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  : سردبیرسخن 

ژوهش عامل مهمی در تولید دانش، دانایی و پیشرفت جامعه انسانی پ
 های افق نگشود و دانش و علم مرزهای گسترش برای راهی و

های انجام شده در جامعه شاخص  میزان پژوهش .است درخشان
 تولید و علم سازی تجاری .دتوسعه یافتگی آن جامعه محسوب می شو

 و دانشگاه ارتباط طریق از جامعه نیاز رفع و علمی های یافته از ثروت
 مهم تکالیف از تجاری محصوالت به اندیشه و فکر تبدیل و صنعت

 می محسوب فناوری و پژوهش به وابسته های ازمانس و پژوهشگران
 بدون فرهنگی، و صنعتی علمی، توسعه هرگونه اساس این بر و گردد

 به .بود نخواهد همراه چندانی موفقیت با پژوهش، امر به پرداختن
 غنیمت را فرصت آوری فن و پژوهش هفته در قرارگرفتن مناسبت

ایرانی  نشریه انجمن هتحریری هیأت از نمایندگی بهتا  شمارم می
 و انپژوهشگر همه به را مهم مناسبت این عملیات، در تحقیق

 . دانشگاه تبریک عرض نمایم حوزه آوران فن

نجمن ایرانی ی خبری ا شماره دیگری از نشریه لهیوس نیبد
جهت استحضار ( 9317پاییز، و یکم بیستشماره )عملیات در تحقیق

گرامی، مدیران و  ندانم عالقهاعضای 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  خبری خود اعم از اخبار برگزاری کنفرانس ها، اخبار علمی دانشگاه
بط، معرفی کتاب، تکمیلی مرت های تحصیالت و دانش آموختگان دوره

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

 اتیدر عمل قیتحقی رانیانجمن ا یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم 

 و  یفناور در علم، یاضیر یمدلساز یکنفرانس مل نیاول

 هوشمندی ها ستمیس

 عیصنا یمهندس ییدانشجو یمل شیهما نیشانزدهم 

 رانیا و هوشمند یفاز یها ستمیکنگره مشترک س نیهفتم 

 یفاز یاطالعات و مهندس المللی بین کنفرانس نینهم 

 یفاز یها ستمیو س تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیدوم 

 یساز نهیبه و کنترل یپژوهش-یفراخوان مقاله مجله علم نیپنجم 

 یکاربرد اتیاضیدر ر

 معرفی کتاب 

 اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسرکشور 

 فرم عضویت حقوقی 

 فرم عضویت حقیقی 
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 ایرانی انجمن المللی بین کنفرانس دوازدهمین 

 (فراخوان اول)در عملیات  تحقیق
 ، بابلسر19اردیبهشت  91تا  99

 
در  تحقیق ایرانی انجمن المللی بین کنفرانس یندوازدهم متعال خداوند یاری با

علوم وفنون  دانشگاه توسط 1398 سال ماه اردیبهشت 12 تا 11 در عملیات

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

 برگزار در مجمتع بین المللی میزبان در شهر بابلسر مازندران سیویلیکا

ن کنفرانس پژهشگران به تبادل ایده، پیشرفت دانش و تحکیم در ای .شد خواهد
تحقیق در "رویکرد کنفرانس ملهم از موضوع . پردازند ها می دوستی
است، با این مفهوم که این زمینه علمی به  "تحلیل برای دنیای واقعی/عملیات

ز امروزه تحقیق در عملیات یکی ا. تواند وضعیت جهان را بهتر کند چه صورت می
تحقیق در عملیات مرز مشخصی . گیری است ابزارهای قدرتمند برای تصمیم

ندارد و برگرفته از انواع موضوعات مانند ریاضیات، آمار، اقتصاد، مهندسی، علوم 
 ای جدید از دانش در تصمیم دریایی و اجتماعی و غیره برای ایجاد مجموعه

ای مرتبط با کاربرد  حرفهامروزه، تحقیق در عملیات به یک نظام . گیری است
دامنه کاربرد این علم . گیری تبدیل شده است های علمی در نظریه تصمیمروش 

این موضوع برای . شود یافتن جواب برای مسائل ساده تا پیچیده را شامل می
-هم. سازی منابع، سودمند است های زندگی انسانی با مالحظه بهینههمه جنبه 

-ریزی هایی مهم و اساسی مانند برنامه گسترده در زمینه چنین، این علم به طور

نقل، آموزش، کشاورزی، نفت و گاز و مدیریت و ریزی، حمل های ملی، بودجه 

از این رو، گسترش مطالعات و تحقیقات در این . رود زیست محیطی به کار می
  .رشته اجتناب ناپذیر است

  
 

 محورهای کنفرانس

 یرفتار اتیدر عمل قیتحق 

 یباتیترک یساز نهیبه 

 وستهیپ یساز نهیبه 

 یداده کاو 

 علوم داده 

 عملکرد یابیداده ها و ارز یپوشش لیتحل 

 میتصم بانیپشت یها ستمیس 

 یساز نهیو به یانرژ تیریمد 

 یمهندس یساز نهیبه 

 یساز نهیو به یمال یمدلساز 

 یباز هینظر 

 یسراسر یساز نهیبه 

 سالمت و کاربردها تیریمد 

 یو فرا ابتکار یابتکار یها متیالگور 

  کیحمل و نقل و تراف ک،یلجست اب،یمکان 

 یتیو امن یدفاع ،ینظام یکاربردها 

 ارهیچندمع یریگ میتصم 

 شبکه یساز نهیبه 

 نهیکنترل به 

 یعیدر منابع طب اتیدر عمل قیتحق 

 دیتول تیریو مد یزیبرنامه ر 

 پروژه تیریو مد یزمانبند 

 تیفیک تیریکنترل و مد 

 ایپو یگذار متیدرآمد و ق تیریمد 
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 بحران تیریو مد سکیر لیتحل 

 یتصادف یو مدل ساز یزیبرنامه ر ،یساز هیشب 

 نیتأم رهیزنج تیریمد 

 داریپا یها ستمیس 

 یو خاکستر یفاز یساز نهیبه نان،یعدم اطم 

 منابع آب تیریمد 

 اتیدر عمل قیتحق یکاربردها  

 

