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 خبرنامه

 32و31 ، شماره  پیاپي1396پاییز و زمستان   ، 2 ، شماره9

نشریه خبری، علمي و   "های فازی ایرانانجمن سیـستمخبرنامه "

های فازی ایران است که توسط انجمن انتشار ارتباطي انجمنِ سیـستم

 .یابدمي

 های فازی ایرانانجمن سیستم :صاحب امتیاز

          سید محمود طاهری :   مدیر مسؤول

  حسن حسن پور : رـردبیـس

 مرتضي پاکدامن :هیأت تحریریه

 پوریا جعفری                       

  آرش شریفي                       

 پورـادقـص امرـبه 

 يـارفـع محسن 

 محمد محسني تکلو 

 نهي مست میش حسن                            

 حسن حسن پور  : ویـراسـتار

 نسخه  150 : شمارگان

شمالي، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه  خیابان کارگرتهران،  :نشاني

 .2، طبقه اول، واحد3پنجم، پالک

  021 – 88639285:    تلفن و دورنگار

 info@fuzzy.ir:    پست الکترونیک

 www.fuzzy.ir    :                وبگاه

پوسـتر هشـتمین سـمینار آمـار و احتمـال فـازی،       :  روی جلـد طرح  

 (1397اردیبهشت  20و  19دانشگاه فردوسي مشهد )

 

به چاپ  ایرانهای فازی دفتر انجمن سیستم توسطخبرنامه  این شماره

 رسیده است.
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 سخن سردبیر

 .با عرض سالم خدمت خوانندگان محترم خبرنامه

درگذشت پروفسور زاده را به خوانندگان محترم تسلیت 

ریافت را زماني د ایشانعرض مي کنم. خبر درگذشت 

کردم که پرونده شماره قبلي خبرنامه تقریبا بسته شده 

بود، لذا از خوانندگان محترم به خاطر تاخیر در پرداختن 

به این موضوع پوزش مي طلبم. در این شماره درخور 

بضاعتمان مطالبي را در این خصوص مي آوریم، که جا 

دارد از همکاران گرامي به خاطر ارسال مطالب مربوطه 

نمایم. عالوه براین، در ایام تهیه این شماره از تشکر 

استاد گرانقدر را از  سهکشور  ریاضيخبرنامه، جامعه 

نورا، عضو هیات علمي  دست داد. جناب اقای دکتر

و  ، جناب اقای دکتر طارقیاندانشگاه سیستان و بلوچستان

هیات علمي  ، اعضاینژاد جناب اقای دکتر پورعبدا...

نیز جامعه علمي  96هد. در تابستان دانشگاه فردوسي مش

جناب اقای دکتر ارقامي نشست. این درگذشت به سوگ 

و از  نمودهجامعه علمي کشور تسلیت عرض  بهها را ضایعه

طلب مغفرت و علو  درگذشتگاندرگاه احدیت برای 

 نمایم.ميدرجات، و برای بازماندگان، طلب صبر و اجر 

  سردبیر                                                     

 پورحسن حسن                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدر منطق فازی  به یاد

               

 اسفندیار اسالمي

 دانشگاه شهید با هنر کرمان -دانشکده ریاضي وکامپیوتر 

مشهور به  (Lotfi A. Zadeh)پروفسور لطفي عسکرزاده

روز  "پدر منطق فازی" عنوان طفي زاده شناخته شده بهل

( 1396)پانزدهم شهریور  2017چهارشنبه ششم سپتامبر 

 96در منزلش واقع در شهر برکلي کالیفرنیا در سن 

سپتامبر بنا به  29سالگي دار فاني را وداع گفت و در روز 

 وصیت خودش در شهر باکو به خاک سپرده شد.

 

 

 

 

ربایجان ذآ یباکو در شهر 1921فوریه  4لطفي زاده در 

عسکرزاده متولد اردبیل -متولد شد. پدر لطفي، رحیم علي

که در باکو منتشر  بود و وابسته مطبوعاتي روزنامه ایراني

سالگي به یک مدرسه روسي مي  10 سن مي شد. لطفي تا

  رفت. در آن زمان خانواده اش تصمیم به بازگشت به ایران

تحصیالت پزشکي در که    (FANIA)فنیاگرفتند. مادر او 

به عنوان یک ، پس از استقرار در تهران، روسیه داشت

 به سرعت شهرت یافت.  پزشک متخصص کودکان

 لطفي زاده به یک مدرسه امریکایي در تهران  وارد شد و

فارسي را یاد گرفت ولي  در خانه  در آن جا انگلیسي  و

ْنَسان  إ َّلا َما َسَعىلَْيَس ل   َوأَنا َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى. ْْل   

  (40-39)نجم،                                                         
جناب اقای دکتـر بااسـیلي   درگذشت اساتیدگرانقدر، 

، عضو هیات علمي دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان و    نورا

از اعضـای هیـات   )دکتر ناصررضا ارقامي جناب اقایان 

ــتم  ــن سیس ــس انجم ــران(، مؤس ــازی ای ــای ف ــر  ه دکت

 ،دکتر حامدرضا طارقیان و ،محمدبلي پوربادا... نژاد

اعضای هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد را  به خانواده 

همکاران محترم دانشگاهي و جامعـه    ،های محترم ایشان

بـرای آن مرحومـان    کنـیم. علمي کشور تسلیت عرض مي

 رای بازماندگان شکیبایي آرزومندیم.مغفرت و ب

های فازی ایرانانجمن سیستم                                 

 .S، پروفسور شانکر سستری)پروفسور زاده)اسالمي(،  خودماز راست: 

Shanker Sastry)-2005-برکلي-کنفرانس پیشگامان منطق فازی 
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 2 __________________________________________________________________  1396  و زمستان پاییز
 

ر سنین نوجواني کردند. به این ترتیب دروسي صحبت مي

او سه زبان را فرا گرفته بود. خانواده زاده با خانواده ای که 

بعداً با دختر  زاده تازه از برلین آمده بودند آشنا شدند که

نام داشت در نیویورک ازدواج   (FAY)این خانواده که في

سفرهای من با پدر  زندگي و "کرد. في در کتابي به نام 

راتش را با زاده به سبکي خاط زندگي و  "منطق فازی

 دهد.شیوا شرح مي جذاب و

لطفي زاده برای تحصیل به دبیرستان البرز )کالج امریکایي 

فارغ التحصیل شد.  1938از آنجا در سال  البرز( رفت و

با  سپس در آزمون ورودی دانشگاه تهران شرکت کرد و

با  1942رتبه دوم وارد دانشکده فني شد. او در سال 

دانشگاه تهران فارغ  نس مهندسي  برق ازدرجه لیسا

در این زمان او در مورد موسسه تکنولوژی  التحصیل شد.

مرکز با شهرت جهاني  یک به عنوان (MIT)ماساچوست

.  زیاد مي شنیدمهندسي  تحقیق در علوم و برای تحصیل و

درسال  گرفت و تقاضایشآن جا  درتحصیل  بهتصمیم لذا 

گ جهاني دوم ادامه داشت پذیرفته شد. هنوز جن 1944

که از تهران به قاهره رفت  ودر آن جا سه ماه برای سفر 

 منبعي از الهام و MITبرای لطفي. با کشتي انتظارکشید

محلي برای تحقق آرزوهایش بود. درس ها  جذابیت و

از زمان مقرر  زودتر معموالً تکالیف را برایش آسان بودند و

جه فوق لیسانس در با در 1946تحویل میداد.  درسال 

التحصیل شد. هر چند  دلش مهندسي برق از آن جا فارغ

خواست در آن جا برای دوره دکتری بماند و راهنمایش مي

خیلي سعي کرد که  (E.A. Gulliman)پروفسور گیلمن 

به  1945او را نگه دارد، اما بعد از این که والدینش درسال 

د نزدیک آن ها کرد که بایامریکا آمده بودند احساس مي

 باشد.

لطفي زاده در دانشگاه کلمبیا به عنوان مربي در مهندسي 

برق استخدام شد با این هدف که بتواند تحصیالت خود را 

کرد که در آن دانشگاه ادامه دهد. او همیشه احساس مي

آدم بسیار خوشبختي بوده که توانسته شغلي در دانشگاه 

عید نوروز )  1946مارچ  21دا کند. لطفي در کلمبیا پی

 ازدواج کرد. (FAY) ( با في 1325

ل موضوع جدیدی به نام ودر دانشگاه کلمبیا او مسو

Information Theory and Network Analysis 

)نظریه اطالعات و تجزیه وتحلیل شبکه( بود. در سال  

های مبتني بر سیستم با کاری که بر روی مدارها و 1949

متغیر   –بکه های زمان تحلیل فرکانس ش تجزیه و

"Circuits and Systems on frequency-

domain analysis of time-variable 

networks"  انجام داد با درجه دکتری فارغ التحصیل

تغییر  IEEEکه بعداً به   IRE  شد. این کار در گزارش های

نام داد چاپ شد. مفهوم کلیدی در این رساله تابع انتقال 

متغیر زمان لحاظ شده است و اهمیت  آن است که در

های با زمان متغیر دارد.  تحلیل سیستم زیادی در تجزیه و

کاری بود  (Wiener)تعمیمي از نظریه پیش بیني واینر 

 (J.R. Ragazzini)سال بعد با همکاری راگازیني  که یک

های بسیاری در طراحي پیش انجام شد. این کار کاربرد 

رهای با حافظه متناهي دارد. در واقع فیلت ها وبیني کننده

ها برای     z-transformراگازیني پیشقدم ایجاد  زاده و

بودند.    sampled –dataهای تحلیل سیستم تجزیه و

تحقیقش به انتشار  در آن زمان بیشتر تجربیات تدریس و

 Charles)ها با چارلز دسوردر اغلب آن شد ومنجر مي

Desoer)  نظریه فضای حالت در "ب همکار بود. کتا

آن ها اینک به صورت یک کتاب  "های خطيسیستم

 گیرد. درسي کالسیک مورد استفاده قرار مي

. ویژگي بارز زاده عالقه شدید به موضوعات جدید بود یک

هایي که ماشین"او دو مقاله یکي به عنوان  1950در سال 

دیگری  رشته جدیدی در مهندسي برق  و "کنندفکر مي

ترتیب پیش  که به "عمیمي از نظریه پیش بیني واینرت"

ها به قراوالن دو موضوع هوش مصنوعي و نظریه سیستم

این دوران زاده اوقاتي را  یند، منتشر کرد. درآحساب مي

در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون مي گذراند. او در 

فیزیکدانان  میان ریاضیدانان و آن جا تنها مهندس در

-های فوقسال"ها را مشهور بود. زاده این سال برجسته و
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این که  کرد وتوصیف مي "بي تکلف العاده جذاب، ساده و

 ."رسیدچیز به نظر ممکن مي هر"

زاده از دانشگاه کلمبیا به هیئت علمي  1959در سال 

بخش مهندسي برق دانشگاه کالیفرنیا در برکلي پیوست.  

های حالت ینماش"در آن جا موضوعات جدیدی مانند 

در  را تدریس و "های خطينظریه سیستم" و "متناهي

ها برای سالیان، تخصص کرد که اینها تحقیق ميمورد آن

او محسوب مي شدند.  مقاالت زیادی با همکاری چارلز 

دسور  مخصوصاً در درک مفهوم فضاهای حالت منتشر 

 کردند که منجر به ایجاد رهیافت جدیدی در تجزیه و

 کنترل گردید. ها وسیستمتحلیل 

های خطي، او به این نتیجه در دوران مطالعه سیستم

هایي دارد و صوری سازی رسید که دقت صوری محدودیت

تواند از سطح معیني از دقت فراتر های خطي نميسیستم

از "با عنوان  1961ای در سال رود. از این رو در مقاله

ا کرد که نیاز به ادع  "ها به نظریه مدارهانظریه سیستم

کنار آمد. او  "فازی"های ابزاری است که بتوان با وضعیت

 اصطالح فازی را اولین بار مطرح کرد.  

علوم  رئیس بخش مهندسي برق و 1968تا  1963از سال 

کامپیوتر بود که در این دوران برای تغییر نام بخش از 

علوم کامپیوتر تالش  مهندسي برق به مهندسي برق و

پر  سال های خیلي مشکل و"از این سال ها  کرد و زیادی

 کند.یاد مي "زحمت

 Rand Corporationهفته ای را در  1964در تابستان 

در آن جا  که یک مرکز تحقیقات جهاني است گذراند و

بود که ایده مجموعه فازی  به ذهنش خطور کرد. این ایده 

ذهن در عین ساده بودن برایش بسیار جذاب بود. در واقع 

ها با مسأله تقسیم بندی اشیاء بر اساس طبقه او سال

ها درگیر بود. او در مرزهای نادقیق بین رده بندی دقیق و

بعداً این ایده را در  نوشت و RCاین مورد گزارشي برای 

ارایه داد.  پس از  1964یک سخنراني در برکلي در پاییز 

 با عنوان 1965بازنگری، مقاله مشهورش را در سال 

 Information andدر مجله  "های فازی مجموعه"

Control   منتشر کرد. این مقاله یک مقاله دوران ساز و

 هایسیستمزمینه از پراستنادترین مقاالت کالسیک در 

 فازی است.

در پایان دوره ریاستش،  برای استفاده از فرصت مطالعاتي 

ل اندازه های احتما"در آن جا مقاله مهم  رفت و MITبه 

 Probability Measures of Fuzzy"وقایع فازی

Events (1968)  های را منتشر کرد. این مقاله حوزه

تحقیقي متعددی را ایجاد نمود. او همچنین سعي کرد 

ها مثالً در الگوریتم ها واش را در نظریه سیستمایده

های به سوی نظریه سیستم"و  "های فازیالگوریتم"

تمامي مسائل ناشي از مجموعه"ه با این نتیجه ک "فازی

تحلیل نهایي مسائلي زباني  های فازی،  در تجزیه و

 در کنفرانس ریاضي مسکو درزاده بکار گیرد.  "هستند 

 در  1979 سال و در یک سخنراني در پاریس 1966سال 

هوش مصنوعي  اش با انسان ومورد زبان فازی و رابطه

چشمه تکامل مقاالت سر ها وسخن گفت. این سخنراني

گشای موضوعي جدیدتر تحت عنوان افکار بعدی زاده و راه

 (computation with words)   "محاسبه با لغات"

بود. بعد از یک سری مقاالت در این مورد، مقاالت جالبي 

های خبره الل تقریبي و سیستمددر حوزه هایي مانند است

ارد ای که با مرحوم ریچمنتشر کرد. در این میان مقاله

)منطق   Local and Fuzzy Logicsبلمن با عنوان 

فازی( نوشته شده از اهمیت خاصي  های موضعي و

 برخوردار است.

به دعوت دانشگاه صنعتي   1350لطفي زاده در فروردین 

سال دوری از ایران برای  26از  شریف ) آریامهر سابق( بعد

شرکت در کنفرانس ریاضي و ایراد سخنراني در آن 

 اه به ایران آمد.دانشگ

مهمترین  چگونگي شکل گرفتن اولین وزاده در مورد 

نویسد: شبي  در مي "های فازیمجموعه"یعني  اشمقاله 

مادرم در  وقتي که در آپارتمان  پدر و 1964ژوئیه 

نیویورک تنها بودم وقت زیادی در حال فکر کردن در باره 
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ها، تحلیل سیستم موضوعات اساسي در تجزیه و"

صرف کردم. به این معني   "صوصاً مرز نا دقیق رده هامخ

که اغلب اوقات رده اشیاء در دنیای واقعي معیارهای 

از قواعد منطق کالسیک بولي،  تعریف شده دقیق ندارند و

راست یا دروغ، سیاه یا سفید، صفر یا یک که پایه 

کنند. خیلي زیاد ریاضیات علم کامپیوتر است پیروی نمي

مقاله را  ه افکارم را جمع وجور کردم وطول نکشید ک

هایي مانند رده حیوانات، در این مقاله مثالوی نوشتم. 

