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 خبرنامه 
 اتیعمل درانجمن ایرانی تحقیق  

   1400 بهار و تابستان، 28شماره  

 

انجمن    یه ینشر  خبرنامه علمی  و  در  خبری  تحقیق  ایرانی 

  .ابد یی متوسط انجمن انتشار   عملیات است که

 

 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات :ازیامتصاحب

 دکتر سید هادی ناصری  :رمسئولیمد

 سلیم باوندی  سردبیر:

توکلی دکتر    تحریریه:هیأت   فرهاد  رضا  دکتر  مقدم، 

زاده لطفی، دکتر جعفر فتحعلی، دکتر محمد مهدی  حسین

سیرت، دکتر داود  ، دکتر ملیحه نیک پایدار، دکتر ساناز ریواز 

 درویشی سلوکالیی 

 1400 بهار و تابستان  تاریخ انتشار:

 سلیم باوندی تنظیم:طراحی و 

 جلد  1000 شمارگان:

انجمن   نشانی: نمایندگی  دفتر  مازندران،  دانشگاه  بابلسر، 

 تحقیق در عملیات

 09119113181-01135302472 و دورنگار:تلفن  

 نشانی الکترونیک خبرنامه: 

niors.info@gmail.com                               

 info@iors.ir                   نشانی الکترونیک انجمن:

              www.iors.ir                               :اینترنتیپایگاه 
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 :سردبیرسخن 
 یچالش  نیتربزرگسالمت و    یکرونا در حال حاضر بحران جهان  ویروس 

  ن یدر ا  .است  دوم تاکنون تجربه کرده  ی است که بشر از زمان جنگ جهان 
  یسازو آماده  یماریاز ب  یریشگیندارد، پ  یدرمان خاص   یمار یکه ب  طیشرا

بهداشت درمان   ی خدمات  مهم  یک ی  است.  اهمیت  حائز  ار یبس  یو   ن یتراز 

  است.از جامعه    یتوجهقابل ینه کردن بخش  رد واکسامو  ن یموضوعات در ا
واقع شود که    تواندیم  یزمان  ونیناسیواکس افراد جامعه   ٧٠موفق  درصد 

امید است تا با تدابیر مناسب و همراهی مردم هر چه  واکسن زده باشند.  
شود.  سریع محقق  حیاتی  امر  این  م  نجایا   درتر  به    مجدداًتا    دانمیالزم 

 اتیدر عمل  قی تحق  یرانیانجمن ا  یخبر  هینشر  هیریتحر  اتیاز ه  یندگینما
و   یخدمات  یروهایو ن  ارانیاعم از پزشکان و پرستاران، به  یاز کادر پزشک

بوده در صف مقدم مبارزه با کرونا   یادیحوزه که مدت ز  نیهمه فعاالن در ا
 کنم.  یهستند، قدردان

نشریه   لهیوسنیبد از  دیگری  ایرانیشماره  انجمن  خبری   ی 
)شماره  تحقیق تابستان ،  هشتمو    بیستدرعملیات  و  جهت 14٠٠  بهار   )

سایر   و  انجمن  محترم  اعضای  و   مندانعالقهاستحضار  مدیران  گرامی، 
و    نظرانصاحب اخبار  از  ارائه هاتی فعالصنایع  انجمن  گرفته  صورت  ی 

 .گرددیم
که با ارسال مطالب علمی و خبری خود   شودیماز خوانندگان گرامی دعوت  

 آموختگاندانشها و  دانشگاه، اخبار علمی  هاکنفرانساعم از اخبار برگزاری  
تحصیالتدوره نرم های  و  نشریه  کتاب،  معرفی  مرتبط،  افزار، تکمیلی 

و  تحقیقاتی  مراکز  معرفیپایگاه معرفی  اینترنتی،  برگزیده،  های  مقاالت 
تهیه  در  را  ما  دیگر  پیشنهادی  موضوعات  یا  و  آموزشی  محتوای  تهیه 

با نام نویسنده در   شدهرفتهیپذی آتی خبرنامه یاری نمایند. مطالب  ها شماره
 خبرنامه و همچنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس

https://t.me/iors_Newsletters 
 منتشر خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 خوانید: مطالبی که در این شماره می 

 سخن سردبیر  •

تحقیق در  المللی انجمن ایرانی چهاردهمین کنفرانس بین  •

 )فراخوان دوم(  عملیات

 ش دان  اطالعات و یفناور  یالمللن یکنفرانس ب ن یدوازدهم •

 ران یو هوشمند ا یفاز  یهاستم یکنگره س  نینهم •

اول •   نینو  یهاو روش   یسازنه یبه  ی کنفرانس مل   ن یگزارش 

 ه مسال حل

 ک یو لجست ونقلحمل  ی ن کنفرانس مل یگزارش اول •

 ها دانشگاه  اخبار انجمن و  •

 نهاوند دانشگاه  ی معرف •

 معرفی کتاب  •

 های سراسر کشور اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه •

 فرم عضویت حقوقی  •

 فرم عضویت حقیقی  •
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المللی انجمن ایرانی تحقیق در  چهاردهمین کنفرانس بین  

 )فراخوان دوم(  عملیات 
 سجاد صنعتی   دانشگاه،  14٠٠ مهر 2۹ الی 2٧

 

 2٧  تاریخ  در  عملیات  در  تحقیق  ایرانی  انجمن  یالمللنیب  کنفرانس  چهاردهمین
 خواهد   برگزار  مشهد  شهر  در  سجاد،صنعتی    دانشگاه  توسط  14٠٠  مهر  2۹الی  
خود را در قالب »مقاالت«    یعلم  یهاافتهی   نیدتریجد  توانندیم  مندانعالقه   .شد

 :ندیارسال نمادر محورهای زیر  «یتیریو »تجارب مد

 غیرخطی  و خطی یسازنهیبه  •

  استوار،   ای،بازه  احتمالی،  فازی،)   قطعیت  عدم  شرایط   در  سازیبهینه •
 تصادفی و ...  خاکستری،

 یسازه یشب بر مبتنی سازیبهینه •

 ترکیباتی یسازنهیبه  •

 عددی یسازنهیبه  •

 معکوس  سازیبهینه •

 شبکه  و ونقلحمل هایمدل سازیبهینه •

 آن  کاربردهای و بهینه کنترل •

 تخصیص  و یابیمکان •

 لجستیک و نیتأم زنجیره •

 بندیزمان و پروژه مدیریت •

 ریسک  و مالی سازیمدل •

 آن کاربردهای و چندمعیاره گیریتصمیم •

 ابتکاری  فرا و ابتکاری هایروش •

 ها داده پوششی تحلیل •

 (سازیبهینه هوشمند هایروش ) نرم محاسبات •

 ( و... آماری  یهاروش ،یکاوداده) داده علم •

  انرژی،   نظامی،  و  دفاعی  صنایع  در  عملیات  در  تحقیق  کاربردهای •
 ...و پزشکی

 پساکرونا و کرونا دوران در عملیات در تحقیق   نقش •

 
 است:  شدهیزیربرنامه سخنرانی کلیدی برای این کنفرانس   چهارتاکنون 

 
 

 

 مهرگان محمدرضادکتر  •

دانشگاه   مدیریت  دانشکده  پیشکسوت  استاد 
در  تحقیق  حوزه  برجسته  مؤلف  و  تهران 

 عملیات 

 بررسی علل ضعف تحقیق در عملیات در ایران عنوان سخنرانی:

⚫⚫⚫ 

• Dr. Hamed Soleimani 

Research Fellow in Data Science in 

Melbourne Centre for Data Science, 

University of Melbourne, Australia. 

