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 :سردبیرسخن 

آیی به تاریخ و عددش عادت کنی  تا می. ذرندگ زود میا ه بعضی سال
ترین خصوصیت دنیای  دگی اصلیز سرعت و شتاب. سدر به پایان می

یزی برای نو شدن و ر آمدن بهار همیشه مبداء برنامه. امروز شده است
ما و شما همیشه برای شروع سال جدید . کردن است کارهای تازه

ما را از  «عادت»ا و واژه ه انگار تکرار روزایی داریم اما گاهی ه برنامه
یادمان باشد که این گذر . اردد وریم، باز میآ ادامه آنچه روی کاغذ می

روزگار در حال سپری شدن . ها یک پیام دارد ار روزها و سالو صاعقه
ها را باید  فرصت. وندر آیند و می ا میه ا از پس ساله است و سال

 غنیمت را فرصت لذا .گریخت شمرد و از فرصت سوزیمغتنم 
ایرانی  نشریه انجمن تحریریه هیأت از نمایندگی بهتا  شمارم می

را به همه  8931 یباستان نوروز دنیفرارس عملیات، در تحقیق
 نیدر ا نیو همچن نموده و شادباش عرض کیتبر یخوانندگان گرام

 تیو سرشار از موفق کوین یسال از خداوند متعال سال یانیپا یروزها
 اتیدر عمل قیجامعه تحق باالخص و رانیا فیملت شر کیکای یبرا

 .مینما یمسالت م رانیا

نجمن ایرانی ی خبری ا شماره دیگری از نشریه لهیوس نیبد
جهت ( 8931زمستان ، دومو  بیستشماره )عملیات در تحقیق

گرامی، مدیران و  مندان عالقهاستحضار اعضای محترم انجمن و سایر 

صورت گرفته انجمن ارائه  یها تیفعالصنایع از اخبار و  نظران صاحب
 .گردد یم

که با ارسال مطالب علمی و  شود یماز خوانندگان گرامی دعوت 
ها و  ، اخبار علمی دانشگاهها کنفرانسخبری خود اعم از اخبار برگزاری 

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

مقاالت برگزیده، تهیه محتوای آموزشی و یا موضوعات  معرفی
. آتی خبرنامه یاری نمایند یها شمارهپیشنهادی دیگر ما را در تهیه 

با نام نویسنده در خبرنامه و  شده رفتهیپذاست، مطالب  ذکر انیشا
 همچنین کانال تلگرام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به آدرس

https://t.me/iors_Newsletter 

 .منتشر خواهد شد
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 :خوانیدمطالبی که در این شماره می

 سخن سردبیر 

 یرانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم 

 (فراخوان دوم) اتیدر عمل قیتحق 

 ها یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده 

 ها المللی مهندسی صنایع و سیستم پنجمین کنفرانس بین 

  و  یفناور در علم، یاضیر یمدلساز یکنفرانس مل نیاولگزارش

 هوشمندی ها ستمیس

  رانیا و هوشمند یفاز یها ستمیسکنگره مشترک  نیهفتمگزارش 

  یفاز یاطالعات و مهندس المللی بین کنفرانس نینهمگزارش 

 ریزی خطی عددصحیح در تحلیل  روزه برنامه گزارش سمینار یک

 ها پوششی داده

 المللی انجمن تحقیق در عملیات و  یازدهمین کنفرانس بین خبری از

 اقیانوسیه

 معرفی ژورنال 

 آموختگان دوره دکتری حوزه تحقیق در عملیات دانش 

 معرفی کتاب 

  سراسرکشور یها دانشگاهاسامی نمایندگان انجمن در 

 فرم عضویت حقوقی 

 فرم عضویت حقیقی 
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 ایرانی انجمن یالملل نیب کنفرانس دوازدهمین 

 (دومفراخوان )در عملیات  تحقیق
 ، بابلسر31اردیبهشت  82تا  88

 
در  تحقیق ایرانی انجمن یالملل نیب کنفرانس دوازدهمین متعال خداوند یاری با

 و فنونعلوم  دانشگاه توسط 1398 سال ماه بهشتیارد 12 تا 11 در عملیات

و  ISC و تحت حمایت عملیات در تحقیق ایرانی انجمن با همکاری نمازندرا

در  .شد خواهد برگزارمیزبان در شهر بابلسر  یالملل نیب مجتمعدر  سیویلیکا

 به تبادل ایده و ارائه آخرین دستاوردهای علمی خود پژوهشگراناین کنفرانس 
تحلیل برای /رویکرد کنفرانس ملهم از موضوع تحقیق در عملیات. پردازند یم

 تواند یماست، با این مفهوم که این زمینه علمی به چه صورت  «دنیای واقعی
امروزه تحقیق در عملیات یکی از ابزارهای قدرتمند . وضعیت جهان را بهتر کند

تحقیق در عملیات مرز مشخصی ندارد و برگرفته از . است یریگ میتصمبرای 
انواع موضوعات مانند ریاضیات، آمار، اقتصاد، مهندسی، علوم دریایی و اجتماعی و 

امروزه، تحقیق . است یریگ میصمتجدید از دانش در  یا مجموعهغیره برای ایجاد 
علمی در نظریه  یها روشمرتبط با کاربرد  یا حرفهدر عملیات به یک نظام 

دامنه کاربرد این علم یافتن جواب برای مسائل . تبدیل شده است یریگ میتصم
زندگی انسانی  یها جنبهاین موضوع برای همه . شود یمساده تا پیچیده را شامل 

چنین، این علم به طور گسترده در هم. زی منابع، سودمند استسا با مالحظه بهینه
، ونقل حملریزی،  های ملی، بودجه ریزی مهم و اساسی مانند برنامه ییها نهیزم

، رو نیازا. رود یمبه کار  یطیمح ستیزآموزش، کشاورزی، نفت و گاز و مدیریت 
 .است ریناپذ اجتنابگسترش مطالعات و تحقیقات در این رشته 

  
 

 محورهای کنفرانس

 یرفتار اتیدر عمل قیتحق 

 یباتیترک یساز نهیبه 

 وستهیپ یساز نهیبه 

 یکاو داده 

 علوم داده 

 عملکرد یابیو ارز ها داده یپوشش لیتحل 

 میتصم بانیپشت یها ستمیس 

 یساز نهیبهو  یانرژ تیریمد 

 یمهندس یساز نهیبه 

 یساز نهیبهو  یمال یمدلساز 

 یباز هینظر 

 یسراسر یساز نهیبه 

 سالمت و کاربردها تیریمد 

 یو فرا ابتکار یابتکار یها تمیالگور 

 کیو تراف ونقل حمل ک،یلجست ،ابی مکان 

 یتیو امن یدفاع ،ینظام یکاربردها 

 ارهیچندمع یریگ میتصم 

 شبکه یساز نهیبه 

 نهیکنترل به 

 یعیدر منابع طب اتیدر عمل قیتحق 

 دیتول تیریو مد یزیر برنامه 

 پروژه تیریو مد یبند زمان 

 تیفیک تیریکنترل و مد 

 ایپو یگذار متیقدرآمد و  تیریمد 

 بحران تیریو مد سکیر لیتحل 

 یتصادف یساز مدلو  یزیر برنامه ،یساز هیشب 

 نیتأم رهیزنج تیریمد 
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 داریپا یها ستمیس 

 یو خاکستر یفاز یساز نهیبه نان،یعدم اطم 

 منابع آب تیریمد 

 اتیدر عمل قیتحق یکاربردها 

 