 

المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،  جلسه کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین
 17بابل، دانشگاه علوم و فنون مازندران، آبان 

 17بهمن  91  :آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت

 17اسفند  99 :مان آخرین مهلت ثبت 

 19اردیبهشت  91و  99 :تاریخ برگزاری کنفرانس

  icors2019@ustmb.ac.ir :پست الکترونیک

 1111-788-8799 :تلفن

، 91مازندران، بابل، خیابان شیخ طبرسی، سرداران  :دبیرخانه کنفرانس

رخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی دانشگاه علوم و فنون مازندران، دبی
 تحقیق در عملیات ایران

  

  

 
 محل برگزاری کنفرانس، بابلسر 

 

 یمهدو رجیا دکتر :کنفرانس دبیر

 

 

 انیجواد رضائ دکتر :کنفرانس یعلم ریدب

 

 

 محسن پورفالح دکتر :کنفرانس ییاجرا ریدب
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اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم،  

 ای هوشمنده فناوری و سیستم
 علم و فناوری مازندران، دانشگاه 9317 بهمن 99الی  91 

 

 

 هوشمند های سیستم و فناوری ،علم در ریاضی مدلسازی ملی کنفرانس اولین
 در 9317 ماه بهمن 99تا  91 تاریخ در مازندران فناوری و علم دانشگاه توسط
 .میگردد برگزار بهشهر شهر

 :کنفرانس محورهای

 بـانکی های سیـستم در بهینـه سـازی تصمیـم و مـالـی مدلسـازی 

 بــازی نظریه و گــراف نظریه ترکیبیـاتی، سـازی بهینـه 

 لجستیـک و نقـل و حمـل یـابی، مکان 

 معیــاره چنــد گیــری تصمیــم و سـازی بهینـه 

 تأمیـن زنجیـــره و تولیــد مدیریت 

 ریسک تحلیـل و مدیریت 

 صـف نظریـه و بنــدی زمان پــروژه، مدیریت 

 عملکـرد مدیریت و هـا داده پوششی تحلیـل 

 بهینـــه کنتـــرل 

 سازی هبهین در غیرخطی آنالیز کاربرد 

 فازی های مدل 

 تجـزیـه های روش و پیچیـده های سیستـم 

 ریاضـی مدلسـازی در احتـماالت و آمـار کاربـرد 

 تصادفی ریـزی برنامه و قطعیت عدم شرایط در مدلسـازی 

 فناوری نقل، و حمل: هوشمند های سیستم در ریاضی های مدل 

 … و اطالعات

 یاضـیر های مـدل با انـرژی مصـرف سـازی بهینـه 

 پزشـکی و سـالمت در ریاضـی مدلسـازی 

 زیست محیـط حـفظ در ریاضـی مدلسـازی 

 و شیـمـی فیــزیک،: پایـه علـوم در ریاضـی مدلسـازی 

 شنـاسـی زیست

 و بـرق مکانیـک، صنـایع،: مهنـدسی در ریاضـی مدلسـازی 

 علوم سایـر در عمـلیـات در تحقیـق کاربــرد 

 

  

  

ای ه اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستممحل برگزاری 
 هوشمند
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دانشیار دانشکده ای این کنفرانس، سخنرانی دکتر مهدی قطعی ه از جمله برنامه 
های  مدیر پروژه ملی سیستم ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و

سازی ریاضی در  مدلبا عنوان  حمل و نقل هوشمند درون و برون شهری
 .است ونقل هوشمند های حمل سیستم

 

 دبیر کنفرانس: 

 استادیار دانشگاه علم و فناوری مازندران

 

 

 دبیر علمی کنفرانس: 

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشیار 

 

 دبیر اجرایی کنفرانس : 

 

 

 ستادیار دانشگاه علم و فناوری مازندرانا

 

 
ت منتخب کمیته علمی کنفرانس، در شماره که تعدادی از مقاال شایان ذکر است

 International Journal of Applied Optimization ای از مجله ویژه

Studies  وCaspian Journal of Mathematical Science  به چاپ
 .خواهند رسید

 

 

 

 

 

 

 : اعضای کمیته علمی   
نجمن دانشگاه صنعتی شریف، رییس ا)الدین مهدوی امیری  پروفسور نظام

دانشگاه علوم و فنون، نایب )، پروفسور ایرج مهدوی (ایرانی تحقیق در عملیات
دانشگاه )، دکتر سید هادی ناصری (رییس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

، دکتر محمدرضا (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکتر مهدی قطعی (مازندران
دانشگاه )برزآبادی ، دکتر اکبرهاشمی (نصیر دانشگاه صنعتی خواجه)پیغامی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد )زاده لطفی  ، دکتر فرهاد حسین(علم و فناوری
، دکتر کیوان امینی (دانشگاه گیالن)، دکتر مازیار صالحی (علوم و تحقیقات

، (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر لطیف پورکریمی(دانشگاه رازی کرمانشاه)
، دکتر محمد مهدی پایدار (تی شیرازدانشگاه صنع)پروفسور حمیدرضا ملکی 

، (دانشگاه سمنان)، دکتر سامان بابایی کفاکی (دانشگاه صنعتی نوشیروانی)
، دکتر اشکان فخری (دانشگاه بوعلی همدان)دکتر مجید یوسفی خوشبخت 

 (دانشگاه علم و فناوری مازندران)

 

 9317 ماه بهمن 99و  91 :کنفرانس یبرگزار خیتار 

 9317 آذر 31: ل مقالهآخرین مهلت ارسا  

 9317 دی 98 :اعالم نتایج داوری مقاالت 

 مازندران، بهشهر، انتهای خیابان امام،  :نشانی دبیرخانة کنفرانس

 جاده دریای چهارفصل، دانشگاه علم و فناوری مازندران 3کیلومتر 

  

 

 

 ،  محل برگزاری کنفرانسهای دیدنی بهشهر مکان
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 شجویی مهندسی صنایعشانزدهمین همایش ملی دان 