Title: Instance Space Analysis for Automated 

Algorithm Selection 

⚫⚫⚫ 

• Dr. Mohammad-R. Akbarzadeh-T.   
Professor and director of the 

Center of Excellence on Soft 

Computing and Intelligent 

Information Processing (SCIIP), 

Electrical Engineering Department, Ferdowsi 

University of Mashhad 

Title: Many-Objective Optimization with 

Subjective, Noisy, and Incomplete Observations 

⚫⚫⚫ 

• Dr. Mohammad Darayi 

Assistant Professor of Systems 

Engineering, Great Valley School of 

Graduate Professional Studies, The 

Pennsylvania State University 

Title: Infrastructure Network Resilience and 

Economic Impacts: Applications in Multi-modal 

Freight Transportation 

 سخنران کلیدی



 

4  

 

 (28شماره ) 14٠٠ بهار و تابستان،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه
 

The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Spring and Summer 2021 (No. 28) 

در    نیهمچن منتخب  کمقاالت  مجالت  در    افتهیتوسعه   صورتبه   نفرانس  این 
 : رسندی به چاپ م منتخب زیر

• Iranian Journal of Operations Research (IJOR) 

• International Journal of Engineering (IJE) 

• Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 

(JAIDM) 

• Control and Optimization in Applied Mathematics 

(COAM) 

• Iranian Journal of Numerical Analysis and 

Optimization (IJNAO) 

• Journal of Quality Engineering and Production 

Optimization (JQEPO) 

• Iranian Journal of Engineering Education (IJEE) 

 

 
 

برنامه  دیگر  ب  نی چهاردهمهای  از  ا  یالمللن یکنفرانس  در    قی تحق  یرانیانجمن 
 یبا همکار  ات«یو عمل  دیتول  تیریت عنوان »مدتحای  برگزاری مسابقه   ،اتیعمل

مهندس فردوس  عیصنا  یگروه  اصلاستمشهد    یدانشگاه  مسابقه    نیا  ی. هدف 
 یهاکیتکن  یریکارگبه در    انآموختگو دانش   انیدانشجو  یهایتوانمند  یارتقا
 بر اساس کنندگان  شرکت  هیمسابقه کل  نیا  در   .است  ی واقع  یایدر مسائل دن  یعلم

مختلف    آنچه دروس  طراندفراگرفته در  از  ،  شدهیسازه یشبافزار  نرم   کی  قی، 
م  زمانهم رقابت  به مدت دو سال در   موردنظرشرکت    تیریو مد  پردازندی به 
م  هامیت  اریاخت تردیگیقرار  هر  تصم  دیبا  می.  تک  یریگمیبا  با  و  بر    هی مناسب 

را به دست آورد.   هیسرما  نیترشیب  انیتالش کند تا در پا  ،یو نوآور  تیخالق

 ت یری که مد دهدی رخ م یگوناگون یهاچالش یدر طول باز ،یواقع یایمشابه دن
مسابقه    یزمان اجرا  ی. در طشودی م  میها باعث بهبود عملکرد هر تآن  حیصح
داده و   صیتشخ  بیرق  یهام یت  ریخود را نسبت به سا  تیموقع  تواند ی م  میهر ت
خود کسب کنند، برتر    ماتیرا از تصم  یدرآمد مال  نیترشیکه ب  ییهامیت  انیدر پا

بود خواهد  جهت    نیا  .مسابقه  در  فق  ادبودیمسابقه  دکتر   ادیزنده  دی»استاد 
نخبگان،    یاست که با مشارکت تمام  دیو ام  شدهیزیربرنامه   انژاد«ی آر  یربهادرقلیم

مد کارشناسان    د،یاسات  ان،یدانشجو ا  رانیو  کوچک   نیمرتبط  گام  در    یمسابقه 
 .دینما  همدر صنعت و خدمات فرا  اتیدر عمل  قیتحق  یتوسعه استفاده از ابزارها

 .  استنفره  3حداکثر  میت 3٠مسابقه محدود بوده و به تعداد  نیا تیظرف

پیش سه  تاکنون  کنفرانس  »کارگاه   این  عناوین  با  کارگاه  دو  شامل  رویداد 
چیدماننویسی«مقاله جدید  »نسل  وبینار  و  کارآفرینی«  و  داده  »علم  های ، 

 آنالین برگزار نموده است.  صورتبه کارخانه« را 

  

 

 نیک رضایی ابراهیم دکتر کنفرانس:  دبیر ➢

 زاده دیحم جواد دکتر علمی:  دبیر ➢

 منش احمدی منیره دکتر اجرایی:  دبیر ➢

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  کنفرانس   این  مقاالت  کلیه  الزم به ذکر است 
(ISC)    در   را  خود  مقاالت  توانیدمی  شما و  شد  خواهد  نمایه  سیویلیکا  پایگاه  درو  

  گواهی   دریافت  با  کنفرانس   مقاله  ارائه  علمی  امتیازات  از   و  نموده  ارائه  همایش  این
  .نمایید استفاده کنفرانس

 1۴۰۰ تیر  15 : مقاالت  اصل ارسال  مهلت

 1۴۰۰ مرداد ۳1داوری:  نتایج  اعالم

 1۴۰۰ شهریور ۷ : زودهنگام نامثبت  مهلت

 -سجاد دانشگاه -۶۴  احمد آل  جالل -مشهد   : کنفرانس دبیرخانه آدرس

 1۳۸ اتاق -سوم  طبقه -یک شماره ساختمان

 1۲۲ داخلی-۰51۳۶۰۲۹۰۰۰  -۰51۳۶۰۲۹۳1۳ : تلفن

        icors2021@gmail.com: پست الکترونیکی

 

 : وبگاه کنفرانس منبع

mailto:icors2021@gmail.com
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المللی فناوری اطالعات و  دوازدهمین کنفرانس بین  

 دانش 

 ، دانشگاه علوم و فنون مازندران 14٠٠آذرماه    25تا   23

 
دانشگاه علوم  با حمایت  اطالعات و دانش    یفناور  یالمللنیکنفرانس ب  نیدوازدهم

فناور انجمن  و  بابل  فنون  ا  یو  ارتباطات  و  تار  ران یاطالعات    25  تا  23  خیدر 
  ، از برگزاری این کنفرانسهدف  شود.  برگزار می  یمجاز  صورتبه  14٠٠  آذرماه

 یتجارب و دستاوردها  نیاطالعات و انتقال آخر  یرشد و توسعه دانش و فناور
ا  یو صنعت  یپژوهش برا  یبستر  آوردن  فراهم  ،نهیزم  نیدر   یتوسعه  یمناسب 

بر زم  شدهمطرح  محورهای با تمرکز  آن   ینو و کاربردها   یهانهیدر کنفرانس، 
را    یعلم  یها افتهی  نیدتریجد  توانندیم  مندانعالقه   .است  شدهعنوان  در خود 

 :ندیارسال نمامحورهای زیر 

  ، یتور  ،یشده، موازع یتوز  انشیهوشمند )را  انشیو را  یانشیرا  یبسترها •
 (ریلبه و فراگ ،یابر ،یکوانتوم