مردان قد بلند مي  اعداد خیلي بزرگتر از یک، زنان زیبا و

ای است که چهار دهه قبل از آورد.  بحث زاده شبیه ایده

  "هندسه و تجربه"آن آلبرت اینشتین درکتابش به نام 

آن جا که قوانین ریاضي به واقعیت مي  تا"آورد. مي

پردازند، دقیق نیستند، و آن جا که دقیق هستند، به 

 ."واقعیت نمي پردازند

کنیم  برای تعریف مجموعه فازی به زبان ریاضي، فرض مي

X فازی ای از اشیاء  است. یک مجموعهمجموعهA 

از  xکه به هر xfA)(با یک تابع عضویت مانند  Xدر

X  نسبت مي دهد،  ]1,0[بازه  ازیک عدد حقیقي

در  x"درجه عضویت" xfA)(شود.  مقدار تعیین مي

A  است.  در حالتي کهA  یک زیرمجموعه معمولي

گیرد. را مي 1یا  0باشد تابع عضویتش یکي از دو مقدار  

)(1اگر  xfA  گوئیم کهx  بهA  تعلق دارد و اگر

0)( xfA   گوئیمx  درA  نیست. بنا براین در این

 Aتبدیل به تابع مشخصه مجموعه معمولي  Afحالت 

نتیجه مي شود که مفهوم مجموعه فازی  مي شود و

مي از مجموعه معمولي است.  زاده همیشه تاکید تعمی

دارد که در مجموعه های فازی باید رابطه تعلق درجه 

های فازی با این تعریف اساسي بندی شود. نظریه مجموعه

مفاهیم اجتماع، اشتراک، متمم،  گیرد وشکل مي

های فازی به عنوان تعمیم همین رابطه زیرمجموعه و

شوند. ای معمولي تعریف ميهمفاهیم در نظریه مجموعه

 ونیستند فرد ه ها منحصر بباید توجه داشت که این تعمیم

ها اند، هرچند که همه آنبه صور گوناگون مطرح شده

 شوند مقادیر یکسان دارند.تحدید مي }1,0{وقتي به 

در مورد منطق فازی یا منطق مفاهیم مبهم، بدون این که 

سازیم که لغوی شویم، خاطر نشان مي وارد بحث معاني

گیرد. یکي نگرش متفاوت را در بر مي این اصطالح دو

زاده در مقدمه یکي از محدود و دیگری وسیع. لطفي

آورد که منطق فازی به معني محدود، یک مقاالت مي

است که هدف آن صوری سازی  nFLسیستم منطقي 

این معني، منطق فازی نوعي از استدالل تقریبي است. به 

های چندارزشي، های چندارزشي است. ریشه منطقمنطق

گردد وقتي که ارزش به طور اجمال، به زمان ارسطو برمي

مطرح شد. در قرون وسطي  "نامعلومي"درستي سوم 

هم مورد بحث منطق  "نامعلومي در آینده"حالت درستي 

التین بود. از  دانان، هم در دنیای اسالم و هم در اروپای

بنیان گذاران منطق چندارزشي مک کل اسکاتلندی، 

پیرس امریکایي و واسیلف روسي هستند. اما تولد واقعي 

منطق چندارزشي را باید زماني دانست که یان لوکاسیویچ 

(Jan Lukasiewich)  و امیل پست(Emil  G. Post) 

منتشر  1920های اولیه شان را در سالمقاالت اصلي

د. لوکاسیویچ دستگاهي کردن منطق چندارزشي را کردن

منطق  1965تا 1932های مورد بحث قرار داد. در سال

های نظری و کاربردی در جهت هایچند ارزشي از جنبه

مطالعه بر  مختلف توسعه پیدا کرد. محققان مختلفي کار و

روی منطق سه ارزشي لوکاسیویچ و تعمیم آن را ادامه 

 ا کارهای واسبرگ، تارسکي، اسالپکي ودادند. در این راست

ای برخوردار است. انواع سوبوچینسکي از اهمیت ویژه

-های منطقي معین برای برقراری دستگاهخاصي از رابط

ها ي، جدا از همتای دو ارزشي آنشهای منطقي چند ارز

-رابط ها به مورد استفاده قرار گرفتند. نیاز به عملگرها و

ارزشي برای اطمینان از تامیت های چندخصوص در منطق

ها مورد مطالعه قرار گرفت. در منطق فازی، تابعي آن

های . منطققرار دارند ]1,0[ های درستي در بازهارزش

ضرب را مي حاصل بینهایت ارزشي لوکاسیویچ، گدل  و
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 بیشتر توان  منطق فازی به حساب آورد.  در واقع تکیه

شناسي و مجموعه ارزش معني منطق های چندارزشي بر

تواند متناهي، نامتناهي و یا های درستي آن است که مي

ها و جبرها هایي مانند  انواع مشبکهها در دستگاهارزش

 باشد.

منطق فازی به معني وسیع آن یک سیستم منطقي 

wFL وسیله دقیق  بهاست که در آن مفاهیم مبهم و نا

شوند. سپس قواعد سازی ميهای فازی مدلمجموعه

استنتاج فازی را مشخص نموده و با استفاده از جبر 

های فازی  استدالل مي نمائیم. مکانیزم استنتاج مجموعه

های خبره است. های سیستمفازی یکي از مهمترین جنبه

یک روش استنتاج فازی، فرایندی است که در آن به 

ای از قواعد موعهجیک مشاهده و با استفاده از مکمک 

فازی که بیانگر ارتباط بین متغیرهای سیستم هستند، مي

دست آورد. همحتمالً نادقیق ب توان نتیجه با معني و

توانایي استدالل با منطق فازی در آن است که حتي اگر 

ارتباط دقیقي بین یک مشاهده و قسمت مقدم قواعد 

 دست آورد.های بتوان نتیجهباز هم مي وجود نداشته باشد

وش های استنتاج فازی متعددی، توسط محققان در ر

 حوزه های مختلف  کاربردی معرفي شده است.

منطق  های فازی وهای نظریه مجموعهتاکنون کاربرد

های علمي ظاهر شده است.  در فازی  در تمامي رشته

ی دستگاه ها مهندسي با استفاده از منطق فازی

برداری، های عکاسي و فیلمهوشمندی مانند  دوربین

غیره ساخته  شویي و ظرف شویي، اطو وهای لباسماشین

های کنترل قطارهای شده است. از منطق فازی در سیستم

چند های ذوب استفاده شده است.  هربرقي و انواع کوره

ها، در رشته های مختلف اولین و شاید بیشترین کاربرد

کامپیوتر است، اما خود زاده در بسیاری از مهندسي و 

اظهار نظرهایش بر کاربرد منطق فازی در علوم انساني 

شناسي که دارای مفاهیم مبهم شناسي و جامعهمانند روان

کرد. در حال حاضر هیچ حوزهبیشتری هستند، تاکید مي

آن قدر رشد مقاالت با  ای را نمي توان نادیده گرفت و

ر کاربردی نظچه از  از نظر تئوری  و کلیدواژه فازی چه

آن ناممکن  ای اززیاد است که حتي ذکر کمترین خالصه

 .است

 -پروفسور زاده در دوره درخشش و فراگیر شدن ایده 

جایزه مهندسي و دانشگاهي دریافت  50هایش بیش از 

، جایزه 1973در  IEEE: مدال آموزشي  ، ازجملهکرد

مدال  ریچارد  ،1991دای ژاپن درسال نشرکت هو

،  مدال انجمن مهندسي مکانیک امریکا، 1992همینگ  

استاد افتخاری دانشگاه نفت آذربایجان، مدال افتخار 

IEEE خاطر هبرای پیشتاز بودن در منطق فازی و ب

و دکترای  2000آن، جایزه آلن نیوولکاربردهای متنوع 

 .  1394دانشگاه تهران در سال  افتخاری

انواده لطفي زاده پسرش نورمن است. تنها بازمانده خ

همسرش في در اوایل  و 2006دخترش استال در سال 

 اند.فوت کرده 2017

گوید: سئوال واقعاً این ای ميپروفسور زاده در مصاحبه

یا  نیست که من آمریکایي، روسي، ایراني، آذربایجاني  و

فرهنگ  در چیز دیگری هستم. من از همه این مردم و هر

یان همه آن ها احساس راحتي در م ام وکل گرفتهآن ها ش

 کنم.مي

 روحش شاد.
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، کاربردهای آن منطق فازی واسالمي، اسفندیار،  .1

 1391انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 های چند ارزشيمنطقاسالمي، اسفندیار، )ترجمه(  .2

(، انتشارات دانشگاه G. Malinowski)نوشته  

 1376شهید باهنر 

3. Zadeh, Fay, My life and travels with 

the father of fuzzy logic, TSI Press 

1998 

4. Trillas, E., Lotfi A. Zadeh: On the man 

and his work, ScientiaIranica D (2011) 

18(3), 574-579 

5. Yager, R.R., Tong, R.M., 

Ovchinnikov, S. and Nguyen, H.T., 

Eds., Fuzzy Sets and Applications- 

Selected Papers by L.A. Zadeh, Wiley, 

New York, 1987 

6. Klir, J.G., and Yuan, B., Eds., Fuzzy 

Sets, Fuzzy logic, and Fuzzy Systems- 

Selected Papers by Lotfi A. Zadeh, 

World Scientific, Singapore , 1996 

 «زاده» تا « خوارزمی»از 

 ورزی در باب منطق از خوارزم تا آذربایجانریهسیر نظ
 کامبیز بدیع

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، ایران

ویژه ایران زمین، با قدمت چند هزار همشرق زمین، و ب

های نو در ساله خود همواره زادگاهي برای تجلّي ایده

سیطره دانش بشری بوده است. این دانش پوشاننده طیف 

های برخورد حکیمانه با رویدادهای از شیوهای گسترده

پیراموني در هر دو بعد نظری و عملي است که مصادیق 

  هیئت و"هایي از قبیل توان در زمینهرا مي بارز آن

، "هنر، ادبیات و موسیقي"، "طب و داروسازی"، "نجوم

. . . یافت. و "آبیاری و کشاورزی"، "معماری و شهرسازی"

این مصادیق به نحو ظریفي نهفته آنچه در پس تمامي 

به عنوان  "رایانش"و  "منطق"است، نگاه به دو عنصر 

اصولي انکارناپذیر در برخورد حکیمانه با رویدادهای 

ورزی بخردانه در قبال آنان است. فارابي پیراموني و تصمیم

اند، نگرشي بلخي که او را پس از ارسطو معلّم دوّم نامیده

های آتي، عدد و Contingentایه خاص در منطق را بر پ

رابطه مقوالت بنیان نهاد و براساس این نگرش به تبیین 

 . ] 2و1[ رابطه میان منطق و دستور زبان پرداخت

محمد بن موسي خوارزمي با احاطه بر جبر و مقابله و 

طور سازگان اعداد هندی، اولین کسي بود که توانست به

ید. در پرتو این را تبیین نما "شیوه حل مسئله"رسمي 

که پایه علم رایانه است، از اسم او  "الگوریتم"نوآوری، واژه 

 برگرفته شد.

ابوریحان بیروني خوارزمي نیز به این توفیق نائل آمد که با 

گیری از ریاضیات خاص هیئت و نجوم برخي بهره

قبولي تخمین ها و رویدادها در ماه را با دقت قابلهستینه

ن دیگری که هرکدام به سهم خود در و بزرگا ]4و3 [زند

و  "منطق و رایانش"توسعه بینش و دانش مرتبط با 

 .] 6و5 [های عملي قدبرافراشتندهای آن در حوزهکاربست

سوی جهان، مغرب زمین و در محور آن فالت قاره در آن

گرایي و نگاه اروپا نیز در پرتو اتکاء بر عقالنیت، تجربه

ال رویدادهای علمي توانست گرایانه در قبعیني مثبت

ای را برای بشر به دستاوردهای علمي و فناورانه عدیده

ای طور ویژهارمغان بیاورد. آنچه در کلّیت این اقدامات به

گرا به نگر و مطلقنگاه تحلیلي جزءمشهود است، همانا 

نگر و رویدادهای محیطي، در تقابل با نگاه ترکیبي کلّ

در  است ن است، که البته توانستهزمیگرا در مشرقنسبیت

هایي که بنا به اهمّیت جمله حوزهازها، بسیاری حوزه
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مسئله موردنظر،  نیازمند دقت باال در تجزیه و تحلیل و 

است، به تحواّلت و دستاوردهای ارزشمند و سازی پیاده

توان ادعا داشت که چشمگیری نائل آید. به صراحت مي

بر این تحوالت، نوعي نگرش  زیربنای نگاه تحلیلي حاکم

یاضي گرایي در قبال مفاهیمي از قبیل اثبات رمطلق

های در قبال سیستمو...  همگرایي، سازگاری، پایداری

ها سازی دقیقي از پدیدهموجود است که به سهم خود مدل

باید اذعان ذالک مع کند.و رویدادهای حاکم را طلب مي

بسیاری از  (non – linear)داشت که خواصّ غیرخطّي 

گردد که نگاه تحلیلي ها و رویدادها مانع از آن ميپدیده

گرای صرف بتواند مسائل مرتبط با آن را جزءنگر و مطلق

گونه گرایي، همانپاسخگو باشد. لذا توسّل به نوعي نسبیت

گیری نظریه نسبیت )عام( که در علم فیزیک شاهد شکل

نیز امری  "و رایانش  نطقم"  ایم، در سیطرهاینشتاین  بوده

 .]7[ گرددناپذیر مياجتناب

از )محور های فناورانه انسانویژه در گسترهاین مهّم به

و تعامل  وش مصنوعي، ماشین بینایي، رباتیکقبیل ه

( که بر سازوکارهای شناختي از قبیل و ... رایانه، _ انسان

ای ادارک، شهود و درک زبان تأکید دارد، اهمیت ویژه

 یابد.يم

رسد که لطفي عسگرزاده که از دیرباز دغدغه به نظر مي

ها را داشته، با عنایت به درک سازی ریاضي سیستممدل

های غیرخطّي و پیچیدگي خاص باالی خود از پدیده

متوجه اهمّیت این موضوع  حاکم بر سازوکارهای شناختي،

-بوده و از منظر منطق، در جهتي که همساز با نسبیت

ها باشد، سازی ریاضي سیستمنگری در مدلو کلّیتگرایي 

 سازی نهاده است.پا به عرصه نظریه

مصادیق بارزی از نگاه شوالیي به ریاضیات و کاربرد آن در 

، ]9و8[ هایي از قبیل کنترلهای عملي را، در زمینهحوزه

 های طبیعي، پردازش زبان]11و10[ بازشناسي الگوها

توان یافت که، مي ]15و14 [ات و تحقیق در عملی ]13و12[

در مراحل  (threshold logic)به دور از منطق آستانه 

قواعدی که مزیّن به  ی، در پرتوگیرآغازین تصمیم

های زباني آن هستند، و ای از مفاهیم و ارزشمجموعه

های مختلفي که در استنباط شوال افزون بر آن نرم

(fuzzy inference) است   توانستهآیند، عمالًبه کار مي

حائز توجه در چنین  نکته .مسائل مربوط ساختار بخشد هب

هایي، کاهش قابل مالحظه حجم رایانش است که پردازش

در پرتو استفاده از مفاهیم شوال )فازی( عمالً مقوالتي از 

را با حجم رایانش کم،  گیری ریزی و تصمیمقبیل برنامه

 سازد.پذیر ميامکان

خورد، شکلاعد به طرز بارزی به چشم ميآنچه در این قو

نهایت درگیری تدریجي آن در ذهن انسان خبره است، که 

های زباني های آن توسط خبره مفاهیم و گزارهبیان مؤلفه

کند. چرا که انسان در راستای تعمیم تجربیات را طلب مي

خود اندوخته دانش خود را به صورت چوني )کیفي( و بر 

باني بیان داشته و از روی آوردن به مقادیر های زپایه گزاره

ای برای شرح واقعیات ذهني، کمّي در جایگاه عناصر پایه

 کند.پرهیز مي

نکته جالب توجه اینکه حتي اگر فرد خبره به اهمّیت 

وجودی عددی خاصّ در بیان یک قاعده رسیده باشد، 

گیری از هضمن بیان آن عدد، حواشي آن را نیز با بهر

آورد. امروزه بر همگان چوني )کیفي( به زبان مي مفاهیم

سازی، بس عیان است که، در پرتو این نگاه به تحلیل، مدل

های ی، به ویژه در سیطره محیطگیر حل مسئله و تصمیم

ایم که پیچیده و پویا، عمالً به دستاوردهایي نایل آمده

پیشتر به راحتي قابل تصور نبوده است و نکته مورد توجه 

-اند، از انعطافنکه آنچه زاده و همکاران به ارمغان آوردهای

-پذیری خاصي در سیطره فناوری برخوردار بوده، به گونه

شوال  _های عصبي که امروزه شاهد به بازار آمدن تراشهای

 )نوروفازی( برای مقاصد مختلف حل مسئله و تصمیم

 های مختلف کاربردی هستیم.در حوزه گیری

ان به طرز روشني پیداست، سازگار بودن آنچه در این می

قطعیت،  این نگاه به مدیریت نایقیني )عدم

uncertainty) های دیگر رایانش از قبیل با طرحواره

های وراثتي است که نهایتاً های عصبي و الگوریتمشبکه

با توجه به بار رایانشي معقولي  کهمنجر به آن شده است 

های فوق وجود دارد، وارهکه در تلفیق این رویکرد با طرح
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، در (soft computing)ای با نام رایانش نرم زمینه

