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قابل توجه فارغ التحصيالن محترم دكتري و استادان محترم 

  راهنما

هاي دكتري  نامه خواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از پايان   

هاي فازي، شامل شرح حال مختصر دانشجو  مرتبط با سيستم

، )مشخصات مقاطع تحصيلي قبلي و سال ورود به مقطع دكتري(

ان راهنما و مشاور، عنوان و چكيده مختصري از پايان استاد/استاد

نامه، و تاريخ دفاع،  با افعال سوم شخص مفرد، و ليست مقاالت 

پذيرفته شده مستخرج از آن را همراه با عكس اسكن شده دانش 

آموخته در قالب  فايل ورد، جهت درج در خبرنامه به نماينده 

پست الكترونيكي انجمن در دانشگاه خود تحويل داده يا به 

  .خبرنامه ارسال نماييد

  
  خبرنامه

، شماره هاي پياپي 1394بهار و تابستان ، 2 و1هاي  ، شماره7سال 

  22و21

نشريه خبري، علمي و   "هاي فازي ايرانانجمن سيـستمخبرنامه "

ي ايران است كه توسط انجمن انتشار هاي فازارتباطي انجمنِ سيـستم

  .يابدمي

  هاي فازي ايرانانجمن سيستم  :صاحب امتياز

           سيد محمود طاهري  :   مدير مسؤول

   حسن حسن پور  : رـردبيـس

  حسن حسن پور  :هيأت تحريريه

    ميـدره يـول                       
 پورـادقـص رامـبه  

  يـارفـع حسنم                              
  نهي مست ميش حسن 
 سيد هادي ناصري                        

  رمضان هاونگي 

  با همكاري حميد بهداني حسن حسن پور  : ويـراسـتار

  نسخه  300: شمارگان

شمالي، باالتر از تقاطع آل احمد، كوچه  خيابان كارگرتهران،  :نشاني

  .2، طبقه اول، واحد3پنجم، پالك

  88639285  :رتلفن و دورنگا

  info@fuzzy.ir:    پست الكترونيك

  www.fuzzy.ir    :                وبگاه

ي  پوستر كنگره نكوداشت پروفسور زاده، مبدع نظريه: روي جلد 

  )94اسفند (ها و منطق فازي  مجموعه

معاونت فرهنگي و اين شماره از خبرنامه با همكاري و حمايت مالي 

 .به چاپ رسيده است  اجتماعي دانشگاه بيرجند
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  سخن سردبير

ن محترم خبرنامه و با عرض سالم خدمت خوانندگا       

  .هاي فازي مندان به موضوع سيستم عالقه

هاي فازي آشنايي  ي مجموعه كمتر كسي با نظريه       

 پروفسور دانشمند ايراني تبار، دارد ولي با بنيانگذار آن،

احتماال مطلعيد، به همت و گونه كه  همان. آشنا نيست زاده

 ،ه تهرانهاي فازي ايران و دانشگا همكاري انجمن سيستم

در اسفند سال ي نكوداشت اين دانشمند بزرگ،  كنگره

مين سال تولد استاد و پنجبه مناسبت نود و جاري 

پنجاهمين سال معرفي اين نظريه توسط اين دانشمند، در 

ي خود ضمن  ما نيز به نوبه. شود دانشگاه تهران برگزار مي

خدمات ارزشمند  اندركاران اين امر، تشكر از تمامي دست

ي مباهات  اين استاد گرانمايه و ساير اساتيد محترم كه مايه

  .نهيم باشند را ارج مي ما مي

گفتگويي با پروفسور دواز  از خبرنامه  در اين شماره   

و از سرامدان علمي كشور  استاد گروه رياضي دانشگاه يزد

كه اميدواريم  مورد توجه  داريم عزيزمان، ايران اسالمي

كه  به داشتن چنين اساتيدي. قرار گيردخوانندگان محترم 

با همت بلند خود موجبات سرافرازي و بالندگي اين 

  .كنيم آورند، افتخار مي مرزوبوم را فراهم مي

اگر . جا دارد هريك از ما از خود بپرسيم كه ما كجاييم    

وگرنه تلنگري . اين دسته از افراد هستيم، زهي سعادت ءجز

اين مرز و بوم و تمام كساني كه  به خود بزنيم كه در قبال

به اشكال مختلف در راه استقالل و سرافرازي ميهن 

كنند  يا مي/اسالميمان، ايران عزيز فداكاري كرده و

  .بدهكاريم

  سردبير     

   پور حسن حسن            

عسكر عليكنگره نكوداشت پروفسور لطفي   

  زاده

فني ده دانشكو  هاي فازي ايران انجمن سيستم       

به مناسبت نودوپنجمين سال تولد  دانشگاه تهران

و پنجاهمين سال  عسكر زادهعلي پروفسور لطفي 

هاي فازي توسط ايشان به دنيا، كنگره  معرفي سيستم

نكوداشت اين دانشمند پر آوازه و مشهورايراني االصل را 

  . كند برگزار مي

يا و در اين كنگره تعدادي از محققان بزرگ و مشهور دن   

هاي فازي سخنراني خواهند داشت  ايران در زمينه سيستم

و به معرفي شخصيت علمي و اخالقي پروفسور زاده خواهند 

  . پرداخت

فني دانشكدة در  1394اسفند  18كنگره در تاريخ اين    

محلي كه پروفسور زاده تحصيالت عالي (دانشگاه تهران 

زار خواهد برگ) ، آغاز نمود.ش. ه 1317خود را، در سال 

برجستة محققان تعدادي از  برنامة تنظيم شده، طبق . شد

به سخنراني در مورد شخصيت و  خارجيداخلي و 

همچنين، . هاي پروفسور زاده خواهند پرداخت فعاليت

 هداي دكتراي افتخاري دانشگاه تهران به پروفسور زادها

فيلم داستاني زندگي . بخش ديگري از برنامه خواهد بود

به نمايش گذاشته نيز يشان در دوران اقامت در ايران نامه ا

كه در (مجسمه سرديس ايشان عالوه از  بهو شود مي

، رونمايي )شودب ميصدانشكده فني دانشگاه تهران ن

  . خواهد گرديد

هاي تخصصي و مفيد در خصوص همچنين كارگاه   

هاي فازي مرزهاي دانش در اين حوزه و آينده سيستم

و يك ميزگرد با حضور تعدادي از  رددگبرگزار مي

هاي فازي در باغ حال و آيندة سيستم ي پژوهشگران درباره

كتاب نكوداشت . نگارستان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

ققان ها و خاطرات محپروفسور زاده نيز شامل ديدگاه

  .شودپروفسور زاده منتشر مي ي بارهدر
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  :سخنراني خواهند داشتها، محققان زير در بخش سخنراني

  

 )دانشگاه شهيد باهنر كرمان( ماشين چي... پروفسور ماشاءا .1

  )Iranian Journal of Fuzzy Systemsمجله سردبير(

 

سردبير مجله ( Witold Pedryczپروفسور  .2

Information Sciences(  

  

 Fuzzyسردبير مجله ( Bernard De Baetsپروفسور   .3

Sets and Systems(  

  

 Intelligentسردبير مجله ( Mo Jamshidiپروفسور  . 4

Automation & Soft Computing(  

  

علم و محقق تاريخ ( Rudolf Markus Seisingپروفسور  . 5

  )هاي فازيسيستمتاريخ رياضيات و 

  

  )دانشگاه صنعتي اميركبير(پروفسور محمد باقر منهاج   .6

  

  )فردوسي مشهددانشگاه (پروفسور محمد رضا اكبرزاده   .7

  

  نشاني جهت اطالعات بيشتر به 

www.zadeh-fuzzy.ir  
  .اييدمراجعه نم

  

   رجبعلي برزويي                                       

       - علوم رياضي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده(          

 )  دبير كنگره                          

        

خبرنامه، ي  آينده ي شود كه در شماره خاطر نشان مي     

  . گزارش مبسوط كنگره درج خواهد شد

ها و آثار علمي شمار زندگي، فعاليتسال

 عسكر زادهپروفسور لطفي علي

(Lotfi Aliaskar Zadeh) 

هاي مناسبت پنجاهمين سال معرفي نظرية مجموعهبه

اُمين سال تولد پروفسور  95داشت گرامي فازي و

  زاده

/ در پانزده دلو) بادكوبه: نام ديگر( تولد در باكو :1299

  )م 1921برابر چهار فوريه ( پانزده بهمن

: مادر -نگار اهل اردبيل ميرزا رحيم، بازرگان و روزنامه: پدر(

  )آذري/فائقه، پزشك كودكان با تبار روسي

  يرانمهاجرت به ا/عزيمت: 1309

البرز تهران ) كالج(التحصيلي از دبيرستان فارغ :1317

  )اتمام دورة دوم متوسطه(

دورة سوم پذيرش دانشجو (ورود به دانشگاه تهران  :1317

  )در دانشگاه تهران

  آغاز جنگ جهاني دوم ):م 1939(1318***

همكاري با برخي مراكز فني و صنعتي در  :1321و  1320

  تهران 

التحصيلي از دانشكده فني دانشگاه فارغ ):م 1942( 1321

  عزيمت به امريكا  -) رشته مهندسي برق(تهران

ورود به انستيتو تكنولوژي ماساچوست  ):م 1944(1323

(MIT))ارشد مهندسي برقدر مقطع كارشناسي) بوستون  

  MITالتحصيلي از فارغ ):م 1946( 1325

پذيرش در دوره دكترا در دانشگاه  ):م 1946( 1325

  )نيويورك(كلمبيا 
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: عنوان رساله( اخذ مدرك دكترا ):م 1949( 1328

Frequency Analysis of Variable Networks ( - 

  استادياري در دانشگاه كلمبيا

اي مشترك با پروفسور چاپ مقاله ):م 1950( 1329

تعميمي "با عنوان ) استاد راهنماي رسالة دكترا(راگازيني 

ر مجله فيزيك كاربردي د "بيني وينربر نظرية پيش

)Journal of Applied Physics(  

-Zپيشبرد روش موسوم به  ):م 1952( 1331

transform هاي ديجيتال در تحليل و پردازش سيگنال

  )با همكاري پروفسور راگازيني(

چاپ  ):م 1959)(ش ه( 1338تا ) م 1950( 1329

ة ها، نظريهايي مانند نظريه سيستمچندين مقاله در موضوع

  مخابرات، و نظرية كنترل 

التحصيلي دو دانشجوي دكتراي فارغ ):م 1958( 1337

ها و مباحثي در نظرية ماشين: هاموضوع(پروفسور زاده 

  )نظرية مخابرات مبتني بر منطق چندارزشي

  انتقال به دانشگاه بركلي ):م 1959( 1338

ترجمه كتاب زير از زبان روسي به  ):م 1960( 1339

  )J.B. Thomasبا همكاري (انگليسي 

Introduction to the Statistical Dynamics of 

Automatic Control Systems (By: V.V. 

