
Hp1353hp 

 

 

  

  

 

 
11 
2و1  

1398 
  38و37

  
 سال
 شماره

  بهار و تابستان
  خبرنامه    پياپيهاي  شماره

 هاي فازي ايرانانجمن سيستم



 فهرست

  3  ......................................................................................  ريسردب سخن

  3  ..............  يشناس مياقل و يهواشناس در يفاز منطق يكاربردها

  5  ..............  يفاز منطق پدر درگذشت سالگرد نيدوم مناسبت به

  9  .......................... ................................  انجمن يعموم مجمع گزارش

  10  ..........................................  انجمن رهيمد اتيه انتخابات گزارش

  10  ......................  يفاز احتمال و آمار يمل ناريسم نينهم گزارش

  11  ....................................  يشواهد استنباط ارنيسم نياول گزارش

 كنفرانس نيسوم يبرگزار جهت شده انجام اقدامات گزارش

  12  ................................................................  نرم محاسبات يالملل نيب

  13  ...........................  يدكتر برتر رساله و برتر شكسوتيپ از ريتقد

  13  ....................................................  يدكتر مقطع آموختگان دانش

  15  .....................................................................................  كتاب يمعرف

  16  ........................................................  يخارج معتبر مجالت يمعرف

  17  ........................  يفاز يشهايگرا با مرتبط يداخل يها كنفرانس

  18  ......................  يفاز يشهايگرا با مرتبط يخارج يها كنفرانس

  

قابل توجه فارغ التحصيالن محترم دكتري و 

  استادان محترم راهنما

هاي  رسالهخواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از 

هاي فازي، شامل شرح حال  دكتري مرتبط با سيستم

لي و مشخصات مقاطع تحصيلي قب(مختصر دانشجو 

راهنما و  )ان(، استاد)سال ورود به مقطع دكتري

و تاريخ دفاع،  با افعال  رسالهمشاور، عنوان و چكيده 

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 

خود تحويل داده يا به نماينده انجمن در دانشگاه 

 .پست الكترونيكي خبرنامه ارسال نماييد
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  سخن سردبير