های کالسیک تحلیلي که بار رایانشي مقایسه با دیدگاه

کشد، شکل گیرد. رعایت زایي را به دوش ميمشقت

-سازی( و بهینهبندی )و یا انجمندیدگاه شوالیي در طبقه

و نایکنوایي باال گردد تا در شرایط آنتروپي سازی سبب مي

های یک مسئله بتوان در زماني معقول به جواب یا در داده

قبول رسید. ضمن آنکه، تبعیّت از قواعد های قابلجواب

شوال )فازی( در مود یادگیری )یا آموزش( در یک شبکه 

عصبي منجر به یادگیری اوزان معقول برای اتصاالت درون 

دن در نقاط دهي ریسک به دام افتاای و کاهششبکه

کمین محلّي و گرفتارشدن به معضل بیش برازش 

(overfitting) .خواهد گردید 

ای از که بر مبنای مجموعه شایان ذکر است که قواعدی

گردند، از این های زباني آن تعریف ميمفاهیم و ارزش

توانمندی برخوردارند که واقعیت مسئله را از منظر خود بر 

که با ادغام ایگونهق داده بهکیفیت خاصّ از پاسخ انطبا

( fusion)ها با تبعیت از تکنیک همجوشي این پاسخ

بتوان به پاسخ بهیني برای موقعیت مربوطه رسید. مصداق 

ریزی شوال )فازی( توان در برنامهبارزی از این مقوله را مي

های چند هدفه، که از کاربردهای یگیر برای تصمیم

مانبندی تکالیف برخوردار ای در تجویز دارو و زعدیده

 است، مشاهده نمود.

ها و ابهامات در سطوح جهان امروز جهاني آکنده از نایقیني

ای را برای طرحواره شوالیي در مختلف بوده که جایگاه ویژه

-های مختلف طلب ميورزی به گونهحل مسائل و تصمیم

کند که رویکرد به شوالیي، چه کند. این واقعیت ایجاب مي

ها، عد توسعه ریاضیات آن و چه در بعد توسعه الگوریتمدر ب

کنند، در هایي که براساس آن عمل ميها و سامانهچارچوب

اندیشي خاصّي که های مختلف و با ظرافتسطوح و الیه

شایسته این طرحواره بلیغ است، دنبال گردد. همانگونه که 

شیوه حل مسائل بطور سیستماتیک  "استاد خوارزمي"

نیز به ما یاد  "استاد زاده"یافته( را به ما آموخت، ن)ساما

 (possibility) "امکان"داد که چگونه در پرتو آگهي از 

توان بر این نایقیني قطعیت(، ميدر شرایط نایقیني )عدم

غلبه کرد. این هدیه بزرگ استاد به جهان علم را صمیمانه 

باشد که به پاس این خدمت بزرگ،  .داریمگرامي مي

های منبعث از این طرحواره هر چه بهتر در اعتالی ندیشها

 های بشردوستانه و خداپسندانه به کار گرفته شود.آرمان
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 عسکر زاده،نامه کوتاه پروفسور لطفی علیزندگی

 نامدار به پدر منطق فازی

 )م.(1921-2017ه.ش.)1396-1299)

 سید محمود طاهری

 sm_taheri@ut.ac.irتهران دانشکده فني، دانشگاه  

( LotfiAliaskerZadeh)عسکرزاده پروفسور لطفي علي

 1299سال  )نامدار به پروفسور زاده(، پدر منطق فازی، در

 وی، پدرم( در شهر باکو به دنیا آمد.  1921ه.ش. )برابر 

تبار  وی، فائقه، مادربود و میرزا رحیم، اهل اردبیل 

اش در داشت. میرزا رحیم به همراه خانواده روسي/آذری

گردد. لطفي که در آن موقع ده بازمي به ایران1309سال 

 کند.ساله بود، تحصیالت ابتدایي را در تهران دنبال مي

وی تحصیالت دورۀ دوم متوسطه را در دبیرستان )کالج( 

دیپلم خود را  1317کند و در سال البرز تهران طي مي

شود نماید. در همان سال وارد دانشگاه تهران ميمي اخذ 

از دانشکده فني دانشگاه تهران )رشته 1321و در سال 

شود و سپس به امریکا مي التحصیلفارغمهندسي برق( 

م(  1946)برابر  1325کند. در سال عزیمت مي

انستیتو تکنولوژی را در  ارشد مهندسي برقکارشناسي

رساند. در همان سال وارد به پایان مي (MIT)ماساچوست 

و در  شودمي در دانشگاه کلمبیا )نیویورک(دوره دکترا 

ضمن اتمام دوره دکترا، با درجه استادیاری در  1328سال 

های کند. در طول سالکار ميهدانشگاه کلمبیا آغاز ب

هایي مانند های بدیعي در حوزهنظریه 1338تا  1328

کنترل مطرح  هو نظری مخابرات هها، نظرینظریه سیستم

-مي ها چاپنماید و مقاالت متعدد علمي در این زمینهمي

به دانشگاه کالیفرنیا  م(، وی 1959) 1338کند. در سال 

 1347مان سال تا سال شود و از ه)برکلي( منتقل مي

-مي مهندسي برق دانشگاه کالیفرنیا )برکلي( گروهرییس 

 شود. 

 

ای بنیادین و بسیار م( مقاله1965) 1344در سال    

 Fuzzy) "های فازیمجموعه"تاثیرگذار با عنوان 

Sets)کند. فازی به معنای مبهم، نادقیق، منتشر مي

ن است که ناروشن و غیرواضح است. جان کالم مقاله ای

ارزشي )صفر و  ریاضیات کالسیک، که مبتني بر منطق دو

کند. های علمي کفایت نميیک( است، برای تحلیل

های دنیای واقعي، مبهم و بسیاری از مفاهیم و پدیده

نادقیق هستند، و لذا ما نیازمند یک ریاضیات هستیم که 

جهان را سیاه و سفید )صفر و یک( نبینیم، بلکه بتوانیم 

سازی نموده و از آنها در ها و مفاهیم نادقیق را مدلیدهپد

mailto:sm_taheri@ut.ac.ir
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های علمي و های ریاضي و مهندسي و استنتاجتحلیل

های بعد به گیری استفاده کنیم. زاده، در سالتصمیم

تکمیل نظریه خود پرداخت و ساختارها و مفاهیم اصلي 

نویني از استدالل موسوم به  ویژه روشهمنطق فازی و ب

( را Approximate Reasoningقریبي )استدالل ت

ها و گذاری کرد. امروز اساس بسیاری از سیستمپایه

تقریبي  گرهای هوشمند، قواعد فازی و استداللکنترل

، از فناوریسال است که محصوالت جدید  هااست. ده

-گرهای هليماشین لباسشویي، دوربین و پلوپز تا کنترل

تني بر منطق فازی است، کوپتر و قطار، که کنترل آنها مب

-اکنون توسط شرکتبه بازار آمده است. منطق فازی هم

مانند میتسوبیشي، سوني، کانن، توشیبا،  يهای بزرگ

جنرال الکتریک، جنرال موتورز، کداک و هوندا استفاده 

شود و سودآوری بسیاری داشته است. کنترل بهینه، مي

-های کنترلجویي در انرژی از مزیتکنترل هموار و صرفه

 های فازی است.  کننده

از سوی دیگر، ریاضیات و منطق فازی در علوم انساني نیز 

کاربردهای فراوان یافته است. نکته این است که در علوم 

شناسي و مدیریت، بیشتر انساني مانند روانشناسي و جامعه

فعال، جوانان مفاهیم نادقیق هستند، مانند: کودکان بیش

یافته، مدیران موفق، رضایت شغلي، سعهمذهبي، جوامع تو

های با سازگاری نسبتا خوب و ... . پروفسور زاده بیان زوج

سازی و تحلیل رفتارهای فردی و کند که برای مدلمي

خانوادگي و اجتماعي و سازماني، منطق دودویي کالسیک 

پاسخگو نیست، بلکه نیازمند یک ریاضیات و منطق جدید 

ابزار الزم برای کار با مفاهیم مبهم و هستیم که توانایي و 

استدالل نادقیق داشته باشد. به بیان دیگر، نظریه فازی، 

ای است که برای اقدام در شرائط نایقیني و عدم نظریه

 ( مناسب است.Uncertainty) قطعیت

های شود یکي از دالیل موفقیت زاده، ریشهگفته مي   

ت زندگي را چندملیتي وی بوده است. وی ده سال نخس

)با پدری ایراني و مادری آذری/روسي( در آذربایجان 

)شوروی سابق( گذراند. دوران نوجواني و بخشي از جواني 

-را در ایران و دوران کاری را در امریکا گذراند. خود مي

های چهارگانه گوید که فرهنگ

ایراني/روسي/آذری/امریکایي در دانش و تفکر وی تاثیر 

دعا در مجامع علمي مشهور است که داشته است. این ا

تفکر شرقي )تفکر منعطف، سازگار و خاکستری(، بر تفکر 

شکننده و دودویي ارسطویي غربي در ابداع نظریه فازی 

 چیره بوده است. 

گفتني است که، پروفسور زاده، استاد راهنمای حدود 

پنجاه دانشجوی دکترا بوده است که از جمله بجاست به 

طحاني )استاد دانشگاه صنعتي  ا...مرحوم دکتر ولي

های پروفسور زاده در به دلیل تالش اصفهان( اشاره نمود.

گسترش و تعمیق علم و فناوری، بیست و چهار دانشگاه 

اند. از معتبر دنیا به وی مدرک دکترای افتخاری داده

ضمن برگزاری  1394جمله دانشگاه تهران، در اسفند 

ه، دکترای افتخاری این کنگره بزرگداشت پروفسور زاد

آموختگان این دانشگاه را به وی، که از نخستین دانش

مهندسي بوده است، اعطا نمود. -دانشگاه در حوزه فني

پروفسور زاده، به خاطر دستاوردهای علمي و فناورانه، 

جایزه علمي شده  14نشان علمي و  9مفتخر به دریافت 

، جایزه هوندا توان جایزه اوکاوا )ژاپن(است از جمله مي

، جایزه IEEE، نشان افتخار IEEE)ژاپن(، نشان همینگ 

بنیامین فرانکلین،  و جایزه بنیاد پیشبرد مرزهای دانش 

 )اروپا( را نام برد.

شایان یادآوری است که خوشبختانه، نظریه فازی )از هر 

گران ایراني دو جنبه نظری و کاربردی( در بین پژوهش

. بجز پژوهشگران ایراني مقیم گسترش بسیاری یافته است

خارج، هم اکنون صدها پژوهشگر در ایران در حال تحقیق 

های مختلف این علم هستند. تاکنون چندین در زمینه

کتاب به زبان فارسي در نظریه و کاربردهای ریاضیات و 

منطق فازی نگاشته شده است و چند کتاب نیز ترجمه 

یراني در زمینه گران اگشته است. تولیدات علمي پژوهش
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های فازی گسترش بسیار یافته به طوری که در سیستم

بین کشورهای جهان، در سال گذشته، از لحاظ کمّي، رتبه 

انجمن  1384چنین، در سال چهارم را دارا بودیم. هم

-انجمن سیستم 1386در سال  های فازی ایران وسیستم

-های هوشمند ایران، با هدف معرفي و گسترش سیستم

فازی و هوشمند تاسیس شدند. این دو انجمن  های

تاکنون حدود بیست و پنج کنفرانس یا سمینار علمي و 

های فازی و ها کارگاه تخصصي در زمینه سیستمده

اند. افزون اینکه، مجله پژوهشي هوشمند برگزار نموده

 Iranianهای فازی ایران با عنوان انجمن سیستم

Journal of Fuzzy Systems های ه ایراني سیستم)مجل

-طور منظم منتشر ميفازی( بیش از یک دهه است که به

نمایه  SCOPUSو  ISIهای معتبر مانند شود و در فهرست

های هوشمند ایران نیز مجله د. انجمن سیستمشومي

 Journal of Intelligent andپژوهشي با عنوان  

Cognitive Computing   مجله محاسبات هوشمند و(

اندازی نموده است که بزودی نخستین شماره ي( راهشناخت

های آن منتشر خواهد شد. البته، در زمینه کاربرد سیستم

فازی در ایران فاصله زیاد با سطح مطلوب داریم. افزون 

طور شایسته، دقیق و رسا به اینکه، متاسفانه این نظریه به

جامعه معرفي نشده است. بیشتر مجامع علمي و 

های لوم انساني در ایران با این نظریه و توانایيدانشگاهيِ ع

طور شایسته به معرفي ها، بهآن آشنا نیستند. هنوز رسانه

اند. تبار است نپرداختهپروفسور زاده که دانشمندی ایراني

 يهنوز هیچ مرکز پژوهشي/علمي یا کتابخانه، یا حت

گذاری خیابان، میدان یا بوستان، به نام این دانشمند نام

های چنین بجاست صدا و سیما با برنامهنشده است. هم

ترویجي در معرفي نظریه فازی و کاربردهای آن و -علمي

 تبار این نظریه گام بردارد. معرفي مبدع ایراني

کنیم که پروفسور زاده افزون بر ابداع و در پایان اشاره مي

معرفي ریاضیات و منطق فازی، چندین نظریه علمي دیگر 

آنها، یک شاخه علمي هر یک از موده است که معرفي ن

های نظری و کاربردی گسترش یافته و از جنبه نوین شده

 ها عبارت اند از:ترین این نظریهاست. مهم

(، نظریه محاسبات Possibility Theoryنظریه امکان )

 ( Soft Computing Theoryنَرم )

-Perception)محور –ادراک  نظریۀ استدالل احتماالتيِ

Based Theory of Probabilistic Reasoning) 

جای محاسبه مبتني بر ها بهنظریه محاسبه با واژه

 From Computing with Numbers to)اعداد

Computing with Words) 

مقاله علمي منتشر  245پروفسور زاده در طول عمر خود، 

نمود و تا هنگامي که زنده بود، فعالیت علمي موثر داشت. 

ساله بود، کتابي با عنوان  92که  1391ر سال وی د

منتشر  "های اصليها: مفاهیم و ایدهمحاسبات با واژه"

های اخیر نیز همچنان به تالیف مقاله نمود و در سال

کرد. های علمي شرکت مياشتغال داشت و در نشست

 1396   شهریور  15عسکرزاده در پروفسور لطفي علي

 درگذشت. 