   االزهر، دانشگاه 17آذر  11و  19

 

 مهندسی دانش توسعه و کشورمان تعالی و رشد منظور به متعال پروردگار یاری با
 حوزه، این دستاوردهای و مطالب جدیدترین ارائه و دانشجویان افزایی هم صنایع،

 ماه آذر 11 و 19 تاریخ در صنایع مهندسی دانشجویی ملی همایش شانزدهمین
 میزبانی به صنایع مهندسی دانشجویی علمی های انجمن اتحادیه توسط 17

 .گردد می برگزار ”الزهرا“ دانشگاه
 مهندسی دانشجویی های همایش گفت توان می همایش قوی  پیشینه مورد در

 سال چندین برای اما گردید می برگزار 91 و 71 دهه در قبل ها سال از صنایع
 دانشجویی علمی های انجمن اتحادیه همت با دیگر بار و شد فمتوق آن برگزاری
 چهاردهمین عنوان با ها سال از پس آن دوره اولین. گردید احیا صنایع مهندسی
 صنعتی دانشگاه میزبانی به 18 سال در صنایع مهندسی دانشجویی ملی همایش
 با همایش این .گردید برگزار یزد دانشگاه میزبانی به 19در همچنین و امیرکبیر

 رو فراوان استقبال با علمی، قوی پشتوانه و اجرایی تیم تالش و پروردگار عنایت
 از دانشجویان و علمی های انجمن حضور و همکاری چنین هم و شد رو به

 هر برگزاری و موفقیت به منجر که داشت دنبال به را کشور سراسر های دانشگاه
 تیم تالش و خداوند لطف و اریی با است امید .شد همایش تر کیفیت با چه

 کشور در دانشجویی علمی رویداد این درخشش شاهد دیگر بار همایش، برگزاری
 .باشیم

 
 

 :همایش محورهای

 مقاله ارسال جهت تحقیقاتی محورهای: 

 سالمت های سیستم مهندسی و مدیریت –
 سازی بهینه و گیری تصمیم –
 تامین زنجیره و لجستیک ونقل، حمل مهندسی –
 کاوی داده و دانش مدیریت اطالعاتی، های سیستم –

 کیفیت های سیستم مهندسی و مدیریت –
 عملیات و تولید های سیستم مدیریت –
 پروژه کنترل و مدیریت –
 نگهداری و تعمیرات مهندسی –

 تجربه انتقال و کاربردی محورهای: 

 اشتغال و تولید کارآفرینی، –
 ازاریابیب و وکار کسب مدیریت اندازی، راه –
 آمد کار افزارهای نرم و مساله حل خالق های روش و ها الگوریتم –
 صنایع مهندسی و مدیریت مباحث سازی پیاده موفق تجارب –
 و ها آپ استارت ظهور، نو وکارهای کسب با صنایع مهندسی ارتباط –

 بنیان دانش های شرکت

 انشجویید آپی استارت های شرکت گیری شکل مورد در موردی مطالعه –
 بنیان دانش های شرکت گیری شکل مورد در موردی مطالعه –

  

 

 

 محل برگزاری شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
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 شامل صنایع مهندسی دانشجویی ملی همایش شانزدهمین های برنامه کلی روند

 این نام هب اساتید توسط کهاست  مختلف های حوزه و موضوعات با کارگاه چندین
 و شد خواهند برگزار یکدیگر موازات به ها کارگاه این. شوند می ارائه ها حوزه

 ها کارگاه از یک هر در توانند می خود اولویت و عالقه به بنا کنندگان شرکت
 و بحث تخصصی های پنل از میتوانند کنندگان شرکت همچنین .نمایند شرکت

 .شوند مند بهره گو گفتو

 میعل کمیته اعضای
 تهران آزاد دانشگاه) الکتب حافظ اشکان، (نور پیام دانشگاه) فکری رکسانا دکتر

 خواجه دانشگاه)الحان خوش فرید، (کرج آزاد دانشگاه) پرور سبزه مجید، (جنوب
 آزاد دانشگاه)اهلل فتح مهدی، (نصیر خواجه دانشگاه)نجفی عباس امیر، (نصیر
 فاطمه، (شریف دانشگاه) رفیعی یدمج، (امیرکبیر دانشگاه)احمدی عباس، (کرج

 دانشگاه)رحمانی دنیا، (نور پیام دانشگاه)صادقیان رامین، (تهران دانشگاه)سقفی
 دانشگاه)حسینی سید محمد سید، (کردستان دانشگاه) ارکات جمال، (نصیر خواجه

 صنیعی علی محمد، (همدان سینا بوعلی دانشگاه) بهنامیان جواد، (صنعت و علم
 دانشگاه) نژد باقری جعفر، (الزهرا دانشگاه) زاده سمیع رضا، (الزهرا اهدانشگ)منفرد
 حمیده ،(الزهرا  دانشگاه)فتاحی پرویز، (الزهرا دانشگاه )اسمعیلی مریم، (الزهرا
 بابک، (الزهرا دانشگاه)نصیری غالمرضا، (الزهرا دانشگاه)کاظمی دانش

 جلیل، (جنوب تهران زادآ دانشگاه)رضایی حاجی مهدی، (فردوسی دانشگاه)رضایی
 وپژوهش مطالعات موسسه علمی هیأت)میاندوآبچی الناز ،(تهران دانشگاه)حیدری

 (بازرگانی های
 

 9317 آبان 11 :مهلت ارسال مقاالت

 9317 آذر 91 :اعالم نتایج داوری مقاالت

 آذر  11:مهلت ثبت نام

 

 
 همایش، ورهد ینهمشانزد در شده پذیرفته مقاالت تمامی است ذکر به الزم

 شود می باعث مهم این .شوند می نمایه www.civilica.com سایت در
 نیز همایش اتمام از پس نویسندگان مشخصات همچنین و مقاالت اصل

 .باشد مندان عالقه دسترس در همچنان
 ،امکانیقبل یهمانند دوره ها ع،یصنا یمهندس یمل شیهما نیدر شانزدهم