خوانندگان محترم خبرنامه و تمامي  حضوربا سالم        

  .هاي فازي مندان حوزه نظريه مجموعه عالقه

گونه كه خوانندگان محترم مستحضرند، نظريه  همان      

هاي فازي به سرعت رو به گسترش است و در اين  مجموعه

جادارد . دنسزايي دار ژوهشگران ايراني نيز سهم بهپعرصه 

ران اين عرضه تشكر و به گ از زحمات تمامي پژوهش

  . نماييمرض عهمگي خسته نباشيد 

خواهم به آن اشاره كنم، ضمن ارج  اي كه بنده مي نكته

توجه در اين حوزه،  نظريهاي  نهادن به تمامي پژوهش

. هاي كاربردي است گران محترم به پژوهش پژوهشدادن 

چه در كسوت عضو هيات علمي و (كشيم  اگر زحمتي مي

چه خوب ) چه در كسوت دانشجوي تحصيالت تكميلي

اي كاربردي باشد تا دردي  راستاي حل مسئلهاست كه در 

گونه  اين. اي دوا كند و گرهي از جايي باز نمايد از گوشه

اي به انجام برسد، و از حد يك  نامه يا رساله نباشد كه پايان

يا چند نسخه چاپي يا الكترونيكي زينت بخش قفسه 

گونه كار كردن قدري مشكل به  شايد اين. رود، فراتر نهايي

ساير حوزه ها اعم از ارتباط با . شدني است رسد، ولينظر ب

، برگزاري نشست هاي ...و  فني و مهندسي علوم انساني،

يابي و انجام كارهاي مشترك،  مشترك جهت مسئله

  .تواند يك راهكار باشد مي

دار، در جهت  به اميد روزي كه تمامي اقدامات ما جهت

 و به قولي ازكشايي از كارها باشد،  خدمت به مردم و گره

  .حد پژوهش براي پژوهش فراتر رويم

  )دانشگاه بيرجند( حسن حسن پور - سردبير                 

كاربردهاي منطق فازي در هواشناسي و اقليم 

  شناسي

از منظر تخصصي، هواشناسي به مطالعه جو و عناصر آن 

آب و (در كوتاه مدت مي پردازد در حالي كه اقليم شناسي 

. دهد ازه زماني بلند مدت را مد نظر قرار ميب) هواشناسي

از سوي ديگر رفتار جو بسيار آشوبناك بوده و سرشار از 

در مطالعات جوي استفاده از ابزارهاي . قطعيت است عدم

. قطعيت بخصوص آمار و احتماالت بسيار مرسوم است عدم

هاي علمي ديگر،  در اين حوزه نيز همانند بسياري از حوزه

در اين يادداشت به . رود موفقي داشته استمنطق فازي و

هاي فازي  دو دسته از مهمترين كاربردهاي نظريه مجموعه

اين دو . گردد در هواشناسي و اقليم شناسي اشاره مي

دسته عبارتند از كاربردهاي منطق فازي در پيش بيني و 

هاي  نيز كاربرد مستقيم مفاهيم منطق و نظريه مجموعه

يادداشت باعث ترغيب متخصصين و  اميد است اين.  فازي

تر دراين  دانشجويان عالقمند براي كار علمي گسترده

هاي پژوهشي كاربردي بسيار  چراكه فرصت ،زمينه گردد

  .اي در اين زمينه وجود دارد گسترده

هاي فازي،  مجموعه ي اول از كاربردهاي نظريه ي دسته

ي ها هاي فازي و نيز سيستم استفاده از مفهوم مجموعه

از . فازي براي پيش بيني پارامترهاي مختلف جوي است

آنجا كه منطق فازي به عنوان يك ابزار قدرتمند براي 

توان  قطعيت بسيار حايز اهميت است، مي سازي عدم مدل

از آن براي پيش بيني پارامترهاي همراه با عدم قطعيت 

از منطق فازي و ] 1[به عنوان مثال در . استفاده نمود

ه ويت براي پيش بيني رعد و برق استفاده شدتوابع عض

براي بررسي مهارت روش پيشنهادي، اين الگوريتم . است

براي پيش بيني رعد وبرق در شهر گوانگجو كره جنوبي به 

معموال شرايط آب و هوايي يك منطقه در . كار گرفته شد

تواند بر ميزان آلودگي هوا اثرگذار  فصول مختلف سال مي

ز منطق فازي براي پيش بيني آلودگي هوا ا] 2[در . باشد

در بين . ه استكيفيت آن استفاده گرديد ي و مطالعه

هاي پيچيده است  پارامترهاي جوي، بارش يكي از پديده

. است كه هميشه پيش بيني آن همراه با چالش بوده

تواند به  بارش مي ي هاي فصلي و ماهانه بيني پيش

حوادث غيرمترقبه،  گيران براي پيشگيري از وقوع تصميم

ريزي براي ميزان حجم  ريزي براي بحران و نيز برنامه برنامه
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هاي فازي  از سيستم] 3[در . مخازن سدها كمك نمايد