عبور از مرزهای سنتی دانش با  پروفسور زاده و

 طرح منطق فازی

 

خبرگزاری ایرنا مطالبي در  ،در پي درگذشت پروفسور زاده

سید  قای دکترآای با جمله مصاحبه از ایشانارتباط با 

که  نمود تهیه و منتشر 21/6/96محمود طاهری در تاریخ 

 کنیم.نقل مي این مصاحبه را بدون کم و کاست

یک نظام جدید ریاضي و منطقي که  ابداع-ایرنا-تهران

 Fuzzyمقوله تازه ای را به نام مفاهیم غیردقیق یا فازی/

کند، از جمله دستاوردهای مهم مرحوم پروفسور طرح مي

علي عسکرزاده است، نظامي که نتیجه ناکارآمدی ي لطف

های ریاضیات کالسیک در پاسخگویي به نیازهای سیستم

 کنترلي است.
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 ع رساني جدی رسانه های عمومي کشورشاید اولین اطال

 علي رحیم اوغلو عسکرزاده یا لطفيي درباره پروفسور لطف

 

اسفند  18زاده، انتشار اخبار کنگره نکوداشتي باشد که  

به مناسبت نودوپنجمین سالروز تولد وی در دانشکده  94

مرحوم لطفي زاده که به  فني دانشگاه تهران برگزار شد.

ه تهران به دلیل کهولت سن در آن گفته رییس دانشگا

مراسم حضور نداشت، دانشمندی برجسته در حوزه ریاضي 

در شهر باکو از پدری ایراني و  1299و الکترونیک متولد 

آذری است که تحصیالت دبیرستان -يرگه روس مادری دو

انجام داد و 1317تا  1309خود را در ایران طي سال های 

تهران در رشته مهندسي  از دانشکده فني دانشگاه 1321

 برق دانش آموخته شد و سپس به آمریکا کوچ کرد.

پروفسور لطفي زاده اما بار دیگر امسال خبرساز شد، آنجا 

مرداد  23که به اشتباه خبر ناخوشایند درگذشت وی 

شهریور به  16و سپس تکذیب شد؛ با این حال در   منتشر

 ند ایرانينقل از صفحه مجازی فیروز نادری، دیگر دانشم

در میان  ساکن آمریکا، درگذشت وی اطالع رساني شد.

انبوهي از اخبار عمومي در مورد درگذشت پروفسور لطفي 

های زاده، تبار ایراني یا آذری وی، خبرسازی رسانه

آذربایجاني و آمریکایي مبدا باکو در مورد محل دفن او در 

رده این شهر، زندگي اش در آمریکا، جوایزی که دریافت ک

اهمیت پایه گذاری منطق فازی و  ،و حضورش در ایران

اطالق عنوان پدر منطق فازی به او، بیش از پیش جلوه 

چرا پروفسور لطفي  ،مي کند؛ ولي منطق فازی چیست

زاده که در رشته مهندسي برق تحصیل کرده بود، به 

کاربردها و تاثیر این نظریه علمي  ،منطق یا ریاضي رو آورد

پرسش  ،چیست هایشرفت دیگر علوم و فناوریریاضي در پ

 هایي است که کمتر به آنها پرداخته شده است. 

 60( که اولین بار در دهه Fuzzy Logicمنطق فازی )

میالدی در قالب مقاله ای از پروفسور لطفي زاده در نشریه 

اطالعات و کنترل طرح شد، بر این مبنا استوار است که 

ه صفر و یک و درست و همه مفاهیم در قالب نظری

و بعضي مفاهیم با  ندبندی نیستنادرست قابل طبقه

درجات مختلف، عضوی از یک مجموعه هستند. این 

های مختلف علوم فني و مهندسي به فرضیه در عرصه

 های مختلف منجر شد.فناوری

برای اطالع از اقدامات علمي بیشتر پروفسور لطفي زاده با 

تاد دانشکده فني دانشگاه محمود طاهری اس دکتر سید

تهران، دانش آموخته رشته ریاضي و آمار و متخصص در 

دکتر طاهری عالوه  .های فازی گفت وگو کردیممجموعه

بر آشنایي با اقدامات علمي پروفسور لطفي زاده، از نزدیک 

های با وی دیدار کرده و خاطراتي از حضور او در کنگره

مسئول خبرنامه  المللي داشت. وی همچنین مدیربین

های فازی ایران است و در این گفت وگو انجمن سیستم

که در دانشکده فني دانشگاه تهران انجام شد در مورد 

اهمیت منطق فازی، مباني آن از جنبه ریاضي، تاثیر آن بر 

علوم دیگر، اقدامات علمي پروفسور لطفي زاده، دیدگاهش 

ه فني و ... نسبت به وطن، یادآوری علم آموزی در دانشکد

 سخن گفت. 

 منطقمنطق فازی ییني باور از مرزهای    ***

 ارسطویي  دویي-دو /کالسیکسنتي

میالدی با  60ایرنا: پروفسور لطفي زاده در دهه 

 Fuzzyریاضیات فازی ) ،ایانتشار مقاله

Mathematics را طرح کرد. در مورد این نوع از )

 ید؟ریاضي و تاثیر آن بر بلوم دیگر توضیح ده
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های به نام مجموعه 1965این مقاله در سال  طاهری:

( منتشر شد. ریاضیات کالسیک از Fuzzy Setsفازی )

زمان یونان باستان تا آن زمان مبتني بر مفاهیم و 

های دقیق بود. مثال اعداد زوج، اعداد فرد، انسان مجموعه

سانتي متر و مانند آن. پروفسور  145های با قد بیشتر از 

زاده این موضوع را طرح کرد که بسیاری از مفاهیم لطفي 

و در زندگي روزمره مفاهیم نادقیق است. مانند من  واقعي

م، این کشور کمي توسعه یافته هست کمي از او بلندتر

است یا توسعه یافته تر از آن کشور است. همچنین 

بسیاری مفاهیم علوم انساني و هنر که ذاتا و اساسا نادقیق 

مندی شغلي و غیره. ند مانند زیبایي، رضایتو مبهم هست

بر اساس این واقعیات، لطفي زاده مفهوم مجموعه را که 

اساس ریاضیات است، تعمیم داد و مجموعه فازی را 

تعریف کرد؛ یعني مجموعه ای که هر عضو با درجاتي عضو 

مجموعه است. در واقع، مانند نظام قبلي عضویت فقط 

یت در هر مجموعه هر عدد عضو صفر و یکي نیست بلکه

تحولي بدین ترتیب تواند باشد و بین صفر و یک مي

بنیادین در ریاضیات به وجود آمد که برخي حتي آنرا 

 اند.انقالبي در ریاضیات تلقي کرده

ایرنا: چرا این فرضیه ریاضي به نام منطق فازی 

 بیشترمشهوراست؟

ي را لطفخصوصا مفهوم مجموعه  اتمبنای ریاضی طاهری:

زاده با همان مقاله تغییر داد و تحولي اساسي در این 

زمینه پدید آورد. سپس به منطق که از جهتي بخشي از 

ریاضیات است، متمرکز شد. همچنان که در ریاضیات 

ست که یک شي مي تواند عضو هکالسیک این محدودیت 

مجموعه ای باشد یا نباشد )یعني عضویت کامل یا عدم 

دویي ارسطویي نیز هر گزاره -عضویت(، در منطق دو

درست یا نادرست است، یعني منطق صفر و یکي حاکم 

است. ولي در منطق فازی، درستي هر گزاره، هر عدد بین 

صفر و یک مي تواند باشد )مثال درجه درستي یگ گزاره 

باشد( و بلکه فراتر از این، یعني لطفي زاده  67/0مي تواند 

ند واژه باشد و نباید بیان کرد که درجه درستي مي توا

خود را به اعداد محدود کنیم. این تفاوت منطق فازی با 

منطق بینهایت ارزشي است. در منطق فازی مثال مي

گوییم فالن ادعا تا اندازه ای درست است، کمي درست 

است، خیلي درست است )همان طور که در زبان طبیعي و 

درستي، مکالمات انساني این گونه بیان مي کنیم( یعني 

( است. لطفي Termصرفا یک عدد نیست بلکه یک واژه )

-زاده در قدم بعدی این واژه ها را با ابزارهای ریاضي، مدل

برای منطق فازی  يسازی کرد و به ساختار ریاضي مناسب

 رسید.

 

 ***مخالفت با منطق فازی در آمریکا

ایرنا: گویا ابتدای کار حتي در آمریکا هم نسات به 

هایي شد و در حد فرضیه گیریموضعمنطق فازی 

 ماند؟باقي

گفته مي شود شرقي بودن پروفسور لطفي زاده  طاهری:

و  يیعني ایراني بودن پدر و دو رگه بودن مادرش )روس

آذربایجاني(، طي نمودن دوران دبیرستان و دانشگاه تا 

مقطع لیسانس در تهران در روحیات وی و در نتیجه در 

 Fuzzyبوده است. کال تفکر فازی )طرح این نظریه موثر 

Thinking یعني به جای اینکه همه مفاهیم را خشک و )

با روحیه  ،صفر و یکي ببینیم، مدرج و منعطف ببینیم

شرقي بیشتر سازگاری دارد تا روحیه غربي. طبیعي است 

با حاکمیت منطق ارسطویي که همه جا خصوصا در غرب 

برابر منطق  سال حاکم بود و هست، در 2500بیش از 

کرد مقاومت شود. اولین فازی که انقالب ایجاد مي

کشورهایي که بیشتر استقبال کردند، ژاپن و کره جنوبي 

کلمه فازی در ژاپن  1990بودند، تا جایي که در سال 

کلمه سال شناخته شد. از اولین کاربردهای منطق فازی 

ز نیز استفاده از آن در کنترل حرکت قطار در ژاپن بود. ا

کنندههمان دهه به سرعت، شرکت های بزرگ از کنترل

های فازی که در بسیاری موارد مطلوبتر بودند، استقبال 

از منطق فازی بسیاری کردند. اکنون محصوالت فناوری 

کنند. اخیرا تبلیغ ماشین لباسشویي را در یکي استفاده مي
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از مجالت در ایران دیدم که بر اساس منطق فازی کار 

د و در تبلیغ آن نوشته شده بود بر اساس منطق کنمي

 (. Fuzzy Logicفازی )

 

ایرنا: آیا پروفسور لطفي زاده فقط مانای ریاضي این 

نظریه را تیریف کرد یا توابع و بملگرهایي را هم 

طرح کرد که به نشر آن در بلوم دیگر کمک کرده 

 باشد؟

 مقاله علمي، غیر از 245وی در طول عمر خود  طاهری:

است.  ها منتشر کردهها و سخنراني های همایشکتاب

پروفسور لطفي زاده نه تنها در معرفي مباني ریاضیات 

فازی بلکه در شکل گیری آن و معرفي ابزارهای ریاضي 

 منطق فازی نقش چشمگیر و پیوسته ای داشته است. در

یک تقسیم بندی کلي، در ریاضیات دو نوع رویکرد کلي 

کنند و تئوری کار مي کهرد ریاضي داناني داریم؛ یکي رویک

دیگری کساني که از مسائل واقعي شروع و در کاربرد به 

ها، ریاضیات رسند که بر اساس واقعیتمشکالتي مي

بخشند. پروفسور لطفي زاده از این موجود را تکامل مي

افراد بود که وقتي در سیستم های کنترل و الکترونیک 

ریاضیات کالسیک پاسخگوی  کهکرد متوجه شد کار مي

بسیاری مسائل دنیای واقعي نیست. لذا به مباني بازگشت 

و از مبنا ریاضیات کالسیک را متحول کرد. پروفسور فیروز 

نادری مي گوید: لطفي زاده با این کار تفکر بشری را ارتقا 

 داد. 

 

***کاربردهای منطق و ریاضیات فازی محدود به  

 .نیست ني و مهندسيهای بلوم ریاضي و فحوزه

های ایرنا: آیا کاربرد منطق فازی محدود به حوزه

ریاضي و مهندسي است؟ یا اینکه در بلوم دیگر نیز 

 کاربرددارد؟

ریاضیات فازی و منطق فازی در سایر علوم و  طاهری:

فراوان دارد.  هایخصوصا شاخه های علوم انساني کاربرد

ي مانند روانشناسي، اما از آنجا که در گروه های علوم انسان

-تاریخ، الهیات، مدیریت و جامعه شناسي، توجه به جنبه

های ریاضي و منطقي ضعیف است و وقتي کسي بخواهد 

از ریاضیات و منطق فازی استفاده کند باید ابتدا ریاضیات 

کالسیک را بداند و بعد از ریاضیات فازی بهره برداری 

ني نفوذ زیادی کند، هنوز منطق فازی در مجامع علوم انسا

های اخیر دو کتاب انگلیسي در نداشته است. البته در سال

در کاربرد  يکاربرد منطق فازی در جامعه شناسي  مقاالت

. در زمینه مدیریت وضع امدیده در روانشناسي و تاریخ

بهتر است، چند کتاب نوشته شده است و به فارسي هم 

در علم دکتر عادل آذر به همراه یک نفر دیگر کتابي 

اند. در حوزه علوم پزشکي نیز تاکنون مدیریت فازی نوشته

چند رساله دکترا در ایران در زمینه تشخیص بیماری و 

سازی عوامل بیماری ها با استفاده از ریاضیات فازی مدل

نوشته شده است. انگیزه و اهمیت این کارها در این است 

کي، داده که بسیاری از داده های علوم انساني و علوم پزش

ها و اطالعات نادقیق و مبهم هستند. از قضا پروفسور 

لطفي زاده مي گوید من وقتي نظریه فازی را معرفي کردم 

توقع داشتم در علوم انساني بیشتر استفاده شود ولي ابتدا 

-بیني ميمورد توجه مهندسان قرار گرفت و ایشان پیش

در علوم در آینده شاهد نفوذ بیشتر ریاضیات فازی  که کرد

 باشیم.انساني

 

های فازی ایران و تالش برای ***انجمن سیستم

 ، پژوهش و ترویج بلمآموزش

های فازی ایران چه زماني ایرنا: انجمن سیستم

 است؟شدهتشکیل

انجمن  دو سال بعدو  1384انجمن در سال  طاهری:

های هوشمند ایران تاسیس شد. این دو انجمن سیستم

ها کارگاه المللي و دهایش بینهم 25تاکنون حدود 

تخصصي برگزار کرده اند. هفتمین سمینار آمار و احتمال 

فازی امسال در دانشگاه بیرجند برگزار شد و در آذر ماه 

دومین کنفرانس محاسبات نرم در دانشگاه گیالن برگزار 

مي شود. همچنین در اسفند ششمین کنگره مشترک 
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ر دانشگاه شهید باهنر های فازی و هوشمند ایران دسیستم

کرمان برگزار خواهد شد. انجمن، یک مجله پژوهشي به 

سال قبل مرتب و منظم  15زبان انگلیسي دارد که از 

 SCOPUSو  ISIچاپ و در فهرست های معتبر مانند 

نمایه مي شود و پروفسور زاده سردبیر افتخاری مجله 

 بودند.

 

و خصوصا  ایرنا: سابقه نظریه فازی در دانشگاه تهران

دانشکده فني که مهد تحصیل پروفسور لطفي زاده 

 گردد؟است، به چه زمان باز مي

، موضوع 60طور کلي از اواخر دهه در ایران به طاهری:

ریاضیات و منطق فازی مطرح شد. در این زمینه ها آقایان 

چي از اساتید دانشگاه شهید دکتر اسالمي و دکتر ماشین

های ند. ولي در خصوص سیستمباهنر کرمان پیشتاز بود

فازی و کنترل فازی و جنبه های کاربردی باید به مرحوم 

دکتر طحاني استاد دانشگاه صنعتي اصفهان و به ویژه 

( استاد دانشکده Caro Lucasمرحوم پروفسور لوکس )

فني دانشگاه تهران اشاره کنم. در واقع در دانشگاه تهران 

فازی توسط ایشان نخستین درس مستقل با عنوان منطق 

ارائه شد. ایشان در برکلي درس خوانده بود  1371در سال 

داشت و موثرترین چهره ارتباط و با پروفسور لطفي زاده 

های فازی در ایران بودند که متاسفانه کاربردی سیستم

 چند سال قبل، بر اثر یک قصور پزشکي درگذشتند. 