شرکت کنندگان فراهم شده  یدون مقاله براشرکت به صورت ارائه مقاله و ب
 .است

 نحوه شرکت با ارائه مقاله: 

توانند ماحصل  یو باالتر م یدانش آموختگان مقطع کارشناس ای انیدانشجو
خود را  یپژوهش یعلم یها تیفعال ریو سا یکارآموز اتیپروژه، تجرب

 .ندیارسال فرما یشده جهت داور نییتع یو در قالب ها یگردآور
 دهیپوستر برگز ای یارائه شفاه یکه توسط داوران برا ییمقاله ها سندگانینو
از  یمند عالوه بر بهره تیسا قیتوانند با ثبت نام از طر یم شوند، یم

 .ارائه مقاله خود را داشته باشند امکان ش،یهما یها دادیرو

 نحوه شرکت بدون مقاله: 

 ریو سا یآموزش یها رنایمتنوع ، سم یتوانند از کارگاه ها یم انیمتقاض
 .بهره مند شوند شیهما یجانب یبرنامه ها

 9317 آذر 11و  19 :زمان برگزاری کنفرانس

 11999491891 :شماره تماس

 11999997837 :فکس

 http://ussaie.ir/iensc16 :پایگاه اینترنتی

، ساختمان (س)دانشگاه الزهراده ونک،  ابانی، ختهران :آدرس دبیرخانه

 911، اتاق ، طبقه اولیخوارزم
 
 

http://ussaie.ir/iensc16
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 هوشمند و فازی های سیستم مشترک کنگره هفتمین 

 ایران

 دانشگاه بجنورد، 17بهمن  99تا  1

 
و  یفاز یها ستمیکنگره مشترک س نیرساند هفتم یبا کمال مسرت به اطالع م

نزدهمین کنفرانس های فازی و شا هجدهمین کنفرانس سیستم) رانیهوشمند ا
در دانشگاه بجنورد  با  17بهمن  99تا  1 خیدر تار (های هوشمند سیستم

 نیبد. گردد یبرگزار م رانیو هوشمند ا یفاز یها ستمیس یها انجمن تیحما
و هوشمند دعوت  یفاز یها ستمیپژوهشگران و عالقمندان به س هیاز کل لهیوس

خود بر غنا  یدستاوردها نیدتریکنگره با ارائه جد نیشود ضمن شرکت در ا یم
 شبردیپاز جمله اهداف اصلی این کنگره،  .ندیافزایکنگره ب یعلم تیفیو ک

و  یفاز یها  ستمیس یو کاربرد ینظر یها  نهیزم هیدانش در کل یمرزها
پژوهشگران در موضوعات مختلف مرتبط  یو بروزرسان یتوانمندساز، هوشمند

 یها مشاوره یمناسب برا ینمودن فضا اهمفر، و هوشمند یفاز یها  ستمیبا س
مرتبط با  یها ها و پژوهش آموزش تیفیو ارتقاء ک تیهدا، یعلم یراهبرد

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

 دکنندگانیو تول عیو هوشمند به متخصصان صنا یفاز یها ستمیس یها  تیقابل
و  یدر مباحث علم انینمودن بستر مشارکت دانشجو فراهم، یمحصوالت تجار

و  یفاز یها ستمیدر حوزه س ییبالقوه دانشجو یها  تیظرف یو معرف ییشناسا
 . باشند می هوشمند

 

 

 محورهای کنفرانس

 و احتمال آمار 

 اءیاش نترنتیا 

 ریردازش تصوو پ نیماش یینایب 

 کیانفورمات ویب 

 یپزشک 

 یکاو داده 

 کیالکترون دولت 

 کیربات 

 چند عامله یها ستمیس 

 یاجتماع یها شبکه  

 یعصب یها َشبکه 

 یانسان علوم 

 یتیترب علوم 

 میتصم علوم 

 یاضیر علوم 

 یشناخت علوم 

 وتریکامپ علوم 

 یو مهندس یفن 

 یطیو علوم مح یکشاورز 

 کنترل 

 نرم محاسبات 

 دو اقتصا تیریمد 

 یو معمار هنر 

 یمصنوع هوش 

 یمحاسبات هوش 

 یکیالکترون یریادگی 

 مرتبط یها حوزه ریسا 

-علمی مجالت در کنگره در شده ارائه منتخب مقاالت الزم به ذکر است که
Systems Fuzzy of Journal Iranian ،  International معتبر پژوهشی

Mathematics Industrial of Journal دانشگاه رلکنت مجله همچنین و 

 .رسید خواهند چاپ به طوسی، نصیر خواجه
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در  رانیو هوشمند ا یفاز یها ستمیکنگره مشترک س نیهفتم رساند به اطالع می
مقاالت ارائه شده در و همچنین  دیعلوم جهان اسالم به ثبت رس یاستناد گاهیپا

 .خواهد شد هینما IEEEدر  این کنگره

 سخنرانان اصلی

 یا اکبرزاده توتونچپروفسور محمدرض 
نرم و پردازش  انشیرا یقطب علم سیمشهد و رئ یدانشگاه فردوس استاد

 هوشمند اطالعات
 Ethical Artificial Intelligence :عنوان سخنرانی

  Professor Young Bae Jun 
Gyeongsang National University, Korea 

Title of Talk: Intuitionistic fuzzy soft hyper BCK 
algebras 

 Professor Xiao Long Xin 
Northwest University, China 

Title of Talk: The existance of states on EQ-algebras 

 Professor Eun Hwan Roh 
Chinju National University of Education, Korea 

Title of Talk: Positive Implicative Ideals of BCK-
Algebras Based on Intersectional Soft Set 

 بخشی محموددکتر  :دبیر کنگره

 دکتر اکبر پاد :دبیر اجرایی

 کمیته علمی
 محمدرضا، (مدرس تربیت دانشگاه)آذر عادل، (بجنورد دانشگاه)بخشی محمود

 شهید دانشگاه)برزویی رجبعلی، (مشهد فردوسی دانشگاه)توتونچی اکبرزاده
 میر، پاد اکبر ،(کرمان باهنر شهید دانشگاه)سعید برومند آرشام، (تهران بهشتی
 نصیرالدین خواجه دانشگاه) لب تشنه محمد، (خوارزمی دانشگاه) پدرام محسن
، (بیرجند دانشگاه) پور حسن حسن، (مازندران دانشگاه) تقوی علی، (طوسی