بيني بارش براي دو  عصبي مبتني بر موجك براي پيش

طور  هب. ه استايستگاه هواشناسي در تركيه استفاده گرديد

از يك سيستم نيز براي پيش بيني بارش ] 4[مشابه در 

كه رطوبت نسبي، دما، جهت باد،  ه استفازي استفاده شد

هاي اين سيستم  پوشش ابر و دماي سطح به عنوان ورودي

 .ندا هفازي در نظر گرفته شد

از مخاطرات اقليمي است كه امروزه با  يخشكسالي يك

گرمايش جهاني بسياري از مناطق جهان را تحت تاثير 

برخي از پارامترهاي جوي  ي با مطالعه. قرار داده است

بيني  بيني نمود و از اين پيش توان خشكسالي را پيش مي

از يك سيستم ] 5[در . براي مديريت شرايط استفاده نمود

بيني بلند مدت  فازي مبتني بر موجك براي پيش

 يابيبه منظور ارز] 6[در . ه استخشكسالي استفاده گرديد

سلسله  ليتحل از روش يبه خشكسالنسبت   يريپذ بيآس

 م،يمتشكل از پنج شاخص اقلو منطق فازي  يمراتب

و منابع آب  ياراض يتراكم آبراهه، كاربر ،يتوپوگراف

 يبررسدر اين پژوهش، . ه استاستفاده شد ينيرزميز

 ينشان داد نواح رانيا يسال خشك يريپذ بينقشه آس

شرق، جنوب، شمال شرق و جنوب شرق كشور  ،يمركز

 يليخ ايكم  يليخ يريپذ بيآس ي ردهدو به طور عمده در 

زاگرس و  يها كوه رشته ينواح نيهمچن. اند قرارگرفته اديز

اكثر مناطق شمال غرب . رنديگ يقرار م اديز ي ردهالبرز در 

 يها   ردهدر  يسواحل شمال نيكشور همچن بو غر

عامل در  نيا. كم قرار دارند يليمتوسط تا خ يريپذ بيآس

تا متوسط  اديدر محدوده ز هياروم چهاياطراف در هيناح

  .بود ريمتغ

كاربردهاي منطق فازي در هواشناسي و اقليم شناسي 

دسته دوم از كاربردها، . شود محدود به پيش بيني نمي

استفاده مستقيم از مفاهيم اين منطق است كه به برخي از 

از منطق فازي براي طبقه ] 7[در . گردد آنها اشاره مي

در اين . ه استشناسي استفاده گرديدبندي شرايط هوا

مقاله از توابع عضويت فازي براي ميزان ابر، سرعت باد و 

تا با كمك نگاشت دمايي،  هرطوبت نسبي استفاده شد

براي ارزيابي ] 8[در . شرايط هواشناسي طبقه بندي شود

هاي انتقال قدرت در  قابليت اطمينان سيستم

يي استفاده هاي مرتبط با شرايط آب و هوا خاموشي

در اين مقاله دو نوع شرايط هوايي نرمال و . ه استگرديد

احتمال  ي غير نرمال به كمك توابع عضويت فازي و نظريه

و به كمك آن خاموشي هاي مرتبط با  هسازي گرديد مدل

 .ه استاين نوع شرايط آب و هوايي مورد مطالعه قرار گرفت

يد، تعيين هاي توليد الكتريسيته از نور خورش در سيستم

ماكزيموم توان، براي تنظيم عملكرد سيستم در  ي نقطه

توليد انرژي الكتريكي،  بسيار حائز اهميت  ي شرايط بهينه

از يك كنترل كننده مبتني بر منطق فازي ] 9[در . است

هاي توليد الكتريسيته از نور  براي توان توليدي سيستم

 . است هخورشيد در شرايط نامساعد جوي  استفاده گرديد

از منطق فازي براي مطالعه اثرات تغيير اقليم بر ] 10[در 

.  ه استدشهاي مختلف دريايي استفاده  آسيب پذيري گونه

فازي براي  ي يك سيستم خبره] 11[همچنين در 

اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي در هندوستان  ي مطالعه

در اين مقاله، برخي متغيرهاي فازي . ه استارائه گرديد

نند افزايش دما، مخاطرات جوي، موجودي آب شيرين، ما

بارندگي موسمي و جنگل زدايي به عنوان ورودي و ميزان 

توليدات كشاورزي به عنوان متغير فازي خروجي در نظر 

  .ه اندگرفته شد

مطالعات  ي در پايان، شايان ذكر است كه در زمينه

 شناسي مشهد سه گروه پژوهشي اقليمي، پژوهشكده اقليم

 و» شناسي كاربردي قليما«  ،»شناسي بالياي جوي اقليم«

به عنوان متولي مطالعات را تشكيل داده » تغيير اقليم«

هاي فصلي كشور، آماده  بيني اقليمي و صدور پيش

  .همكاري با محققين گرامي و دانشجويان محترم مي باشد
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اد دانشكده فني سيد محمود طاهري است - ايرنا -تهران
هاي علمي پروفسور  دانشگاه تهران با اشاره به فعاليت

عسكرزاده گفت، نوآوري پروفسور عسكرزاده اين  عليي لطف
بود كه رياضياتي را پيشنهاد داد كه بتوان طبق آن، 

سازي كرد و سپس  مفاهيم نادقيق را به نحو مناسبي مدل
  . دها مطرح كر قواعد رياضي براي بررسي اين مدل

، )معروف به پروفسور زاده(علي عسكرزاده ي پروفسور لطف
تبار و مبدع منطق فازي، در شانزدهم  دانشمند ايراني

دومين  در آستانه. چشم از جهان فرو بست 1396شهريور 
مناسب ديديم كه با سيد محمود  سال درگذشت وي

طاهري استاد دانشكده فني دانشگاه تهران، دانش آموخته 
رياضيات فازي و  رياضي و پژوهشگر در حوزهرشته آمار 

  .وگو كنيم كاربردهاي آن، گفت

هاي علمي  طاهري عالوه بر آشنايي با فعاليتدكتر 
پروفسور زاده، چند بار با وي مالقات داشته و براي چندين 