 

 ***دیدار با پروفسور لطفي زاده

ات شما با پروفسور لطفي زاده چطور و ایرنا: مالق

 است؟چندباربوده

لیسانس و رساله نامه فوقتوفیق داشتم پایان طاهری:

طور خاص آمار و دکتری را در زمینه ریاضیات فازی و به

احتماالت فازی بنویسم. بیشتر فعالیت های علمي را در 

ام. زمینه ریاضیات فازی و آمار و احتمال فازی انجام داده

همچنین تحقیقاتي در کاربرد منطق و ریاضیات فازی در 

روانشناسي، نساجي، هیدرولوژی، علوم کشاورزی و علوم 

 .امداشتهاین رشته ها پزشکي البته با همکاری محققان 

پروفسور لطفي زاده را اولین بار در کنگره انجمن بین

 فازی هایسیستمالمللي

(International Fuzzy Systems Association )

و دو سال بعد در چین مالقات و  2003در ترکیه در سال 

ام. گفت وگو کردم. تماس های ایمیلي نیز داشته یشانبا ا

زند ولي در جمعي شنیده بودم ایشان فارسي حرف نمي

توانم فارسي صحبت کنم ولي که بودیم، گفت من مي

. «فارسي شیرین است»و اضافه کرد که  ؛يکمي با سخت

بطه خوبي با محققان ایراني داشت و اکنون بسیاری کال را

از محققان برجسته در حوزه فازی، ایراني هستند. آقای 

 اند.دکتر طحاني نیز از دانشجویان دکترای ایشان بوده

 

 ***دانشمند ایراني، آذری و یا فراملیتي؟

ایرنا: با توجه به ایراني بودن پدر ایشان و تحصیل در 

های آذربایجاني لقب انهایران چطور برخي رس

اند؟ ضمن اینکه اخااری دانشمند آذری به وی داده

 در مورد دفن ایشان در باکو منتشر شده است.

تا قبل از بیماری  ایشان در چند ماه اخیر چنین  طاهری:

موضوعي طرح نشده بود. خود او بارها گفته بود از همه 

ي تاثیر ، آذربایجاني و آمریکایيفرهنگ های ایراني، روس

گرفته ام و خصوصا در مورد فرهنگ ایراني تاکید داشت و 

های وی نیز هست که مفتخر به ها و مصاحبهدر نوشته

تحصیل در دانشکده فني دانشگاه تهران بود. پروفسور 

گوید وقتي در ام آی تي/ ای ميلطفي زاده در مصاحبه

MIT خواندم یک سروگردن به لحاظ فوق لیسانس مي

و مباني علمي از بقیه جلوتر بودم و این را مدیون ریاضیات 

 دانست. فني و اساتید برجسته آن مي تحصیل در دانشکده

دانیم پدر پروفسور لطفي زاده ایراني البته همانطور که مي

رگه )آذری/روسي( بوده ولي جالب است که  و مادر وی دو

پس از تولد، پدرش حتي شناسنامه او را که موجود است، 

در کنسولگری ایران در باکو گرفته است. کلیه مدارک 

مربوط به شناسنامه و مدرک دیپلم )از دبیرستان البرز( و 
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کارنامه و مدرک فارغ التحصیلي از دانشگاه تهران همه 

توسط  1394رگداشت وی در سال موجود و در کتاب بز

 دانشگاه تهران چاپ شده است.

 ***دانشجویان برتر ایراني و مهاجرت

ایرنا: این سوال به طور مستقیم به پروفسور لطفي 

زاده مربوط نیست ولي قطیا از مسائل مهم جامیه 

بلمي و دانشگاهي ماست، آیا شما با پدیده تالش 

هستید؟  دانشجویان برتر برای مهاجرت روبه رو

 دلیل این امر از نظر شما چیست؟

من در این زمینه مطالبي دارم و باید آن را دقیق  طاهری:

جمع بندی و بعد از تمرکز بیشتر طرح کنم. اوال این حرف 

را تایید مي کنم و این موضوع در رشته های فني بیشتر 

روی مي دهد. اجماال بگویم از نظر من مهم این است که 

ی علم آموزی به کشورهای مختلف بروند دانشجویان برا

ه طور کلي، ولي مهم بازگشت این دانشجویان است. ب

های شغلي جامعه و فرصت یفضا مسائل مالي، ازدواج،

مناسب از مهمترین عوامل دخیل در مهاجرت نخبگان 

 هستند.

 تصویر از آرشیو شخصي دکتر طاهری است. :1پ.ن

راست: اسماعیل  افراد حاضر در تصویر اصلي از :2پ.ن.

 ءا...ری، پروفسور لطفي زاده، ماشایزداني، سیدمحمود طاه

، و بهرام صادق پور در نهي ماشین چي، حسن میش مست

، 2003کنگره انجمن بین المللي سیستم های فازی، 

 ترکیه 

زهره محتشمي  انتشار:* منصوره شوشتریگزارش از: 

  پور

 

و  سمینار ابر ساختارهای جبریگزارش هشتمین 

   دانشگاه مازندران،  96 مهر ماه ،ریاضیات فازی 

مهر  13و  12شنبه مورخ در روزهای چهارشنبه و پنج

، مرکز پژوهشي ابرساختارهای جبری و ریاضیات 1396

فازی دانشگاه مازندران مفتخر گردید، هشتمین سمینار 

تخصصي ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی را با 

رئیس محترم دانشگاه  نویحمایت های مالي و مع

مازندران و انجمن سیستم های فازی ایران برگزار نماید. از 

مقاله برای ارائه به  37 مقاالت ارائه شده پس از داوری،

 صورت شفاهي پذیرفته شد. 

( با پذیرش شرکت کنندگان و 1396مهر  12در روز اول ) 

 صبح آغاز شد و 8مدعوین، سمینار مطابق با برنامه ساعت 

ادامه داشت و پس از آن  صبح 9فرآیند پذیرش تا ساعت 

مراسم افتتاحیه برگزار گردید. این مراسم با تالوت آیاتي از 

قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمي ایران با حضور 

مهمانان داخلي، خارجي و همچنین دانشجویان تحصیالت 

برنامه آقای دکتر علي  تکمیلي آغاز گردید. در ابتدای

دبیر علمي سمینار، ضمن خوش آمدگویي به تقوی، 

حاضرین در سالن گزارش مختصری از روند آمادگي برای 

برگزاری سمینار بیان کردند. سپس آقای دکتر محمد 

رئیس  های فازی ورئیس انجمن سیستم مهدی زاهدی،

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمي در 

ني نمودند. مورد آمایش علمي در وزارت علوم سخنرا

فعالیت های علمي سمینار با سخنراني دکتر عبدالرضا 

وز ر ناظمي از دانشگاه کارلسروهه آلمان آغاز گردید. در

مقاله 22اول سمینار طبق برنامه ریزی کمیته علمي، 

ای دقیقه ای طبق برنامه 20تخصصي به  صورت سخنراني 

ار در روز دوم  سمین دقیق و منظم در دو کالس ارائه شد.

 15صبح آغاز گردید،  30/8( که ساعت 1396مهر  13)
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دقیقه ای ارائه شد  20صورت سخنراني مقاله تخصصي به

با عکس دسته جمعي از شرکت کنندگان در  سمینار و

 ظهر پایان پذیرفت.  12ساعت 

  روجا حسین زاده                                                              

 بیر اجرایي سمینارد                                                             

گزارش اولین سمینار بهینه سازی و کنترل، دانشگاه 

 1396فردوسی مشهد، مهر 

 

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی به همت گروه ریاضي 

 مشهد  کاربردی دانشکده علوم ریاضي دانشگاه فردوسي

کنترل ، کنترل در پزشکي، ل ریاضيکنتر با محورهای

سازی خطي و بهینه، کنترل پروژه، کنترل تصادفي، فازی

و پنج  چهارشنبه هایزرودر  های عصبيشبکه، و غیرخطي

ریاضي علوم در دانشکده  1396 مهر 20و  19  شنبه

  د.گردی دانشگاه فردوسي مشهد برگزار

رقیان دکتر حامدرضا طازنده یاد دکتر سهراب عفتي دبیر، 

و دکتر مرتضي  ،و دکتر محمد هادی فراهي دبیران علمي

مقاله  70بیش از  بودند.گچ پزان دبیر اجرایي این سمینار 

مقاله به صورت سخنراني  43به این سمینار ارسال شد که 

نخستین روز  در صورت پوستر ارایه شد.همقاله ب 17و 

در سالن خوارزمي که  افتتاحیه،در مراسم  سمینار

پس از تالوت ایاتي از کالم  برگزار شد، نشکده مهندسيدا

ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسالمي، اقای دکتر 

عفتي دبیر سمینار به حضار محترم خیرمقدم گفت. در 

جناب آقای دکتر علي وحیدیان از  ادامه مراسم افتتاحیه،

استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسي مشهد و از  ،میادکا

  و کنترل فازی ،کنترلسازی، بهینهحوزه  اساتید برجسته

به عمل آمد. به همین مناسبت، ویژه نامه ای نیز  تجلیل

جهت معرفي زندگي، آثار و خدمات ایشان چاپ و در 

 مندان قرار گرفت.اختیار شرکت کنندگان و عالقه

 

دکتر خاکي صدیق استاد دانشگاه خواجه نصیر و دکتر 

 علي  ر به همراه دکترمسعود جامعي از دانشگاه منچست

از مهمانان و سخنرانان ویژه این سمینار  کامیاد وحیدیان

بودند.

 

در مورد انجمن ی نیز میزگرددر حاشیه این سمینار،  

در این حوزه  های جدیدسازی و ایجاد رشتهکنترل و بهینه
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فراهي، هادی  عفتي، دکتر سهراب قایان دکترآبا حضور 

هاشمي  اکبر و دکتر ميجهر فخارزاده علیرضا دکتر

های خود و حاضران به بیان دیدگاه برگزار گردید بادیآبرز

 در این زمینه پرداختند.

 حسن حسن پور                                               

 بیرجند دانشگاه                                                

رانس گزارش  دومین کنفرانس ملی و اولین کنف

دانشگاه ، 1396آذر،المللی محاسبات نرمبین

 گیالن

 و پیچیده بسیار امروزی هایپدیده تحلیل و سازیمدل

 جدید هایروش  .است علمي نوین هایشیوه نیازمند

 سازندمي فراهم را امکان این نرم، محاسبات و محاسباتي

 و سازیمدل با را تحلیلي هایروش نقصان بتوانکه 

 نمود. جبران پیچیده بسیار هایهپدید مطالعه

آمیز نخستین کنفرانس ملي پس از برگزاری موفقیت

در دانشکده فني و  1394در آبان ماه  محاسبات نرم

توجه پژوهشمهندسي شرق گیالن که با استقبال قابل

دفتر انجمن  گران داخلي و خارجي همراه بود،

های هوشمند ایران شعبه دانشگاه گیالن و سیستم

 94یرخانه دائمي کنفرانس محاسبات نرم در اسفندماه دب

 .در دانشکده فني و مهندسي شرق گیالن افتتاح شد

های انجام گرفته توسط کمیته اجرایي با پیگیری

 و ملي کنفرانس دومین" کنفرانس، مجوز برگزاری

 همکاری با "نرم محاساات الملليبین کنفرانس اولین

 علوم، وزارت حمایت و ایران هوشمند هایسیستم انجمن

 شرق مهندسي و فني دانشکده در فناوری و تحقیقات

این کنفرانس با حضور  .اخذ گردید گیالن دانشگاه -گیالن

محاسبات نرم  اساتید داخلي و خارجي برجسته در زمینه

 2و  1درتاریخ  از کشورهای لهستان، چین و کره جنوبي

گیالن  شرق در دانشکده فني و مهندسي 1396آذر ماه 

استقبال  دانشگاه گیالن واقع در شهرستان رودسر و با

 .شد مندان عرصه علم و دانش برگزارچشمگیر عالقه

آغاز  3961آذر  1کنفرانس در صبح چهارشنبه  .افتتاحیه

کنفرانس و رئیس دانشکده رئیس  بهروز فتحيدکتر شد. 

ضمن خیرمقدم به مهمانان  گیالن فني مهندسي شرق

هایي از این دست را کنفرانس همایش، يداخلي و خارج

نظر دانشمندان این عرصه دانست.  فرصتي برای تبادل

نظیر به موقعیت جغرافیایي کم ایشان در ادامه با اشاره

شرق گیالن، خواستار توجه بیش  دانشکده فني مهندسي

  شد. از پیش به این دانشکده

های بارز این از مشخصه یکي .سخنرانان کلیدی

نس حضور چشمگیر اساتید داخلي و خارجي کنفرا

برجسته در زمینه محاسبات نرم و ارائه آخرین 

های عمومي و دستاوردهای علمي دنیا در قالب سخنراني

 .های آموزشي بودکارگاه

بندی اعالم شده به ارائه سخنرانان مدعو طي برنامه زمان

سخنراني های تخصصي خود پرداختند و در پایان هر 

جلسه پرسش و پاسخ در مورد موضوع سخنراني  سخنراني،

 هایسخنراني و عناوین اساتید مدعواسامي برگزار گردید. 

 آمده است. زیر در جدول آنها

 در حاشیه کنفرانس دو کارگاه برگزار گردید:. هاکارگاه

 يبراساس هوش محاسبات یسازنهیبه نینو یکاربرد روش ها .1

 ه دانشگاي، جمال يدکتر علتوسط ي، مهندس یهاستمیدر س

 النیگ

 دیدکتر سی، توسط با محاسبات نرم و منطق فاز یيآشنا .2

 دانشگاه تهران ی،محمود طاهر
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 عنوان سخنرانی دانشگاه سخنران مدعو ردیف

1 
Prof. Przemysław 

Grzegorzewski 

Polish Academy of 

Sciences 

Statistical reasoning with interval-valued 

data:  problems, results and challenges 

2 
Prof. Mohammad 

Bagher Menhaj 

Amir Kabir University 

of Technology 
Cognitive Science 

3 
Prof. Nader 

Nariman-zadeh 
University of Guilan 

-GEvoM: GMDH-type neural network 

Evolutinary design for Modeling 

4 Prof. Baoding Liu Tsinghua University 
Uncertainty Theory: A Branch of 

Mathematics for Modeling Belief Degrees 

5 
Prof. Zong Woo 

Geem 
Gachon University 

Harmony Search for Soft Computing 

Problems in Iran 

6 Prof. Ali Moeini Tehran University داده هوشمند مديريت چالشهاي 

7 Prof. Jinwu Gao 
Renmin University of 

China 

Uncertain Differential Game with Risk 

Averse Players 

 

کنفرانس در عصر . ها و پوسترهاارائه سخنراني

شنبه با ارائه سخنراني تخصصي و چهارشنبه و صبح پنج

کنندگان در محل دانشکده ادامه نمایش پوسترهای شرکت

عنوان مقاله به دبیرخانه  300یافت. در این دوره بیش از 

صورت مقاله به 131کنفرانس ارسال شد که تعداد 

صورت پوستر پذیرفته و ارائه مقاله به 83سخنراني و 

 نهایي تأیید پس از این کنفرانس منتخب گردید. مقاالت

 شد: خواهند زیر چاپ معتبر مجالت در داوران

1. Journal of Hyperstructures 

2. Journal of Mathematical Modeling 

3. e-Navi (International Journal of e-

Navigation and Maritime 

Economy-ISI Journal) 

4. CRPASE (Computational Research 

Progress in Applied Science & 

Engineering) 

در این کنفرانس مقاالت در قالب سخنراني و پوستر در 

 هایفازی، الگوریتم محاسبات و محورهای نظریه

آمار،  در نرم هایعصبي، روش هایفراابتکاری، شبکه

کاوی و ماشین، داده هوشمند، یادگیری هایسیستم

 ریزی گردید.برنامه نرم محاسبات کاربردهای

 

ها و ارائه پوسترهای ررسي سخنرانياز ب پس. برتر مقاالت

پذیرش شده توسط کمیته علمي و هیات داوران 

کنفرانس، مقاالت نویسندگان زیر به عنوان مقاالت برتر در 

 مراسم اختتامیه معرفي شده و مورد تقدیر قرار گرفتند:

و آقای محمود  مقاله آقای دکتر فیروز بختیاری نژاد .1

 ر تهران با عنوانصنعتي امیر کبی تقوی از دانشگاه

سازی فشار متوسط مؤثر موتور احتراق مدل "

داخلي با استفاده از شاکۀ بصاي با در نظر گرفتن 

 "اثر  دینامیک رطوبت دیواره

  

از  و خانم زینب زارع مقاله آقای دکتر علیرضا غفاری  .2

 دانشگاه شهید مدني آذربایجان با عنوان

“One-Stage Uncertain Linear 

optimization” 

 

های گیالن، عضو از دانشگاه 31شامل  .کمیته بلمي

تهران، صنعتي شریف، صنعتي امیرکبیر، علم و صنعت 

ایران، صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي، تربیت مدرس، 

فردوسي مشهد، شهید باهنر کرمان، خوارزمي، سمنان، 

آزاد اسالمي، پیام نور و همچنین پژوهشگاه ارتباطات و 

http://www.jhs-uma.com/index.php/JHSMS
http://jmm.guilan.ac.ir/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy/
http://www.crpase.com/
http://www.crpase.com/
http://www.crpase.com/
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ت و پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و فناوری اطالعا

 .    بود مهندسي زلزله

 

عضو از اعضای هیأت علمي و  21شامل . کمیته اجرایي

 .بود گیالن کارمندان دانشگاه

 

به منظور سهولت دسترسي و اسکان شرکت  اسکان.