 رضا، (بجنورد دانشگاه)دهقان امیدرضا، (یزد دانشگاه) درهمی اهلل ولی
 تکمیلی تحصیالت گاهدانش)زاهدی مهدی محمد، (گیالن دانشگاه)زارعی

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه)شریفی آرش، (کرمان پیشرفته فناوریهای و صنعتی
 محمد، (مشهد فردوسی دانشگاه)صادقپور بهرام، (تهران تحقیقات و علوم

 دانشگاه) طالبی یحیی، (بجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاه)ضمیریان

 دانشگاه)طبائیان کمال سید ،(تهران دانشگاه)طاهری محمود سید، (مازندران
 بین دانشگاه) بندی عباس سعید، (تهران دانشگاه) عامری رضا، (اشتر مالک
 گرمه مهران، (شیراز دانشگاه) کاتبی الدین سراج، ((ره) خمینی امام المللی

 جهانگرد، (کرمان باهنر شهید دانشگاه) چی ماشین ماشاهلل، (بجنورد دانشگاه)
 باقر سید، (خوارزمی دانشگاه) معماریانی عزیزاهلل ،(شهرکرد دانشگاه)محمدی

 و سیستان دانشگاه)مست میش حسن، (مازندران دانشگاه)میراشرفی
 دانشگاه)نوروزی مرتضی، (تهران دانشگاه)اعرابی نجار بابک، (بلوچستان

 خواجه دانشگاه)فرد نیکو حسین امیر، (بجنورد دانشگاه)نیلوفر پریسا، (بجنورد
 (طوسی نصیرالدین

 و
Young Bae Jun (Gyeongsang National University), Xiao 
Long Xin (Northwest University Xi'an, China) 

 17آذر  13 :مهلت ارسال مقاله کامل نیآخر

 17دی  98 :با اصالحات مهلت ارسال مقاله کامل نیآخر

 17دی  9 :یداور جهیاعالم نت خیتار

 17دی  9 :مهلت ثبت نام نیآخر

 17دی  98 :ریام با تأخن ثبت

 http://cfis2019.ub.ac.ir : شیهما تیوب سا

 189-31119949 :و فاکس تلفن

دانشگاه بجنورد،  ن،یجاده اسفرا 4 لومتریبجنورد، ک :دبیرخانهآدرس 

 یاضیگروه ر ه،یدانشکده علوم پا

  

 

 

 یها ستمیکنگره مشترک س نیهفتم ل برگزاریهای دیدنی بجنورد، مح مکان
 رانیو هوشمند ا یفاز

http://cfis2019.ub.ac.ir/
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 فازی اطالعات و مهندسی المللی بین کنفرانس نهمین 

 جزیره کیش، 17 بهمن 19 تا 14
 

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

 مرکز ،گیری و تصمیم سازی بهینه المللی بین مرکز چین، فوشان دانشگاه مازندران،
 تا 14 تاریخ در نام صاحب علمی کمیته نظر زیر خاکستری های سیستم المللی بین
 کنفرانس از کلیه برگزاری کمیته .شود کیش برگزار می جزیره در 17 بهمن 19

 تا کند می دعوت صاحبنظران و مدیران دانشجویان، تگران،صنع اساتید، محققان،
 همکاری با کنفرانس این است امید .نمایند گردهمایی بزرگ شرکت این در

 توانمندی ارتقای و مرتبط علمی مراکز تعامل در گسترش ها سازمان و متخصصان

 .متخصص موفق باشد نیروهای
 

 کنفرانس یمحورها

 Fuzzy Information 

 Fuzzy information theory and information systems 

 Fuzzy clustering and classification 

 Fuzzy information processing 

 Hardware and software co-design 

 Fuzzy computer 

 Fuzzy database and data mining 

 Fuzzy image processing and pattern recognition 

 Fuzzy information granulation 

 Knowledge acquisition and representation in fuzzy 

information 

 Fuzzy Sets and Systems 

 Fuzzy sets 

 Fuzzy analysis 

 Fuzzy topology and fuzzy mapping 

 Fuzzy equations 

 Fuzzy programming 

 Fuzzy probability and statistics 

 Fuzzy logic and algebra 

 General systems 

 Fuzzy socioeconomic systems 

 Fuzzy decision support systems 

 Fuzzy expert systems 

 Soft Computing 

 Soft computing: theory and foundation 

 Nerve cell algorithms 

 Genetic algorithms 

 Fuzzy approximation algorithms 

 Computing with words 

 Quantum computation 

 Fuzzy Engineering 

 Fuzzy control 

 Fuzzy system engineering 

 Fuzzy knowledge engineering 

 Fuzzy management engineering 

 Fuzzy design 

 Fuzzy industrial engineering 

 Fuzzy system modeling 

 Fuzzy Operations Research 

 Fuzzy evaluation and decision-making 

 Fuzzy overall plans and scheduling 

 Fuzzy prediction and forecasting 
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 Fuzzy countermeasure 

 Fuzzy graph theory and network flow 

 Fuzzy management in knowledge 

 Artificial Intelligence 

 Fuzzy basis system in knowledge 

 Approximate reasoning and fuzzy reasoning machine 

 Fuzzy neural networks 

 Intelligent controls and robots 

 Fuzzy automata 

 Statistical learning theory and support vector machine 

 Others 

 Rough sets theory and its applications 

 Fuzzy grey systems 

 Fuzzy education 

 Fuzzy linguistics 

 Fuzzy biology 

 

 

  
 

 همه متعارف، اداری مراحل طیپس از برگزاری همایش و  است ذکر شایان
 نمایه  ISC و سیویلیکا پایگاه در علمی کمیته توسط شده پذیرفته مقاالت
 در شده اشاره معتبر مجالت در منتخب کامل مقاالت این بر عالوه. شد خواهند

 تعداد شده انجام رایزنی اساس برهمچنین  .رسید خواهند چاپ به همایش وبگاه
 پوستر و سخنرانی برای جدا پانل یک در هم فارسی صورت به مقاله محدودی

 .شد خواهد پذیرفته
 

 Bing-yuan Cao :کنفرانس دبیر

 دکتر سید هادی ناصری :سکنفران علمی دبیر

 :کمیته علمی

Nezam Mahdavi-Amiri(Iran), Bing-yuan Cao (China), S.H. 