Solodovnikov)  

 "هاي خطينظريه سيستم"چاپ كتاب  ):م 1963( 1342

)Linear System Theory) ( با همكاريC.A. 

Desoer( 

  ارتقا به مرتبة استادي ):م 1963( 1342

رييس گروه  ):م 1968تا  1963( 1347تا  1342

  )بركلي(مهندسي برق دانشگاه كاليفرنيا 

انتشار يك گزارش علمي در دانشگاه  ):م 1964( 1343

  "هاي فازيمجموعه"با عنوان ) بركلي(كاليفرنيا 

هاي مجموعه"چاپ مقالة بنيادين  ):م 1965( 1344

  (Fuzzy Sets) "فازي

احتمال  اندازه"ذار چاپ مقالة تاثيرگ ):م 1968( 1347

 Probability measures of) "پيشامدهاي فازي

fuzzy events)  

ويراستاري مجموعه مقاالت با عنوان  ):م 1969( 1348

 .Eبا همكاري ) (System Theory( "هانظريه سيستم"

Polak(  

سفر به ايران و شركت در دومين  .):م 1971( 1350

عنوان به) شريف دانشگاه صنعتي(كنفرانس رياضي ايران 

  سخنران مدعو

روابط شباهت و "چاپ مقالة تاثيرگذار  ):م 1971( 1350

 Similarity relations and fuzzy) "هاي فازيترتيب

orderings)  

التحصيلي نخستين دانشجوي فارغ ):م 1972( 1351

مرحوم پروفسور (دكتراي ايراني با راهنمايي پروفسور زاده 

  )طحاني... اولي

مفهوم متغير "چاپ متن تاثيرگذار  ):م 1975( 1354

در  "و كاربردهاي آن در استدالل تقريبي) كالمي(/ زباني 

  قالب سه مقاله

(The concept of a linguistic variable and its 

application to approximate reasoning)  

 Fuzzy Setsآغاز چاپ مجلة  ):م 1978( 1357***

and Systems  

معرفي نظرية امكان با چاپ مقالة  ):م 1978( 1357

اي براي نظرية عنوان پايههاي فازي بهمجموعه "بنيادين

  "امكان
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(Fuzzy sets as a basis for a theory of 

possibility)  

معرفي منطق فازي و  ):م 1990تا  1975( 1369تا  1354

يا /برخي مباحث مرتبط، با چاپ چندين مقالة بنيادين و

، "منطق فازي"هايي مانند يا موضوع/ ر با عناوين وتاثيرگذا

 Fuzzy(فازي  ، منطق وضعي"نظرية استدالل تقريبي"

Dispositional Logic(" ،" استدالل قياسي فازي

)Fuzzy Syllogistic Reasoning(" ،" بازنمايي دانش

 ."در منطق فازي) معرفت(/ 

) دو ساالنه(نخستين كنگرة  ):م 1985( 1364*** 

  )اسپانيا( IFSAهاي فازي المللي سيستمني انجمن بينجها

  ) ژاپن(كسب جايزة هوندا  ):م 1989( 1368

-در ژاپن به "فازي"معرفي واژه  ):م 1990( 1369*** 

  عنوان واژة سال

  بازنشستگيِ اداري ):م 1991( 1370

  IEEEكسب مدال همينگ  ):م 1992( 1371

 .IEEE Transآغاز چاپ مجلة  ):م 1993( 1372*** 

On Fuzzy Systems  

  IEEEكسب مدال افتخار  ):م 1995(1374

  ) ژاپن(كسب جايزة اوكاوا  ):م 1996(1375

هاي محاسبات معرفي نظريه و روش ):م 1997( 1376

فازي با چاپ مقالة تاثيرگذار ) ايتوده(/ گرانوالر 

(Toward a theory of fuzzy information 

granulation and its centrality in human 

reasoning and fuzzy logic) 

اُمين دانشجوي  46التحصيلي فارغ ):م 1998( 1377

 دكتراي پروفسور زاده

جاي ها بهمحاسبه با واژه"معرفي ايدة  ):م 2002( 1381

 با چاپ مقالة تاثيرگذار  "محاسبه مبتني بر اعداد

(From computing with numbers to computing 

with words from manipulation of 

measurements to manipulation of perceptions) 

نظرية "چاپ مقالة تاثيرگذار در معرفي  ):م 2002( 1381

 "محور - استدالل احتماالتيِ ادراك 

(Toward a perception-based theory of 

probabilistic reasoning with imprecise 

probabilities) 

 Iranianآغاز چاپ مجلة  ):م 2004( 1383*** 

Journal of Fuzzy Systems 

چاپ مقالة تاثيرگذار در معرفي يك  ):م 2005( 1384

  ) نايقيني(/ نظرية جامع در بارة عدم اطمينان 

(Toward a generalized theory of uncertainty – 

An outline) 

هاي فازي تاسيس انجمن سيستم ):م 2007( 1386*** 

  ايران

  )امريكا(كسب جايزة بنيامين فرانكلين  ):م 2009(1388

كسب جايزة بنياد پيشبرد مرزهاي دانش  ):م 2012(1391

(BBVA) )اروپا(  

 Computing withچاپ كتاب  ):م 2012( 1391

Words: Principle Concepts and Ideas  

اعطاي دكتراي افتخاري  ):م 2016مارس ( 1394اسفند 

  فسور زادهدانشگاه تهران به پرو

-دار، برخي موارد تكميلي مرتبط با سالموارد ستاره: تذكر

  .شمار زندگي و آثار پروفسور زاده است

دانشگاه  –دانشكده فني(سيد محمود طاهري : تحقيق و تدوين

                                             ) تهران

sm_taheri@ut.ac.ir  
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  مصاحبه با شخصيت هاي علمي

  پروفسور بيژن دواز

پروفسور بيژن دواز استاد تمام دانشكده رياضي دانشگاه يزد 

يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان و جزء 

ايشان يكي از صاحب نظران در منطق فازي و . باشند مي

واز پروفسور د. هستند "هاي فازي ابر گروه"معرفي كننده 

بوده و  "ابرساختارهاي جبري فازي"نويسنده كتاب 

 ،هاي فازي نظريه مجموعههاي  تاليفات بسياري  در زمينه

هاي ناهموار  نظريه مجموعهو منطق فازي، جبر فازي، 

(Rough set theory)  در زير متن . اند به چاپ رسانده

  .شود مصاحبه با ايشان تقديم مي

 

الي بابت قبول مصاحبه و ابتدا ضمن تشكر از جنابع - 1

لطفا شرح مختصري از دوران ايد،  ه اختصاص دادهكوقتي 

  .خودتان را بيان كنيدعالي زندگي از كودكي تا تحصيالت 

هاي   دوره. در شهر شيراز به دنيا آمدام 1343در سال 

ابتدايي و راهنمايي را در مدارس معمولي شهر شيراز 

ام آقاي هاشم  اييدبير رياضي دوره راهنم. سپري كردم

سواد بود و باعث عالقه بيشتر  خاني معلمي با تجربه  و با

اي استعداد رياضي در من  چون ذره. من به رياضيات شد

يافته بود، مصر بود كه من در دبيرستان دانشگاه شيراز كه 

در آن زمان وابسته به دانشگاه شيراز و بهترين دبيرستان 

پس از قبولي در آزمون . شهر شيراز بود ادامه تحصيل دهم

در . ورودي، در  اين دبيرستان مشغول به تحصيل شدم

در رشته رياضي كاربردي دانشگاه شيراز  1362سال 

 ،به عنوان دانشجوي ممتاز 1367پذيرفته شده و در سال 

بالفاصله در دوره . دوره كارشناسي را به پايان رساندم

يرفته شدم كارشناسي ارشد رياضي محض دانشگاه تهران پذ

ام نيز به عهده آقاي پرفسور درفشه  و راهنمايي پايان نامه

بالفاصله پس از فارغ التحصيلي به  1370در سال . بود

در . عنوان طرح سربازي در دانشگاه يزد مشغول به كار شدم

در آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس  1374سال 

اين فارغ التحصيل  دكتري  1377پذيرفته شده و در سال 

سپس به دانشگاه يزد برگشته و از آن تاريخ .  دانشگاه شدم

تاكنون بعنوان عضو هيئت علمي در دانشكده رياضي 

  .باشم مشغول كار مي

  تخصص علمي و عاليق پژوهشي شما چيست؟ - 2

گرايش جبر  محض اگر چه فارغ التحصيل رشته رياضي 

له هاي ديگر رياضي از جم باشم اما به بسياري از شاخه مي

هاي فازي و منطق فازي، جبر فازي، نظريه  نظريه مجموعه

و    (Rough set theory)هاي ناهموار مجموعه

كاربردهاي رياضي در علوم ديگر از جمله فيزيك، شيمي و 

هاي اينجانب  مند بوده و اكثر پژوهش زيست شناسي عالقه

هاي فوق  عالوه بر رياضي محض، متمركز بر روي زمينه

 .  است

حوه آشنايي و ورود شما به دنياي فازي چگونه بوده ن - 3

را چه  هاي فازي نظريه ي مجموعه است؟ اهميت و چرايي

  دانيد؟ مي
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آقايان  در دوره دكتري مقاله مبسوطي از اساتيد بزرگوار