هاي فازي ايران  سال عضو هيات مديره انجمن سيستم
دانشگاه وگو كه در دانشكده فني  در اين گفت. بوده است

محل تحصيل پروفسور زاده در مقطع مهندسي (تهران 
انجام شد، موضوعاتي در خصوص مباني منطق فازي، ) برق

هاي مرتبط با  اهميت و كاربردهاي آن و همچنين فعاليت
  .هاي فازي در ايران طرح شد سيستم

كه اولين بار در دهه ) Fuzzy Logic(منطق فازي 
از پروفسور زاده در نشريه  اي ميالدي در قالب مقاله 1960

اطالعات و كنترل مطرح شد، بر اين مبنا استوار است كه 
همه مفاهيم در قالب منطق دوارزشي صفر و يك و درست 

و ما در زندگي روزمره  ندبندي نيست و نادرست قابل طبقه

بيشتر با مفاهيمي روبرو هستيم كه با درجات مختلفي، 
اين نظريه . ه هستندبين صفر و يك، عضوي از يك مجموع

هاي  هاي مختلف علوم و مهندسي به فناوري در عرصه
  .مختلف منجر شده است

گذر از مرزهاي منطق دوارزشي : منطق فازي

  نهايت ارزشي ارسطويي به منطق بي

پروفسور لطفي زاده در چه زماني موضوع رياضيات فازي _
و منطق فازي را مطرح كرد؟ در مورد اين نوع از رياضيات 

  و داليل طرح آن توضيح دهيد؟

مشهور پروفسور زاده با  مقاله :سيد محمود طاهري
 1965در سال ) Fuzzy Sets(هاي فازي  عنوان مجموعه

البته . منتشر شد) شمسي 1344برابر سال (ميالدي 
ايشان پيش از آن چندين كار علمي در زمينه 

كنترل و همچنين كتابي با  ها و نظريه سيستم نظريه
فازي به   واژه. هاي خطي نوشته بودند نظريه سيستم عنوان

جان كالم . معناي مبهم، نادقيق، ناروشن و غيرواضح است
رياضيات كالسيك، كه مبتني بر : مقاله اين است كه
هاي  است، براي تحليل) صفر و يك(منطق دو ارزشي 
هاي دنياي  كند، زيرا بسياري از پديده علمي كفايت نمي
بنابراين ما نيازمند يك . ادقيق هستندواقعي، مبهم و ن

) صفر و يك(رياضيات هستيم كه جهان را سياه و سفيد 
-ها و مفاهيم نادقيق را نيز مدل نبينيم، بلكه بتوانيم پديده

هاي رياضي و مهندسي و  سازي كنيم و از آنها در تحليل 
گيري استفاده  هاي علمي و تصميم همچنين در استنتاج

  .كنيم

كه تا آن زمان رياضيات تئوري و كاربردي دقت كنيد 
، اعداد 10مثال اعداد بزرگتر از . مبتني بر مفاهيم دقيق بود

پروفسور . اول، مثلث، دايره، كره، زواياي قائمه، و مانند آن
زاده اين ايده را طرح كرد كه بسياري از مفاهيم واقعي در 

مانند هواي گرم، . زندگي روزمره مفاهيم نادقيق هستند
رطوبت باال، سرعت زياد، سرعت متوسط، سرعت حدوداً 

هاي مشابه با دايره، زواياي تقريباً قائمه، ريسك  ، شكل80
ما .    ...كم، درآمد خيلي كم، وزن زياد، وزن نسبتاً زياد و 

هاي نادقيق  ها در مكالمات روزمره به وفور از اين واژه انسان
ها نيز به كار  داللها را در است كنيم و اين واژه استفاده مي
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در روزهايي كه بارندگي : گوييم براي مثال مي. بريم مي
باران شديد و (شديد است بايد با سرعت كم رانندگي كرد 

: گوييم يا اينكه مي). سرعت كم دو مفهوم نادقيق هستند
بيشتر و (بيشتر افراد سنگين وزن، فشار خون باال دارند 

يا ). نادقيق هستند ژهسنگين وزن و فشار خون باال، سه وا
، و »هاي قرمز رسيده هستند گوجه فرنگي«اينكه از عبارت 

، نتيجه »اين گوجه فرنگي خيلي قرمز است«   مشاهده
 »اين گوجه فرنگي كامالً رسيده است«گيريم كه  مي
قرمز، رسيده، خيلي قرمز و كامالً رسيده، چهار (