 و محاسبات نرم (  قیعم یریادگی ن،یماش یریادگی) یهوش مصنوع •

 ( ویدیو و ریگفتار، تصو  ،ی عیپردازش محتوا )پردازش زبان طب •

 یبریسا تیاطالعات و امن  تیامن ،یخصوص میحر •

 اطالعات  ی فناور یپژوهندهیو آ تیفیک تیریمد •

 ها و کالن داده یکاودادهداده، علوم  •

 تالیجیو ارز د یبلوک رهیزنج •

 شهر هوشمند، شبکه هوشمند، شهروند هوشمند •

 اطالعات و دانش  یدر فناور  دیجد یوکارهاکسب •

 ی و فرهنگ یاجتماع انشیو را یاجتماع یهاشبکه  لیتحل •

 افزوده تیواقع ،یمجاز تیواقع ،یاانهیرا یهایباز  انه،یتعامل انسان با را •

الکترون  تیحاکم • دولت  تجارت    ،یکیهوشمند،  و  هوشمند  اقتصاد 
 ی کیالکترون

الکترون • شرا  کیسالمت  و   یبهداشت  یهامراقبت  ،یپاندم  طیو 
 کیوانفورمانیب

 و باالتر(   5G،    ایاش  نترنتیاطالعات و دانش )ا  یفناور  یارتباط  یهاشبکه  •

تجار • س  یهاستمیس  ،یهوش  س  اریمیتصم  یها ستمی خبره،    یهاستمیو 
 گر  هیتوص

 است:  شدهیزیربرنامه سخنرانی کلیدی برای این کنفرانس    تاکنون سه

• Dr. Nematollaah Shiri, Concordia University 

• Prof. Uffe Kock Wiil, University of Southern 

Denmark 

• Prof. Joachim Posegga, University of Passau 

مقاالت برگزیده در این کنفرانس در    صورت گرفتههای  هماهنگی شایان ذکر است، با  
 مجالت منتخب به چاپ خواهند رسید.

 پورمیدکتر باقر رح کنفرانس:  دبیر ➢

 عباس محمدی دکتر علمی:  دبیر ➢

 پور فالحمحسن  دکتر اجرایی:  دبیر ➢
 

  

  
 دانشگاه علوم و فنون مازندراننمایی از 

 1۴۰۰ مهر 1۴ : کامل مقاالت ارسال  مهلت

 1۴۰۰ آبان ۲5داوری:  نتایج  اعالم

 1۴۰۰ آذر ۹ : ارسال نسخه نهایی مقاله و فایل ارائه  مهلت

خیابان    : کنفرانس  دبیرخانه  آدرس طبرسی،  شیخ  خیابان  بابل، 

 ، دانشگاه علوم و فنون مازندران 1۲سرداران

 ۰۹11۹۰15۰۴5 : تلفن

  @ustmb.ac.irikt2021: پست الکترونیکی
 منبع: وبگاه کنفرانس 

mailto:ikt2021@


 

6  

 

 (28شماره ) 14٠٠ بهار و تابستان،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه
 

The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Spring and Summer 2021 (No. 28) 

 و هوشمند ایران  یفاز یهاکنگره سیستم  نینهم 

 ، مجتمع آموزش عالی بم 14٠٠اسفندماه  13تا  11

 

 ت ی با حما  (CFIS2022و هوشمند ایران )  یفاز  یهاکنگره سیستم  نینهم
 13تا    11  رانیهوشمند ا  ی هاستمیس  و انجمن  رانیا  یفاز  یهاستمیانجمن س

 یهاستمی. کنگره سخواهد شد  برگزار مجتمع آموزش عالی بم  در    14٠٠  اسفند 
 یهاستمیکنفرانس س  نیمموفق بیست  شیهما  سه شامل    ران یو هوشمند ا  یفاز
و پنجمین کنفرانس هوشمند    یها ستمی س  کنفرانس  نیدهمجه  ،رانیا  یفاز

تکاملی   برای است.  هوش جمعی و محاسبات  مناسب  بستری  آوردن  فراهم 
مندان  و افزایش ارتباط علمی بین عالقه   شدهانجامارائه جدیدترین تحقیقات  

رشته  مختلف،  در  است.   ازجملههای  علمی  رویداد  این   ی محورها  اهداف 
 از جمله: یمحاسبات هوش  مرتبط با یمحورها هیکنفرانس شامل کل

 ی منطق فاز ات،یاضیر •

 ی در مهندس یفاز  یهاستمیس •

 ی فاز طیو احتمال در مح آمار •

 ی فاز طیدر مح یریگمیتصمو  یسازنهیبه  •

 یدر علوم انسان یفاز  یهاستمیس •

 تی ریدر اقتصاد و مد یفاز  یهاستمیس •

 ی فاز یهاستمیسو  یپزشک علوم •

 ی در علوم کشاورز  یفاز  هایسیستم •

 نرم  محاسبات •

 ی مصنوع هوش •

 کاوی داده و  یمحاسبات هوش •

 کیوانفورماتیب •

 ر یو پردازش تصو یینایب نیماش •

 ینورالله  یدکتر محمدعل کنگره:  سیرئ ➢

 دکتر فرشته فروزش  ،یچ  نیدکتر ماشااهلل ماش علمی:  اندبیر ➢

 یدکتر معراج عبد اجرایی:  دبیر ➢

متخصصین از دانشگاه و صنعت گرد هم خواهند در این کنگره پژوهشگران و  
تا در توسعه و پیشرفت و هوشمند،   یفاز  یهاستمیهای اصیل در حوزه سآمد 

از    یعلم  دادیرو  نیپیشرو و سهیم باشند. در ا  یو محاسبات تکامل  یهوش جمع
پژوهش و  و  مقاالت  فارسی  زبان  دو  هر  به  کاربردی  و  نظری   انگلیسی های 

ارائه برتر  مقاالت  به مجالت معتبر استقبال خواهد شد.  برگزاری   از  شده پس 
محفل،    منتخبداخلی   این  در  تخصصی  نظرهای  تبادل  شد.   خواهند  معرفی 

ارائه    های آموزشیهای ویژه، کارگاههای کلیدی، نشستشامل سخنرانی  و نیز 
 یهاگاهیشده در پامجموعه مقاالت پذیرفته   یسازه ینما  ی. رایزنی برااست پوستر  

IEEE explore     به زبان انگلیسی( و(ISC با    نی ش یپ  یها، طبق روال کنگره
 است.    یریگیدر حال پ تیجد

  

  
 نمایی از مجتمع آموزش عالی بم 

 مهم  یهاخ یتار 

   1۴۰۰  ریت  5 ارسال مقاالت:  شروع

 1۴۰۰آبان  15 مهلت ارسال مقاالت:  نیآخر

 1۴۰۰آذر  15  : یداور ج ینتا اعالم

 1۴۰۰آذر  ۳۰ مهلت ارسال نسخه قابل چاپ مقاالت:  نیآخر

 1۴۰۰ ید  5 : نهیمهلت ثبت نام با مقاله و پرداخت هز نیآخر

 1۴۰۰ ی د ۳۰ مهلت ثبت نام بدون مقاله:  نیآخر
 ۰۳۴۴۴۲1۰5۶5 تماس: شماره 

 ، مجتمع آموزش عالی بم فارسج یخل بم، بزرگراه  آدرس دبیرخانه: 

 : وبگاه کنفرانس منبع
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حل  نینو یهاو روش یسازنهیبه  یکنفرانس مل نیاولگزارش  