هاي  چي در يكي از گزارش پرفسور ماشين پرفسور زاهدي و

هاي ساالنه رياضي كشور مشاهده كردم و  كنفرانس

راهنماي  همزمان استاد. اقانه به مطالعه آن پرداختممشت

هاي  ام را ابر گروه عزيزم آقاي پرفسور درفشه موضوع رساله

اي در ذهنم زده  پس از آن جرقه. جبري تعيين كرده بود

. هاي فازي را براي اولين بار تعريف كنم شد كه زير ابر گروه

منطق فازي به دليل تفسيري كه از ساختار 

هاي موجودات هوشمند از جمله انسان ارائه  يريگ تصميم

در واقع اين . اي برخوردار است دهد از اهميت ويژه مي

دهد كه منطق كالسيك دو ارزشي قادر به  منطق نشان مي

  .توصيف و بررسي بسياري از مفاهيم نادقيق نيست

ها و  لطفا مختصري از دستاوردهاي پژوهشي و كتاب -4

  .ايد بيان نماييد ندهمقاالتي كه به چاپ رسا

در پاسخ به اين سوال به صورت  فهرستي به موارد زير 
  :كنم اشاره مي

مقاله علمي در مجالت معتبر علمي  400چاپ بيش از )  1
  المللي بين

مقاله علمي در مجالت معتبر علمي داخلي به  7چاپ )  2
  زبان فارسي

كنفرانس بين المللي داخلي و  12سخنران مدعو ) 3
  خارجي

ها و سمينارهاي  مقاله در كنفرانس 60شركت و ارائه )  4
  علمي داخلي و خارجي

دانشجوي  40نامه و رساله  بيش از  راهنمايي پايان )5
 دانشجوي دكتري 10كارشناسي ارشد و 

جلد كتاب به  3جلد كتاب به زبان فارسي و  2تاليف ) 6

اپ المللي به چ زبان انگليسي كه توسط انتشارات معتبر بين

ها  در زمينه  به ويژه يكي از اين كتاب. اند رسيده

باشد كه توسط انتشارات  ابرساختارهاي جبري فازي مي

  1.اشپرينگر به چاپ رسيده است

لطفا شرح مختصري از افتخارات علمي كه تاكنون  -5

 .ديايد را بيان نماي بدست آورده

پژوهشگر برتر كشوري دارنده مقاله داغ در سال  )1

 يافت لوح تقدير از رئيس جمهورو در 1387

و دريافت لوح  1388 استاد نمونه كشوري در سال  )2

 تقدير از رئيس جمهور

و دريافت لوح  1390پژوهشگر برتر كشوري در سال  )3

 تقدير از رئيس جمهور

پژوهشگر نمونه استان يزد و دانشگاه يزد در بسياري از  )4

 ها سال

داران علم  هاي منتشر شده از پايگاه طاليه براساس داده )5

و گزارش رئيس مركز ) آي.اس.آي(تامسون رويترز 

اطالع رساني علم و فناوري و سرپرست پايگاه 

استنادي علوم جهان اسالم نام اينجانب در زمره يك 

درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار 

 .است  گرفته

علمي مجله  20عضويت در هيات تحريريه بيش از  )6

  لي و خارجيپژوهشي معتبر داخ

هاي علمي  ريزي روزانه شما براي انجام فعاليت برنامه - 6

 چگونه است؟

يكي از مهمترين وظايف عضو هيات علمي در دانشگاه، 

ام  بنابراين نه تنها قسمتي از وقت روزانه. تدريس است

شود بلكه قسمتي از آن نيز صرف مطالعه  صرف تدريس مي

انشجويان راهنمايي د.  شود و تهيه طرح درس مي

كارشناسي ارشد و دكتري نيز به طور مستمر انجام 

معموال بعد از ظهرها و روزهاي تعطيل به انجام . شود مي

 .   تحقيقات علمي اختصاص دارد 

                                                             
1
  .اين كتاب در بخش معرفي كتاب خبرنامه معرفي شده است 
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 دانيد؟ مهمترين عامل موفقيت خود را چي مي-7

ساز موفقيت باشند كه  توانند زمينه عوامل متعددي مي

اما ساير .  وند استمهمترين آن ها لطف و عنايت خدا

بندي  توان به عوامل دروني و محيطي تقسيم عوامل را مي

توانم به برخورداري از محضر  از عوامل محيطي مي. كرد

عامل . اساتيدي برجسته در طول دوران تحصيلم اشاره كنم

بسياري از وظايفي . محيطي ديگر، خانواده و همسرم است

ت، همسرم با كه معموال به عهده پدر يك خانواده اس

بزرگواري تمام زحمت آن را بر دوش كشيده تا محيطي 

.  آرام جهت انجام تحقيقات علمي براي اينجانب فراهم شود

توان به تالش و پشتكار و  از عوامل دروني نيز مي

برخورداري از اعتماد به نفس با هدف سربلندي كشور 

  .عزيزمان در مجامع علمي نام برد

اوقات فراغت هم دارند؟ به چه آيا پروفسور دواز  - 8

 پردازيد؟ اموري در اوقات فراغت مي

معموال قسمتي از اوقات فراغت اينجانب صرف گفتگوهاي 

تماشاي   دوستانه با همكاران و قسمتي دنبال كردن اخبار و

در بيشتر روزها حدود . باشد تلويزيون در جمع خانواده مي

  .كنم روي مي يك ساعت هم پياده

 

هايي كه كمتر به آنها پرداخته شده  ر شما زمينهبه نظ - 9

 است و مورد نياز جامعه ماست چيست ؟

هاي علوم و  فازي در اكثر شاخه هاي جموعهامروزه نظريه م

مهندسي وارد شده است و همانگونه كه مستحضريد 

ها اولين مردمي بودند كه از اين نظريه در علوم  ژاپني

برنامه ريزي در جهت بنابراين . مختلف استفاده كردند

تواند در راه   هاي كاربردي اين نظريه مي تقويت جنبه

البته اين سخن نبايد . پيشرفت كشور بسيار مفيد باشد

. هايي شود كه داراي قوت هستيم باعث ضعيف شدن زمينه

. تر نمايم شايد بهتر باشد كه منظورم را با يك مثال روشن

نجار و ديگري  شما دو نفر را در نظر بگيريد كه يكي 

هاي فني اين  بهتر اين كار اين است كه مهارت. است آهنگر

اما اگر طوري رفتار نماييد كه نجار .  افراد ارتقا پيدا كند

حرفه خود را رها كرده و به آهنگري روي آورد قطعا در يك 

در قسمت ديگر نقصان و زيان حاصل  قسمت منفعت و

  .   شود مي

به  را م كه توصيه شماشوي در آخر خوشحال مي -10

  . بشنويم  پژوهشگران و دانشجويان

مهمترين توصيه به دانشجويان عزيز مطالعه عميق مسائل 

شود كه دانشجويي با خواندن يك  گاهي مشاهده مي. است

.  خواهد چندين مقاله بنويسد كه اين اشتباه است مقاله مي

برعكس براي نوشتن يك مقاله علمي خوب بايد مقاالت 

الزم است كه پژوهشگران . دي را مطالعه و بررسي كردزيا

جوان و دانشجويان ما خود را  باور  و اعتماد به نفس داشته 

ها از  هاي آن ها و توانايي باشند و شك نكنند كه قابليت

  .ها بيشتر است بسياري از خارجي

سالمتي و در پايان ضمن تشكر مجدد، براي استاد آرزوي 

  .يمتوفيقات الهي را دار

  ولي درهمي : مصاحبه كننده                                

  )دانشكده كامپيوتر دانشگاه يزد(                            

  

مندان به موضوع  از خوانندگان محترم خبرنامه،  عالقه

هاي  هاي فازي و خصوصا نمايندگان انجمن سيستم سيستم

هاي فازي  شود اخبار مرتبط با سيستم فازي ايران تقاضا مي

درج در خبرنامه از طريق پست الكترونيكي ارسال  برايرا 

 .نمايند
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گزارش برگزاري چهارمين كنگره مشترك 

پانزدهمين ( هاي فازي و هوشمند ايران سيستم

ين كنفرانس هاي فازي و سيزدهم كنفرانس سيستم

  )هاي هوشمند ايران سيستم

  

معرفي  سالپنجاهمين خداوند متعال را شاكريم كه در      

فازي و پس از برگزاري موفق چهارمين  هاي مجموعه نظريه

و يازدهمين  1381هاي فازي در سال  كنفرانس سيستم

، بار ديگر  1390هاي فازي در سال  كنفرانس سيستم

ميزباني از پژوهشگران حوزه توفيق حاصل شد تا افتخار 

هاي هوشمند را در چهارمين  هاي فازي و سيستم سيستم

هاي فازي و هوشمند ايران در  كنگره مشترك سيستم

   .بلوچستان داشته باشيم دانشگاه سيستان و

برگزاري اين كنگره فرصتي را فراهم نمود تا اساتيد و   

هاي  ه يافتهبارين عرصه به ارائه و تبادل نظر درپژوهشگران ا

هوشمند   هاي هاي فازي و سيستم جديد حوزه سيستم

  .بپردازند

 

  
 

با  1394شهريور  20لغايت  18اين كنگره در روز هاي      

هاي  هاي سيستم حضور متخصصين و پژوهشگران حوزه

هاي هوشمند در دانشگاه سيستان و  فازي و سيستم

  .بلوچستان برگزار گرديد

دانشگاه ) ع(حيه كه در تاالر امام رضاافتتا ي در جلسه      

سيستان و بلوچستان برگزار گرديد، پس از خوش آمد 

 گويي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، دبير كنگره

سپس جناب . گزارشي از روند برگزاري كنگره ارائه نمود

هاي فازي ايران به  آقاي دكتر زاهدي رئيس انجمن سيستم

پايان از آقاي دكتر محمد  ايراد سخنراني پرداختند و در

هاي  باقر منهاج به عنوان پيش كسوت برتر حوزه سيستم

 . فازي و هوشمند تجليل شد

  

 

 