 یمهدو رجیدکتر ا: کنفرانس ریدب

 نیکبخش جوادیاندکتر : کنفرانس یعلم ریدب

 دکتر محسن پورفالح: کنفرانس ییاجرا ریدب
 

همزمان با برگزاری کنفرانس، چند کارگاه تخصصی به الزم به ذکر است که 
 :شرح زیر برگزار خواهد شد

 عنوان کارگاه: 

 ها افتهی نیدتریعملکرد و جد یابیدر ارز ها داده یپوشش لیتحل یکاربردها 

 یزاده لطف نیفرهاد حس پروفسور :مدرس

 دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، ایران 

 عنوان کارگاه: 

 یکاو دادهبه کمک  یو بانک یمال یها ستمیسکشف تقلب در 

 تبار یجواد کاظم دیدکتر س :مدرس

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  کارگاهعنوان: 

Applied systems analysis and operational thinking 
for optimal policy analysis: Challenges and Cases 

in Urban Planning 

 Prof. Dillip Kumar Das :مدرس

Central University of Technology Free State, 
South Africa 

 عنوان کارگاه: 

 یو نظام یاسیس ،یاقتصاد لیآن در مسا یها و کاربردها یباز هینظر

 یداصفهانیس یرمهدیپروفسور م :مدرس

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه
 همچنین

 Prof. Farid Alizadeh, Rutgers University, New Jersey 

 Prof. Olga Battaïa, University ISAE-Supaéro, France 

 Prof. Ou Tang, Linköping University, Sweden 

 Professor Bijan Mohammadi, Universite Montpellier II 
Montpellier, France 

 . سخنرانان کلیدی در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد عنوان به
به شرح  (برای مقاالت برگزیده) مجالت ممتاز ای از ژهیشماره وشایان ذکر است که 

اختصاص  اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا یالملل نیبکنفرانس  نیبه دوازدهمزیر 
 :است شده داده

 Journal of Optimization in Industrial Engineering 

(ISC-Scopus) 

 International Journal of Industrial Engineering & 

Production Research (ISC-Scopus) 

 Iranian Journal of Operations Research (ISC) 

 Journal of Industrial Engineering and Management 

Studies (ISC) 

  یاضیدر ر نینو یها پژوهشمجله (یپژوهش-یعلم ISC) 

 31 اسفند 21  :آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت

 31 فروردین 5 :امن آخرین مهلت ثبت 

 31اردیبهشت  82و  88 :تاریخ برگزاری کنفرانس

  icors2019@ustmb.ac.ir :پست الکترونیک

 0330-155-5181 :تلفن

، 82مازندران، بابل، خیابان شیخ طبرسی، سرداران  :دبیرخانه کنفرانس

 یالملل نیبدانشگاه علوم و فنون مازندران، دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس 
 تحقیق در عملیات ایران

  

 

 

 محل برگزاری کنفرانس، بابلسر 
 

mailto:icors2019@ustmb.ac.ir
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 اه یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده 
 شیراز  ،8931شهریور  1و  6

 
ها اقدام به  داده یپوشش لیتحل یرانیبا استعانت از خداوند متعال، انجمن ا

 تختیپا راز،یدر شهر ش یعلم شاخه نیا رانس ساالنهکنف نیازدهمی یبرگزار
 1و  6 یها خیکنفرانس در تار یبرگزار. خواهد نمود رانیفرهنگ و تمدن ا

 یعلم ینظرها تبادلخواهد بود تا در کنار بحث و  یفرصت مناسب 31 وریشهر
 زین یفرهنگ و ادب پارس ارید یکتای یعیو طب یخیتار یها از جاذبه ،یو تجرب

در  یو تجرب یعلم لیاص یها وجه به توان باال و وجود پشتوانهبا ت. دمند ش رهبه
 دیام ،یالملل نیباز حضور دانشمندان تراز اول  یمند بهره زیو ن زمانیکشور عز

 نیازدهمی یحوزه، شاهد برگزار نیفعاالن ا که با حضور گرم و پربار همه است
درخور و  ،یعال اریبس یدر سطح ها هداد یپوشش لیتحل یرانیکنفرانس انجمن ا

تبادل از جمله اهداف این کنفرانس . میباش زانیهمت و دانش شما عز ستهیشا
آوردن  فراهم، آن یها و کاربردها داده یپوشش لیدر حوزه تحل یعلم یها افتهی

دانشمندان، پژوهشگران و خبرگان  انیها م شهیتبادل افکار و اند یبرا یبستر
ها و  ارگان ،یدانشگاه با مراکز پژوهش نیارتباط ب عهوست، یو صنعت یعلم

 یابیو ارز یریگ میتصم یها مدل یکاربردها ارائه، کشور ییاجرا یها دستگاه
 ییآشنا یبرا ییفضا جادیا، ییاجرا تیریو مد یسازمان یزیر عملکرد در برنامه

و  یعلم یدستاوردها نیگذاران با آخر هیها و سرما نهادها، شرکت ن،یمسئول
 انیو پژوهش در م قیتحق یبرا زهیانگ جادیاو  ها داده یپوشش لیتحل یکاربرد

 .هستند و پژوهشگران جوان دیاسات کارشناسان،

 محورهای کنفرانس
 ها داده یپوشش لیتحل نینو یو کاربرد ینظر مباحث 

 یا شبکه یها داده یپوشش لیتحل 

 یکاو ها در کالن داده و داده داده یپوشش لیتحل 

 ها داده یپوشش لیدر تحل ینیقینا 

 ارهیچند مع یریگ میها و تصم داده یپوشش لیتحل 

 رهیصنعت، زنج ،یانرژ ت،یریها در اقتصاد، مد داده یپوشش لیتحل کاربرد 
 ...و  نیتأم

 

کنفرانس مقاالت منتخب  ییاجرا ئتیه میبا توجه به تصمشایان ذکر است 
 :دیبه چاپ خواهد رس ریکنفرانس در مجالت ز

 Mathematical Science (Springer) 

  International Journal of Data Envelopment Analysis  
 International Journal of Industrial Mathematics(ISC) 

 Iranian Journal of Optimization 
 Fuzzy Optimization and Modeling 

 یاضیدر ر نینو یها پژوهش (ISC) 

 آن یو کاربردها اتیدر عمل قیمجله تحق (ISC) 

 : دبیر کنفرانس
 (واحدکرج یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیهعضو ) نیمت یدکتر رضا کاظم

 :یعلم تهیکم ریدب

 (رازیواحد ش یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیعضو ه) یمحمدرضا مظفر دکتر

 :ییاجرا تهیکم ریدب

 (رازیواحد ش یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیعضو ه) یعیشف یمرتض دکتر

 :مهم یها خیتار

 ریت 20: ارسال مقاله مهلت

 مرداد 1: یزمان داور انیپا

 مرداد 85: ثبت نام زمان

 وریشهر 8مرداد تا  86از : رینام با تاخ ثبت

 ،دانشگاه دانیم ،شمال یستار ابانیخ ،تهران :کنفرانس رخانهیدبآدرس 

 یاضیگروه ر ،طبقه چهارم ،هیدانشکده علوم پا ،قاتیدانشگاه آزاد علوم و تحق

 dea11@irandeas.ir: لیمیا

   http://dea11.irandeas.ir :کنفرانس تیسا وب

 

http://dea11.irandeas.ir/
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و  عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم   

 ها ستمیس
 ، دانشگاه فردوسی مشهد8931شهریور  89

 

 وریشهر 89 خیدر تار  ها ستمیو س عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم
 تیمشهد و تحت حما یدانشگاه فردوس عیصنا یتوسط گروه مهندس 8931

 گاهیدر پا نسکنفرا نیمقاالت ا هیکل .در شهر مشهد برگزار خواهد شد کایلیویس
 دیتوان یخواهد شد و شما م هینما یمل یمحتوا ومیکنسرس زیو ن کایلیویس

ارائه مقاله  یعلم ازاتیارائه نموده و از امت شیهما نیمقاالت خود را در ا
 .دییکنفرانس استفاده نما یگواه افتیکنفرانس با در

 :محورهای کنفرانس
 :یتخصص یمحورها

 یساز نهیبه 

 تیفیک یو مهندس تیریمد 

 دیساخت و تول یمهندس 

 اتیعمل تیریو مد دیتول یزیر برنامه 

 و کنترل پروژه تیریمد 

 یکاو دادهدانش و  تیریمد ،یاطالعات یها ستمیس 

 ییاینت و پا ،یمنیا یها ستمیس 

 یمال تیریو مد یمهندس اقتصاد 

 یانسان یفاکتورها یمهندس 

 نیتأم رهیزنج تیریمد 

 خبره یها ستمیسو  یمصنوع هوش 

 سالمت یها ستمیس یو مهندس تیریمد 

 ریسا 

 :یکاربرد یمحورها

 (و ینفت، فوالد، خودرو، کشاورز) یعموم عیصنا... 