Nasseri (Iran), M.M. Zahedi (Iran), G. Nakhaeizadeh 

(Germany), R. Tavakkoli Moghadam (Iran), José Luis 

Verdegay (Spain), N. Kazemi (USA), Sifeng Liu (China), 

Cornelis Roos (Netherland), Peter Lohmander (Sweden), 

Nicu Bizon, (Romania), Julian Vasilev, (Bulgaria), Nitul 

Dutta, (India), Chefi Triki, (Oman), Djamel Slamina 

(Algeria), Didier Dubois, (France), G. Patel (India), 
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 January 20, 2019 :ییثبت نام نها مهلت

 http://www.icodm.com :همایش سایت وب
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 ای فازیه لمللی مدیریت و سیستما بیندومین کنفرانس  
 یک ایوانگاه ، دانش17سفندا 1

 
اه م اردیبهشت 1در تاریخ  های فازیهای مدیریت و سیستمکنفرانسدومین 

اهداف اصلی این جمله از  .ودش ی برگزار میک ایوانه میزبانی دانشگاه ب 9317
سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و ، کارآفرینى و مهارت افزایىکنفرانس 

اثرپذیری مدیریت ، ی فازی در صنعتهاکاربرد محاسبات نرم و سیستم، فرهنگ
های  سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش، ایران در کشورهای در حال توسعه

ر دهای بومی و نوین  ارتقاء، انتقال و توسعه فناوری، مرتبط با محاسبات نرم
ایجاد بستر مناسب برای ارایه آخرین  ،های فازی های مدیریت و سیستم حوزه

برخی  .هستند علمی و پژوهشی مرتبط با موضوعات کنفرانس هایها و یافتهتازه

 .باشداز محورهای تخصصی کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل می

 محورهای کنفرانس

 های فازیسیستم 

 رباتیک، کنترل و سیستم فازی 

  های سری زمانی مدل/ فرایندهای تصادفی فازی 

 آنالیز عددی و محاسبات علمی فازی 

 یفرانسیل و سیستم های دینامیکی فازیمعادالت د 

 های فازی و  گیری در محیط سازی و تصمیم تحقیق درعملیات، بهینه
 غیرقطعی

 آمار و احتمال فازی، آنالیز داده و خوشه بندی فازی 

 طراحی نرم افزار برای سیستم های فازی 

 و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس 

 نهای نوین در مدیریت و کاربردهای آپژوهش 

 مدیریت مالی 

 مدیریت ریسک 

 مدیریت اخالق 

 مدیریت کیفیت 

 مدیریت بازاریابی 

 مدیریت منابع انسانی 

 مدیریت محیط زیست 

 مدیریت تولید و عملیات 

 مدیریت استراتژیک و رقابت 

 ی مدیریت، اقتصاد، مالیرابطه 

 راهکارهای فازی برای مدیریت 

 کاربرد سیستم های فازی در مدیریت 

 و فناوری اطالعات مدیریت سیستم ها 

 رابطه ی مدیریت و سیستم های فازی 

 و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس 

 محورهای ویژه کنفرانس 

 پژوهش های نوین در هوش مصنوعی 

 فناوری های نوین در ریاضیات مالی 

 دانشی  کاربردهای فازی در مدیریت و علوم 

 سیستم های فازی در سایر شاخه های علوم 

 ناوری اطالعاتروش های جدید در ف 

 اقتصاد کاربردی و منطق فازی 

 کاربردهای نظریه عدم قطعیت 

 

 9317بهمن  98 :مقاله ارسال مهلتآخرین  

 9317اسفند  1  :تاریخ برگزاری

 روز کاری پس از ارسال مقاله 91 :اعالم نتایج داوری مقاالت

 .irhttp://www.icmfs :همایش سایت وب

 119-99941111 :اطالعات تماس

خیابان  ،بلوار آیت اهلل طالقانی ،ایوان کی )دانشگاه ایوان کی  :آدرس دبیرخانه

 )دانشگاه

http://www.icmfs.ir/
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 کنترل پژوهشی-علمی مجله مقاله فراخوان پنجمین 

 کاربردی ریاضیات در سازی بهینه و
 

 
 

 تبادل و انتشار سازی، بهینه و کنترل زمینه در دانش سطح ارتقاء منظور به

 سطح در علمی مسائل طرح همچنین و پژوهشی نوین دستاوردهای و ها یافته
 ریاضیات در سازی بهینه و کنترل" پژوهشی علمی مجله الملل، بین و کشور

 وزارت 17/17/17 مورخ/ 988918/99/3 شماره مجوز)  "COAM -کاربردی
 با مندان عالقه کلیه مقاالت دریافت آماده( فناوری و تحقیقات علوم، محترم

 :باشد می زیر مطالعاتی محورهای و موضوعات

 

 بهینه کنترل  

 توزیعی های سیستم 

 سازی بهینه 

 نرم محاسبات 

 کنترل نظریه 

 پایدار های سیستم 

 تطبیقی کنترل  

 خبره های سیستم 

 پزشکی در کنترل نظریه 

 خطی غیر و خطی ریزی برنامه 

 کسری های سیستم 

 یکتراف سازی بهینه و نقل و حمل 

 پایدار کنترل 

 ریاضی ریزی برنامه 

 عصبی های شبکه 

 ریاضی سازی مدل 

 خطی غیر کنترل 

 پروژه طراحی و کنترل 

 فازی کنترل 

 ترکیبی سیستمهای 

 تصادفی کنترل های سیستم 

 ای رشته بین مرتبط موضوعات 

 تغییرات حساب  

 