 مساله 

 نهاونددانشگاه ،  14٠٠ خردادماه 2٧ و  26

 

 دانشگاه  تیحل مساله با مرجع  نینو  یهاو روش  یسازنه یبه   یکنفرانس مل  نیاول
از    یهدف اصل.  برگزار شد  14٠٠  خردادماه  2٧و    26  یهاخیدر تار  نایس  یبوعل

با    ییها و آشنادگاهینمودن اطالعات، تبادل د  روزبه   یعلم  کنفرانس  نیا  یبرگزار
  نیو حل مسأله بود. ا  یسازنه یبه   ات،یدر عمل  ق یتحق  نهیدر زم  نینو  یهاشرفتیپ

 تیو با حما ISC با اخذ مجوز از  13۹۹  اسفندماهخود را در    تیلکنفرانس فعا
ا  ران یا  عیصنا  یمهندس  انجمن  یمعنو انجمن  آغاز   اتیدر عمل  ق یتحق  یرانیو 
اسات  55تعداد    نمود. از  معتبر   یهادانشگاه  عیصنا  یمحترم گروه مهندس  دینفر 

نفر عضو   38  نیبن یازاکنفرانس درآمدند و    نیا  یعلم  تهیکم  تیکشور به عضو
ا  صورتبه   یعلم  تهیکم با  همکار  ن یفعال  با  یکنفرانس  به    توجه  نمودند. 

برا  ینیپرسشنامه آنال  شانیا  موردنظر  یمحورها  صیداوران جهت تشخ  یکه 
  4تعداد    یعلم  تهیهر کدام از اعضاء محترم کم  ی بود برا  شدهی طراح  یداور  یبرا
هر    تیدرنهاارسال شد.    یداور  جهت  شانی ا  ی ابق با محور انتخابمقاله مط  5تا  

 جیشد و نتا  یکنفرانس داور  یعلم  تهیاستاد از اعضاء کم  3مقاله توسط حداقل  
از    تیدرنهااعالم شدند.    14٠٠در خردادماه    یطبق برنامه زمان   مقاالت  یداور
قرار گرفت و    یینها  رشیموردپذ  مقاله  58به کنفرانس، تعداد    یمقاله ارسال  114

پنل کنفرانس با توجه به    8مقاله جهت ارائه در    38تعداد    شدهرشیپذاز مقاالت  
مجرب در آن    دینفر از اسات  3ها از  از پنل  کی هر    یب شدند. برااانتخ  داوران   نظر

جهت   ییایپو  طیمح  محترم  دیاسات  خوب  یحوزه دعوت به عمل آمد، که با همکار
  گر، ی د  یسو  از  فراهم شد.   سندگانیو نو  دیاسات   نینظرات ب  انیو ب  اتیانتقال تجرب

شد    ییحل مسأله شناسا  یهاو روش   یسازنه یدر خصوص به   یدیموضوعات کل
توسط    گانیرا  صورتبهکارگاه و    4  درمجموع  موردنظرو متناسب با موضوعات  

 : مجرب برگزار شد دیاسات
 

 سازی استوار شنایی با بهینه آسازی و در بهینه  تیعدم قطع  •

 دکتر علیرضا گلی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

های قرن بیست  شده حل مساله برای مواجهه با چالش فرآیند تضمین •
 و یکم

 دکتر بابک جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

• What is the best choice for solving NP-hard 

optimization models? 

Dr. Amir M. Fathollahi-Fard, École de 

technologie supérieure, Montréal 
• Sustainable fuzzy multi-trip location-routing 

problem for medical waste management 

during the COVID-19 outbreak 

Dr. Erfan Babaee Tirkolaee, Istinye University 
 

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی  پروفسور محمدرضا اکبری جوکاراز  نیهمچن
پروفسور ،  پروفسور عیسی نخعی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس،  شریف

دکتر وهاب وحدت محقق،  ،  احمد ماکوئی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
جهت فلوریدا  از دانشگاه    Maxim. A. Dulebenetsو    کایدانشگاه هاروارد آمر

انتقال تجرب  یارائه سخنران به عمل   یراستا  در  اتیو  موضوع کنفرانس دعوت 
با استقبال خوب پژوهشگران روبرو شده و کمک   شانیا  یهای آمد، که سخنران

کنفرانس    نیا  یمجاز  یتوجه به برگزار  با.  کنفرانس نمود  یارتقاء علم  به  یادیز
 کنفرانس در  نکهیبا توجه به ا  نیو همچن  نترنتیا  ایبرق    یقطع  لیاز قب  یو مسائل
ر  یروزها انتخابات  از  م  یجمهور  استیقبل  پی برگزار  تمام   یهاینیبش یشد، 

 تیری کنفرانس انجام شد. مد  ییبرپا  در  ینظمی باز اختالل و    یریالزم جهت جلوگ
در هر پنل، رفع    سندگانیحضور نو  یبررس  ی و از طرف  یمواز  سه پنل  زمانهم

و از    نترنت یا  ارائه و مسأله سرعت  یهالیفا  ی و صدا  ت یفیک  یمشکالت احتمال
تر  سخت  میت  یبرا  مراتببه کار را    نیکنفرانس ا  ییاجرا  تهیتعداد کم کم  یطرف

 ر یمقاالت توسط دب  نیآنال  یابیفرم ارز  داوراناز    هرکدام  یبرا  یکرده بود. از طرف
 یتمام هیکار، در مراسم اختتام یحجم باال  باوجود  و شد  ی کنفرانس طراح یعلم

مقاالت برتر    و  مقاالت محاسبه  هیکل  ازاتیو امت  شدهی بررس  نیآنال  یهاپرسشنامه
کنفرانس با لحاظ نمودن   یدادهایرو  پیکل  نیشدند. همچن  یمعرف  ز یکنفرانس ن

در  عیوقا  یتمام شد.    حضار  یبرا  هیاختتام  مراسم  کنفرانس  با    تیدرنهاارائه 
و    یزیربرنامه  ا  باوجودخوب  سخت  نی همه  و  تمام  یهای مشکالت   ی کار، 
و  یداور   یهایگواه نیمحترم همچن سندگانینو یارائه مقاالت برا یهایگواه

 ارسال شد.  هیاز مراسم اختتام پس محترم د یاسات یها براو ارائه کارگاه ی سخنران

 : وبگاه کنفرانس منبع
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 ک یو لجست ونقل حمل   یمل کنفرانس  ن یاولگزارش   

 ، دانشگاه مازندران14٠٠ وریشهر ۹تا  8

 

در   قی تحقایرانی  انجمن  با همکاری    کیو لجست  ونقلحمل  یکنفرانس مل  نیاول
پژوهش  و  اتیعمل لجست  یساز نهیبه   یهسته  مازندران  کیو    ۹و    8  دانشگاه 

صبح   1٠این کنفرانس در ساعت  .  شدبرگزار    مجازی  صورتبه   14٠٠شهریورماه  
  س یرئب یناروز دوشنبه آغاز شد و در ابتدا دکتر سید هادی ناصری دبیر کنفرانس و  

، بر ادامه برگزاری چنین ییآمد گوخوشضمن    رانیا  اتیدر عمل  قیانجمن تحق
بینرویداد سطح  در  حتی  و    دیتأکالمللی  هایی  مدیران  توجه  و  نمودند 