 (و ی، آموزش، مالونقل حمل) یخدمات عموم... 

 یانرژ 

 ستیز طیمح 

 یدفاع عیصنا 

 یشهر تیریمد 

 یگردشگر 

 نو یها یفناور 

 ریسا 

 

 دکتر محمد رنجبر  :کنفرانسدبیر 

 دکتر محمد علی پیرایش  :دبیر علمی

 دکتر فرزاد دهقانیان : دبیر اجرایی

 

 8931تیر  8 :مهلت ارسال اصل مقاالت

 8931مرداد  85 :داوری مقاالتتاریخ اعالم 

 8931مرداد  25 :مهلت ثبت نام در کنفرانس

 

 05891106068 :رخانهیتلفن دب

 05891101819 :رخانهیدب دورنگار

 -مشهد یدانشگاه فردوس -یآزاد دانیم -مشهد :رخانهیدب یپست آدرس

 38115-8888: یکد پست -عیصنا یگروه مهندس-یدانشکده مهندس

 icise@um.ac.ir :لیمیا

 

https://www.civilica.com/Person-3199=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Person-3200=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4.html
https://www.civilica.com/Person-3198=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
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ولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و اگزارش  

 ای هوشمنده سیستم

 علم و فناوری مازندران، دانشگاه 8931 بهمن 88الی  80

 
 زبانیم 8931ماه  بهمن ازدهمیمازندران در روز پنجشنبه  یدانشگاه علم و فناور

و  یدر علم، فناور یاضیر یساز مدل یکنفرانس مل نیاول"مهم با عنوان  یدادیرو
در  قیتحق یرانیانجمن ا" یمعنو تیبود که با حما "هوشمند یها ستمیس

ونقل و  پژوهشکده حمل"، "( ISC)علوم جهان اسالم   یاستناد گاهیپا"، "اتیعمل
و  یساز نهیبه یالملل نیمرکز ب"و  "ریرکبیام یهوشمند دانشگاه صنعت یها ستمیس

کنفرانس و عضو  ریدب یدکتر اشکان فخر یآقا  به گفته. برگزار شد "یریگ میتصم
در  یاضیر یمدلساز  کنفرانس با تمرکز بر مقوله نیا زبان،یدانشگاه م یعلم اتیه

 یخود را تالش برا یهدف اصل ات،یعمل در قیو تحق یساز نهیبه فمختل یها حوزه
  ها رفع مشکالت جامعه و ارتباط دانشگاه  نهیدر زم یاضیر یمدلساز تیاهم یادآوری

هست، قرار داده و قصد دارد با  زیکشور ن یها دانشگاه دیبا صنعت که رسالت جد
مشابه، متخصصان و  یدادهایو رو دادیرو نیا یبعد یها دوره یتداوم برگزار
به هم  شیاز پ شیرا ب یمختلف علوم و مهندس یها حوزه و حوزه نیپژوهشگران ا

 شانیا. دیمساعدتر نما یا رشته انیم یها پروژه فیتعر یرا برا نهیرده و زمک کینزد
 نیکرده که البته اول یابیارز یدوره را ناکاف نیالبته سطح استقبال پژوهشگران از ا

مناسب  یکمبود امکانات رفاه زیو ن فیضع نسبتاً یرسان و اطالع یبرگزار ی دوره
موضوع برشمرده و ابراز  نیا یکنندگان را از عوامل اصل جهت اسکان شرکت

ها،  از سازمان یمال یها تیبهتر و جذب حما یزیر کردند که با برنامه یدواریام
و صاحبان  گرانپژوهش قیتشو یبرا یتر مناسب نهیزم ز،یها و صنعتگران عز ارگان

که  شود ایمه یطیفراهم شده و شرا دادیرو نیا یآت یها به شرکت در دوره عیصنا
کشور با آن مواجه هستند در  عیها و صنا را که ادارات، سازمان یمسائل و مشکالت

 . شوند لیتشک ها آنجهت رفع  یا حرفه یها میمطرح و ت ییها ییگردهما نیچن

 
  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات سییر بیناسخنرانی پروفسور ایرج مهدوی، 

 

 یو سخنران ییگو آمد خوشصبح با  3ساعت  رأسکنفرانس  نیا هیافتتاح مراسم
آغاز  مازندران یمحترم دانشگاه علم و فناور استیمحمدازده، ر دیدکتر حم یآقا
 یرانیمحترم انجمن ا سیرئ بینا ،یمهدو رجیپروفسور ا یپس از آن جناب آقا. شد
 یساز نهیو به اتیعمل ق دریمطلب که تحق نیبر ا دیتأکبا  ات،یدر عمل قیتحق

جانبه انجمن و  همه تیخاموش کشور است، حما یول یجد یازهایاز ن یکیامروزه 
 یرا خواستار شده و در انتها دادیرو نیا یو پژوهشگران در تداوم برگزار دیاسات هیکل

کنفرانس  نیکشور جهت شرکت در دوازدهم اتیدر عمل قیسخنانشان از جامعه تحق
 بهدعوت   مازندراندانشگاه علوم و فنون  یزبانیبه م اتیدر عمل قیقتح یالملل نیب

کنفرانس و عضو  یمحترم علم ریدب ،یقطع یدکتر مهد یآقا جناب. آوردند عمل
پس از ارائه  زین هوشمند یها ستمیو س ونقل حملپژوهشکده  یپژوهش یشورا
مهم و ارزشمند  اریرا بس دادیرو نیپژوهشکده، ا یریگ درباره نحوه شکل یحاتیتوض

را  "و کاربردها یاضیر یمدلساز یتخصص نانجم" لیتشک شنهادیکرده و پ یابیارز
 یدکتر فخر یکنندگان روبرو شد و آقا شرکت هیمطرح نمودند که با استقبال کل

به  دنیالزم جهت تحقق بخش یها یریگیو پ یمقدمات یها یانجام بررس تیمسئول
 کی ه،یمراسم افتتاح یانیدر بخش پا. رفتندارزنده را به عهده گ شنهادیپ نیا

« ونقل هوشمند حمل یها ستمیدر س یاضیر یساز مدل»با عنوان  یدیلک یسخنران
موضوع به بحث و  نیا رامونیپ یارائه شد و موارد یدکتر قطع یتوسط آقا

در کنفرانس پس از اقامه نماز و صرف ناهار،  کنندگان شرکت .گذاشته شد نظر تبادل
آغاز نموده و از  یمواز صورت بهخود را در چهار پانل  یتخصص یها یسخنران