کنندگان گرامي در ایام برگزاری کنفرانس، ضمن 

مجتمع اقامتي، هماهنگي انجام پذیرفته با مسئولین 

مقرر گردید شرکت کنندگان کنفرانس در  تفریحي آهوان

های ویژه صورت تمایل به اسکان در این مجتمع از نرخ

وسایر امکانات ها در هزینه اتاق %50با تخفیف  همراه

 .مند گردنددر این ایام بهره  تفریحي و رفاهي

در آئین اختتامیه این کنفرانس که عصر پنج. اختتامیه

در مجتمع اقامتي تفریحي آهوان برگزار  96آذر  2نبه ش

شد، آقای دکتر عباسي عضو هیات رئیسه و نماینده 

و املش در مجلس شورای اسالمي،   محترم مردم رودسر

های علمي در با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست

سطح بین المللي، این کنفرانس را فرصتي بي نظیر برای 

استان گیالن، به خصوص شهرستان جانبه توسعه همه

های مختلف گردشگری، کشاورزی، حمل رودسر در بخش

 .ها بیان نمودو نقل و سایر زیرساخت

آقای دکتر لطفعلي  ،در بخش دیگری از مراسم اختتامیه  

نائب رئیس محترم هیات مدیره شرکت گسترش خدمات 

عنوان یکي از حامیان مالي کنفرانس، همخابرات ایران ب

ي سخناني به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش ط

 .آن در توسعه زیرساخت های مختلف کشور پرداخت

در پایان مراسم از سخنرانان کلیدی، برگزار کنندگان 

کارگاه ها، نویسندگان مقاالت برتر، حامیان مالي کنفرانس 

 .عمل آمدهبا اهدای لوح تقدیر و جوایزی تقدیر ب

 دانشگاه گیالن - فتحي بهروز                                    

المللی کنگره جهانی انجمن بین گزارش هفدهمین

المللی های فازی و نهمین کنفرانس بینسیستم

 هوشمند هایو سیستم محاسبات نرم

 

های المللي سیستممین کنگره جهاني انجمن بینههفد

المللي محاسبات نرم و فازی و نهمین کنفرانس بین

 30تا  27از  (IFSA-SCIS 2017)های هوشمند سیستم

در شهر اتسو کشور ژاپن با حمایت دانشگاه  2017ژوئن 

های المللي سیستمهای اوساکا و کانسای ژاپن، انجمن بین

فازی و انفورماتیک  و انجمن ژاپني نظریه (IFSA)فازی 

برگزار شد. در این کنفرانس محققان  (SOFT)هوشمند 

شورهای مختلف برای ارائه کارهایشان و تبادل زیادی از ک

های فازی و محاسبه نرم های نظریه مجموعهنظر در زمینه

 حضور داشتند.

 

اینجانب توفیق داشتم که عالوه بر ارائه مقاله در کنفرانس، 

های فازی در جلسه هیئت مدیره انجمن جهاني سیستم

 و های فازیشرکت نمایم و از جانب انجمن های سیستم
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 با سایر انجمن هوشمند ایران در مباحث مربوط به آینده

. استماع گزارش رئیس سابق انجمن نمایماعضا تبادل نظر 

 -و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، گزارش مالي خزانه

دار انجمن و توضیح ایشان در مورد سهم )حق عضویت و 

 حق رای( اعضای شورا، انتخاب کشور بعدی برای برگزاری

 

 

کنفرانس، نحوه انتخاب مقاله برتر دانشجویي و امکان ارائه 

مقاله توسط دانشجویان کارشناسي ارشد و حتي 

کارشناسي از مباحث عمده جلسه بود. ذکر نکاتي از طرف 

کنندگان به ویژه عدم توزیع اعضای هیات بعضي از شرکت

مدیره بین تمامي کشورهای عضو، از مباحث چالشي 

ر شد در انتخاب کاندیداهای آینده نشست بود که قرا

قرار گیرد. همچنین مقرر شد که  هیات مدیره مورد توجه

 در کشور آمریکا در شهر 2019کنفرانس بعدی در سال 

این کنفرانس معتبرترین کنفرانس در  برگزار شود. الفایت

ت مقاال .است و کاربرد آن فازی هاینظریه مجموعهزمینه 

ری مي شود و بیشتر مقاالتي را داو ند نفرتوسط چارسالي 

مورد پذیرش قرار مي دهد که از نظر علمي نو و کاربردی 

ژوئن آغاز به کار کرد و سخنراني  27کنفرانس در ند. باش

ژوئن در هفت اتاق  30و  29، 28های تخصصي روزهای 

موازی برگزار شد. کنفرانس سه سخنران کلیدی و یک 

ت. یک مدرسه داش)پروفسور سوگینو( سخنران ویژه 

فراهم  (کشور 39از ) محققان جوان برایتابستاني نیز 

نفر  500کنندگان این کنگره حدود شده بود. تعداد شرکت

های سیستمهای انجمن برای اطالع بیشتر از فعالیت .بود

 مراجعه شود. فازی و کنفرانس به سایت زیر

soft.org-scis2017.j-fsahttp://i 

 بهرام صادق پور                                               

 دانشگاه فردوسي مشهد                                          

های فازی ایران در افتتاح دفتر انجمن سیستم

 دانشگاه بیرجند

های ، دفتر انجمن سیستم1396دی  24در روز یکشنبه 

 ی ایران در دانشگاه بیرجند افتتاح شد.فاز

 

 

 

طي مراسمي با حضور دکتر سید محمود طاهری )نایب    

های فازی ایران(، دکتر نصرآبادی رییس انجمن سیستم

ریاضي و آمار دانشگاه بیرجند(، علوم )رییس دانشکده 

دکتر مجید رضایي )معاون پژوهشي دانشکده( و دکتر 

( و جمعي دیگر از اعضای هیات اطمینان )رییس گروه آمار

علمي دانشگاه بیرجند، دفتر انجمن در دانشگاه بیرجند 

افتتاح شد. مسوول دفتر آقای دکتر عارفي )نماینده انجمن 

های فازی ایران در دانشگاه بیرجند( هستند. امید سیستم

مندان و پژوهشگران هرود با تالش و همکاری همۀ عالقمي

بزودی شعبۀ انجمن و نیز کمیتۀ های فازی، حوزه سیستم

 دانشجویي انجمن در دانشگاه بیرجند راه اندازی شود. 

 دانشگاه بیرجند  - سارا جمهوری                              

از راست: اقایان دکتر محمدصادق خنجری، مجید 

رضایي،  محمدمهدی نصرآبادی،  سیدمحمود طاهری،  

 محسن عارفي،  جواد اطمینان،  هادی علیزاده نوقابي

ی انجمن بين المللی سيستم يجلسه شورای اجرا

 زیهای فا

http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
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های تقدیر از خدمات سردبیر خبرنامه انجمن سیستم 

 فازی ایران

جناب آقای دکتر حسن حسن پور به مدت دو نیم سال 

سردبیر  در مقام( 1396تا شهریور  1394)از فروردین 

های فازی ایران خدمت نمودند. به خبرنامه انجمن سیستم

های ایشان، لوح تقدیر انجمن طي منظور تقدیر از تالش

 ، در محل دانشکده1396دی  24مراسمي در روز یکشنبه 

 ریاضي و آمار دانشگاه بیرجند به ایشان اعطا شد.  علوم

عي از اعضای هیات علمي دانشگاه در این مراسم که جم   

های بیرجند حضور داشتند، لوح تقدیر انجمن سیستم

فازی ایران، توسط نایب رییس انجمن جناب آقای دکتر 

طاهری به ایشان اعطا شد. قابل ذکر است که حکم آقای 

دکتر حسن پور به عنوان سردبیر خبرنامه انجمن به مدت 

-هرود همه عالقمي دو سال دیگر تمدید شده است. انتظار

های فازی، با ارسال مطالب و مندان به حوزه سیستم

های مفید به ایشان )یا به ایمیل دفتر انجمن( به گزارش

 ارتقای سطح کمي و کیفي خبرنامه کمک نمایند. 

 

 

                                            

                              

                                                 

  سارا جمهوری                                                     

 دانشگاه بیرجند                                                   

 معرفی کتاب

قضایای حدی و کاربردهای متغیرهای تصادفي : بنوان

 مقدار و فازی مقدار-مجموعه

 شومي لي و یوکیو اگورا نویسندگان:

 

با توجه به ارتباط زیادی که بین توابع مجموعه مقدار و 

مندی تعداد زیادی فازی مقدار وجود دارد، همچنین عالقه

از دانشجویان تحصیالت تکمیلي به مطالعه و تعمیم 

قضایای حدی مربوط به متغیرها و بردارهای تصادفي 

اره یکي از مقدار در محیط فازی، در این شمحقیقي

 کنیم.های اشاره شده را معرفي ميبهترین منابع در زمینه

قضایای حدی و کاربردهای متغیر های تصادفي  "کتاب 

دارای دو بخش است که  "مقدار و فازی مقدار-مجموعه

( و بخش دوم آن 7تا  1بخش اول آن شامل هفت فصل )

های بخش اول ( است. در فصل10تا  8شامل سه فصل )

شیوا به مفاهیم و قضایای مربوط به متغیرهای بطور 

مقدار اشاره شده است و -مقدار و فازی-تصادفي مجموعه

در فصل های بخش دوم کاربردهایي ازاین نوع متغیرهای 

 تصادفي در صنعت، پزشکي و سایر علوم آورده شده است.

 بهرام صادق پور                                      

 دانشگاه فردوسي مشهد                                      

از راست: اقایان دکتر محمدصادق خنجری، حمیدرضا 

نیلي ثاني، محسن عارفي، حسن حسن پور، سیدمحمود 

 طاهری، مجید رضایي
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 معرفی مجالت معتبر خارجی

 

 Intelligent Automation & Softبنوان: 

Computing 

 

 

یکي از  Intelligent Automation & Soft Computingمجله

 از انتشـارات  ISIعلمـي پژوهشـي    المللـي بین مجالت معتبر

Taylor & Francis است . 

ای مختلف مهندسي، علوم کامپیوتر، هدر زمینهاین مجله    

فناوری اطالعات، تحقیـق در عملیـات، مـدیریت فنـاوری و     

ــه ــایر زمین ــس ــلي  ه ــاخه اص ــرتبط در دو ش ــوش "ای م ه

-آماده دریافـت مقـاالت مـي    "محاسبات نرم"و  "مصنوعي

 باشد.  

موضــوعات مــرتبط بــا هــوش مصــنوعي شــامل رباتیــک،    

هوشـمند، کنتـرل خودکـار،     هـای سیسـتم فرآیند و کنترل 

 اتانو و .... و همچنـین موضـوع  یادگیری تصادفي، فناوری نـ 

مرتبط با محاسبات نرم شامل شبکه عصبي، منطـق فـازی،   

های احتماالتي، یادگیری ماشین، الگوریتم ژنتیک، استدالل

 باشد.کنترل منطق فازی، داده کاوی، تشخیص الگو و ... مي

 بر زیر نمایه شده است:  های معتدر پایگاهاین مجله 

 Science Citation Index Expanded (Thomson 
Reuters)  

 Scopus (Elsevier)  
 British Library 
 CLOCKSS 
 CrossRef 
 DBLP Computer Science Bibliography 

(University of Trier) 
 EBSCO - Applied Science & Technology Source  
 EBSCO - STM Source  
 Excellence in Research for Australia (ERA) 
 Portico  
 Ulrich's Periodicals Directory 
 WorldCat Local (OCLC) 
 Zetoc 

مـي باشـد.    644/0برابـر   2016ضریب تاثیر مجله در سال 

 گـروه ( از Jamshidiسردبیر مجلـه پروفسـور  جمشـیدی )   

 و،یـ آنتون سـن  تگـزاس  دانشـگاه  وتر،یکامپ و برق يمهندس

 باشد.  مي 1کایآمر متحده االتیا

بـر    Wordقالـب  خـود را در  مقاالت توانند نویسندگان مي

ــاس  ــاختار  اسـ ــود در رسـ ــندگان موجـ ــای نویسـ اهنمـ

(Instructions for authors )    آماده و  مقالـه را بـه صـورت

 الکترونیکي ارسال نمایند.

شروع به کار نموده و در هر سـال   1995این مجله در سال 

 4سـال شـامل    22رسـاند. تـاکنون   اپ مـي به چـ  شماره 4

نیز  2017شماره در هر سال به چاپ رسانده است. در سال 

شماره بـه چـاپ رسـیده اسـت و در سـایت مجلـه قابـل         4

 مشاهده است. 