    ).ندا مبهم واژه

بود كه رياضياتي را نوآوري پروفسور لطفي زاده اين 
پيشنهاد داد كه بتوان طبق آن، مفاهيم نادقيق را به نحو 

سازي كرد و سپس قواعد رياضي براي  مناسبي مدل
اساس كار هم تعميم . ها مطرح كرد بررسي اين مدل

) Fuzzy Set(فازي  ي مفهوم مجموعه و معرفي مجموعه
اي كه هر عنصر با درجاتي عضو  بود يعني مجموعه

در واقع، برخالف نظام قبلي عضويت فقط . عه استمجمو
تواند  فازي مي  صفر و يك نيست بلكه عضويت در مجموعه

و حتي ميزان عضويت . هر عدد بين صفر و يك باشد
كيفي باشد مانند اينكه بگوييم ناصر با  تواند يك واژه مي

يعني (نسبتاً بااليي يك فوتباليست خوب است  درجه
هاي خوب،  فوتباليست  مجموعهعضويت ناصر در  درجه

  ).نسبتاً باال است

 

 دمحموديس ،يزداني لياسماع: راست سمت از ريتصو در حاضر فرادا
 مست، شيم حسن ،يچ نيماش... ماشاءا زاده، يلطف پروفسور ،يطاهر

 ،يفاز يها ستميس يالملل نيب كنگره نيدهم. پور صادق بهرام و
  )استانبول( هيترك ،2003

از چه زماني رياضيات فازي و منطق فازي وارد مسائل _
  كاربردي شد؟

اول، بيشتر شاهد   در يكي دو دهه :سيد محمود طاهري
از حدود . رشد مباني نظري رياضيات فازي بوديم

بود كه كاربردهاي رياضيات فازي و منطق  1980 دهه
والت شاهد توليد محص 1990 و از دهه  فازي آغاز شد

نخستين كشورهايي . بوديم تجاري با استفاده از اين منطق
كه به كاربرد منطق فازي بيشتر توجه كردند، ژاپن و كره 

كلمه  1990جالب است كه بدانيد در سال . جنوبي بودند
از اولين كاربردهاي . فازي در ژاپن كلمه سال شناخته شد

در  منطق فازي نيز استفاده از آن در كنترل حركت قطار
اكنون محصوالت مختلفي براساس كنترل فازي . ژاپن بود

وارد بازار شده اند مانند دوربين، پلوپز، ماشين لباسشويي 
هاي ويژه برخي  حتي در طراحي و ساخت جلوه. و يخچال

مانند ارباب حلقه ها و من ربات (هاي سينمايي  فيلم
اخيرا تبليغ . نيز از منطق فازي استفاده شده است) هستم

ماشين لباسشويي را در يكي از مجالت در ايران ديدم كه 
كند و در تبليغ آن نوشته  بر اساس منطق فازي كار مي
  ).Fuzzy Logic(شده بود بر اساس منطق فازي 

آيا پروفسور زاده فقط مبدع منطق فازي بود يا اينكه _
  هاي ديگري نيز مطرح كرده است؟ ايده

ر طول عمر خود پروفسور زاده د :سيد محمود طاهري
ها و  مقاله علمي، غير از كتاب 245

اين را بگويم . ها منتشر كرده است همايش هاي سخنراني
كه در يك تقسيم بندي، در رياضيات دو رويكرد كلي 

كنند و  داريم؛ يكي رويكرد رياضيداناني كه تئوري كار مي
ديگري كساني كه تحقيقاتشان برگرفته از مسائل واقعي 

ستاي حل اين مشكالت، رياضيات را تكامل است و در را
پروفسور لطفي زاده از سنخ رياضيدانان نوع . بخشند مي

هاي كنترل و مهندسي  او هنگامي كه در سيستم. دوم بود
كرد متوجه شد رياضيات كالسيك پاسخگوي  برق كار مي

لذا به مباني رياضي . بسياري از مسائل دنياي واقعي نيست
در . اضيات كالسيك را متحول كردبازگشت و از مبنا ري

استدالل تقريبي  نظريه 1970 همين رابطه ايشان در دهه
)Approximate  Reasoning ( را طرح كرد كه

سپس . هاي هوشمند قرار گرفت مبناي بسياري از سيستم
را مطرح كرد كه ) Possibility Theory(امكان  نظريه

حاسبات م بعدا نظريه. نايقيني است يك نظريه درباره
را طرح ) Granular Computing) (اي توده(گرانوالر 
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در . كرد كه اكنون به موضوعي گسترده تبديل شده است