از ساعت  یتخصص یها یسخنران. مند شدند بهره نیمستمع ها شنهادیپنظرات و 
و پس از صرف شام در محل دانشگاه علم و  دیبه طول انجام 81:00تا  89:00

و  یدر علم، فناور یاضیر یساز مدل یکنفرانس مل نیاول"مازندران،  یاورفن
 نیذکر است که در ا انیشا. به کار خود خاتمه داد رسماً "هوشمند یها ستمیس

 .شده بودند رفتهیپذ یسخنران صورت بهمقاله جهت ارائه  44کنفرانس، 

 یدکتر اشکان فخر                               
 مازندران یعلم و فناور دانشگاه یعلم اتیکنفرانس و عضو ه ریدب 
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 و فازی های سیستم مشترک کنگره هفتمین گزارش 

 ایران هوشمند

 دانشگاه بجنورد، 31بهمن  88تا  3

 
هجدهمین کنفرانس ) رانیو هوشمند ا یفاز یها ستمیکنگره مشترک س نیهفتم

 88تا  3 خیدر تار (های هوشمند های فازی و شانزدهمین کنفرانس سیستم سیستم
و هوشمند  یفاز یها ستمیس یها انجمن تیدر دانشگاه بجنورد  با حما 31بهمن 

 هیدانش در کل یمرزها شبردیپاز جمله اهداف اصلی این کنگره، . شدبرگزار  رانیا
و  یتوانمندساز، و هوشمند یفاز یها  ستمیس یو کاربرد ینظر یها  نهیزم
و  یفاز یها ستمیسبا پژوهشگران در موضوعات مختلف مرتبط  یروزرسان به

 تیهدای، علم یراهبرد یها مشاوره یمناسب برا ینمودن فضا فراهم، هوشمند
، و هوشمند یفاز یها  ستمیمرتبط با س یها ها و پژوهش آموزش تیفیو ارتقاء ک

در حوزه  یا و منطقه یمل یها  تیظرف ییو شناسا یمشارکت عموم جلب
و  یفاز یها ستمیس یها  تیقابل یو معرف ییشناسا، و هوشمند یفاز یها  ستمیس

نمودن  فراهمی، محصوالت تجار دکنندگانیو تول عیهوشمند به متخصصان صنا
 یها تیظرف یو معرف ییو شناسا یدر مباحث علم انیبستر مشارکت دانشجو

  .است شده انیب و هوشمند یفاز یها ستمیدر حوزه س ییبالقوه دانشجو
 

 

 ریاضی، علوم مهندسی، و فن کامپیوتر، علوم های حوزه در همایش این محورهای
 اجتماعی، های شبکه تصویر، پردازش و ماشین بینایی انسانی، علوم احتمال، و آمار

 هوش مصنوعی، هوش الکترونیکی، یادگیری پزشکی، هوشمند، های سازمان
کمیته برگزاری از  .بود نرم محاسبات و انفورماتیک بیو کاوی، داده محاسباتی،

شده در کنگره در  سازی مقاالت ارائه همان ابتدا تمامی همت خود را برای نمایه
های  ها و سازمان المللی و همچنین جلب حمایت انجمن های معتبر بین پایگاه

و  ISC  المللی بکار گرفت و موفق به جلب حمایت پایگاه معتبر علمی ملی و بین
بر . شد( IFSA)های فازی  المللی سیستم و نیز انجمن بین IEEEبخش ایران 

، تمامی مقاالت انگلیسی که در کنگره IEEEاین اساس با موافقت بخش ایران 
شدن در  مقاله را دریافت کرده باشند، برای نمایه تیرا یکپباشندو تاییدیه  شده ارائه

IEEE هوشمند و فازی یها ستمیس مشترک کنگره هفتمین. ارسال خواهند شد 
بهمن  88 پنجشنبه روز داخلی و خارجی های دانشگاه استادان از شماری حضور با

 الزم به ذکر است .داد پایان خود کار به بجنورد دانشگاه هنر دانشکده تاالر در

 دانشگاهیان و استادان .شد ارائه شفاهی صورت به مقاله 942 همایش این در

 سه شده ارائه های مقاله مجموع بودند که از داده ارائه دبیرخانه به علمی مقاله814
 .بود چین از نفر یک و کره کشور از استاد دو شامل خارجی استادان توسط مقاله

 کشاورزی و هنر انسانی، علوم مهندسی، و فنی دانشکده چهار با بجنورد دانشگاه
 سال در که کرد فعالیت به شروع تحصیلی، رشته سه در دانشجو 280 پذیرش با

 رشته 22 شامل تحصیلی رشته 43 در بجنورد دانشگاه در امسال تحصیلی
 نظر زیر دانشجو 500 و هزار چهار تعداد کارشناسی رشته 21 و ارشد کارشناسی

  .دارند فعالیت علمی هیات غیر عضو 16 و علمی هیات عضو 861

 

  

 

 

 رانیو هوشمند ا یفاز یها ستمیکنگره مشترک س نیهفتم
 
 



 

8  

 

 (22 شماره) 8931زمستان ،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Winter 2019 (No. 22) 

اطالعات و  المللی بین کنفرانس نهمینگزارش  

 فازی مهندسی

 جزیره کیش، 31 بهمن 26 تا 24
 

 
 مشارکت  و همکاری با فازی اطالعات و مهندسی المللی بین کنفرانس نهمین
 دانشگاه ایران، عملیات در تحقیق انجمن چین،  و ایران فازی های سیستم انجمن

 مرکز ،گیری و تصمیم سازی بهینه المللی بین مرکز چین، فوشان دانشگاه مازندران،
 تا 24 تاریخ در نام صاحب علمی کمیته نظر زیر خاکستری های سیستم المللی بین
کنفرانس  یاز برگزار هیاگرچه برآورد اول .شدکیش برگزار  جزیره در 31 بهمن 26

 یابیموفق ارز اریبس هیاول یکشور و بر اساس بازخوردها یکنون طیآن هم در شرا
 نیآمد، اما در ا به عملاز کنفرانس  یاستقبال خوب ها، میتحر رغمیو عل شود یم

 یها یزیر در برنامه تواند یخواهد شد که م دیتأک یگزارش به موارد و موضوعات
 زیرا ن یکشور یها در جهت پربار بودن کنفرانس موثر واقع شده و دستگاه ندهیآ

ه مقال 894از مجموع . برخوردار شد یمخاطب قرار دهد تا از مشارکت حداکثر
تعداد  ،یعلم تهیکم یها یابیکنفرانس، پس از ارز یعلم رخانهیشده در دب افتیدر
 بیاست، عمده و قر توجه قابلآنچه . شد رفتهیارائه در کنفرانس پذ یمقاله برا 10

 شتریب نکهیا رغمیبوده و عل یو پژوهشگاه یبه اتفاق مقاالت از جامعه دانشگاه
کشورمان هستند اما فقط  یاز جامعه صنعت یحوزه از دانش و فناور نیا نیطبمخا

ضمن نگاه مثبت . از مقاالت را به خود اختصاص داده بودند یشمار تعداد انگشت
و  شرفتهیپ یها مقاالت و استفاده از دانش روز و روش یسطح علم شیبه افزا

و  نعتنقش کمرنگ ص دیآ یبرم جینتا نیآنچه که از ا متأسفانهها،  در آن نینو

 یبستر کاربرد یاز طرف. است یقاتیتحق یها در انجام طرح یصنعت نیمتخصص
است  یدر حال نیا. است امدهیاز مقاالت ارائه شده هنوز فراهم ن یاریبودن، در بس

در  یپژوهش ازیکنندگان و صنعتگران حاضر در کنفرانس، ن که به اذعان شرکت
و  نینو یها روش یریکارگ بهموجود و  یها در بهبود روش عیاز صنا یاریبس