 محسن عارفي                                                         

 دانشگاه بیرجند                                                         

 

                                                           
1. Department of Electrical & Computer Engineering, The 

University of Texas , San Antonio, TX, USA. Email: 

moj@wacong.org 

 

mailto:moj@wacong.org
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 های فازیهای داخلی مرتبط با گرایشکنفرانس

 

 های فازی و ششمین کنگره مشترک سیستم

اسفند  -هوشمند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

1396 

 

یاد مهندس زنده همّت به کرمانشهید باهنر  دانشگاه

 در صبا فاخرههمسر ایشان زنده یاد  و پورافضلي علیرضا

 فعّالیّت دانشگاه اینشد.  تأسیس کرمان در 1353 سال

 .نمود آغاز 1354 سال در دانشجو 90 پذیرش با را خود

 و بزرگ هایدانشگاه از یکي کرمان باهنر شهید دانشگاه

 کشور معدني مواد فرآوری و ریاضیات قطب و ایران مادر

 چشمگیر پژوهشي و آموزشي هایفعالیت براساس .است

 تحقیقات علوم، وزارت گذشته، سال 40  طول در دانشگاه

 هایدانشگاه زمره در را باهنر شهید دانشگاه فناوری، و

 بهفضای دانشگاه  حاضر حال در .شناسدمي ایران برتر

 به آن دانشجویان تعداد و مربع متر 230000 از بیش

عنایت  . با[1]است یافته افزایش دانشجو 14000 از بیش

ت علمي دانشگاه شهید باهنر نقش پررنگ اعضای هیابه 

های فازی و هوشمند، کرمان در روند توسعه سیستم

های سیستم پیشنهاد برگزاری ششمین کنگره مشترک

بخش آمار  در این دانشگاه توسطفازی و هوشمند ایران 

انجمن محترم دو  مدیرهت دانشگاه شهید باهنر به هیئ

ای  جلسه . درگردید های فازی و هوشمند ارائهسیستم

 دکترمحترم دانشگاه،  طاهر، ریاست دکترآقایان  حضوردر

 

 

 دکتردانشگاه،   محترم پژوهشي معاون پور،آبادینظام

مسئول دفتر محترم ریاست دانشگاه و آقای  ابراهیمي،

های فازی دکتر زاهدی، رییس محترم انجمن سیستم

نهم تا کنگره در این دانشگاه طي روزهای  برگزاریایران، 

 ریاست دانشگاه قرار وافقتورد مم 1396 یازدهم اسفند

چي از پیشگامان ماشین ا...ماشاگرفت، و جناب آقای دکتر

مت ریاست کنگره س های فازی در کشور بهظریه مجموعهن

 ب گردیدند.صومن

 صبا فاخره و زنده یاد پورافضلي اد مهندس علیرضازنده ی
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توان به موارد زیر از اهداف و کاربردهای این کنگره، مي

 اشاره نمود:

 های نظری زمینه پیشبرد مرزهای دانش در کلیه

 های فازی و هوشمندو کاربردی سیستم

 روزرساني پژوهشگران در هتوانمندسازی و ب

های فازی و موضوعات مختلف مرتبط با سیستم

 هوشمند

 های فراهم نمودن فضای مناسب برای مشاوره

 راهبردی علمي 

 های ها و پژوهشهدایت و ارتقاء کیفیت آموزش

 هوشمند های فازی ومرتبط با سیستم

 های جلب مشارکت عمومي و شناسایي ظرفیت

های فازی و ای در حوزه سیستمملي و منطقه

 هوشمند

 های فازی های سیستمشناسایي و معرفي قابلیت

و هوشمند به متخصصان صنایع و تولیدکنندگان 

 محصوالت تجاری

  فراهم نمودن بستر مشارکت دانشجویان در

های بالقوه رفیتمباحث علمي و شناسایي و معرفي ظ

 .های فازی و هوشمنددانشجویي در حوزه سیستم

بالفاصله بعد از مصوبات فوق، رییس کنگره، با 

تشکیل کمیته های اجرایي، علمي و ارتباط با 

صنعت، امور مقدماتي برگزاری کنگره را آغاز نمودند. 

  ایران آمار انجمن با به عنوان اولین اقدام، مکاتباتي

 کنگره و عقد قرارداد با وبسایت زیانداراه برای

و وبسایت کنگره در  شرکت یکتاوب انجام گردید

 اندازی شد.رسما راه 29/5/1396تاریخ 

های مستمر اعضای کمیته های اجرایي، علمي و با تالش

 ISCهای علمي ارتباط با صنعت،  این کنگره در پایگاه

یه ثبت شده و مقاالت آن در این پایگاه ها نما IEEEو

های انجام شده، نسخه خواهند شد. به عالوه، طي رایزني

-، علميISIتوسعه یافته مقاالت منتخب در برخي مجالت 

 پژوهشي و علمي ترویجي به چاپ خواهند رسید. 

با مکاتباتي که با چند چهره برجسته علمي انجام شد، در  

نهایت، قرار بر این شد که آقایان پروفسور رادکو مسیار و 

 در اسلواک صنعتي دانشگاهاز  فسور جوزف شیرانپرو

مقدم از ( و آقای دکتر رضا توکلياسلواکي) براتیسالوا

هایي را با موضوعات زیر ارائه دانشگاه تهران، سخنراني

 دهند:

 آقای پرفسور رادکو مسیار

 عملگرهای :سخنراني موضوع

 نظریه در بندیجمع

 و تاریخچه: فازی هایمجموعه

 اخیر هایپیشرفت

 

 آقای پرفسور جوزف شیران

 تبدیالت :سخنراني موضوع

 :بندیجمع عملگرهای

 برابر در محلي هایویژگي

 تقریب و عمومي هایویژگي

  

 آقای دکتر رضا توکلي مقدم

 هایالگوریتم سخنراني: موضوع

 فراابتکاری و محاسباتي هوش

بهینه مسایل حل برای نوین

 سازی
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 کوپوال"موضوع تیوتریال با  همچنین، با برگزاری یک  

سازی ساختار تصادفي متغیرهای تصادفي مدل(: مفصل)

توسط آقای پرفسور مسیار از سوی کمیته  "بعدیچند

 علمي کنگره موافقت گردید. 

با اعالم اولین فراخوان ارسال  24/7/1396در تاریخ 

مقاالت، روند دریافت مقاالت آغاز گشت و تاریخ 

آخرین مهلت ارسال مقاالت تعیین  به عنوان 10/9/1396

 و پژوهشگران از زیادی عدهگردید. با توجه به اینکه 

 مقاله ارسالمهلت  تمدید درخواست محترم دانشگاهیان

 تا در دو نوبت مقاالت ارسال مهلت ند،داشت را کنگره به

 257. در این مدت تعداد دیگرد تمدید 30/9/1396تاریخ

ال گردید، که از این تعداد مقاله به دبیرخانه کنگره ارس

مقاله به زبان فارسي  124مقاله به زبان انگلیسي و  133

بودند. بعد از دریافت هر مقاله، یک سرداور متناسب با 

کم برای دو داور موضوع مقاله تعیین گشته و مقاله دست

متخصص ارسال گردید. بعد از دریافت گزارشات داوری و 

ای که در تاریخ  نظر تخصصي سرداوران، در جلسه

با حضور جمعي از اعضای کمیته  علمي  26/10/1396

مقاله  31مقاله برای ارائه شفاهي ) 92تعداد  ،برگزار گردید

مقاله برای ارائه به  75مقاله انگلیسي( و  61فارسي و 

مقاله انگلیسي(  33مقاله فارسي و  42صورت پوستر )

 1/11/1396خ معرفي گردیده و این نتایج به تدریج از تاری

از طریق وبسایت گنگره به اطالع نویسندگان مقاالت 

 رسید. 

در طي مدت تعیین شده برای های تخصصي: کارگاه

ها در زمان برگزاری کنگره، پیشنهاداتي از برگزاری کارگاه

های طرف پژوهشگران و صاحبنظران در حوزه سیستم

عد فازی و هوشمند به دبیرخانه کنگره ارسال گردید که ب

های انجام شده تعداد پنج کارگاه به شرح زیر از بررسي

 :مورد تایید قرار گرفت

 Rافزارنرم در فازی اعداد حسابماشین 

 پرچمي دکترعباس برگزارکننده:

 نرم در جمعي هوش های-الگوریتم سازی-شبیه 

 متلب افزار

 دختفاطمي : دکترحمیدهبرگزارکننده

 و فازی یهامجموعه هایتعمیم انواع معرفي 

 گیریتصمیم مسائل در آنها کاربرد

 پور احمدی علي لعیا دکتر برگزارکننده:

 علوم در کار و کسب توسعه و کارآفریني 

 کاوی داده و محاسباتي

 سجادی ابراهیم دکتر برگزارکننده:

 استفاده با هوشمند و الکترونیکي پرسشنامه 

 داکس-ازگوگل

 .نگارستاني حسین آقای برگزارکننده:

های الزم برای برگزاری کنگره، از راستای هماهنگي در

، جلسات هفتگي کمیته اجرایي در 5/7/1396تاریخ 

روزهای چهارشنبه برگزار گردیده است. در این جلسات، 

اعضای کمیته به طور خالصه گزارشي از اقدامات انجام 

شده خود در طول یک هفته  ارائه داده و به بحث و گفتگو  

رباره اقدامات مورد نیاز در راستای برگزاری و تبادل نظر د

 کنگره مي پرداختند. 
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های اعضای کمیته اجرایي، الزم به ذکر است که با پیگیری

ها و مراکز زیر به طور رسمي از ششمین کنگره سازمان

های فازی و هوشمند ایران حمایت مشترک سیستم

 معنوی و مالي کردند:

 های فازی ایرانانجمن سیستم -

 های هوشمند ایرانانجمن سیستم -

 انجمن آمار ایران -

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم -

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان -

 موسسه تحقیقات ریاضي دکتر مصاحب -

 اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان -

 مرکز پژوهشي ریاضي ماهاني -

 IEEEبخش ایران   -

- IEEE بخش مرکز 

 مجتمع آموزش عالي بم -

 جهاد دانشگاهي کشور -

 نورددانشگاه بج -

 کرمان استان شعب مدیریت -ارتتج بانک -

 کشور فناوران و گرانپژوهش از حمایت صندوق -

[1] http://fa.uk.ac.ir/Default7.aspx?Id=6510 

                                      

 فاطمه کوچکي نژاد                                           

 دانشجوی پسادکتری                                          

 بخش امار دانشگاه شهید باهنر کرمان                               

 

 سومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی 

 

در  1396اسفند  17-15این کنفرانس در روز های 

گردد. اطالعات تکمیلي برگزار مي مجتمع آموزش عالي بم

 را در سایت کنفرانس به آدرس زیر مالحظه فرمائید: 

http://csiec2018.bam.ac.ir 

 

  یازدهمین کنفرانس بین المللي تحقیق در

  بملیات ایران 

 

اردیبهشت   14تا  12این کنفرانس در روز های 

در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد و  1397

مي باشد.  96بهمن  30قاله تا تاریخ فرصت ارسال م

اطالعات تکمیلي را  در سایت سمینار به آدرس زیر 

  مالحظه فرمائید:

http://www.icors2018.com/ با حضور رییس کنگره، جلسات هفتگي کمیته اجرایي 

 روسای کمیته های علمي، رییس کمیته اجرایي و سایر اعضا 

http://csiec2018.bam.ac.ir/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpIax16LZAhVChiwKHTX0C0QQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icors2018.com%2F&usg=AOvVaw0I_-XF1sdAENuD-xYIXf_v
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpIax16LZAhVChiwKHTX0C0QQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icors2018.com%2F&usg=AOvVaw0I_-XF1sdAENuD-xYIXf_v
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 گیریالمللی علوم تصمیمسومین کنفرانس بین 

 هوشمند

 

 

در  1397اردیبهشت  21-19این کنفرانس در تاریخ 

زار گتهران بردانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 

فرصت ارسال مقاله  97فروردین  10خواهد شد و تا 

دارد. اطالعات تکمیلي را در سایت کنفرانس به 

 آدرس زیر مالحظه فرمائید:

http://www.ids-conference.com 

 

 

 

 هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی 

 
 

مرحوم دکتر استاد و گرامیداشت  با یاداین سمینار 

)از اعضای هیات مؤسس انجمن  ناصررضا ارقامي

اردیبهشت  20و  19در روز های های فازی ایران( سیستم

در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد و تا  1397

فرصت ارسال مقاله وجود دارد.  96اسفند  20تاریخ 

س زیر اطالعات تکمیلي را  در سایت سمینار به آدر

 مالحظه فرمائید:

https://sfsp8.um.ac.ir 

                                                         

 حسن میش مست نهي                                                 

 ن و بلوچستاندانشگاه سیستا                                       
hmnehi@hamoon.usb.ac.ir  

http://www.ids-conference.com/
https://sfsp8.um.ac.ir/
mailto:hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
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 های فازیهای خارجی مرتبط با گرایشکنفرانس

های در زمینه مهم خارجيهای و کنگره هاکنفرانس

 سالنیمه اول های فازی که در مختلف مرتبط با سیستم

 باشند:رح زیر ميمیالدی برگزار خواهند شد، به ش 2018

 

 6th International Conference of Artificial 

Intelligence and Fuzzy Logic (AI & FL 2018) 

Event URL: 

http://cse2016.org/2018/aifl/index.html 
Date: 2018.03.24 
End Date: 2018.03.25 
Country: Switzerland 
Location: Geneva 

 

 10th International Conference on 

Advanced Computational Intelligence 

Event URL:  

http://www.icaci2018.org/ 
Date: 2018.03.29 
End Date: 2018.03.31 
Country: China 
Location: Xiamen 
 

 ASCE-ICVRAM-ISUMA and 
UNCERTAINTIES Conferences 

 
Event URL:  

http://icvramisuma2018.org/ 
Date: 2018.04.08 
End Date: 2018.04.11 
Country: Brazi 
Location: Florianópolis 
 

 The 33rd ACM SIGAPP Symposium On 

Applied Computing 

Event URL:  

https://www.sigapp.org/sac/sac2018/ 
Date: 2018.04.09 
End Date: 2018.04.13 
Country: France 
Location: Pau 
 

 IEEE 12th International Symposium on 

Applied Computational Intelligence and 

Informatics 

Event URL:  

http://conf.uni-obuda.hu/saci2018/ 

Date: 2018.05.17 
End Date: 2018.05.19 
Country: Romania 
Location: Timisoara 
 

 ICFSNC 2018 : 20th International 

Conference on Fuzzy Systems and Neural 

Computing 

Event URL:  

https://waset.org/conference/2018/05/be
rlin/ICFSNC 

Date: 2018.05.21 
End Date: 2018.05.22 
Country: Germany 
Location: Berlin 
 

 2018 IEEE Conference on Evolving and 

Adaptive Intelligent Systems (EAIS) 

Event URL:  
http://easyconferences.eu/eais2018/index.htm

l 
Date: 2018.05.25 
End Date: 2018.05.27 
Country: Greece 
Location: Rhodes 
 

 World Automation Congress 2018 

Event URL:  
http://www.wacong.org/WAC2018/index.html 
Date: 2018.06.03 
End Date: 2018.06.06 
Country: USA 
Location: Washington 
 

 ICDSIAI'2018: International Conference on 

Data Science and Intelligent Analysis of 

Information'2018 

Event URL:  

http://pma.fpm.kpi.ua/en/icdsiai/ 
Date: 2018.06.04 
End Date: 2018.06.07 
Country: Ukraine 
Location: Kiev 
 

 17th International Conference on 

Information Processing and Management 

of Uncertainty in Knowledge-Based 

Systems 

Event URL: 

http://ipmu2018.uca.es/ 

http://cse2016.org/2018/aifl/index.html
http://christianservin.com/fuzzy/www.icaci2018.org
http://christianservin.com/fuzzy/www.icaci2018.org
http://icvramisuma2018.org/
http://icvramisuma2018.org/
http://www.dmi.unipg.it/bista/organizing/KRR@sac2018/
http://www.dmi.unipg.it/bista/organizing/KRR@sac2018/
http://conf.uni-obuda.hu/saci2018/
http://conf.uni-obuda.hu/saci2018/
http://conf.uni-obuda.hu/saci2018/
http://easyconferences.eu/eais2018/index.html
http://easyconferences.eu/eais2018/index.html
http://www.wacong.org/WAC2018/index.html
http://pma.fpm.kpi.ua/en/icdsiai/
http://pma.fpm.kpi.ua/en/icdsiai/
http://pma.fpm.kpi.ua/en/icdsiai/
http://ipmu2018.uca.es/
http://ipmu2018.uca.es/
http://ipmu2018.uca.es/
http://ipmu2018.uca.es/
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Date: 2018.06.11 
End Date: 2018.06.15 
Country: Spain 
Location: Cadiz 
 

 2018 IEEE International Conference on 

Computational Intelligence and Virtual 

Environments for Measurement Systems 

and Applications (CIVEMSA) 

Event URL:  

http://civemsa2018.ieee-ims.org/ 
Date: 2018.06.12 
End Date: 2018.06.14 
Country: Canada 
Location: Ottawa 
 

 2018 IEEE International Conference on 

Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 

Event URL:  

http://www.ecomp.poli.br/~wcci2018/ 
Date: 2018.07.08 
End Date: 2018.07.13 
Country: Brazil 
Location: Rio de Janeiro 
 

 2018 IEEE World Congress on 

Computational Intelligence 

Event URL:  

http://www.ecomp.poli.br/~wcci2018/ 
Date: 2018.07.08 
End Date: 2018.07.13 
Country: Brazil 
Location: Rio de Janeiro 

  
 

 محسن عارفي 

 )دانشگاه بیرجند(

Arefi@Birjand.ac.irEmail:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 لایک گفت. کتر بااسیلي نورا دبوت حق راد 

دکتر عباسعلي نورا، 

عضو هیئت علمي گروه 

ریاضي دانشگاه سیستان و 

نیمه شب  بلوچستان

در سن  96دوازدهم دیماه 

سالگي دعوت حق را  64

لبیک گفت. ایشان پس از 

آماری و تحقیق در رشته ریاضیات کسب دکتری در 

و پس از  1359سال عملیات از دانشگاه اکستر در 

به استخدام دانشگاه  1360بازگشت از تحصیل،  در سال 

سیستان و بلوچستان درآمد و کار تدریس در گروه ریاضي 

را آغاز نمود و تا آخرین روزهای حیات،  ارتباط خود را در 

چستان امر تدریس و تحقیق با دانشگاه سیستان و بلو

بخش زیادی از تحقیقات ایشان در زمینه  حفظ کرد.