 Computing(محاسبه با واژه  ي هاي اخير نيز ايده سال

with Words ( به جاي محاسبه با اعداد را معرفي كرد و
پروفسور زاده تا . مباني نظري اين ايده را تكامل بخشيد

اخر عمر خود همچنان به تاليف مقاله اشتغال داشت و او
جالب است بدانيد . كرد هاي علمي شركت مي در نشست

سالگي، كتابي با  92يعني در  2012كه ايشان در سال 
 »هاي اصلي مفاهيم و ايده: ها محاسبات با واژه«عنوان 

اي است كه در باال  منتشر نمود كه شامل مباني نظريه
  .اشاره كردم

كاربردهاي منطق و رياضيات فازي در علوم انساني _
  چگونه است؟

خود پروفسور . پرسش خوبي است :سيد محمود طاهري
گويد كه تصور من اين بود كه منطق فازي بيشتر  مي زاده 

توجه داريد . مورد توجه دانشمندان علوم انساني قرار بگيرد
دقيق كه در علوم انساني و هنر خيلي بيشتر با مفاهيم نا

فعال، جوانان مذهبي،  مانند كودكان بيش. روبرو هستيم
يافته، مديران با موفقيت كم، رضايت شغلي،  جوامع توسعه

هاي همراه با  هاي با سازگاري نسبتا خوب، فيلم زوج
بيني  ولي خالف پيش... خشونت، معماري تلفيقي و 

پروفسور زاده، منطق فازي نخست مورد توجه مهندسان به 
هاي كنترل و از سويي ديگر هم مورد توجه  ه در حوزهويژ

البته از حدود دو . رياضيدانان نظري و كاربردي قرار گرفت
هاي روانشناسي، علوم  دهه پيش توجه محققان در حوزه

شناختي، مديريت و اقتصاد به منطق فازي و رياضيات 
هايي نيز در  حتي پژوهش. فازي بيشتر جلب شده است

تاريخ و جامعه شناسي طبق منطق فازي مطالعات  حوزه
 گروهياخيراً ما در قالب يك كار . انجام شده است

مطالعاتي را در كاربرد رياضيات و منطق فازي در 
  .ايم شناسي آغاز كرده باستان

علوم پزشكي  اشاره است، حوزه ديگري كه شايسته حوزه
دانيد كه بسياري از مفاهيم پزشكي مبهم هستند  مي. است
براي نمونه، . اند ها نيز نادقيق ياري از تشخيصو بس

فشارخون باال، سن زياد، نارسايي عروق و درد شديد همه 
ها و تجويزها نيز  همچنين تشخيص. اند مفاهيمي نادقيق
مثال اينكه افراد با قند باال بايد تحركات . نادقيق هستند

نامناسب منجر به  يا اينكه تغذيه  ورزشي زياد داشته باشند
كنيد  مالحظه مي. شود يسك بااليي در سرطان معده مير

هاي  كه علوم پزشكي آكنده از مفاهيم نادقيق و استنتاج
تواند كمك  در اين موارد منطق فازي مي. نادقيق است

ها را به طور علمي و  كند تا اين مفاهيم و اين استنتاج
هاي  گفتني است كه سامانه. رياضي بررسي و تحليل كنيم

وشمند كه بخشي از آنها مبتني بر منطق فازي پزشكي ه
درماني پيشرفته -است هم اكنون در برخي مراكز پزشكي

  .شود در سطح دنيا استفاده مي

  پروفسور زاده، دانشمندي ايراني تبار

در مورد تبار ايراني و تحصيالت پروفسور زاده در ايران _
  .توضيح دهيد

يلي و پروفسور زاده پدري اردب :سيد محمود طاهري
پدر وي به داليلي از . روسي داشته است-مادري آذري

. كوچ كرده بود) كه بادكوبه نام داشته است(اردبيل به باكو 
شمسي در بادكوبه متولد  1299پروفسورزاده در سال 

جالب است بدانيد كه پدر ايشان حتي شناسنامه . شود مي
 او را كه موجود است، در كنسولگري ايران در باكو گرفته

هنگامي كه ده ساله بوده به اتفاق خانواده به ايران . است
پروفسور زاده تحصيالت خود را در تهران ادامه . آيند مي
از دبيرستان البرز تهران فارغ  1317دهد و سال  مي

فني دانشگاه   در همان سال در دانشكده. شود التحصيل مي
 1942معادل ( 1321تهران پذيرفته شده و در سال 