حوزه،  نیمرتبط با ا یها انجمن یها تیاست با فعال دیام. وجود دارد شرفتهیپ
با  یو همکار ازهاین ییبا صنعت در جهت شناسا مؤثرترارتباط هرچه  نهیزم

  .وجود داشته باشد یها و مراکز پژوهش دانشگاه
 

 
 توکلی مقدم رضا سخنرانی پروفسور

 
 سخنرانی دکتر سید هادی ناصری

 
 اکبر زادهمحمدرضا  پروفسور سخنرانی

 
 سخنرانی پروفسور بینگ یوآن کائو

فسور ومحمدرضا اکبرزاده از دانشگاه فردوسی مشهد، پر پروفسورکنفرانس  نیدر ا
فسور رضا توکلی مقدم از دانشگاه وپر ،ئو از دانشگاه فوشان چین   کابینگ یوآن 

  یدیکل به عنوان سخنرانانتهران و دکتر سید هادی ناصری از دانشگاه مازندران 

 Businessهمچنین کارگاهی تحت عنوان  .پرداختند یسخنران رادیبه ا

Intelligence and Fuzzy Data Mining  همزمان با برگزاری کنفرانس
    .گزار شدتوسط دکتر سید باقر میراشرفی بر

 لمللیا بین مجله سیتأسبه مناسبت دهمین سالگرد  کنفرانساین در اختتامیه 
Fuzzy Information and Engineering،  از پروفسور بینگ یوآن کائو به

از پروفسور رضا توکلی مقدم،  تقدیر. تجلیل شد گذار مجله و بنیان عنوان سردبیر
به عنوان سخنرانان کلیدی  هادی ناصری، دکتر سید محمدرضا اکبرزاده پروفسور

به عنوان مدرس کارگاه، رونمایی از کتاب جدید پروفسور دکتر باقر میراشرفی  و
و رونمایی از  Fuzzy Sets Theory Preliminaryبینگ یوآن کائو با عنوان 

 Optimal Models and Methods with Fuzzyکتاب ترجمه 

Quantities دکتر سید هادی ناصرین کائو و ترجمه نوشته پروفسور بینگ یوآ 
 .های اختتامیه این کنفرانس بود از دیگر برنامه
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در تحلیل  حیعدد صحریزی خطی  سمینار برنامهگزارش  

 ا ه پوششی داده

 ، دانشگاه شهید مدنی31اه م دی 86

 
 86 در اه یزی خطی عدد صحیح در تحلیلی پوششی دادهر برنامه روزه کی ناریسم 

 یمدن دیدانشگاه شه یکاربرد یاضیگروه ر ناریسمدر سالن  8931اه م دی
دانشگاه  یکاربرد یاضیکه به همت گروه ر ناریسم نیا در. برگزار شد جانیآذربا
برگزار شد، پروفسور  اتیدر عمل قیتحق یرانیو انجمن ا جانیآذربا یمدن دیشه
در مورد  چک،  یاستراوا از جمهور یطلوع، استاد تمام دانشگاه فن یمهد

 یها افتهی نیآخرو ها  داده یپوشش لیدر تحل حیصحعدد  یزیر برنامه ایه تکنیک
با اشاره به  یو. پرداخت یسخنران رادیبه ا« ها داده یپوشش لیتحل»در  شیخو

 رانیا اتیدر عمل قیتحق دیاسات: از مسائل گفت یاریدر  بس یساز نهیبهلزوم 
وجود در کشور ازجمله م یها از معضالت و چالش یاریبس یساز نهیبهقادرند با 

هم مردم منتفع خواهند شد و  نهیزم نیدر ا اًکه طبعحل کنند را  مصرف سوخت
صنعت و  فیطلوع با اشاره به ارتباط ضعدر انتهای سخنرانی، پروفسور  .هم دولت

از علم  متأسفانه: را خواستار شد و گفت نهیزم نیدر ا یجد ی، لزوم بازنگردانشگاه
خاص در  طور به« ها داده یپوشش لیتحل»عام و  طور به «اتیدر عمل قیتحق»

صنعت و دانشگاه  نید بشکاف موجو دیبا و شود ینم یکاربرد دهاستفا چیصنعت ه
 نیا یاست در ابتدا یگفتن  .برد نیاز ب اتیدر عمل قیرا با استفاده از علم تحق

 ندهیو نما یمدن دیدانشگاه شه یعلم ئتیهمراسم، دکتر جعفر پورمحمود، عضو 
کنندگان ابراز  شرکت به ییضمن خوشامدگو اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا

در جهت شناساندن  مؤثرگامی  ،یینارهایسم نیچن یبرگزارکه کرد  یدواریام
 نار،یسم نیا در. خواهد بود یو صنعت یدر جوامع دانشگاه علم نیا تیاهم

 هیسهند و دانشگاه آزاد اروم یصنعت ز،یتبر یها از دانشگاه یپژوهشگران مختلف
                                                .دشرکت کردن

 دکتر جعفر پورمحمود                                                                           
 آذربایجان یمدن دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو ه                                                         

از یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات  یخبر  

 آسیا و اقیانوسیه

 

 هیانوسیو اق ایآس اتیدر عمل قیانجمن تحق یالملل نیکنفرانس ب نیازدهمی
(APORS) 6  کشور  22. در شهر کاتماندو کشور نپال برگزار شد 2081اوت  3تا

ننده در ک شرکت ندهینما 858 مجموعاز . حضور داشتندکنفرانس  نیازجمله نپال در ا
. بودند یداخل ندهینفر نما 64و  یخارج ا نمایندهه نفر از آن 11 این کنفرانس،

 801کنفرانس،  رخانهیشده به دب مقاله ارسال 853، از سکنفراناین در همچنین، 
  APORS یجلسه شورا. درج در کتابچه خالصه مقاالت انتخاب شدندی مقاله برا

 ریصورت ز آن به یاصل تیبرگزار شد که محور سونیاوت در هتل راد 6 خیدر تارنیز 
 :شده است خالصه

 هیانوسیاق -ایآس اتیدر عمل قیتحق یالملل نیکنفرانس ب نیازدهمی ریارائه گزارش دب -

 2028در سال  APORS یالملل نیبکنفرانس  زبانیم نییتع -
 2028در سال  APORS یسازمانده دیجد تهیکم نییتع -

 APORS  ژورنال و خبرنامه -
 KORMS  تیتحت حما تیسا وب -

 زبانیم عنوان به (ORSP) نیپیلیف اتیدر عمل قیجلسه، انجمن تحق نیا در
 نیهمچن. انتخاب شد 2028در سال  APORS یالملل نیبکنفرانس  نیدوازدهم

دسامبر  98تا  2083 هیژانو 8 خیکنفرانس از تار نیا یسازمانده یبرا دیجد تهیکم

 :انتخاب شدند ریز صورت به 2028

، سنگاپور تعلق دارد اتیدر عمل قیتحقبه انجمن  APORS یفعل مجله که ییازآنجا
انجمن این با  ریز موارددرخواست  یبرا APORS  دیجد سییرمقرر شد تا 

 :هدرا انجام د ی الزمها یهماهنگ
که الزامات  یتا زمان APORS گرید یکشورها هیریتحر ئتیدر ه تیعضو .8

 .ردیقرار گ دییتأمربوطه مورد توافق و  ئتیتوسط ه هیریتحر ئتیانتخاب ه
 از گریمقاالت د یجا بهسال  9هر  APORS از مجله ژهیشماره و کیارائه  .2