شده در این کنفرانس خواستار ان کالن کشور را به محورهای طرحگیرندگتصمیم
شدند. در ادامه پروفسور ایرج مهدوی، ریاست انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

الینفک   ءو لجستیک را جز  ونقلحملهایی،  ضمن تقدیر از برگزاری چنین رویداد
و لجستیک،   ونقلحملسازی،  زندگی بشر دانستند.  ضرورت ورود به مباحث بهینه

سازی، لزوم قرارگیری این مباحث در چارچوب یک نظام مدیریت کیفیت و بهینه 
پژوهی در لجستیک و اهمیت کلیدی ورود فضای فناوری اطالعات توجه به آینده

در سخنرانی ایشان بود.    شدهمطرحمباحث    ازجمله   ونقلملحو دانش در سیستم  
 زانی از م  یگزارش  ، علمی کنفرانس ریدب  ،یکشتل  یآقائ  ی حاج  یسپس دکتر مصطف

 بربالغ ،ایشانارائه دادند. طبق گزارش  کنفرانس  نیکنندگان در اشرکت نامثبت

  5٧پس از فرآیند داوری    تیدرنهاکه    مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد 114
برای  مقاله    3٠های زمانی  قرار گرفت که به دلیل محدودیت  رشیموردپذمقاله  
انتخاب شد.    صورتبه ارائه   افتتاحیهسخنرانی   مراسم  از  اولین سخنرانی  ،  پس 

برای  ایراد شد.    11:3٠تا    1٠:5٠مقدم از ساعت  کلیدی توسط پروفسور رضا توکلی
د که دو سخنرانی در روز اول  بو  شدهیزیربرنامهسخنرانی کلیدی    3این کنفرانس  

 .  ندد مقرر برگزار شدو یک سخنرانی در روز دوم کنفرانس در موع
 
 

 
 سخنرانی پروفسور ایرج مهدوی 

 
 سخنرانی دکتر سید هادی ناصری

 
 سخنرانی دکتر امیرحسین آزادنیا 

 
 سخنرانی پروفسور رضا توکلی مقدم 

 

 

• Prof. Reza Tavakkoli-Moghaddam, University of Tehran, 

Title: Electric Vehicle Routing Problems: Background and 

Challenges 
⚫⚫⚫ 

• Dr. Reza Kia, German University of Technology, Oman 

Title: Supply Chain Digital Twins, definition and 

applications 
⚫⚫⚫ 

• Dr. Amir Hossein Azadnia, Letterkenny Institue of 

Technology, Ireland 

Title: Circular Supply Chains: Trends and Challenges 

تا    وریشهر  8  دوشنبهروز    بعدازظهر  از  نیآنال  یهای سخنران و  روز   ظهر شروع 
  12:3٠کنفرانس در ساعت    هیدر مراسم اختتام  .داشت   ادامه  وریشهر  ۹چهارشنبه  

  ی مصطف  و دکتر  سید هادی ناصریدکتر  که شد    برگزار  وریشهر ۹  شنبه سه روز  
نحوه    حیبه تشر  ، کنفرانس  کنندگانشرکت  ضمن تشکر از  یکشتل  یآقائ  یحاج

شایان   مقاالت و چاپ مجموعه مقاالت کنفرانس پرداختند.  یهای گواه  ارسال
در مجالت زیر به چاپ  دییتأذکر است مقاالت برگزیده در این کنفرانس پس از 

 خواهند رسید: 

• International Journal of Applied Operations Research 

• Control and Optimization in Applied Mathematics-

COAM 

• Journal of modern operations research 

 آن  یکاربردها و  اتی در عمل قیمجله تحق •

مل  نیاولهمچنین   لجست  ونقلحمل   یکنفرانس  پا  کیو  جهان   یاستناد  گاهیدر  علوم 
 .دیگرد هینما ٠٠21٠ -  36٠45 یبا کد اختصاص  ISC اسالم

 

 گردآوری: وبگاه کنفرانس  
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 هادانشگاهاخبار انجمن و  

  عنوانبه یریام  یمهدو نیالددکتر نظام  یانتخاب جناب آقا

   ینمونه کشور استاد
اعضا  نییآ  اتیه  ینکوداشت 

کشور  یعلم بعدازظهر    ینمونه 
با   14٠٠مرداد    12شنبه  روز سه 

وز تحق  ریحضور  و    قاتی علوم 
شهدا  یفناور سالن  جهاد   یدر 
  .وزارتخانه برگزار شداین    یعلم
 ینفر از اعضا  1٧مراسم    نیا  در
آقا  ازجملهکشور    یهادانشگاه  یعلم  أتیه نظام  یجناب   یمهدو  نیالددکتر 
  د یاسات  عنوانبه  فیشر  یدانشگاه صنعت  یاضیاستاد ممتاز دانشکده علوم ر  ،یریام

قرار   ریموردتقدعلوم    ریوز  یو توسط دکتر منصور غالم  شدهیمعرف  ینمونه کشور
متولد شد. او    شهرقائمدر    1331در سال    یریام  یمهدو   نیالدنظامدکتر    گرفتند.

ر  یدکتر  یدارا جانزهاپک  یاضیعلوم  دانشگاه  سال    نزیاز  در    136٠در  و  است 
در کانادا بوده است.    ورکیدانشگاه    وتریاستاد علوم کامپ  136۹تا    1361  یهاسال

و    وستیپ  ف یشر  یدانشگاه صنعت  یاضیبه دانشکده علوم ر  136۹از سال    یو
و  نیچند است.  بوده  دانشکده  ممتاز  استاد   لیالتحصفارغ  2٠  تاکنون  یدوره 
ب  یدکتر ارشد داشته است. او در سال   یکارشناس  لیالتحصفارغ  1٧٠از    شیو 

در    عنوانبه   1386 و  مازندران  استان  ماندگار  و   138۹،  138٧  یهاسالچهره 
در سال    عنوانبه   13۹1 و  برتر  دانشگاه   عنوانبه   13۹3پژوهشگر  ممتاز  استاد 
  ران، ی ا  وتریانجمن کامپ  مؤسس  یاز اعضا  ی است. و  شدهدهیبرگز  فیشر  یصنعت

اعضا ه  یاز  ر  رانیا  وتریکامپ  یهاانجمن  ییاجرا  ئتیمنتخب    ران، یا  یاضیو 
رئ  سیرئبینا ا  سابق   سی و  عمل  ق یتحق  یرانی انجمن  سال  اتیدر  و  ها  بوده 
و    اتیدر عمل  ق یتحق  ی رانیو مجله ا  ران یا  یاضیارشد بولتن انجمن ر  یراستاریو

در   قیتحق  یرانیو مجله ا  یاضیر  شهیفرهنگ و اند  یمجله  یریسردب  نیهمچن
مقاله علمی در مجالت علمی   15٠. چاپ بیش از  عهده داشته است  ررا ب  اتیعمل

های کنفرانس   مقاله علمی در  12٠، ارائه بیش از  المللیو پژوهشی داخلی و بین
برنامهداخلی و بین لوئنبرگر،  المللی و ترجمه کتاب  اثر  ریزی خطی و غیرخطی 

های پژوهشی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف بخش کوچکی از فعالیت 
 است.   شانای

م ادامه  در  کوتاهمصاحبه  دیخوانی آنچه  و عضو    نیا  ای  برتر    یعلمئتیهاستاد 
 :  است انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتبا خبرنامه  کشور