 منتشر COAM پژوهشی-علمی مجله از شماره سومین که است ذکر قابل 
 .باشد می چاپ جهت سازی آماده حال در شماره چهارمین و گردید

 در و بوده فصلنامه دو صورت به پژوهشی-علمی نشریه این انتشار شیوه
 درپایگاه مجله این ضمناً. میگردد منتشر نور پیام دانشگاه نشریات زیرمجموعه

 اطالعات کسب جهت. شود می نمایه DOAJ و  magiran، RICeST های
 نشریه سامانه آدرس به قبلی شمارهای  مقاالت مجموعه به یدسترس و  بیشتر

 .نمایید مراجعه

  http://mathco.journals.pnu.ac.ir: سایت وب

  mathco@pnu.ac.ir :ایمیل

 

 

 
 
 
 

http://mathco.journals.pnu.ac.ir/
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 معرفی کتاب 

 محدب و کاربردها زیساده به آنال ریسم کی: نام کتاب

 بوریس اس مردوخویچ، نووین ماانام: نیمؤلف

 

 
 

و در  رود یبه شمار م اتیاضیپرکاربرد در ر یها از حوزه یکیمحدب  یساز نهیبه
و مورد استفاده  شود یم سیتدر ایدن یها از دانشگاه یاریحال حاضر در بس
ساده  ریمس کی»کتاب  یهدف اصل .ردیگ یمختلف قرار م یها پژوهشگران رشته

محدب و  زیآنال یها بخش نیتر یادیساده به بن یراه« محدب و کاربردها زیبه آنال
 میاند مفاه کتاب تالش کرده نیمولفان ا. است یساز نهیآن در به یکاربردها

ساده و  انیندارند در ب یا نهیزم شیپ چیکه ه یخوانندگان یمحدب را برا زیآنال

نوشته « محدب و کاربردها زیساده به آنال ریمس کی»کتاب  .ازندس سریروان م
است  یو پژوهشگران انیدانشجو نیب یپل ،ماانام نیو نوو چیمردوخو اس سیبور

  .اند محدب را شروع کرده زیاستفاده از آنال یکه به تازگ
 ،یابی محدب در مسائل مکان زیآنال یکتاب کاربردهااین  گرید یها یژگیو از

 لوستریمساله هرون، مساله س ،یچلیتور-فرما جالب در هندسه مانند مسالهمسائل 

 .پردازد یم زیآنها ن یها میبه تعم نیاست همچن
 نیادیبن یها یژگیکتاب شامل چهار فصل است که در فصل اول و نیا

از توابع  ییها خاص، به دسته یو توجه شود یم انیها و توابع محدب ب مجموعه
فصل دوم به طور . شود یاست، معطوف م تیحائز اهم یساز نهیمحدب که در به

 یها هها به مجموع نرمال یحسابان برا یعمده اختصاص به بسط قواعد اساس

 هینظر یکه جزو مباحث اصل پردازد یتوابع محدب م یها انیرگرادیمحدب و ز
محدب اختصاص  زیدر آنال یلیتکم نیعناو یسوم به برخ فصل .محدب هستند

فصل چهارم به . رندیگ یها مورد استفاده قرار م مدتا در کاربرددارد که ع
محدب و مسائل  یساز نهیمحدب در مسائل به زیآنال یاساس جینتا یکاربردها

 دهدر نظر گرفته ش یو عدد یفیکه از هر دو جنبه ک پردازد یمنتخب م یابی مکان
و  ها آورده و شکل یکتاب برهان مفصل نیا یایقضا شتریب یبرا .است
 یوردش زیدر آنال یقدرتمند یهندس کردیرو. ارائه شده است یمختلف یها نیتمر

  به یمتناه یها در بعد ایاش افتهی میتعم یریگ حالت محدب در مشتق یمدرن، برا
در  کیمباحث کالس یکتاب نه تنها به بررس یانیپا بخش. کار گرفته شده است

 پردازد، یم ان،یرگرادیز یها تمیورو الگ ینگیبه طیمحدب از جمله شرا یساز نهیبه
که از  دهد یمهم ارائه م یابیمسائل جا یبرا یدیجد یفیو ک یعدد جیبلکه نتا

 .است تینقطه نظر کاربرد حائز اهم
نقطه  کی« محدب و کاربردها زیلساده به آنا ریمس کی»کتاب  بیترت نیبه ا

 شیمحدب و کاربردها ریغ زیتا مطالعه آنال کند یمندان فراهم م عالقه یشروع برا

دانشگاه  یعلم اتیعضو ه ،یخلج دهنو اکرمالبته شایان ذکر است  .را ادامه دهند
تر پژوهشگران  ورود هرچه ساده یکتاب راه را برا نیتهران با ترجمه ا یخوارزم

 .محدب هموار کرد زیو آنال یساز نهیمدرن به یها به حوزه یرانیا
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوت به ارسال خبر

در عملیات از کلیه اعضای  نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق
ها صمیمانه  نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ژهیو بهانجمن 
، گزارش (الکترونیکی حاًیترج)کند که با ارسال اخبار  می دعوت

به نشانی ... ها و  ها، آگهی خواندنی، 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  باناماخبار ارسالی پس از تصویب، همراه 
 .خبری درج خواهد شد

 
 سردبیر نشریه خبری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

mailto:niors.info@gmail.com


 

25  

 

 (19 شماره) 9317پاییز ،  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات خبرنامه 

 
The Newsletter of the Iranian Operations Research Society, Fall 2018 (No. 21) 

 :های سراسر کشور در دانشگاهانجمن  نمایندگی 
 

 نام نماینده نام دانشگاه.