APORS  

Name Position  OR Society 

Francis Miranda President ORSP 

 Nezam Mahdavi-Amiri Vice President ORS Iran 

Adibah Shuib General Secretary MSORSM 

Xudong Hu Treasurer ORSC 

جناب آقای پروفسور مهدوی امیری، 
انجمن ایرانی تحقیق در  ریاست محترم

 APORSمعاون  نوانع عملیات به
 .انتخاب شدند
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 ریکه در جلسه حضور داشتند، در مورد موارد ز APORS یاست که شورا ذکر انیشا
 :دندیدر مورد خبرنامه انجمن به توافق رس

مختلف  یها انجمن یها تیکردن فعال برجسته یبرا APORS خبرنامه کی تهیه .8
 .خواهد بود IFORS مورد مشابه خبرنامه نیا. هیانوسیو اق ایدر آس

 به امور مربوط به خبرنامه یدگیرس یبرا دیپست جد کی جادیا شنهادیپ .2

 .خواهد ماند KORMS تیهمچنان تحت حما APORS تیسا وب نیهمچن .9

 الدین مهدوی امیری دکتر نظام                                                                    
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف                                                                   

 معرفی ژورنال 
 International Journal of Applied Optimization Studies 

 
 International Journal of Applied Optimization Studies ژورنال

و اساتید داخلی و  محققین، به همت 2645-4921به شماره  ISSNدارای کد 
سردبیر این . است کارشدهخارجی در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت مشغول به 

و آقایان علیرضا گلی و عرفان بابایی  است ژورنال پروفسور وبر از کشور لهستان
در . باشند می مشغول به فعالیتبه عنوان دبیران اجرایی ژورنال  نیز تیرکالیی

در گوگل اسکوالر نمایه شده  حال حاضر شماره اول این ژورنال به چاپ رسیده و
 یافته توسعه یاضیر دیجد یها شامل مدل یمقاالت پژوهشاین ژورنال از  .است

تحقیق در ، مقاالت پژوهشی نظری در زمینه یواقع یایدن هایکاربرد یبرا
های حل،  ها و روش سازی کارآمدترین مدل عملیات، مطالعات موردی برای پیاده

و  های کاربردی های جدید مانند الگوریتم کننده روش مقاالت پژوهشی معرفی
 :کند یمغیره تحت موضوعات عمومی زیر استقبال 

 Mathematical Modeling, 

 Supply Chain Management, 

 Portfolio Problems 

 Production Planning and Inventory Control 

 Human Resource Planning 

 Project Scheduling and Management 

 Manufacturing and Service Strategies 

 Work Design, Measurement, and Improvement 

 Reliability Engineering 

 Quality Control: Statistical Process Control, Measurement System 
Analysis, etc. 

 Logistics, Transportation, Distribution, and Materials Handling 

 Emergency Relief/Humanitarian Logistics 

 Operations and Information Management 

 Heuristic and Metaheuristic Algorithms 

 Neural Networks Application 

   http://ijaos.com: سایت وب

 

 حوزه تحقیق در عملیات دانش آموختگان دوره دکتری 

 نیا کشتلی قربانعلی رمضانآقای دکتر 

 اتیاضیر یریدب مدرک کارشناسی ،بابلاز  8951متولد 

 در سال (تهران سابق معلم تیترب)یدانشگاه خوارزمرا از 
از  را کارشناسی ارشد ریاضی کاربردیمدرک و  8916

اخذ نمود و سپس موفق  8911 در سال مازندراندانشگاه 
گرایش تحقیق -ریاضی کاربردیدر رشته دکتری به اخذ 

 .شد از دانشگاه مازندران 8931 در سال در عملیات

 

 یخط یزیحل مسائل برنامه ر یبرا جدید روش کیارائه  :عنوان رساله

 تیعدم قطع طیدر شرا چندهدفه
 سید هادی ناصریدکتر : استاد راهنما

 یزیر برنامهنوع  کی ریپذ انعطاف یفاز یاضیر یزیر برنامه :خالصه رساله

  یزیر برنامه از ییها مدل رساله نیا در .است تیعدم قطع طیدر شرا یاضیر
 یفاز ودیبا مجموعه ق یخط یزیر برنامه مانند ریپذ انعطاف یفاز یاضیر

 و ریپذ انعطاف یفاز ودیچندهدفه با مجموعه ق یخط یزیر برنامه ر،یپذ انعطاف
 را ریپذ انعطاف یفاز ودیها و مجموعه ق با آرمان یچند انتخاب یآرمان یزیر برنامه

گرفتن حداقل درجه  در نظرو  آلفا برشبا استفاده از روش . میریگ یدر نظر م
به  ها را ، آنریپذ انعطاف یفاز یها آرمان ای ریپذ انعطاف یفاز ودیق یبرا تیعضو

 و یآرمان یزیر ک برنامهیبا استفاده از تکن .میکن یم لیتبد یحالت قطع
به ر ا  ها تو آنپار نهیجواب به ای نهیمختلف، جواب به یکردهایدرنظرگرفتن رو

 .میآور یم دست

 :استخراج شده از رساله دکتری ایشانمقاالت 

 گزیده مقاالت چاپ شده در مجالت علمی( الف

 یزیر برنامهمسائل (. 8931)،  قربانعلی،  نیا کشتلی رمضان،  سید هادی      ، ناصری. 8

 رد اتیدر عمل قیمجله تحق. ریپذ انعطاف یفاز شده اصالح یچند انتخاب یآرمان

 .در دست چاپ آن، یکاربردها

2. Nasseri, S. H., Ramzannia-keshteli. G.A. (2018). A 

goal programming approach for fuzzy flexible linear 

programming problems. Iranian journal of operation 

research, In Press. 

3. Ramzannia-Keshteli, G.A. and Nasseri S.H. (2018)  

Solving flexible fuzzy multi-objective linear 

programming problems: feasibility and efficiency 

concept of solutions, Punjab University Journal of 

Mathematics, In Press.  

http://ijaos.com/
http://mathco.journals.pnu.ac.ir/
http://mathco.journals.pnu.ac.ir/
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 ها کنفرانسگزیده مقاالت چاپ شده در ( ب

 یزیر برنامه یها مدل یسربر قربانعلی،  ،یاکشتلیرمضان نی، سید هادی، ناصر .8
 ،رانیا اتیدرعمل قیتحق یالملل نیبکنفرانس  نی، دهمیچند انتخاب یآرمان

 .بابلسر ،دانشگاه مازندران ،8936بهشت یارد

چند  یآرمان یزیر برنامه ،قربانعلی ،یاکشتلیرمضان نی، سید هادی، ناصر .2

کنگره مشترک  نیششمه ،ریپذ انعطاف یفاز ودیقمجموعه  با یانتخاب
، باهنرکرمان دیدانشگاه شه ،8936اسفند ،رانایوهوشمند  یفاز یها ستمیس

 .کرمان

 یآرمان یزیر برنامه، قربانعلی ،یاکشتلیرمضان نی، سید هادی، ناصر. 9
کنفرانس  نیازدهمی، ریانعطاف پذ یودفازیمجموعه ق شده با اصالح یچندانتخاب

، کرمانشاه یدانشگاه راز ،8931بهشت یارد ،رانیا اتیدرعمل قیتحق یالملل نیب

 .کرمانشاه

4. Nasseri, S.H., Ramzannia-keshteli. G.A. (2018) A 

new approach for flexible fuzzy linear programming 

problems, The 11
th

 International Conference of Iranian 

Operation Research Society, May 2-4, Kermanshah, 

Iran. 

5. Nasseri, S.H., Ramzannia-keshteli. G.A. (2018) An   

Feasibility of the solution in multi-objective linear 

programming with fuzzy flexible constraints, The 

Third International Conference on Intelligent 

Decision,  May 9-11, Tehran, Iran. 