مقاله ارسال شده به كنگره پس  353د از مجموع تعدا     

 94مقاله  براي  سخنراني و تعداد  106از داوري تعداد 

مقاله براي ارائه به صورت پوستر پذيرفته شد و  ساير 

اين تعداد ارائه مقاله . مقاالت در اولويت ارائه قرار نگرفت

نفر  اساتيد برجسته كشور جهت ارائه   8همراه با شركت 

كارگاه در  4مقاله به عنوان سخنران مدعو، برگزاري 

هاي كنگره و برگزاري ميز گرد  هاي مرتبط با حوزه زمينه

هاي ممتاز اين  پنجاهمين سال منطق فازي  از ويژگي

 .نگره بودك

 

  
ها بطور موازي در چهار سالن ارائه و پوستر ها در  سخنراني

  . دو روز برنامه ريزي و ارائه شدند
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  ليست سخنرانان مدعو

  سخنران  عنوان سخنراني

A review of fuzzy automata   دكتر محمد مهدي

  زاهدي

ارائه شبكه عصبي بر مبناي 

منظور ه هاي راف ب مجموعه

  عدم قطعيت هاي داراي سيستم

  دكتر محمد تشنه لب

  

هاي فازي و  بحثي در مورد مجموعه

  هاي آن گسترش

دكتر ماشا اله ماشين 

  چي

“B & M” Modeling: A 

computational Intelligence 

Based Approach  

  دكتر محمد باقر منهاج

Fuzzy Derivative and Fuzzy 

Differential Equations  
  دكتر توفيق اللهويرنلو

Information Content and 

Dissimilarity Assessment in 

Dempster-Shafer Theory of 

Evidence  

  دكتر بابك نجار اعرابي

(Strong Totally) L-ordered 

Group  
  دكتر رجبعلي برزوئي

هاي  هاي فازي و سيستم سيستم

 هوشمند در سياستگذاري

دكتر عزيز اهللا 

  معمارياني

 

 

 

  شي برگزار شدههاي آموز كارگاه

  دهنده ارائه  كارگاه عنوان

  هاي هوشمند انرژي شبكه

Energy Smart Grid  

  دكتر عليرضا فريدونيان

  دانشگاه صنعتي خواجه نصير

  دكتر سيد محمود طاهري  رگرسيون در محيط نادقيق

  دانشگاه تهران

  دكتر محسن عارفي

  دانشگاه بيرجند

   داديدكتر مهدي اهللا  آشنايي با الگوريتم ژنتيك

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

هاي  الگوريتمسازي  پياده

پردازش سيگنال روي 

  DSPهاي  پردازنده

  دكتر مهري مهرجو

  مهندس اسماعيل صفي قلي

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

برگزاري  مجموعه مقاالت آماده و همزمان با ي لوح فشرده

همچنين . كنگره تقديم شركت كنندگان گرديد

براي هاي نهايي براي ارسال مقاالت انگليسي  پيگيري

  .باشد در حال انجام مي IEEEايندكس در 

 

   
  

همچنين فراخوان مقاالت گسترش يافته براي چاپ در دو 

 Iranian Journal of Fuzzyويژه نامه از مجالت 

Systems  وJournal of Fuzzy & Intelligent 

Systems  در كنگره مقاله انگليسي كه  40براي حدود

ارائه شده ارسال شد و از بين اين مقاالت پس از طي 

  . مقاله انتخاب خواهند شد 25مراحل داوري حدود 

  حسن ميش مست نهي                                                

 )دبير  كنگره(                                                        

انجمن بين المللي  گزارش هشتمين كنفرانس

   تحقيق در عملياتايراني 

 31بين المللي تحقيق در عمليات  هشتمين كنفرانس     

دانشكده علوم به ميزباني  1394 خرداد  1 - ارديبهشت 
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در هتل بزرگ طرقبه با رياضي دانشگاه فردوسي مشهد 
  .محورهاي زير  برگزار گرديد

  ريزي خطي برنامه -

 ريزي غيرخطي برنامه -

 ريزي اعداد صحيح  برنامه -

 هاي جريان شبكه -

 سازي تركيبياتي بهينه -

 سازي ناهموار بهينه -

 سازي استوار بهينه -

 سازي فازي بهينه -

  

  
 

 هاي ابتكاري و فراابتكاري روش -

 ها تحليل پوششي داده -

 ريزي رياضي هاي برنامه كاربرد مدل -

  
استقبال شايان توجه شركت كنندگان در ارسال مقاالت 

كميته علمي را بر آن داشت تا با  علمي و پژوهشي،
از مقاالت رسيده را براي  ريزي منسجم تعداد بيشتري برنامه

  .ارائه در كنفرانس پذيرش نمايد
 318سخنراني عمومي از بين  8در اين راستا، افزون بر 

 خنراني وسمقاله براي  130مقاله دريافتي، پس از داوري، 

  
الزم به ذكر است . پذيرفته شد مقاله به صورت پوستر 81

كه برخي از ميهمانان و شركت كنندگان كنفرانس از 
 كشورهايي ازقبيل چين، استراليا، ايتاليا، جمهوري چك،

  .بودندسوئد، انگلستان و آمريكا 
  سخنرانان مدعو در اين كنفرانس عبارت  بودند از

 پروفسور مدرس -

 مهدوي اميريپروفسور -

 سيفيپروفسور -

 )ويديو كنفرانسبه شكل ( Terlakyپروفسور -

 Serafiniپروفسور -

 Bagirovپروفسور -

 Chenپروفسور -

  
 20الزم به ذكر است كه سخنراني هاي تخصصي      

 .اي در چهار بخش به شكل موازي برگزار گرديد دقيقه
توانند به  مندان جهت در يافت مقاالت كنفرانس مي عالقه

  .مراجعه نمايند ac.irhttp://or8.um.آدرس 

فكري و همكاري افراد  هم مديوناين كنفرانس برگزاري      
دبير محترم كنفرانس شائبه  هاي بي تالش  به ويژه  بسياري

 علمي كنفرانسمحترم دبير آقاي دكتر كاظم خشيارمنش، 
سئول محترم ، مدكتر حسين تقي زاده كاخكيآقاي 

همچنين  ازيان  وحج دبيرخانه سركار خانم دكتر شيرين
  . استبوده آقايان دكتر رضا قنبري و دكتر احمد عرفانيان 

   مرتضي گچ پزان                                              
  )نفرانسكدبير اجرايي (                                                 

 هاي سمينار گزارشي از برگزاري مجموعه

بيزي در علوم و شناسي رويكرد روش"

  "مهندسي

 هاي هوشمند ايران و انجمن آماربا حمايت انجمن سيستم

 شناسي رويكردروشايران، مجموعه سمينارهايي با عنوان 

  1394 تا خرداد 1393از بهمن   بيزي در علوم و مهندسي 
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در ) گروه علوم مهندسي(ان در دانشكده فني دانشگاه تهر

. برگزار شد 5/12تا  11روزهاي چهارشنبه هر هفته، ساعت 

سخنراني در بهمن و  4(سخنراني  12در مجموع تعداد 

) 1394سخنراني در فروردين تا خرداد  8و  1393اسفند 

هاي سخنراني در فهرست سخنرانان و عنوان. برگزار گرديد

  .جدول زير درج شده است

    

19 

  فروردين

رويكرد بيزي 

در بازشناسي 

  آماري الگو

قي        كالرستا منوچهر دكتر

دانشگاه كده برق و كامپيوتر، دانش(

  )يخوارزم

26 

  فروردين

نظريه شواهد و 

توسعه فازي 

  آن

  دكتر بابك اعرابي

  )دانشكده فني، دانشگاه تهران(

2 

  ارديبهشت

سنجش عدم 

شباهت در 

نظريه شواهد و 

  كاربردهاي آن

  دكتر عطيه سرابي

  )دانشكده فني، دانشگاه تهران(

9 

 ارديبهشت

بيزگرايي و 

روش معقوليت 

 علمي

  زاده حسان كرباسيدكتر اميرا

موسسه پژوهشي حكمت و (

  )فلسفه

16 

  ارديبهشت

  دكتر عادل محمدپور  بيز تجربي

  )دانشگاه صنعتي اميركبير(

23 

  ارديبهشت

 كرديروكاربرد 

 كيزيدرف يزيب

  باال يها يانرژ

ميفه يدكتر عل  

  )دانشگاه تهران ،يدانشكده فن(

  ارائه دهنده  ان سخنرانيعنو  تاريخ

قضيه بيز و   بهمن 29

: رويكرد بيز

مفاهيم اصلي، 

  كاربردها و چالشها

 دكتر سيد محمود طاهري

دانشكده فني، دانشگاه (

  )تهران

بندي بيزي و  رده  اسفند 6

كاربرد آن در 

  يادگيري ماشين

 دكتر فرزاد اسكندري

  )مه طباطبائيالدانشگاه ع(

رويكرد بيزي در   اسفند  13

  ها نظريه بازي

ر علي معينيدكت  

  )دانشكده فني، دانشگاه تهران(

آشنايي با   اسفند  20

  هاي بيزي شبكه

 خانم نوشين حاجي بنده

  )دانشكده فني، دانشگاه تهران(

 شناسي رويكرد بيزي در علوم و مهندسيروش كنندگان در نخستين سمينارعدادي از شركتت 
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هاي هوشمند ايران، در با حمايت مالي انجمن سيستم 

مبتني بر مطالب (حاشية سمينارها، يك مسابقة علمي 

ترتيب، به(نيز برگزار شد و به دو نفر اول و دوم ) سمينارها

 خانم پرنيان فروردين و آقاي امين هنرمندي، هر دو از

ارشد هوش مصنوعي دانشگاه دانشجويان كارشناسي

اهدا ) جمعا به ارزش پنج ميليون ريال(جوايزي ) خوارزمي

تا  30ها حدود گفتني است در هر جلسه از سخنراني. شد

گران و دانشجويان شركت نفر از اساتيد، پژوهش 65

با (عالوه، با ساختن يك گروه پست الكترونيكي به. نمودند

گرفت و رساني منظم صورت مياطالع) نفر 173عضويت 

  . شدكنندگان ارسال ميمستندات سمينارها براي شركت

)دانشكده فني، دانشگاه تهران(سيد محمود طاهري   

هاي در حوزه سيستم يالتحصيالن دكترفارغ

  فازي

  