 دکتر مقصود سلیمان پور یآقا ارومیهدانشگاه  .9

 یخانم دکتر سعیده کتاب اصفهان دانشگاه .1

 خانم دکتر ترانه تجویدی ( س)الزهرا  دانشگاه .3

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

 حسین موسایی آقای دکتر دانشگاه بجنورد .8
 یدکترحمید اسماعیل یآقا سینا همدان  یبوعل دانشگاه .9

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

 دکتر جواد نعمتیان یآقا تبریز دانشگاه .9

 دکتر عادل آذر یآقا  مدرس  تربیت دانشگاه .1

 حدیقه یردکتر علیرضا غفا یآقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه .91

 مقدم یدکتر رضا توکل یآقا تهران دانشگاه .99

 یدکتر کیوان امین یآقا کرمانشاه  یراز دانشگاه .91

 دکترمجید ادیب یآقا  زنجان دانشگاه .93

  و بلوچستان  سیستان دانشگاه .94

 دانشگاه سمنان .98

 یدکتر حسن میش مست نه یآقا
 آقای دکتر سامان بابایی

 یددکترحمیدرضا نوی یآقا شاهد دانشگاه .99

 یمعاف... ا دکتر سید عنایت یآقا  شهید باهنر کرمان دانشگاه .97

 بصیرزاده یدکتر هاد یآقا اهواز  شهید چمران دانشگاه .99

 دکتر نظام الدین فقیه یآقا شیراز دانشگاه .91

 یدکتر سیدرضا حجاز یآقا  اصفهان  یصنعت دانشگاه .11

 یدکتر عباس سیف یآقا امیرکبیر  یصنعت دانشگاه .19

 یدکتر محمدرضا پیغام یآقا یخواجه نصیرالدین طوس یعتصن دانشگاه .11

 زاده یدکتر بهروز عل یآقا سهند تبریز یصنعت دانشگاه .13

 یامیر یالدین مهدو دکتر نظام یآقا شریف یصنعت دانشگاه .14

 یدکتر جعفر فتحعل یآقا شاهرود یصنعت دانشگاه .18

 یملک دکتر حمیدرضا یآقا شیراز یصنعت دانشگاه .19

 یدکتر مقصود امیر یآقا  یطباطبائ  عالمه دانشگاه .17

 یدکتر محمدرضا علیرضای یآقا  ایران  و صنعت  علم دانشگاه .19

 یمالی یعباس یدکتر عل یآقا علوم پایه دامغان دانشگاه .11

 یدکتر ایرج مهدو یآقا علوم و فنون مازندران دانشگاه .31
 
 
 

 گوانگجو، چین دانشگاه .9

 دانشگاه برمه، آلمان .1

 ریکاآم، MITدانشگاه  .3

 دانشگاه استراوا، چک .4

 دانشگاه سلطان قابوس، عمان .8

 دانشگاه فوشان، چین .9

 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
 بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی .39

  قم دانشگاه .31

 محمد مهدی پایداردکتر  یآقا
 دکتر غالمحسن شیردل یآقا

 یدکتر مازیار صالح یآقا  گیالن دانشگاه .33

 یناصر یدکتر سید هاد یآقا مازندران دانشگاه .34

 یشکر یدکتر عل یآقا مراغه دانشگاه .38

 دکتر محمد صالح اولیاء یآقا یزد دانشگاه .39

 نژاد یدکتر محمد افضل یآقا دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش .37

 یصابر یمهندس مرتض یآقا دانشگده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش .39
 یدکتر محمد رضا اکبر یآقا گلپایگان یدانشکده مهندس .31

 یو منابع طبیع یدانشکده کشاورز .41
 دانشگاه تهران

 خانم دکتر نازی قمشلو

 یتانفروش باس یدکتر عل یآقا علوم پایه زنجان یتحصیالت تکمیلمرکز  .49

  

  دانشگاه پیام نور

 مرکز مازندران .41

 مرکز مشهد .43

 آقای دکتر داود درویشی سلوکالیی
 خانم دکتر عقیله حیدری

  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 یگودرز یدکتر محمدرضا معظم یآقا واحد بروجرد .44

 یبابک خبیر دکتر  یآقا واحد جویبار .48

 یدکتر علیرضا امیر تیمور یآقا واحد رشت .49

 پایان یدکتر عل یآقا هدانواحد زا .47

 یزاده لطف دکتر فرهاد حسین یآقا واحد علوم و تحقیقات   .49

 مهدی فالح جلوداردکتر  یآقا واحد قائمشهر .41

 متین یدکتر رضا کاظم یآقا واحد کرج .81

 یدکتر سهراب کرد رستم یآقا واحد الهیجان .89

 واحد نور .81

 واحد تبریز .83

 واحد ارومیه .84

 یالیپرچیک یرحمان نژ دکتر بی یآقا
 خانم دکتر سحر خوش فطرت

 خانم دکتر مریم خدادادی
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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
می عالقمندان همچنین از تما

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 

w.iors.irww  در دسترس
.است

 :عضویت حقوقی
ها، موسسات کلیه دانشگاه

های علمی و پژوهشی و شرکت

دریافت و  با توانندعالقمند می

 تکمیل فرم عضویت حقوقی
و یا دریافت فایل  فرم مقابل)

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

تحقیق در عملیات  ایرانی
 .درآیند

در صورت نیاز به کسب 
اطالعات بیشتر لطفا با دبیرخانه 

 .انجمن مکاتبه فرمایید
 :حامیان انجمن
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 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

 ......................... 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،  ........................(: ضروری)تلفن همراه 
 ............................................................................................... :نشانی پست الکترونیکی

 :اطالعات مربوط به عضویت. 3

 9.911.111: ساله سه □ -ریال 911.111: ساله دو □-ریال 811.111: ساله یک □ (:دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد)اعضای پیوسته 
 ریال

 ریال 481.111: ساله دو □ -ریال 181.111: ساله یک □ (:با ارائه کارت دانشجویی معتبر) وابسته و عضویت دانشجوییاعضای 

 ریال 3.811.111 □: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: 

ام انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سپس ارسال تصویر فیش واریزی بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ن 11/31411899واریز به حساب جاری شماره  -9
 . 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 -1
info@iors.ir . 

 www.iors.ir: وبگاه انجمن. 9498998841کد پستی  - 37پالک  -خیابان گلستان جنوبی  -خیابان مهستان  -شهرک غرب  -تهران : آدرس 
 
 

 :تاریخ
 :شماره

 :پیوست
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