 

 

 

 ندا بهشتی اصل  دکتر خانم 

 

 
 

خط لوله  یزیر و توسعه روش حل مسئله برنامه یمدل ساز :عنوان رساله

 نرخ انتقال تیعدم قطع فرض نفتی با یانتقال فرآوردهها
 علی میرحسنیسید دکتر : استاد راهنما

مسائل در  نتری دهیچیاز پ یکیخطوط لوله  یزری مسئله برنامه :خالصه رساله

 یاتیو عمل یکیزیف های تیوجود محدود. است یو صنعت یمسائل کاربرد طهیح

. . شود لیتبد دهیچیمسئله پ کیخط لوله به  یزری برنامه شود یمتعدد باعث م
 .تاس ندهیآ طیاز شرا یعدم اطالعات کاف ای برنامه نیچن هیته یمشکل اصل

. اشاره کرد  ستمیبه وقوع اختالل در س توان یم ،ینیب شیپ رقابلیغموارد  ازجمله
 ای در جهت ارائه برنامه ییراهکارها یرو با هدف مطالعه و بررس شیرساله پ

خطوط لوله با در نظر  قیمسئله انتقال فرآورده از طر یو کارآمد برا نانهیب واقع
مدل . است دهیگرد نیدر عملکرد پمپاژ ، تدو لاختال ازجمله یواقع طیگرفتن شرا

مدل  بندی به فرمول انینرخ جر تیعدم قطعخط لوله با فرض  یزری برنامه
و  تصادفی مشکل عمده مدل. انجامد یم ویبر سنار یمبتن یا دومرحله یتصادف

بر  زمان اریبوده که گاهاً بس ها آنخط لوله، حل  یزری برنامه های عمدتاً مدل
از  ای دسته یبرا یطورکل بهبندرز   هیرساله به توسعه روش تجز نیا در باشند می

مسئله خط لوله پرداخته  یخاص برا طور بهمسئله گسسته و  ریمسائل با ز

مسئله گسسته  ریاز مسائل با ز ای دسته یبرا ای روش بندرز سه مرحله. شود یم
 تمیالگور ییراهمگ عیتسر منظور به نیهمچن. شود یساختار خاص ارائه م یدارا

 شنهادیپ یچندگانه مسئله اصل های بر جواب یچندگانه مبتن های بندرز روش برش
 یازین ،یمسئله اصل های بر جواب یبرش چندگانه مبتن جادیدر روش ا. گردد یم

 .باشد-یهر مسئله قابل استفاده م ینداشته و برا هیمسئله اول ژهیبه ساختار و
 تیگرفت، مطالعه ماه جهینت توان یحل م های ها و روش مدل سازی ادهیپ از

روش بندرز سه  نیبوده و همچن تیخط لوله حائز اهم یزری مسئله برنامه یتصادف
 عیروش تسر نیعالوه بر ا. باشد یم زیآم تیمسئله موفق نیحل ا یبرا ای مرحله

 سهیدر مقا یمسئله اصل های اببر جو یچندگانه مبتن های بندرز با استفاده از برش
بندرز را  تمیالگور یتعداد تکرارها گر،ید های روش یو برخ کیبا بندرز کالس

 .دهد یم شیرا افزا تمیالگور ییرو سرعت همگرا نیکاهش داده و از ا

 :مقاالت استخراج شده از رساله دکتری ایشان

 گزیده مقاالت چاپ شده در مجالت علمی( الف

1. N. Beheshti Asl and S.A. MirHassani (2018) 
Accelerating benders decomposition: multiple cuts 

viamultiple solutions. Journal of Combinatorial 

Optimization, 1-21. 

2. N. Beheshti Asl and S.A. MirHassani, (2019) Benders 

decomposition with integer sub-problem applied to pipeline 

scheduling problem under flow rate uncertainty," 
Computers & Chemical Engineering, 123, 222-235. 
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 معرفی کتاب 

 سازی ریاضی هایی در مدل روش: نام کتاب

 میرحسنی و دکتر فرناز هوشمند خلیق یعل دیسدکتر : نیمؤلف

 
ونقل، های مختلف مانند حملسازی به طور مؤثری در زمینهامروزه مسائل بهینه

. شوندبندی ظاهر میریزی و زمانیابی، طراحی شبکه، برنامهگذاری، مکانسرمایه
 یمنطق یهاگزاره از یامجموعه انیبر ب یاغلب مبتن ،یمسائل عمل ةیاول فیتوص

مدل  کیمسأله در قالب  انیرو، ب نیاز او تعبیة آنها در یک مدل ریاضی است و 
 کتاب. است یسازهنیدانش به یِعمل یریکارگ بهمهم در  یگام یاضیر

مواجهه با مشکالت  یخواننده را با چگونگ «سازی ریاضیهایی در مدل روش»

 کندیآشنا م دهیچیپ یهادر حل مدل هاتمیالگورو قوت و ضعف  یسازهنر مدل
به . پردازدهای آن میبه معرفی اصول و ظرافت یاضیر یسازمدل تیبا محورو 

و به طور هدفمند،  یها را معرفمدل یابیو ارز ایجاد ندیتا فرآ دارد یسع عالوه،
بر  هیبه طوری که خواننده بتواند با تک دینما حیرا تشر ازیقواعد و ضوابط مورد ن

در دیگر مسائل اقدام  میمجدد مفاه ینسبت به تعمیم و بکارگیر یاضیمنطق ر
 یدلدر گرو ساخت م سازیافزارهای بهینهبکارگیری موثر نرمدر  تیموفق. دنمای
 یهاتیکه ضمن رعایت شرایط مسأله، محدود یو مناسب است به طور قیدق

این کتاب راهکارهای  .ردیعامل مهم در نظر بگ کیبه عنوان  زیرا ن هاتمیالگور
. نمایدهای متعددی برای تسهیلِ درک موضوع ارائه میمتفاوت را معرفی و مثال

های متنوعِ ننده را با زمینههمچنین با اختصاص یک فصل به مسائل کاربردی خوا
های مطروحه آشنا بکارگیریِ عملیِ موضوعات و چگونگیِ استفاده از روش

 .کند می

ریاضی را شرح  ها و اهمیت مدلسازی، انواع مدلاصول کلی مدل فصل اول
سازی، ساختار کلی یک مدل های اصلی مدلدهد و پس از بیان گاممی

 . کندسازی را معرفی می بهینه
پردازد، انواع سازی ریاضی میبه تشریح عوامل اصلی یک مدل بهینه فصل دوم

. دهدها ارائه میبندی جامعی روی انواع مدلقیود و متغیرها را شرح و دسته
 .های حل خواهد داشتسپس، مروری بر روش

سازی های بهینههای منطقی را در مدلشیوه لحاظ کردن گزاره فصل سوم
سازی که یک مسألة کاربردی را های بهینهبسیاری از مدل .کندتشریح می

کنند، ممکن است در قیود و تابع هدف خود دربردارندة عوامل توصیف می
 . غیرخطی باشند
ریزی غیرخطی که به دفعات در مسائل برنامهبه برخی از توابع  فصل چهارم

توابع غیرخطی ای خطی، متغیرها، توابع تکه ضرب حاصلمانند )شوند ظاهر می
پذیر، توابع کمترین بیشینه و بیشترین کمینه، تابع قدرمطلق و تابع تفکیک
-ها در قالب قیود خطی را تشریح می اشاره نموده و چگونگی نمایش آن( کسری

 .کند
پردازد، تأثیر تعداد قیود و ها میبه موضوع مقایسة کیفی مدل فصل پنجم

. نمایدآل را معرفی میبندی ایدهمولمتغیرها را روی کیفیت مدل بیان و فر
کند و در پایان به شرح بندی ارائه میهمچنین، راهکارهایی برای بهبود فرمول