 فازی است. یتحلیل پوششي داده ها

 روحش شاد و یادش گرامي                        

 حسن میش مست نهي                           
 نماینده انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان               

 
 

  گفت.فاني را وداع دار دکتر حامدرضا طارقیان 
 
 

، حامدرضا طارقیاندکتر 

دانشکده علوم   استاد

ریاضي دانشگاه فردوسي 

 1396دیماه  21در مشهد

 دکتر به دیار باقي شتافت. 

 تحصیالت طارقیان

کارشناسي خود را در رشته مهندسي ساختمان در پلي 

مهندسي صنایع  تکنیک نیوکاسل و دوره کارشناسي ارشد

ریت را در دانشگاه کرانفلید انگلستان و دکتری علم مدی

ایشان اشاره ق کاری بگزیده ای از سوادر اینجا به  ید.گذران

 مي شود.

http://civemsa2018.ieee-ims.org/
http://civemsa2018.ieee-ims.org/
http://civemsa2018.ieee-ims.org/
http://civemsa2018.ieee-ims.org/
http://www.ieee-wcci.org/
http://www.ieee-wcci.org/
http://www.ieee-wcci.org/
http://www.ieee-wcci.org/
mailto:Arefi@Birjand.ac.ir
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 :سوابق آموزشي و پژوهشي 

 ضو هیأت علمي دانشگاه فردوسي سال ع 27بیش از  -1

سرپرستي و راهنمایي پایان نامه دانشجویان مقاطع  -2

 کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتری

و ترجمه بیش تالیف و  مقاله علمي 53 چاپ بیش از -3

که ترجمه کتابي تحت عنوان  ،کتاب دانشگاهي 7از 

مقدمه ای بر منطق فازی برای کاربردهای »

به صورت مشترک با جناب اقای دکتر علي  «بملي

 وحیدیان کامیاد یکي از آنهاست.

طرح پژوهشي تصویب شده در  10ارایه بیش از  -4

 ي مشهدشورای پژوهشي دانشگاه فردوس

 :سوابق اجرایي 

مدیر دفتر نظارت و ارزیابي دانشگاه فردوسي  -1

 (1381- 1384ماه،  36مشهد) به مدت 

 سرپرست کتابخانه دانشکده ریاضي -2

 رییس دانشکده علوم ریاضي -3

رییس کمیته تخصصي علوم پایه هیأت ممیره  -4

 ماه(. 3سال و  6)به مدت  دانشگاه فردوسي مشهد

)به مدت  دوسي مشهدعضو هیأت ممیزه دانشگاه فر -5

 ماه (. 3سال و  6

نماینده هیات جذب اعضا هیات علمي در دانشکده  -6

 دانشگاه فردوسي -علوم ریاضي 

 ، وعضو هیات تحریریه مجالت دانش و فناوری -7

 تحول پژوهشنامه مدیریت و

 مدیر مسئول مجله ایراني آنالیز عددی و بهینه سازی -8

     هینه سازیدبیر علمي اولین سمینار کنترل و ب -9

 و یادش گرامي روحش شاد                             

 حسن حسن پور                                               

 دانشگاه بیرجند                                                   

 الارت واکر درگذشت پروفسور  

 

واکر    پروفسور

(Elbert A. 

Walker) اد ستا

دانشگاه ریاضي 

 در نیومکزیکو، يایالت

فوریه  11و در  در هاستویل تگزاس متولد شد 1930 سال

از دانشگاه درگذشت. وی کارشناسي ارشد خود را  2018

از دانشگاه  خود را آمار و دکترای در رشتهکلرادو  يایالت

های واکر سال ریاضي دریافت نمود. در رشتهنزاس اک

ان پژوهشگر ریاضي در آژانس را به عنو 1956و 1955

امنیت ملي امریکا در واشنگتن و سپس دوران خدمت 

ابتدا در  1987تا  1956 هایدانشگاهي خود را طي سال

 نیومکزیکو يایالتنزاس و سپس در دانشگاه ادانشگاه ک

 سپری نمود.

به تالیف یا  جمله فعالیت های علمي واکر مي توان از

تالیف یا  ،کتاب 4راستاری کتاب و وی 8 همکاری در تالیف

 مقاله 65 پژوهشي و مقاله علمي 95همکاری در تالیف 

هایي از قبیل  در زمینهمروری، کنفرانسي یا چکیده مقاله 

محاسبات در  آمار، کاربردهای های ابلي،نظریه گروه

مجموعه منطق فازی و ها،مشبکه تحقیقات ریاضي، نظریه

عالوه بر این، وی  ود.اشاره نم 2های فازی معمولي و نوع 

دکتری، عضویت در انجمن های  دانشجوی 13راهنمایي 

مسئولیت  های پژوهشي متعدد، و علمي متعدد، گرنت

 عالقمندان .گوناگوني را در کارنامه خود دارد های علمي

به ادرس زیر  توانندمي از جزئیات رزومه ویبرای اطالع 

 د.اینمراجعه نم

http://emmy.nmsu.edu/~elbert 

 

 حسن پور  حسن                                                    

   دانشگاه بیرجند                                                      

http://emmy.nmsu.edu/~elbert
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 هاها و سازماننمایندگان انجمن در دانشگاه

 دانشگاه اصفهان

 ای دکتر رحمت ا... هوشمندجناب آق

 دانشگاه امام حسین)ع(

 جناب آقای دکتر سید محمد علوی

 دانشگاه ایالم

 سلمان احمدی جناب آقای دکتر

 بجنورددانشگاه 

 جناب آقای محمود بخشي

 بوعلي سینادانشگاه 

 جناب آقای دکتر محمدحسن مرادی

 دانشگاه بیرجند

 جناب آقای دکتر محسن عارفي

 امام لملليابین دانشگاه 

 ()رهخمیني

جناب آقای دکتر عبدالرحمن 

 رازاني

 پیام نور مازندران دانشگاه 

 يداود درویش جناب آقای 

 تربیت مدرسدانشگاه 

 جناب آقای دکتر وحید جوهری  مجد

 دانشگاه تربیت معلم

 منوچهر کالرستاقي دکترجناب آقای  

 دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ن

 رضاپورآقای دکتر شهرام 

 دانشگاه خوارزمي

جناب آقای دکتر منوچهر 

 کالرستاقي

 سمنان دانشگاه 

 دکتر محمدرضا صافي جناب آقای 

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مست نهيجناب آقای  دکترحسن میش

 و  جناب آقای  دکتر سید مسعود برکاتي

 شاهددانشگاه 

 جناب آقای دکتر محمدعلي 

 نصر آزاداني 

 باهنر کرمان دانشگاه شهید

 دکتر علیرضا عرب پور جناب آقای 

 

 دانشگاه شهید بهشتي

 جناب آقای دکتر رجبعلي برزویي

 شیرازدانشگاه 

 نیاجناب آقای دکتر فریدون شعباني

 دانشگاه صنعتي بابل

 جناب آقای دکترحسین هدایتي

 نصیر خواجهصنعتي دانشگاه 

 جناب آقای دکتر علیرضا فاتحي

 نددانشگاه صنعتي سه

جناب آقای دکتر افشین ابراهیمي و 

 دکتر  بهروز علیزاده

 دانشگاه صنعتي شریف

 دانشگر جناب آقای دکتر امیر

 دانشگاه صنعتي شیراز

جناب آقای دکترحمیدرضا ملکي،  

دکتر رضا جاویدان و  دکتر مختار 

 شاصادقي

 صنعتي همدان دانشگاه 

 دکتر محمود پری پور جناب آقای 

 یه دامغاندانشگاه علوم پا

 فردجناب آقای دکتر امید سلیماني

 فردوسي مشهد دانشگاه 

دکتر   وبهرام صادقپور  جناب آقای دکتر

 محمدرضا اکبرزاده توتونچي

 فناوری های نوین قوچاندانشگاه 

 بهرام فرهادی نیا جناب آقای دکتر
 

 قمدانشگاه 

 جناب آقای دکتر احمدی نیا

 دانشگاه گیالن

 رد باغرامیانجناب آقای دکترآلف

 دانشگاه لرستان/علوم پایه

 جناب آقای دکتر مجید یاراحمدی

 دانشگاه مراغه

 جناب آقای دکتر بیاض دارابي

 ( رفسنجانعصر)عجدانشگاه ولي

سیدعلي محمد  جناب آقای دکتر 

 محسن الحسیني

 یاسوجدانشگاه 

 جناب آقای مظفر گودرزی

 

 دانشگاه یزد

 جناب آقای دکتر ولي درهمي و

 دکتر مدرس مصدق

 دانشگاه آزاد واحد اراک

 جناب آقای دکتر مجید علوی

 

 دانشگاه آزاد واحد اردبیل

 وندجناب آقای دکتر ناصر  میکائیل

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

 سرکار خانم دکتر مهناز برخورداری

دانشگاه  آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 

 دکتر مجید نوجوانجناب آقای 

 زاد واحد تهران شمالدانشگاه آ

 سرکار خانم دکترمژده افشار

 دانشگاه آزاد واحد شهریار

 سرکار خانم دکتر الهام احمدی

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 جناب آقای دکتر توفیق الهویرانلو

 دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

 جناب آقای دکتر محمود اوتادی

 دانشگاه  آزاد واحد قائمشهر

دکترمحمدعلي ادبي  جناب آقای

 تبار

 قم واحد آزاد دانشگاه

 جناب آقای رضا احسن

 واحد قوچان آزاد اسالمي   دانشگاه 

 دکتر حمید طباطبایيجناب آقای  

 دانشگاه آزاد واحد کرج

 جناب آقای دکتر رضا عزتي

 آزاد واحد نجف آباددانشگاه 

 جناب آقای دکتر علیرضا حاجیان

 نراقدانشگاه  آزاد اسالمي واحد 

 دکتر مجید رستميجناب آقای  

واحد نور )مرکز  دانشگاه آزاد اسالمي

 محمود آباد(

 مهندس روح ا... مقصودی جناب آقای  

 دانشگاه آزاد واحد ورامین

 سرکار خانم دکتر نازنین احمد 
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 تاریخ:

 

 شماره:

 

 پیوست: 

 

 انجمن

 های فازی ايرانسيستم

 

 www.fuzzy.irوبگاه: ،  88639285تلفن و دورنگار:  .2، طبقه اول، واحد3احمد، کوچه پنجم، پالکتر از تقاطع آلخیابان کارگـر شمالي، باال  -تهران

 يیقدرخواست بضویت حق

 مشخصات فردی .1

 .................................................................................نام خانوادگي: ..........   نام: .......................................................................................

First Name: ……………………………………………………………  Last Name: ………………………………………………………… 

 حل تولد: ...............................      شماره شناسنامه: .........................  تاریخ تولد: روز ............  ماه .............  سال .......................      م        ،  زن مرد 

 مشخصات تحصیلي و شغلي .2

 .......)ذکر شود( ...................................................غیره        کارشناسي       کارشناسي ارشد      آخرین مدرک تحصیلي اخذ شده:   دکتری

      .............................................................. تخصص:  ..................................سال دریافت آخرین مدرک: ...............................      رشته تحصیلي: ...............................

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

         دانشجوی کارشناسي ارشد      دانشجوی دکتری      مربي      استادیار      دانشیار      استاد مرتبه علمي:    

 )ذکر شود( ................................غیره         دانشجوی کارشناسي

 .........................................................................................................................................................................................: .تي برای مکاتبه و ارسال مرسوالتپسنشاني 

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

 ................................................................................................................................................................................................................... نشاني محل خدمت یا تحصیل:

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

 ....................................................................................................)ضروری(الکترونیکي:  نشاني ...................       .............................................همراه:)ضروری(  تلفن

 ..............................        دورنگار محل خدمت یا تحصیل: ..................................................................تلفن محل خدمت یا تحصیل: .............................................

   97تا مهر  96: حق بضویت مهراطالبات مربوط به بضویت .3

 ریال 000/100/1ه  دو سال                ریال 000/600 یکساله                          :حق عضویت برای اعضای پیوسته .1

 ریال 000/600 دوساله                ریال 000/400یکساله           :حق عضویت برای اعضای وابسته و دانشجویي .2

 و تاریخ امضا                                های فازی ایران:......................      آخرین سال عضویت در انجمن سیستم

____________________________________________________________________________________        

 توضیحات:

 خواهد بود. "وابسته"منوط به  داشتن مدرک کارشناسي ارشد یا باالتر است. در سایر موارد، عضویت به صورت  "پیوسته"عضویت  .1

 توانند به عضویت هیات مدیره انجمن درآیند.در مجمع عمومي صاحب رای هستند و مي "یوستهپ"نامه انجمن، فقط اعضای طبق اساس .2

 پرداخت حق بضویت به سه شکل مقدور است: .3

i. پرداخت آنالین در پایگاه انجمن 

ii.  های فازی ایران،بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898واریز به حساب جاری شماره 

iii.  ها و موسسات آموزشي.از نمایندگان انجمن در دانشگاهپرداخت به یکي 
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 قابل توجه فارغ التحصیالن محترم دکتری و استادان محترم راهنما

 

های فازی، شامل شرح حال مختصر دانشجو ا سیستمهای دکتری مرتبط بنامهخواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از پایان

)مشخصات مقاطع تحصیلي قبلي و سال ورود به مقطع دکتری(، استاد/استادان راهنما و مشاور، عنوان و چکیده مختصری از 

سکن شده پایان نامه، و تاریخ دفاع، با افعال سوم شخص مفرد، و لیست مقاالت پذیرفته شده مستخرج از آن را همراه با عکس ا

دانش آموخته در قالب فایل ورد، جهت درج در خبرنامه به نماینده انجمن در دانشگاه خود تحویل داده یا به پست الکترونیکي 

 خبرنامه ارسال نمایید.
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 :نهای فازی ایرامزایای بضویت در انجمن سیستم

 های علمي انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش -1

 در سال(،)سه شماره  (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشي انجمن -دریافت مجله علمي -2

 ."های فازی و رایانش نرمسری سیستم"های دریافت کتاب -3

 :های فازی ایرانابضای حقوقي انجمن سیستم

 ورددانشگاه بجن 

 دامغان دانشگاه 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشگاه صنعتي شریف 

 دانشگاه مازندران 

 ژوهشي ابرساختارهای جبریمرکز پ 

 ایران آمار مرکز 

  

  

 

 