آقاي دكتر عباس 

  رچميپ

آقاي عباس پرچمي       

در  1356در ارديبهشت 

د و شهر مشهد متولد ش

مقاطع تحصيلي قبل از 

وي پس از اخذ . دانشگاه را در قوچان و مشهد سپري كرد

در رشته آمار دانشگاه  1375ديپلم رياضي، در سال 

فردوسي مشهد پذيرفته شد و سپس تحصيالت خود را در 

دوره كارشناسي ارشد آمار رياضي در دانشگاه شهيد باهنر 

با  1383ماه  دي ايشان اين دوره را در. كرمان ادامه داد

ها و  ها با داده آزمون فرض«نامه خود با عنوان  دفاع از پايان

بانو  با راهنمايي سركار خانم دكتر ماه» هاي فازي يا فرض

پس از اتمام دوره سربازي، وي در سال . تاتا به اتمام رساند

به عنوان مربي گروه آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1386

استاديار اين  1390و سپس در سال آغاز به كار نمود 

در مقطع دكتري  1390آقاي پرچمي در سال . دانشگاه شد

در دانشگاه فردوسي مشهد ) گرايش استنباط(رشته آمار 

از رساله دكتري خود  1394وي در تابستان . پذيرفته شد

هاي كارايي فرايند در  هاي فرض و شاخص آزمون«با عنوان 

ايان دكتر بهرام صادقپور و به راهنمايي آق» محيط فازي

... دكتر سيدمحمود طاهري و با مشاوره آقاي دكتر ماشاا

رساله ايشان در دو قسمت كلي و در . چي دفاع نمود ماشين

رويكرد دو اول، قسمت در . شش فصل، تدوين شده است

ي آزمون  مقدارِ غيرفازي براي مساله- p  وبيشينه -كم

نسل قسمت دوم، ابتدا  در .شده استهاي فازي ارائه  فرضيه

و  ها مبتني بر داده ي كارايي فرايندها جديدي از شاخص

هاي  سپس، مبتني بر روش. كيفيت فازي معرفي شده است

بيشينه، بيز، - ، چهار رويكرد كمقسمت اولمطرح شده در 

هاي كارايي  مقدار براي آزمون شاخص -pپيرسون و -نيمن

پژوهشي مستخرج  هاي مقاله .است مورد بررسي قرار گرفته

  :از رساله ايشان عبارتند از

1. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, M. 

Nourbakhsh, M. Mashinchi, A New 

Generation of Process Capability 

Indices Based on Fuzzy Measurements, 

Journal of Applied Statistics, Volume 

41, Issue 5, 1122–1136, 2014. 

2. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, M. 

Mashinchi, Why Fuzzy Quality?, 

International Journal of Production 

Research, Accepted. 

30 

  ارديبهشت

رويكرد بيزي 

 در نظريه

  )2(ها  بازي

 دكتر علي معيني

)دانشكده فني، دانشگاه تهران(  

6    

  خرداد

رويكرد بيزي 

 گيري درتصميم

  چند معياره

معمارياني... عزيزادكتر   

)خوارزميدانشگاه (  
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3. Parchami, S.M. Taheri, R. Viertl, M. 

Mashinchi, Minimax test for fuzzy 

hypotheses, (Submitted). 

4. Parchami, S.M. Taheri, B. Sadeghpour-

Gildeh, M. Mashinchi, A Simple but 

Efficient Approach for Testing Fuzzy 

Hypotheses, Journal of Uncertainty 

Analysis and Applications, Accepted. 

5. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, S.M. 

Taheri, M. Mashinchi, A general p-

value-based approach for testing quality 

by considering fuzzy hypotheses, 

(Submitted). 

 

 Lecture دو مقاله زير نيز براي چاپ در مجموعه هاي

Notes  اشپرينگر پذيرش شده است نتشاراتا:  

Parchami, B. Sadeghpour Gildeh, 

Trends on process capability indices in 

fuzzy environment, Intelligent 

Techniques in Quality Engineering, 

Editors: C. Kahraman & Seda Yanık, 

Springer, 2015. 

Parchami, S.M. Taheri, M. Mashinchi, 

Testing fuzzy hypotheses: A new p-

value-based approach, Fuzzy Statistical 

Decision Making: Theory and 

Applications, Editors: C. Kahraman & 

O. Kabak, Springer, 2013. 

كنفرانسي زير  ي ترويجي و مقاله-علمي ي همچنين مقاله

  :دكتراي ايشان است ي نيز برگرفته از رساله

A. Parchami, R. Ivani, M. Mashinchi, A 

Practical Application of ANOVA based 

on Fuzzy Observations, The 11
th

 

Iranian Conference on Intelligent 

Systems (ICIS2013), Kharazmi 

University, Tehran, Iran, February 27–

28, 2013. 

اي از  مقايسهارقامي، . ر.طاهري، ن. م.پرچمي، س. ع 

در آزمون  بيشينه-پيرسون، بيز و كم-رويكردهاي نيمن

مجله ( فرهنگ و انديشه رياضي، هاي فازي فرضيه

پذيرفته شده (، )ترويجي انجمن رياضي ايران-علمي

  . )براي چاپ

يشان در چارچوب فرصت تحقيقاتي، به مدت يك ترم ا

در دانشگاه صنعتي استانبول تحقيقاتي را در زمينه 

هرمان انجام كيفيت فازي با هدايت آقاي دكتر ق كنترل

گفتني است آقاي دكتر پرچمي در حال حاضر . دادند

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان هستند و 

پژوهشي كه -قاله علميم 30تا كنون موفق به چاپ 

  .اند است شده ISIمقاله  17شامل 

هاي برتر در حوزه  ها و رساله  معرفي پايان نامه

  هاي فازيسيستم

     

هاي فازي ايران در در راستاي اهداف انجمن سيستم     

هاي فازي، و پس هاي مرتبط با سيستمحمايت از پژوهش

 نامهايانپ انتخاب"ي  نامهاز تدوين و تصويب آيين

- سيستمي  زمينه در برتر دكتري رساله و ارشدكارشناسي

در (اجرايي مربوطه  ي نامهو نيز تصويب شيوه "فازي هاي

، نخستين )انجمن ي هيات مديره 1392جلسه بهمن 

با اعالم فراخوان (برتر ي  نامه و رسالهانتخاب پايان ي دوره

مرحلة در . برگزار شد 1393در سال ) 1393در فروردين 

هاي واصله به دفتر انجمن نامهها و پاياناول، از ميان رساله

ي نامه پايان 4دكترا و  ي رساله 8هاي فازي، تعداد سيستم

پس از بررسي هيات داوران . ارشد انتخاب شدندكارشناسي

نامه، برگزيدگان و مطابق جدول امتيازات مندرج در شيوه

به ) ارشدنامه كارشناسيدو رساله دكترا و يك پايان(نهايي 

برگزيدگان اين دوره در مراسم . شرح زير انتخاب شدند

هاي فازي ايران چهاردهمين كنفرانس سيستم ي افتتاحيه

معرفي ) 1393مرداد  30-28دانشگاه صنعتي سهند تبريز،(

قابل . شدند و در مراسم افتتاحيه مورد تقدير قرار گرفتند

راهنماي مربوطه و  ذكر است كه ضمن تقدير از اساتيد
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التحصيل اعطاي لوح تقدير به آنها، به هر يك از دو فارغ

دكترا داراي رساله برتر لوح تقدير و يك سكه بهار آزادي و 

برتر ي نامه ارشد داراي پايانالتحصيل كارشناسيبه فارغ

  . بهار آزادي اعطا شد ي لوح تقدير و نيم سكه

  

  

 :يبرتر دكتر هايرساله)الف

 نادقيق اطالعات براساس آماري هايروش: رساله وانعن .1

 چاچي جالل آقاي :نگارنده

 طاهري سيدمحمود دكتر: استادراهنما

 1391 پاييز: دفاع تاريخ

  اصفهان صنعتي دانشگاه

  

  
  آقاي دكتر طاهري استاد راهنماي برتر رساله دكتري

  

  
  رساله برتر دكتري مولفآقاي جالل چاچي، 

  

  

 فازي نوع دو و كاربرد هايسيستم توسعه :رساله عنوان .2

 افت اپيزودهاي بيني درپيش آن

  مهندسي درحوزه فشارخون حاد

 زادهمواليي فاطمه سيده خانم: نگارنده

 مرادي حسن محمد دكتر :استادراهنما

  1391  اسفند :دفاع تاريخ

  اميركبير صنعتي دانشگاه

  

 ارشدبرتر كارشناسيي  نامه پايان )ب

  فازي توابع از استفاده با اعدادفازي بنديهرتب :عنوان .1

  يزدي سيدزاده السادات مريم خانم :هنگارند

  پردين دكترنورالدين: استادراهنما

  1391 شهريور :دفاع تاريخ

   كرمانشاه واحد اسالمي آزاد دانشگاه

  

چهاردهمين (ضمنا تعدادي عكس نيز از كنفرانس مذكور 

 -اه سهند تبريزدانشگ-كنفرانس سيستم هاي فازي ايران

به تازگي دريافت شده است، كه با عرض ) 1393مرداد 

  .پوزش از خوانندگان محترم، در اين شماره درج شده است

                                      
  رضا عامري                                           

  )رياضي دانشگاه تهران، دانشكده علوم(                         
  
  

  
  )دبير كنفرانس(كتر ايلدار صادقي آقاي د
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  )دبير علمي كنفرانس(روز عليزاده آقاي دكتر به

  
  )يفاز يها ستميس انجمن سيرئ بينا( يعامر دكتر يآقا

  
 )دبير اجرايي كنفرانس(آقاي دكتر فريدون مرادلو 

  