 .پردازدریزی منطقی مقید میبرنامه
سازی خواننده را با چگونگی مواجهه با مشکالت هنر مدل فصول ششم و هفتم

 .کندهای پیچیده آشنا میها در حل مدلو ضعف الگوریتم
ریزی ریاضی ای از کاربردهای برنامهبه طرح و بررسی مجموعه فصل هشتم

بندی، مسیریابی وسایل نقلیه، انتقال ریزی درسی، انتخاب سهام، زمانمانند برنامه
ریزی ورزشی، طراحی شبکه و مدیریت های نفتی، مسألة برش، برنامهفرآورده

سأله، اجزاء مدل معرفی و شکل در هر مورد، ضمن طرح م. پردازدمنابع آب می
ها حل و نتایج تحلیل ای از دادهسپس، مدل با مجموعه. گرددکلی آن ارائه می

 . گردندمی

 دعوت به ارسال خبر

نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه اعضای انجمن 
کند  می ها صمیمانه دعوت نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ژهیو به

ها، نکات  ، گزارش همایش(الکترونیکی حاًیترج)که با ارسال اخبار 
 به نشانی... ها و  ها، آگهی خواندنی، دیدگاه

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

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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 جلسه دفاع مقطع دکتری خانم ندا بهشتی اصل، 
 ریرکبیام، دانشگاه صنعتی 31بهمن  90

 
 
 
 

 
 یفاز یاطالعات و مهندس یالملل نیکنفرانس ب نینهم

 شیک رهی، جز31بهمن  26تا  24

 

 

 

 

 
 اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند

 مازندران ی، دانشگاه علم و فناور8931بهمن  88 یال 80

 

 

اطالعات و  یالملل نیکنفرانس ب نینهمتجلیل از پروفسور بینگ یوآن کائو در اختتامیه 

 شیک رهیجز، 31بهمن  26تا  24، یفاز یمهندس
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کنگره  نیهفتم هیهوشمند در حاش یها ستمیانجمن س سهیرئ اتیجلسه ه یبرگزار       

 ، دانشگاه بجنورد31بهمن  88تا  3، و هوشمند یفاز یها ستمیمشترک س

 

 
 

 هوشمند یها ستمیو س یدر علم، فناور یاضیر یمدلساز یکنفرانس مل نیاول

 مازندران ی، دانشگاه علم و فناور8931بهمن  88 یال 80

 

 

 

 

 
ئو توسط پروفسور بینگ یوآن کاکتاب ترجمه دکتر سید هادی ناصری  و امضای رونمایی

، 31بهمن  26تا  24، یفاز یاطالعات و مهندس یالملل نیکنفرانس ب نینهمدر اختتامیه 
 شیک رهیجز

 

 
       

 ،یفاز یاطالعات و مهندس یالملل نیکنفرانس ب نینهمتقدیر از سخنرانان کلیدی 
 شیک رهی، جز31بهمن  26تا  24 
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 :های سراسر کشور انجمن در دانشگاه نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه
 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .8

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .2

 ترانه تجویدیخانم دکتر  ( س)الزهرا  دانشگاه .9

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

 آقای دکتر حسین موسایی دانشگاه بجنورد .5

 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان  یبوعل دانشگاه .6

 یدکتر سعید عباس بند یآقا ( ره)  یخمین  امام  یالملل بین دانشگاه .1

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .1

 دکتر عادل آذر یآقا  مدرس  تربیت دانشگاه .3

 حدیقه یدکتر علیرضا غفار یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .80

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .88

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه  یراز دانشگاه .82

 دکترمجید ادیب یآقا  زنجان دانشگاه .89

  و بلوچستان  سیستان دانشگاه .84

 دانشگاه سمنان .85

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یدکترحمیدرضا نوید یآقا شاهد دانشگاه .86

 یمعاف... ا دکتر سید عنایت یآقا  شهید باهنر کرمان دانشگاه .81

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز  شهید چمران دانشگاه .81

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .83

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا  اصفهان  یصنعت دانشگاه .20

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر  یصنعت دانشگاه .28

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا یخواجه نصیرالدین طوس یصنعت دانشگاه .22

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .29

 یامیر یالدین مهدو دکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .24

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .25

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .26

 یدکتر مقصود امیر یآقا  یطباطبائ  عالمه دانشگاه .21

  ایران  و صنعت  علم دانشگاه .21

 دانشگاه علوم پایه دامغان .23

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا
 آقای دکتر علی عباسی مالیی

 

 :هاکشور سایرهای  نمایندگی انجمن در دانشگاه 

 گوانگجو، چین دانشگاه .8

 دانشگاه برمه، آلمان .2

 آمریکا، MITدانشگاه  .9

 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

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

  

 

 

 نام دانشگاه

 

 

 نام نماینده
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .90

  قم دانشگاه .98

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا  گیالن دانشگاه .92

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .99

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .94

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .95

 نژاد یدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .96

 یصابر یمهندس مرتض یآقا دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش .91

 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .91

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .93
 دانشگاه تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

 یفروش باستان یدکتر عل یآقا علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیلمرکز  .40

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .48

 مرکز مشهد .42
 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی

 خانم دکتر عقیله حیدری
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .49

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .44

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .45

 پایان یدکتر عل یآقا واحد زاهدان .46

 یزاده لطف دکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .41

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .41

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .43

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .50

 واحد نور .58

 واحد تبریز .52

 واحد ارومیه .59
 

 غیرانتفاعیدانشگاه 

 علوم و فنون مازندراندانشگاه  .54

 شمال آملدانشگاه  .55

 یپرچیکالی یرحمان نژ دکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 خانم دکتر مریم خدادادی
 
 
 

 مهدوی آقای دکتر ایرج
 پور آقای محمد نبی
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تمامی دانشجویان و عالقمندان 
توانند جهت عضویت و یا  می

کسب اطالعات بیشتر در 
ها و مزایای  خصوص فعالیت

عضویت در انجمن به نمایندگان 
های  انجمن مستقر در دانشگاه

 .ذیل مراجعه کنند
همچنین از تمامی عالقمندان 

شود که جهت دریافت  دعوت می
نمایندگی انجمن در سایر 

ها و موسسات علمی و  دانشگاه

پژوهشی با دبیرخانه انجمن 
اطالعات بیشتر در . مکاتبه نمایند

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

www.iors.ir  در دسترس
.است

 :عضویت حقوقی
 ات یموسها، کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت
دریافت و  با توانند یم مند عالقه

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
 پَروَنجاو 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

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

 ......................... شودذکر  □غیره، □کارشناسی □کارشناسی ارشد □دانشجوی دکتری، □مربی، □استادیار، □دانشیار، □استاد :مرتبه علمی
 :نشانی پستی برای مکتوبات و ارسال مرسوالت

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

....................................................................................................................................................................................................................................... 
 :محل خدمت یا تحصیلنشانی 

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

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

 :اطالعات مربوط به عضویت. 3

 8.800.000: ساله سه □ -ریال 100.000: ساله دو □-ریال 500.000: ساله یک □ (:دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد)اعضای پیوسته 
 ریال

 ریال 450.000: ساله دو □ -ریال 250.000: ساله یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 9.500.000 □:حق عضویت پیوسته دائم

 :توضیحات

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

 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  23/92433581واریز به حساب جاری شماره  -8
 . 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 ع پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه -2
info@iors.ir . 

 www.iors.ir: وبگاه انجمن. 8465165543کد پستی  - 91پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران : آدرس 
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