 لطفاً  سته،یانتخاب شا  ن یبه مناسبت ا  مانهیصم  ک یبا سالم و عرض تبر •

را چگونه  لی. دوران تحص دییخودتان بفرما ی وگرافیدر مورد ب  یمختصر 

  د؟یو در کجاها گذراند

 کایآمر-انایز ییلو-روجبتن -انایزییلو یالتی: دانشگاه اوتریعلوم کامپ یکارشناس

کامپ  یکارشناس علوم  اوتریارشد  دانشگاه  - کالج  تیاست-ایلوانیپنس   یالتی: 
 کا یآمر- ایلوانیپنس

مهندس  یکارشناس در  علوم  ر  ، یارشد  هاپک  -یاضیعلوم  جانز  -نزی دانشگاه 
 کا یآمر-لندی مر-موریبالت

 کا یآمر-لند یمر- موریبالت-نزیدانشگاه جانز هاپک-ی اضیعلوم ر یدکتر
 کانادا -ویاونتار-واترلو-دانشگاه واترلو-وتریعلوم کامپ یپسادکتر دوره

 چه بود؟ تانی ل یبه رشته تحص  ش یعلت گرا •

 ی سازنهیبه   ژهیوبهو    اتیدر عمل  قیو پس از آن تحق  وترینو بودن علوم کامپ
 .جالب بود میبرا

خوانندگان   ی خود برا  فاتیو تأل  یقاتی تحق  ،یدر ارتباط با حوزه مطالعات  •

 . دی ده ح یما توض

و  یسیمحاسبات ماتر ،یسازنه یبه و  ی : محاسبات علمیقاتیتحق یهانهیزم
 .یسازنهیبه  مسائل یسازمدل ،یاضیر افزارنرم

صورت گرفته   یهاشرفت یکشور و پ  اتیدر عمل  قی تحق  یفعل   تیوضع •

ارز  ریاخ  یهاسال   یرشته ط  نیدر ا  عنوان به  د؟ی کنی م  یابیرا چطور 

رشته در   ن یا  نده یآ  ی برا  یچه افق   نه، یزم   نی نظر در افرد صاحب   کی

 د؟ یکنی م  میترس  رانیا

 ی مهندس   ،یاضیمختلف )علوم ر  یهادر رشته  در کشور  اتیدر عمل  قیتحق  به
مختلف توجه    یهادیتاک( با  تیریحمل و نقل، و مد-عمران  یمهندس  ع،یصنا

 اتیدر عمل  قیدر تحق  یارشته انیم  یانه یشود. به نظر من خوب است زمیم
 یهاشتهر  انی شود و دانشجو  جادیها امختلف در دانشگاه  دیاسات  یبا همکار

پذ با  بتوانند  دانشگاه  اصل  رش یگوناگون  رشته  با  همراه  آن  به    یدر  خود 
 .بپردازند یارشد و دکتر یدر سطوح کارشناس یارشتهانیم یهاپژوهش

   ست؟ی بودجه پژوهش در کشور چ زانیشما در خصوص م  دگاهید •

. الزم است بودجه  ستین  یکاف  یالمللنیبتبادالت    جادیا  یبرا  یپژوهش  بودجه
در    یبرا  یکاف فعال  مشارکت  از   یالمللنیب  یهاکنفرانس انجام  دعوت  و 

 .ردیپژوهشگران فعال کشور قرار گ اریدر اخت یالمللن یبپژوهشگران 
شما در   یآت   یو استراتژ   د یرا در نظر دار  ییهاچه برنامه   ندهیآ  یبرا •

 ست؟ یچ  یو پژوهش یآموزش یهات یحوزه فعال

تحق  یارشتهانیم  یهانهیزم  عمل  ق یمثل  بس  ی برا  اتیدر  و   دیمف  اریکشور 
برا سع  زین  انیدانشجو  یخوشبختانه  چن  یجذاب هستند.  توسعه  به   ن یدارم 

 .بپردازم ییهانهیزم

 دنی منتظر شن  د،یما گذاشت   اریکه در اخت   ی ضمن سپاس به خاطر وقت •

 .میشما هست  یانیصحبت پا

 روزافزون دارم.   تیموفق  یآرزو  اتیدر عمل  قی به تحق  مندانعالقه   ی. برامتشکرم

عملیات در  تحقیق  ایرانی  ا  نیا  انجمن  به  را  و   کیتبر  شانیدستاورد  گفته 
 کند.یآرزو م شانیا یرا برا یشتریو ب روزافزون یهاتیموفق
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 نهاوند معرفی دانشگاه  

 حل مسئله  نینو یهاروش و  یسازنهیبه یکنفرانس مل  نیاولمحل برگزاری 

 
 

است و نام آن    رانیا  یشهرها  نیترو با تمدن  نیتری خیشهرستان نهاوند از تار
باشد. نهاوند ی م  رانیاسالم به ا  ورود  و دروازه  ذکرشده  یخیدر منابع تار  دفعاتبه 

 ی شهر دارا  نی. ادیآیشهر بزرگ استان به حساب م  نیسوم  ریبعد از همدان و مال
سراب یم  بایز  اریبس  عتیطب شهر  به  و  ا  یهاباشد  است.  معروف   ن یخروشان 

مطلوب و   اریبس  یو هوا  آب  با  یول  رانیشمال ا  هیشب  یمناظر  یدارا  شهرستان
  .باشدیممتعادل 

  

  
 های دیدنی شهرستان نهاوند جاذبه

 یو فناور  قاتیمحترم وقت علوم، تحق  ریوز  دیپس از بازد  1381سال    ماهبهمن  در
شهرستان، دانشکده   نیا  یها لیو پتانس  هات یظرفاز شهرستان نهاوند و بر اساس  

در   ی بدنت یتربنفر دانشجو در رشته    25  رش یبا پذ  یو علوم ورزش   یبدنت یترب
کارشناس بوعل  یقمارا  یهادانشکدهاز    یکی  عنوانبه   یمقطع   نایس  یدانشگاه 

فعال به  شروع  پ  13۹٠فروردین    23  خیتار  در   .نمود  تیهمدان   ی های ریگیبا 
و موافقت    یو فناور  قاتی، تحقمحترم علوم  ریوقت دانشگاه و دستور وز  استیر

  ی و علوم ورزش  یبدنت یتربدانشکده    ،یآموزش عال  یزیرگسترش و برنامه   یشورا
غرب کشور   یمجتمع آموزش عال  نیتربزرگنهاوند، که    یبه مجتمع آموزش عال

   .افتیارتقاء  عیصنا یو مهندس یکشاورز یمهندس دیداست با دو رشته ج
 

 
 نمای بیرونی دانشگاه نهاوند 

برنامه   یشورا  13۹1اردیبهشت    3٠  خیتار  در و  عال  یزیرگسترش   ی آموزش 
نهاوند به دانشگاه نهاوند   یخود را با ارتقاء مجتمع آموزش عال  یموافقت اصول

خود ادامه داده و از دانشگاه   تیمستقل به فعال  صورتبه   خیتار  نیاعالم نمود و از ا
  است دانشکده  3 ینهاوند در حال حاضر دارا  دانشگاه .دیمنفک گرد نایس  یبوعل
و    یگروه آموزش   5در    یعلم  أت یعضو ه  15از دانش و تخصص    یریگبهرهو با 