اين مجله كليه .  باشدهاي عدم اطمينان مي در محيط

جربي و آزمايشگاهي وابسته به تحقيقات تئوري، ت

هاي حل مسائل،  بندي و رياضيات فازي، روش مدل

ها فازي و  تكنيكهاي هوشمند و فازي،  سيستم

مجله در   مقاالت اين. باشدرا پذيرا مي...محاسبات نرم و 

هاي مختلف علوم از جمله مهندسي، مديريت، شاخه

  . اقتصاد، تجارت، رياضيات، مسائل اجتماعي هستند

است كه در  ISIيكي از مجالت معتبر  ي مذكور مجله

 شود ، كه هاي معتبر جهاني نمايه مي بسياري از پايگاه

 Shu-Cherng(چرنگ فانگ - سردبير مجله پروفسور شو

Fang ( از دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه ايالتي

  . باشدمي 1كارولينا شمالي،  ايالت متحده آمريكا

 شماره شروع 4با  2002اين مجله اولين بار در سال     

شماره در  4شامل (جلد  13تاكنون نموده است و  به كار

 4، )2014(در سال اخير . به چاپ رسانده است) هر جلد

 Onlineيده، و يك شماره نيز به صورت شماره به چاپ رس

  .قابل مشاهده است

  )دانشگاه بيرجند(محسن عارفي                                 

Email: Arefi@Birjand.ac.ir   

  

  

  معرفي مجالت معتبر خارجي

 Fuzzy Optimization and Decision :عنوان

Making  

علمي پژوهشي  الملليبين يكي از مجالت معتبراين مجله 

شامل مقاالت است كه انتشارات اشپرينگر  در مجموعه

  سازي  فازي  و  تئوري  و كاربرد بهينه تئوري  متعددي در
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هاي فازي ايران از همكاران برگزاري چهاردهمين كنفرانس سيستم جمعي    

          

 هاي فازي ايران چهاردهمين كنفرانس سيستممسئولين برگزاري 
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  معرفي كتاب

-Fuzzy Algebraic Hyperstructures: عنوان •

An Introduction 

   اي بر ابرساختارهاي جبري فازي مقدمه

  كريستياايرينا  و  بيژن دواز: نويسندگان

  

 اين  )2015سال (نتشارات بين المللي اشپرينگر اخيرا ا     

  ابر ساختارهاي جبريي  را كه اولين كتاب  در زمينه كتاب

  .چاپ و منتشر كرده استت، اس فازي

استاد گروه رياضي  كه توسط بيژن دواز، اين كتاب     

با همكاري يك رياضيدان از كشور اسلووني،  دانشگاه يزد

 ي ايرينا كريستيا،  تاليف شده، شرح مبسوطي در باره

 فازي است و اين در حالي   ساختارهاي جبري ابري  نظريه

است كه تاكنون در زمينه ابرساختارهاي جبري  فازي 

كتابي منتشر نشده و اين كتاب نخستين كتابي است كه در 

 .اين زمينه به چاپ رسيده است

اين كتاب شرح مبسوطي در باره ابرساختارهاي جبري 

فازي است و  شامل موضوعات مختلفي است كه بسياري از 

نويسندگان و در تحقيقات گذشته  ي آن ها منعكس كننده

آغازي براي تحقيقات آينده در اين موضوع را  ي نتيجه نقطه

.  اين كتاب در پنج فصل نگارش يافته است. كند فراهم مي

فصل اول، خوانندگان را با مفاهيم بنيادي ساختارهاي 

فصل دوم، . ازدسجبري و ابرساختارها آشنا مي 

ي فازي را ها هاي فازي و پلي گروه هاي فازي، گروه مجموعه

هاي   زير گروهHv- در فصل سوم، مفهوم. دهد پوشش مي

ها مورد بررسي قرار گرفته  ها و خواص آن گروه- Hv فازي از

هاي  ايده آل- Hv ي در فصل چهارم به مطالعه نظريه. است

باالخره در فصل . ها پرداخته شده است حلقه- Hvفازي از 

مورد بررسي ي هاي فاز ها و مجموعه آخر ارتباط بين ابرگروه

  . استقرار گرفته 

 اين كتاب به عنوان مرجعي مفيد در دسترس      

 هاي فازي در  پژوهشگران و عالقمندان به نظريه مجموعه

توان به  كشورهاي مختلف قرار گرفته است و از آن مي

عنوان گامي مؤثر در راستاي خودكفايي علمي و شناساندن 

  .ران در جهان ياد كردهاي كشور جمهوري اسالمي اي قابليت

اين كتاب  ي مندان براي كسب اطالعات بيشتر درباره عالقه

 اينترنتي  توانند به نشاني مي

http://www.springer.com/engineering   

/computational+intelligence+and+comp

lexity/book/978-3-319-761-1 

.نمايندمراجعه   

            ولي درهمي                                                        

       )دانشكده كامپيوتر دانشگاه يزد(                                       

              

  نظريه و كاربردها: 2فازي نوع  منطق: عنوان •

  Oscar Castillo, Patricia Melin  :نويسندگان

     2008 :سال چاپ
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هاي اول،  كه در فصل ، فصل 17مل بر تكتابي است مش

معرفي  2دوم و سوم  آن مفاهيم مربوط به منطق فازي نوع 

و بسط داده شده است و از فصل چهارم به بعد كاربرد آن 

  . كاربردي نوشته شده استدر مسايل 

هاي  هاي جديد ساخت سيستم كتاب مذكور روش     

محاسبات  فنونو  2هوشمند، با استفاده از منطق فازي نوع 

هاي عصبي و الگوريتم  ، شبكه1زي نوع امانند منطق ف(نرم 

نويسندگان سعي . دهد رار ميق، را مورد بررسي )ژنتيك

كه منطق ( اند تا استفاده از منطق فازي مراتب باال  كرده

با تركيب . را توسعه دهند) شوند اميده مين 2 فازي نوع

هاي محاسبات نرم مرسوم،  و روش 2منطق فازي نوع 

هاي هوشمند پيوندي توانمند كه مزاياي  توان سيستم مي

دركتاب حاضر از اين مزايا . را ساخت ،زيادي به همراه دارد

فاده شده تجهت حل مسايل مربوط به شناخت الگوها اس

تواند مرجع خوبي براي محققان در  اين كتاب مي. است

مند به منطق  هاي مختلف علوم و مهندسي، عالقه شاخه

  .باشد  2فازي نوع 

  )دانشگاه فردوسي مشهد(بهرام صادقپور                          

هاي هاي داخلي مرتبط با گرايشكنفرانس

  فازي

 سازي و ولين كـنفرانـس ملي بهينها •

 گيري تصميم

  :همهاي م تاريخ

 94 بهمن ماه  12  :مهلت ارسال مقاله -

 94 بهمن ماه 15 :تاريخ اعالم داوري -

 94 بهمن ماه 25 :پايان ثبت نام -

 1394اسفند  20و  19: زمان برگزاري -

   اطالعات تكميلي در .دانشگاه مازندران-بابلسر:برگزاري مكان

http://icordm.umz.ac.ir   و www.icordm.ir 

  ار و احتمال فازيششمين كارگاه كشوري آم •

  :تاريخ هاي مهم

 15/1/1395ارسال مقاله تا  -

 31/1/1395اعالم نتايج تا  -

 10/2/1395ثبت نام تا  -

 1395ارديبهشت  30و  29زمان برگزاري   -

 صنعتي شاهروددانشگاه : مكان برگزاري

ي خود را  توانند چكيده مبسوط مقاله مندان مي عالقه

ا انگليسي به اكثر در دو صفحه به زبان فارسي يحد

ب آقاي دكتر جنا نشاني الكترونيكي مجري كارگاه

  .درس زير ارسال نمايندآرضا ربيعي به محمد

Rabiei_stat@shahroodut.ac.ir 
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  كنفرانس بين المللي رياضيات فازي •

(International Conference on 

Mathematics of Fuzziness (ICMF)) 

Event URL: 

http://iasbs.ac.ir/seminar/math/icmf/ 

Start Date: 2016.04.27 

End Date: 2016.04.29 

Country: Iran 

Location: Zanjan 

 هايايشهاي خارجي مرتبط با گركنفرانس

  فازي

هاي مختلف مرتبط هاي خارجي مهم در زمينهكنفرانس     

ميالدي  2016سال نيمه اول هاي فازي كه در با سيستم

  :باشندبرگزار خواهند شد، به شرح زير مي

• 9th International Symposium on 

Foundations of Information and 

Knowledge Systems (FoIKS) 

Event URL: 

http://cdcc.faw.jku.at/FoIKS2016/ 

Start Date: 2016.03.07 

End Date: 2016.03.11 

Country: Austria 

Location: Linz 

• 6th World Conference on Soft 

Computing 

Event URL: 

http://www.wconsc-2016.org/ 

Start Date: 2016.05.22 

End Date: 2016.05.25 

Country: California  

Location: Berkeley 

• 5th European Seminar on 

Computing  

Event URL: 

http://www.esco2016.femhub.com/ 

Start Date: 2016.06.05 

End Date: 2016.06.10 

Country: Czech Republic  

Location: Pilsen 

• 12th World Congress on Intelligent 

Control and Automation (WCICA 

2016) 

Event URL: 

http://www.wcica2016.org/ 

Start Date: 2016.06.12 

End Date: 2016.06.15 

Country: China  

Location: Guilin 

• 15th International Conference on 

Artificial Intelligence and Soft 

Computing ICAISC 2016  

Event URL: 

http://www.icaisc.eu 

Start Date: 2016.06.12 

End Date: 2016.06.16 

Country: Poland  

Location: Zakopane 

• 7th International Workshop on 

Reliable Engineering Computing 

(REC2016) 

Event URL: 

http://rec2016.rub.de/ 

Start Date: 2016.06.15 

End Date: 2016.06.17 

Country: Germany  

Location: Bochum 

• 16
th

International Conference on 

Information Processing and 

Management of Uncertainty in 

Knowledge-Based Systems  

Event URL:  

http://is.ieis.tue.nl/ipmu/ 

Start Date: 2016.06.20 

End Date: 2016.06.24 

Country: Netherlands 

Location: Eindhoven 

 

)دانشگاه بيرجند(محسن عارفي   
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هاي  الملي سيستم رئيس جديد انجمن بين    

                                                             فازي

پروفسور كريستر ي رياست  ساله دو ي  با اتمام دوره

 آقاي پروفسور شون IFSA  كارلسون به عنوان رييس

به عنوان رييس جديد اين انجمن  فنگ سو از كشور تايوان

. شروع به كار نمود 2017-2015 دوسالهي  براي دوره

كه اخيرا در حاشيه  IFSA همچنين در مجمع عمومي

يا برگزار شد، هاي فازي در اسپان لمللي سيستما كنگره بين

  به عنوان) از كشور اسپانيا(ژاوي مونترو  آقاي پروفسور

  