مهندسي برق از دانشگاه تهران فارغ  در رشته )ميالدي
مدارك و مستندات مربوط به . گردد التحصيل مي

دبيرستان و دانشگاه ايشان موجود است و چند سال قبل 
بزرگداشت ايشان در دانشگاه تهران  هنگام برگزاري كنگره

    . در معرض توجه قرار گرفت

  شد؟بزرگداشت در چه زماني و كجا برگزار  اين كنگره_

ريزي دانشگاه تهران و  با برنامه :سيد محمود طاهري
ها  هاي فازي ايران و همكاري برخي سازمان انجمن سيستم

اي در نكوداشت پروفسور  بويژه شهرداري تهران، كنگره
و تقريبا همزمان با نود و پنجمين  1394زاده در اسفند 

 سالروز تولد ايشان در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار
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اين كنگره مدرك دكتراي   در مراسم افتتاحيه. شد
البته . افتخاري دانشگاه تهران به پروفسور زاده اهدا شد

خود ايشان به دليل كهولت سن در آن مراسم حضور 
نداشت، و پروفسور ويتولد پدريچ از محققان برجسته در 

  .هاي فازي از طرف ايشان در مراسم حضور داشتند سيستم

هاي علمي و  ي فازي ايران و فعاليتها انجمن سيستم

  آموزشي

در . هاي فازي ايران هستيد شما از فعاالن انجمن سيستم_
هاي علمي  هاي اين انجمن و در كل فعاليت مورد فعاليت

  .هاي فازي در ايران مختصرا توضيح دهيد سيستم در حوزه

خوشبختانه توجه به رياضيات  :سيد محمود طاهري
هاي فازي در  ه طور كلي سيستمفازي و منطق فازي و ب

هاي فازي  انجمن سيستم. ايران درخور توجه بوده است
هاي  انجمن سيستم. تاسيس شد 1386ايران در سال 

هوشمند ايران نيز حدود دو دهه است كه تاسيس شده 
المللي  همايش بين 28اين دو انجمن تاكنون حدود . است

از جمله در . اند ها كارگاه تخصصي برگزار كرده يا ملي و ده
سال جاري، نهمين سمينار آمار و احتمال فازي در 
ارديبهشت امسال در دانشگاه مازندران برگزار شد و در 
آبان سال جاري سومين كنفرانس محاسبات نرم در 

همچنين در اسفند امسال . دانشگاه گيالن برگزار ميشود
هاي فازي و هوشمند  هشتمين كنگره مشترك سيستم

دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد، كه از  ايران در
كنم و از عالقمندان براي شركت  همين فرصت استفاده مي

  .كنم در اين كنفرانس دعوت مي

هاي فازي ايران، انتشار  ديگر فعاليت مهم انجمن سيستم
سال قبل  17مجله پژوهشي به زبان انگليسي است كه از 

هاي معتبر مانند  شود و در فهرست به طور منظم چاپ مي
ISI  وSCOPUS شود و پروفسور زاده سردبير  نمايه مي

اندازي  تازگي نيز انجمن اقدام به راهبه . افتخاري آن بودند
هاي  ترويجي به زبان فارسي با عنوان سيستم- مجله علمي

فازي و كاربردها نموده است كه تاكنون سه شماره از آن 
  .اند منتشر شده

دروس . ز وضع كم و بيش مناسبي داريمها ني در دانشگاه
متعددي در منطق فازي و رياضيات فازي و كنترل فازي 

- پايان. شود ها ارائه مي اكنون در بسياري از دانشگاه هم
در اين  يهاي دكتر ارشد و رسالهكارشناسي هاي  نامه

شود كه بسياري از آنها سطح كيفي  ها نوشته مي زمينه
ديگر شاهد برخي  هر زمينه البته مانند. خوبي دارند

از برخي كارهاي  فارغ. كارهاي سطح پايين نيز هستيم
ها، كشور  ضعيف، باعث افتخار است كه در آخرين گزارش

هاي فازي  سيستم چهارم جهاني در حوزه  ايران در رتبه
هاي فازي در ايران،  اما در زمينه كاربرد سيستم. قرار دارد

افزون اينكه، متاسفانه . مفاصله زياد با سطح مطلوب داري
طور شايسته، دقيق و رسا به جامعه معرفي  اين نظريه به
ويژه متون علمي فارسي مناسب مجامع  به. نشده است