 .دهدی مخود ادامه  تیبه فعال ینفر دانشجو در مقطع کارشناس 6٠٠تعداد 

 
 دانشگاه نهاوند  اخلینمای د 

 دارعهدهغرب کشور    یتیتنها دانشگاه تک جنس  عنوانبه دانشگاه نهاوند    نکیا
است، که در افق    رانیا  یآموزش عال  عیسترگ در پهنه وس  یو رسالت  فیوظا

و مهارت گرا”، “تقاضامحور و فرصت ساز”، “مولد   نی“کارآفر  یدانشگاه  14٠4
و  یسطح توانمند  قاءارت با هدفبود و خواهد  شرو”ی” و “اثربخش و پگرابرون و 

 یهاممتاز در آموزش و نشر دانش   گاهیجوانان، برخوردار از جا  یمشارکت اجتماع
 یبرا  ستهیشا  یطیمح  ش،یخو  یهاتیفعال  ریو فناورانه و همسو با سا  یراهبرد

و پژوهش در   یآموزش عال  ییسپهر نظام حکمروا  یو اثربخش  ییکارا  یزیریپ
  ی فرزندان  دهندهپرورش که    ، یبوم  یانسان  یها استعداد  ییمنطقه با جذب و شکوفا

 خواهد بود.    یو اسالم یجهاد هیبا روح نیخالق، نوآور و کارآفر ن،یمتد
 منبع: وبگاه دانشگاه نهاوند 
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 معرفی کتاب  

 کاویدادهنام کتاب: 
 ژیاوی هان، میشلین کامبر و ژان پی : مؤلف

 Morgan Kaufmannانتشارات: 

 
ها دانند، چرا که در جریان انجام فعالیتتجاری می  یندهایفرآها را قلب تپنده  داده
از   شوند تا فرآیندی تکمیل شود.و استفاده می یکاردستهای زیادی تولید، داده

زمانی قابل   وکارکسبدر دنیای    ژهیوبه ها  و فزاینده داده   انبوهطرف دیگر حجم  
  ی موردبررسالگو یا دانش خاصی در حوزه    کننده  ییبازنمابرداری است که  بهره

کاوی نامیده داده  اختصاربهها که  باشد؛ بنابراین دانش کاوش و بررسی جامع داده
تا پاسخگوی این   قرارگرفتهدر دهه اخیر    موردتوجههای  ، در بین دانش شودمی

 نیاز رو به رشد باشد.  

کاوی و کاربرد آن است.  ها در زمینه دادهترین کتابکتاب پیش رو یکی از کامل
 شده چاپاین کتاب توسط ژیاوی هان، میشلین کمبر و ژیان پی در سه ویرایش 

کامل   مرجعی  کتاب  این  زمینهاست.  کاربداده  در  و  برای کاوی  آن  ردهای 
رشته در  تکمیلی  تحصیالت  و  کارشناسی  فناوری دانشجویان  مهندسی  های 

و   تیریمداطالعات،   بازرگانی(، صنایع  و  اطالعات  فناوری  گرایش  )بخصوص 
استاد تمام دانشکده کاوی است.  به موضوع داده  مندانعالقه سایر   ژیاوی هان 

های فراوانی در یون است. وی جایزهای دانشگاه ایلینویز در اوربانا چمپعلوم رایانه 
دانشکاوی و تحلیل داده دریافت کرده است.  زمینه داده آموخته میشلین کمبر 

پی هم  ژیان  است.  منتریال  در  دانشگاه کونکوردیا  از  گرایش هوش مصنوعی 
این کتاب مشتمل بر  دانشیار دانشکده علوم رایانه دانشگاه سیمون فریزر است.  

 فصل است.  13

اولنویسنده در   به    طوربه  فصل  ابتدایی دادهمقدماتی  پردازد و می  کاویمبانی 
نحوه سنجش شباهت و  .  سازدکاوی آشنا میخواننده را با مفهوم علم نوین داده

در  هاتر با انواع دادهآشنایی بیش  منظوربه ها و مباحث ابتدایی آمار فاصله بین آن
و    افتهیختصاصاها  پردازش دادهپیش  به   فصل سومشوند.  مطرح می  فصل دوم

کامل توضیح   صورتبه ها در آن  سازی، تجمیع، کاهش و ... داده مباحثی مانند پاک
شروع مباحث تحلیلی است. به همین دلیل در این    مفصل چهار.  است  شدهداده

های داده و مکعب . اندشدهی بررسهای داده و پردازش تحلیلی برخط فصل، انباره
با روش مسائل م  م پنجفصل    ها موضوع اصلیهای محاسبه و تحلیل آن رتبط 

روش.  است تکنیکشروع  و  دادهها  تحلیلی  در  های  ششمکاوی    . است  فصل 
مباحث تکمیلی مرتبط با الگوهای جذاب و تکراری هفتم  فصل  موضوعات اصلی  

قبیل   داده  یالگو کاواز  بسیار  در  الگوهای  ایجاد  باال،  ابعاد  با  ...  های  و  بزرگ 
دادهدسته.  هستند را  کاوی است که میبندی موضوعی بسیار مهم در  توان آن 

ترین بندی در طوالنی موضوعات بنیادی دستهکاوی دانست.  داده  شترین بخمهم
یعنی   کتاب  این  هشتمفصل  نهم  .  اندشدهی بررس  فصل  روش فصل  های به 

های بردار  های عصبی، ماشینهای بیزی، شبکه بندی از قبیل شبکه پیشرفته دسته
یافتهپشتیبان   داده  اختصاص  در  بنیادین  و  مباحث کلیدی  از  کاوی است. یکی 

 و  فصل دهمدر    بندی به ترتیب  های پیشرفته خوشه و روش  بندییعنی خوشه 
های دورافتاده و غیرعادی موضوع موضوع شناسایی داده  . اندبررسی شده  یازدهم

دوازدهم   ابتدایی روش   است. فصل  از  این فصل  روشهای  تا  ترین  آماری  های 
های با ابعاد گسترده های دورافتاده در مجموعه دادههایی برای شناسایی دادهروش
همه مباحث   یطورکلبه کاوی و  مسائل آینده دادهفصل سیزدهم  در    تیدرنهااست.  

 است. شدهدادهکاوی توضیح تکمیلی داده

 

 دعوت به ارسال خبر

نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای انجمن 
کند می ها صمیمانه دعوتنمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ژهیوبه

ها، نکات الکترونیکی(، گزارش همایش حاًیترجکه با ارسال اخبار )
 ها و ... به نشانیها، آگهیخواندنی، دیدگاه

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

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

 سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

mailto:niors.info@gmail.com
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 های سراسر کشور:انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

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

 ی خانم دکتر سعیده کتاب  اصفهان  دانشگاه .2

 خانم دکتر ترانه تجویدی  (الزهرا )س  دانشگاه .3

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

 آقای دکتر حسین موسایی  دانشگاه بجنورد  .5
 ی دکترحمید اسماعیل  یآقا سینا همدان  ی بوعل دانشگاه .6