   2019-2017 شده براي دوره دو ساله رييس برگزيده

  .شد بانتخا

  )هرانتدانشگاه  دانشكده فني،( سيد محمود طاهري

 ها نامه عرفي پايانم

كارشناسي هاي   نامه پايان بخشي ازدر اين شماره،        

فازي كه  هاي ي  مجموعه نظريهمرتبط با  ي ارشد و دكتر

بخش  .شود اند، معرفي مي انجام شده زندرانما در دانشگاه

  .ي بعد درج خواهد شد ها در شماره نامه ديگري از اين پايان

  

  

  رديف  نام پديد آورنده  عنوان پايان نامه  سال  دانشكده  مقطع

  دكتري
 فني و

  مهندسي
  1  جمال قاسمي،  شواهد نظريه بر مبتني غزم آي آر ام فازي بندي قطعه  1391

  دكتري
فني و 

  مهندسي
  خطا كننده تصحيح خروجي كدهاي براساس فازي هاي كننده بندي دسته تركيب  1393

 زاده، حسن

  محمدرضا
2  

  3  هدايتي ، حسين )فازي (مباحثي بر ابر گروهها و نيم ابر حلقه ها   1386  علوم پايه  دكتري

  4  راضيه محجوب، آنها اول طيف و فازي هاي ابرمدول زير  1387  پايه علوم  دكتري

  5  دهقان، اميدرضا  ها آن فازي هاي ساختار  در ابرفضاهاي برداري و مباحثي  1388  علوم پايه   ري ت دك

  6   ره ، طاه وذري ن  ا ه  آن  ازي ف  اي اره ت اخ ر س ا و زي ره ب ر ج در اب  ي ث اح ب م  1389  علوم پايه   ري ت كد

  دكتري
 اقتصادي علوم

  اداري و
1391  

  هاي مجموعه عنوان به مجازي متغيرهاي معرفي

  ساختاري هاي رگرسيون در فازي
  7  بهنام شهريار،

  8  مائده موتمني،  )فازي ( جبري  ابرساختارهاي از ديجدي نوع  1392  رياضي علوم  دكتري

  ها آن فازي ساختارهاي و ها ابرمدول گاما ها، مدول گاما  1392  رياضي علوم  دكتري
 كهندهي، صادقي

  راضيه
9  
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  10  حسين هدايتي، ابر گروههاي انتقال يافته فازي  1380  علوم پايه  ارشد

  1380  علوم پايه  ارشد
نظريه  و فازي بازه هاي بااستفاده ازاعداد و فازي بررسي روشهاي برنامه ريزي خطي

 امكان
  11  سعيد ،اكبري

  12  ساالريان، مازيار  ابر فضاهاي برداري فازي  1381  علوم پايه  ارشد

 ابرگرافها مجموعه هاي فازي و ارتباط بين ابرگروهها،  1381  علوم پايه  ارشد
محمدي نژادگنجي، 

  يعقوب
13  

  ارشد
فني و 

  مهندسي
1382  

عصبي براي كنترل كننده يكپارچه پخش  طراحي كنترل كننده هاي فازي و

  (UPFC)توان

  هاي قدرت به منظور بهبودحالت گذرا درسيستم  

شمس الدين ميدان 

  دار، مهدي
14  

  15  شيرج شريفي ، نيره  زير جبرهاي فازي   1382  علوم پايه  ارشد

  16  مريم رهبري، كاربردهاي آن و فازي گراف هاي  1382  علوم پايه  ارشد

  17  شفيعيان، نجمه  ابرحلقه هاي نزديك و ابرايده آل هاي فازي  1384  علوم پايه  ارشد

  18  سهرابي، مظاهر  حل سيستم خطي فازي به روش چولسكي  1387  علوم پايه  ارشد

  1387  پايهعلوم   ارشد
هاي گذار و پايا و بررسي صف  در حالت فازي با پارامترهاي&/M/M مدل صف بندي

 مجدد

جمشيدي 

  گرمخاني، ياسر
19  

  ارشد
 اقتصادي علوم

  اداري و
1387  

 فازي وتصادفي برتصادفي مبتني سهام پرتفوي تشكيل هاي مدل اي مقايسه سيبرر

 تهران بهادار اوراق بورس در انتظار مورد بازده بودن
  20  مهدي خاكپور،

  1387  پايه علوم  ارشد
 k /1صفبندي هاي مدل در فازي موثر هاي اندازه استخراج

M/M/،1M/E(k)/،N/1 M/E(t/(پديده وبررسيBaiking  1درمدلM/M/ 
  21  محمد شكرياندي،

  22  شاهد اماميان، فازي دو درجريان اسپري تبخير و نفوذ مدلسازي  1387  مكانيك  ارشد

  انديس ناكارايي فازي در فرآيندهاي توليد  1387  علوم پايه  ارشد
عباسي گنجي، 

  زينب
23  

  شاخص كارايي فازي  1387  علوم پايه  ارشد
حسين زاده 

  فيروزجائي، مهدي
24  

 )فازي(ها  ابرحلقه-Tهاي اول و اوليه در  آل ايده ابر  1387  لوم پايهع  ارشد
خيري دوست ، 

  فاطمه
25  

  26  پاشا زانوس، راحله )فازي(هاي حل پذير و پوچ توان  چند گروه  1387  علوم پايه  ارشد
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 فازي PIDنترل سرعت موتور القايي با استفاده از كنترل كننده هاي ك  1387  فني  ارشد
نوروزي ورچشمه، 

  ناصر
27  

 فازي هاي ابرحلقه اول وطيف اول هاي ال ايده  1387  پايه علوم  ارشد
 عليپور، عوض

  مرضيه
28  

 يافته تعميم هاي ماتريس از استفاده با فازي خطي عادالتم سيستم حل  1387  پايه علوم  ارشد
 رستمي، عالمي

  مريم
29  

  30  سادات عاطفه اختر، فازي تصادفي متغيرهاي براي بزرگ اعداد قوانين  1387  پايه علوم  ارشد

  ارشد
 اقتصادي علوم

  اداري و
1388  

 يچين كارخانه توليدي محصوالت بندي اولويت جهت فازي MADM فنون كاربرد

 مشهد مقصود
  31  صفورا مهديپور،

  32  الياس معافي، ها سياهچاله تبخير و فازي زمان فضا  1388  پايه علوم  ارشد

  33  زينب خيري، فازي تمام هاي دستگاه حل و گرويل روش  1388  پايه علوم  ارشد

  ا ره ب ج - BCKدر  )  ازي ف(   اي ه آل  ده اي  1388  علوم پايه  ارشد
،  ي ن زوي ق  ي وران ت

   ام ه ال
34  

   ي وپ وت م ز ه ي ال آن  ا روش ب  ازي ف  ل ي س ران ف دي  ادالت ع م  ل ح  1389  علوم پايه  ارشد
،  ي الي ور ك پ  ي ل ع

   م ري م
35  

  36   ن ي س ، ح يطار ع   ري ت ارام پ  ك ي ن ك از ت  اده ف ت اس ا ب  ازي ف  طي خ  زي ري ه ام رن ب  ل اي س م  ل ح  1389  علوم رياضي  ارشد

   دي ن ب ه ب رت  ع واب از ت  اده ف ت ا اس ب  ازي ف  طي خ  زي ري ه ام رن ب  ل اي س م  ل ح  1389  علوم رياضي  ارشد
،  ي ان ت آس  ي وب ق ع ي

   ه وم ص ع م
37  

  38   ي ض رت ، م وروزي ن  ا ه دول ر م در اب  ازي ف  اي ه ه وع م ج رد م ارب ك  1389  علوم رياضي  ارشد

  ارشد
علوم اقتصادي 

  و اداري
1389  

در  )FAI(  ازي ف  ي ك اب چ  ص اخ از ش  اده ف ت ا اس ب  ن ي ام ت  ره ي ج زن  ي ك اب چ  ري ي گ دازه ان

   ك ي رون ت ك ال  ت ع ن ص
  39   ي ل ، ع ي م ج ع

  40   ب ن ، زي ي د پ ن ب   ازي ف  اي ه ه ك ب ش م  وار روي م اه ن  اي ه ه وع م ج م  ي ررس ب  1389  علوم پايه  ارشد

  1389  علوم پايه  ارشد
  وت ب  روش  ه ب Dp,pر  ت از م  اده ف ت ا اس ب  ه ع ام ج  ن ي گ ان ي م  راي ب  ازي ف  رض ف  ون آزم

   راپ ت اس
  41   ه ق دي ور، ص پ  م ي رح

  42   ي ل ، ع ي ك االش ي ك   ي اه ن ت م  ي ل آب  هرو گ  ك از ي  ازي ف  اي ه روه ر گ داد زي ع ت  1389  علوم پايه  ارشد

  43   م ري ، م ش دان   ازي ف  اي ه  داده  اس ر اس د ب ي ول د ت ن راي ف cpmkو  cpm  ي اراي ك  اي ه س دي ان  1389  علوم رياضي  ارشد

،  ي ت آالش  زاده  دي ه م   ازي فدار  رم ن  اي اه ض در ف  ازي دار ف ران ك  طي خ  اي ره گ ل م ع  1390  علوم رياضي  ارشد 44  
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  د ي ج م

  45   ي الم اس  م ري م   ازي ف  اي ه راف ر در گ گ اطه اح  اي ه ه وع م ج م  ي ه ع طال م  1390  علوم رياضي  ارشد

   ازي ف  اي ه  راف ر گ ا و اب ه راف ر گ اب  1390  علوم رياضي  ارشد
،  ي الي ك  ه ل ح م  ري ب اك

   م ي راه اب
46  

  ا ه آن  روي  ال م و اع  ازي ف  اي ه راف گ  1390  علوم رياضي  ارشد
د  ي م و ح ل ان م رش

   ن ي س ، ح ادي آب
47  

  ا ه روه ر گ اب  ه ب از ش  ودي ه ش  ازي ف  اي ه روه ر گ اب  ه ب ر ش زي  ي ررس ب  1390  علوم پايه  ارشد
ار،  س وه ك  ي خ ي ش

