 ......................... ذکر شود □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:........................،  تلفن همراه )ضروری(: 
 ............................................................................................... نشانی پست الکترونیکی:

 . اطالعات مربوط به عضویت:3

 1.1۰۰.۰۰۰ساله: سه □ -ریال ۸۰۰.۰۰۰ساله: دو □-ریال ۵۰۰.۰۰۰ساله: یک □ اعضای پیوسته )دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد(:
 ریال

 ریال 4۵۰.۰۰۰ساله: دو □ -ریال 2۵۰.۰۰۰ساله: یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.۵۰۰.۰۰۰ □حق عضویت پیوسته دائم:

 توضیحات:

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

 :پرداخت حق عضویت به طرق ذیل مقدور است 

ه نام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سپس ارسال تصویر فیش واریزی بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ب 29/32499۵1۸واریز به حساب جاری شماره  -1
 . info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 

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

 www.iors.ir. وبگاه انجمن: 146۵۸6۵۵49کد پستی  - 37پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران آدرس:  
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