 ی دکتر سعید عباس بند  یآقا ()ره  یخمین امام  ی المللبین  دانشگاه .7

 دکتر جواد نعمتیان  یآقا تبریز  دانشگاه .8

 دکتر عادل آذر   یآقا مدرس  تربیت  دانشگاه .9

 حدیقه   یدکتر علیرضا غفار  یآقا جان یآذربا  یمدن  دی دانشگاه شه .10

 مقدم   یدکتر رضا توکل  یآقا تهران  دانشگاه .11

 یدکتر کیوان امین  یآقا کرمانشاه  ی راز دانشگاه .12

 دکترمجید ادیب   یآقا زنجان  دانشگاه .13

 و بلوچستان  سیستان  دانشگاه .14

 دانشگاه سمنان .15

 ی دکتر حسن میش مست نه  یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی 

 ی دکترحمیدرضا نوید  یآقا شاهد  دانشگاه .16

 ی ا... معافدکتر سید عنایت   یآقا شهید باهنر کرمان  دانشگاه .17

 بصیرزاده   یدکتر هاد  یآقا اهواز شهید چمران  دانشگاه .18

 دکتر نظام الدین فقیه   یآقا شیراز  دانشگاه .19

 ی دکتر سیدرضا حجاز  یآقا اصفهان ی صنعت دانشگاه .20

 ی دکتر عباس سیف  یآقا امیرکبیر ی صنعت دانشگاه .21

خواجه نصیرالدین   یصنعت دانشگاه .22
 ی طوس

 ی دکتر محمدرضا پیغام   یآقا

 زاده  یدکتر بهروز عل  یآقا سهند تبریز  یصنعت دانشگاه .23

 ی امیر یالدین مهدو دکتر نظام   یآقا شریف  یصنعت دانشگاه .24

 ی دکتر جعفر فتحعل  یآقا شاهرود  یصنعت دانشگاه .25

 ی ملک  دکتر حمیدرضا  یآقا شیراز  یصنعت دانشگاه .26

 ی دکتر مقصود امیر  یآقا ی طباطبائ عالمه  دانشگاه .27

 ایران  و صنعت  علم  دانشگاه .28

 دانشگاه علوم پایه دامغان .29

 ی دکتر محمدرضا علیرضای  یآقا
 آقای دکتر علی عباسی مالیی 

 

 :هاکشور سایرهای نمایندگی انجمن در دانشگاه 

 گوانگجو، چین دانشگاه .1

 دانشگاه برمه، آلمان  .2

 آمریکا ، MITدانشگاه  .3

 دانشگاه استراوا، چک  .4

 دانشگاه سلطان قابوس، عمان  .5

 دانشگاه فوشان، چین .6

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

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

 

 نام دانشگاه 

 

 نام نماینده 
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  .30

 قم  دانشگاه .31

 محمد مهدی پایدار دکتر    یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل   یآقا

 ی دکتر مازیار صالح   یآقا گیالن  دانشگاه .32

 ی ناصر   یدکتر سید هاد   یآقا مازندران  دانشگاه .33

 ی شکر یدکتر عل  یآقا مراغه دانشگاه .34

 دکتر محمد صالح اولیاء   یآقا یزد  دانشگاه .35

 نژاد ی دکتر محمد افضل  یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش  .36

 ی صابر یمهندس مرتض   یآقا دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش  .37
 ی دکتر محمد رضا اکبر   یآقا گلپایگان   یدانشکده مهندس .38

  یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز  .39
 دانشگاه تهران 

 خانم دکتر نازی قمشلو 

علوم پایه   یتحصیالت تکمیلمرکز  .40
 زنجان 

 دانشگاه علم و فناوری مازندران  .41

 ی فروش باستان یدکتر عل  یآقا
 ی آقائی دکتر مصطفی حاج آقای  

  

  دانشگاه پیام نور 

 مرکز مازندران  .42

 مشهد مرکز   .43
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی 

 خانم دکتر عقیله حیدری 
  

  دانشگاه آزاد اسالمی 

 ی گودرز  یدکتر محمدرضا معظم  یآقا واحد بروجرد  .44

 ی بابک خبیر  دکتر   یآقا واحد جویبار  .45

 ی دکتر علیرضا امیر تیمور  یآقا واحد رشت  .46

 پایان  یدکتر عل  یآقا واحد زاهدان .47

 ی زاده لطفدکتر فرهاد حسین   یآقا واحد علوم و تحقیقات    .48

 مهدی فالح جلودار دکتر    یآقا واحد قائمشهر  .49

 متین  یدکتر رضا کاظم   یآقا واحد کرج  .50

 ی دکتر سهراب کرد رستم  یآقا واحد الهیجان  .51

 واحد نور  .52

 واحد تبریز  .53

 واحد ارومیه .54
 

 غیرانتفاعی دانشگاه 

 مازندران علوم و فنون  دانشگاه  .55

 شمال آمل دانشگاه  .56

 ی پرچیکالی  یرحمان نژدکتر بی  یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت 

 خانم دکتر مریم خدادادی 
 
 
 

 آقای دکتر ایرج مهدوی 
 پور آقای محمد نبی 
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و   دانشجویان  تمامی 
جهت  می  مندانعالقه  توانند 

اطالعات   کسب  یا  و  عضویت 
در خصوص   و  فعالیتبیشتر  ها 

به   انجمن  در  عضویت  مزایای 
در  مستقر  انجمن  نمایندگان 

 های ذیل مراجعه کنند. دانشگاه
  مندانعالقه همچنین از تمامی  

می جهت  دعوت  که  شود 
در   انجمن  نمایندگی  دریافت 

دانشگاه موسسات سایر  و  ها 
دبیرخانه  با  پژوهشی  و  علمی 
انجمن مکاتبه نمایند. اطالعات  
شرایط   خصوص  در  بیشتر 
صفحه  در  نمایندگی  دریافت 
اینترنتی  پایگاه  نمایندگان 
نشانی   به  انجمن 

www.iors.ir    دسترس در 
. است

http://www.iors.ir/


 

 

 

 

 درخواست عضویت حقیقی

 . مشخصات فردی: ۱

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

تولد:،    □زن  □مرد   جنسیت: تولد:   .....،    سال .....    ماه.....    روز  تاریخ  شناسنامه:........،    .....   محل  ملی: .......،    ..........   شماره    شماره 
.............. ............. .............. 

 . 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:
مرسوالت: ارسال  و  مکتوبات  برای  پستی    نشانی 

 ..................................................................................................................................................... .... 
 ............................................................................................................................. .......................................................................................................... 

تنشانی   یا  خدمت    :حصیلمحل 
 ............................................................................................................................. ........................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................. ...................................... 
 ........................  دورنگار محل خدمت یا تحصیل:........................،   تلفن محل خدمت یا تحصیل:........................،  تلفن همراه )ضروری(: 

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

 ریال   1.1٠٠.٠٠٠ساله:  سه  □   -ریال  8٠٠.٠٠٠ساله:  دو  □ -ریال  5٠٠.٠٠٠ساله:  یک  □   اقل کارشناسی ارشد(:اعضای پیوسته )دارا بودن مدرک حد

 ریال  45٠.٠٠٠ساله: دو  □  -ریال 25٠.٠٠٠ساله: یک  □  (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال  3.5٠٠.٠٠٠ □ 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:  •

بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سپس ارسال تصویر فیش واریزی   2۹/324۹۹518واریز به حساب جاری شماره    -1
 .  info@iors.irبه ایمیل  (jpg.)همراه با عکس پرسنلی با فرمت 

 info@iors.irبه ایمیل    (jpg.)کس پرسنلی با فرمت  ات آموزشی ، سپس درخواست ایمیلی همراه با ع ها و موسسپرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه  -2
. 
 www.iors.ir. وبگاه انجمن: 146586554۹کد پستی  - 3٧پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب   -تهران آدرس:  
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