   ه ق دي ص
48  

  ارشد
 علوم اقتصادي

  و اداري
1390  

  اده ف ت ا اس ب  م ي ق ت س م  ي اب ازاري ب  ژي رات ت اس  ري ي ارگ ك ب  راي ب  ان ري ت ش م  دي ن ب ه ق طب  دل م  ه ارائ

   ازي ف  طق ن و م  اوي ك  از داده

،  ادي آب  ي ل دار ع ام ن

   اس ب ع
49  

  آنها روي اعمال و فازي هاي گراف  1390  رياضي علوم  ارشد
شمانلوحميدآبادي،ر

  حسين
50  

  ارشد
 اقتصادي علوم

  اداري و
1390  

 سلسله تحليل ازفرايند بااستفاده نگهداري و تعميرات استراتژي ترين مناسب انتخاب

  اصفهان مباركه فوالد ترانسفرماتورهاي مطالعه مورد فازي مراتبي

 البرزيمنش،

  روشنك
61  

  62  پروانه فرجي،  قيود در فازي ضرايب با طيخ ريزي برنامه مساله حل  1390  رياضي علوم  ارشد

  63  مريم ابراهيمي،  فازي ياه گراف همبندي  1390  رياضي علوم  ارشد

  ارشد
 اقتصادي علوم

  اداري و
1390  

 توليدي درسازمانهاي توليد پيشرفته تكنولوژي بكارگيري موفقيت ميزان ارزيابي

 سازي قطعه صنعت ورديم مطالعه :فازي مراتبي سلسله تحليل روش از بااستفاده

  سمنان استان

  64  سميه جعفري،

  ارشد
 اقتصادي علوم

  اداري و
1390  

فازي  رويكرد با سازمان عملكرد بر تاثيرآن و) SCQM)SCMوTQMيكپارچگي

  )ايران خودرويي قطعات گري ريخته صنعت :تجربي شاهد(
  65  كاظم روانستان،

  )فازي (  هاي چندگروه و ها ابرگروه در بخشپذيري مفاهيم بررسي  1390  علوم پايه  ارشد
 مطلق، قاسمي

  محبوبه
66  

  فازي كميتهاي برايرتبهبندي متعارف هاي ويژگي  1390  علوم رياضي  ارشد
 شهابي، زاده فالح

  نجيبه
67  

  68  نيلوفر شفيعي،  فازي متحرك ي دامنه و ميانگين كنترل نمودارهاي  1390  علوم رياضي  ارشد

  ارشد
 علوم انساني و

  عياجتما
1390  

 شهري پايدار توسعه رويكرد براساس شهري هاي پهنه گزيني مكان الگوي بررسي

  )غربي  آذربايجان استان :موردي  نمونه( GISو فازي ازمنطق بااستفاده
  69  حسين جباري،

  )دانشگاه مازندران( هادي ناصري                                                                                                                         
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  هاها و سازماننمايندگان انجمن در دانشگاه

  هوشمند... جناب آقاي دكتر رحمت ا

 گروه برق/ دانشگاه اصفهان يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكتر سيد محمد علوي

 )ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين

  ديجناب آقاي دكترسلمان احم  

  عضو هيأت علمي دانشگاه ايالم

  جناب آقاي محمود بخشي

 بجنورددانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكتر محمدحسن مرادي

 بوعلي سينادانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكتر محسن عارفي

 عضو هيأت علمي دانشگاه بيرجند

  جناب آقاي دكتر عبدالرحمن رازاني

  ) ره( خميني  امام  المللي ينب عضو هيأت علمي دانشگاه 

  داود درويشي جناب آقاي 

 پيام نور مازندران عضو هيأت علمي دانشگاه 

  جناب آقاي دكتر وحيد جوهري  مجد

 تربيت مدرسدانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  منوچهر كالرستاقي  دكترجناب آقاي  

 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم

  آقاي دكتر شهرام رضاپور

 علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجا ن عضو هيأت

  جناب آقاي دكتر منوچهر كالرستاقي

 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي

  دكتر محمدرضا صافي جناب آقاي 

  سمنان عضو هيأت علمي دانشگاه 

  مست نهي جناب آقاي  دكترحسن ميش

  و دكتر سيد مسعود بركاتي 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان يعلم يأته  اعضاي

  جناب آقاي دكتر محمدعلي نصرآزاداني

  شاهددانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  دكتر عليرضا عرب پور جناب آقاي 

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  جناب آقاي دكتر رجبعلي برزويي

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  نيا جناب آقاي دكتر فريدون شعباني

 شيرازدانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكترحسين هدايتي

  عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي بابل

  جناب آقاي دكتر عليرضا فاتحي

 برق  /نصير دانشگاه خواجه يعلم يأتعضو ه

جناب آقاي دكتر افشين ابراهيمي و دكتر  بهروز 

  عليزاده

  دانشگاه صنعتي سهند يعلم يأته  اعضاي

  دانشگر جناب آقاي دكتر امير

  دانشگاه صنعتي شريف عضو هيأت علمي

جناب آقاي دكترحميدرضا ملكي،  دكتر رضا 

  جاويدان و  دكتر مختار شاصادقي

  اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي شيراز

  دكتر محمود پري پور جناب آقاي 

  صنعتي همدان عضو هيأت علمي دانشگاه 

  فرد جناب آقاي دكتر اميد سليماني

  رياضي/مغاندانشگاه علوم پايه دا يعلم يأتعضو ه

دكتر محمدرضا   وبهرام صادقپور  جناب آقاي دكتر

  اكبرزاده توتونچي 

 فردوسي مشهد اعضاي  هيأت علمي دانشگاه  

  جناب آقاي دكتر احمدي نيا

  قمدانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكترآلفرد باغراميان

 عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن

  جناب آقاي دكتر مجيد ياراحمدي

 علوم پايه/دانشگاه لرستان يعلم يأتعضو ه

  جناب آقاي دكتر بياض دارابي

  رياضي/دانشگاه مراغه يعلم يأتعضو ه

  بهرام فرهادي نيا جناب آقاي دكتر
  مهندسي فناوري هاي نوين قوچاندانشگاه 

  سيدعلي محمد محسن الحسيني  جناب آقاي دكتر 

  رفسنجان)  عج(عصر دانشگاه ولي يعلم يأتعضو ه

  آقاي مظفر گودرزيجناب 

 ياسوجدانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  دكتر مدرس مصدق جناب آقاي دكتر ولي درهمي و 

 دانشگاه يزد يعلم يأته  اعضاي

  جناب آقاي دكتر مجيد علوي

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد اراك

  وند جناب آقاي دكتر ناصر  ميكائيل

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد اردبيل

  ار خانم دكتر مهناز برخورداريسرك

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

عضو هيأت علمي دكتر مجيد نوجوان جناب آقاي 

 دانشگاه  آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

  سركار خانم دكترمژده افشار

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  سركار خانم دكتر الهام احمدي

 لمي دانشگاه آزاد واحد شهريارعضو هيأت ع

  جناب آقاي دكتر توفيق الهويرانلو

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و 

  تحقيقات

  جناب آقاي دكتر محمود اوتادي

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد فيروزكوه

  جناب آقاي دكترمحمدعلي ادبي تبار

  عضو هيأت علمي دانشگاه  آزاد واحد قائمشهر

  آقاي رضا احسنجناب 

  قم واحد آزاد دانشگاه يعلم أتيه عضو

  دكتر حميد طباطباييجناب آقاي  

  واحد قوچان آزاد اسالمي   عضو هيأت علمي دانشگاه 

  جناب آقاي دكتر رضا عزتي

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد كرج

  جناب آقاي دكتر عليرضا حاجيان  

  بادآزاد واحد نجف آدانشگاه  يعلم يأتعضو ه

  دكتر مجيد رستميجناب آقاي  

  عضو هيأت علمي دانشگاه  آزاد اسالمي واحد نراق

  مقصودي  ... مهندس روح ا جناب آقاي 

  )مركز محمود آباد(واحد نور  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

  سركار خانم دكتر نازنين احمدي

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد ورامين
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  :توضيحات

 .خواهد بود "وابسته"در ساير موارد، عضويت به صورت . منوط به  داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا باالتر است "پيوسته"عضويت  .1

 .توانند به عضويت هيات مديره انجمن درآينددر مجمع عمومي صاحب راي هستند و مي "پيوسته"جمن، فقط اعضاي نامه انطبق اساس .2

 :پرداخت حق عضويت به سه شكل مقدور است .3

i. پرداخت آنالين در پايگاه انجمن 

ii.  ن،هاي فازي ايرابانك تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سيستم 338052898واريز به حساب جاري شماره 

iii. ها و موسسات آموزشيپرداخت به يكي از نمايندگان انجمن در دانشگاه.  

  

� 



  هاي فازي ايرانخبرنامه انجمن سيستم
  26 __________________________________________________________________  1394بهار و تابستان 

 

  

  

  )ي آخر صفحه( جلدوي ر

  

 

  هاي فازي ايرانمزاياي عضويت در انجمن سيستم

  هاي علمي انجمن، ها و نشستها، كارگاهتخفيف در هزينه ثبت نام همايش - 1

  ،)سالدر سه شماره ( (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشي انجمن -دريافت مجله علمي - 2

  ."نرم ايانشرهاي فازي و سري سيستم"هاي دريافت كتاب - 3

  هاي فازي ايران اعضاي حقوقي انجمن سيستم

 دانشگاه بجنورد •

 دامغان دانشگاه •

 دانشگاه صنعتي اصفهان •

 دانشگاه صنعتي شريف •

  دانشگاه مازندران •

  ژوهشي ابرساختارهاي جبري مركز پ •

 ايران آمار مركز •

 واحد اراكدانشگاه آزاد اسالمي  •

 فيروزكوه واحد اسالمي آزاد دانشگاه •

 ه آزاد اسالمي واحد قوچاندانشگا •

 

The 

 

Newsletter 

 

                            of 

 

 

 

Year 

No. 

Spring & Summer 

 

 

 

7 

1,2 

2015  

  
the Iranian Fuzzy Systems Society 

 