كافي تاليف و تدوين نشده   اندازهعلمي و دانشگاهي به 
است و خصوصا بيشتر محققان علوم انساني در ايران با اين 

ها  يي ندارند يا اينكه آشناييهاي آن آشنا نظريه و توانايي
  .كافي و دقيق نيست

  گزارش مجمع عمومي انجمن 

هاي فازي  مجمع عمومي ساالنه نوبت دوم انجمن سيستم

در تاالر  17تا  15ساعت  1397اسفند  4ايران روز شنبه 

 اجتماعات دانشكده علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي

فر از اعضاي ن 81كه با حضور   در اين مجمع. تشكيل شد

اعضاي هيات  انجمن و نماينده وزارت عتف تشكيل شد،

  .انتخاب شدند حاضرينمديره جديد به شرح زير با راي 

دانشگاه تربيت ( آقاي دكتر محمد مهدي زاهدي .1
 )مدرس

دانشگاه ( آقاي دكتر سعيد عباس بندي .2
 ))ره(المللي امام خميني بين

 )دانشگاه بجنورد( قاي دكتر محمود بخشيآ .3

 )دانشگاه بجنورد( اي دكتر اكبر پادآق .4

 دانشگاه( آقاي دكتر محمد هادي زاهدي .5
 )صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

صنعتي  دانشگاه( آقاي دكتر محسن عنابستاني .6
 )شريف

 )تهران دانشگاه( آقاي دكتر بابك نجار اعرابي .7

و آقاي  )دانشگاه گيالن( همچنين آقاي دكتر بهروز فتحي

شگاه آزاداسالمي، واحد علوم و دان( دكتر آرش شريفي
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البدل و آقاي دكتر  به عنوان اعضاي علي )تحقيقات تهران

عنوان  به )پيام نور البرز دانشگاه( محمدييزدان شير 

) خوارزمي دانشگاه(بازرس و آقاي دكتر ميرمحسن پدرام 

  .البدل انتخاب شدند به عنوان بازرس علي

  گزارش انتخابات هيات مديره انجمن

اولين جلسه هيات  12/12/1397ز يكشنبه مورخ در رو

هاي فازي ايران در محل  انجمن سيستممديره دوره ششم 

اين جلسه آقاي دكتر در . برگزار شددفتر انجمن 

محمدمهدي زاهدي به عنوان رئيس هيات مديره، آقاي 

بخشي به عنوان خزانه دار و آقاي دكتر  محمود دكتر

انجمن  رئيسنايب سعيد عباس بندي به عنوان 

  .هاي فازي ايران انتخاب شدند سيستم

  احتمال فازي و گزارش نهمين سمينار ملي آمار

  ، دانشگاه مازندران1398ارديبهشت  12و  11

نهمين سمينار ملي آمار و احتمال فازي با تالش       

اندركاران، اساتيد و دانشجويان دانشكده علوم رياضي  ستد

 1398ارديبهشت  12و  11 دانشگاه مازندران در روزهاي

در مركز پژوهشي ابرساختارهاي جبري و رياضيات فازي 

بيرخانه د. برگزار گرديد در شهر بابلسر دانشگاه مازندران

ماه  دينهمين سمينار آمار و احتمال فازي كار خود را از 

به  سمينارسايت . به طور رسمي آغاز كرد 1397سال 

نشاني 

https://conf.umz.ac.ir/sfsp9/Default.aspx 
هاي مهم، روش  آماده و اخبار مربوط به سمينار، تاريخ

. تدوين مقاالت و محورهاي كنفرانس در آن قرار داده شد

چنين سمينار در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  هم

)ISC (نمايه گرديد. 

عضو از  18فرانس و هيات داوران با كميته علمي كن

هاي سراسر كشور، داوري  اعضاي هيات علمي دانشگاه

ماه از طريق سايت  4مقاالت دريافت شده را در طول 

پوستر كنفرانس  1397در بهمن ماه . كنفرانس انجام دادند

به صورت الكترونيكي از طريق انجمن هاي آمار ايران و 

ها و پژوهشگران  گاهسيستم هاي فازي ايران به دانش

دبيرخانه كنفرانس مقاالت . سراسر كشور ارسال گرديد

پژوهشگران را با دو دوره تمديد ارسال مقاالت تا 

 30/1/8139نتايج داوري در تاريخ  ودريافت  25/1/8139

  .اعالم گرديد

از مقاالت ارسال شده به دبيرخانه سمينار پس از گذشت 

ه صورت سخنراني مورد مقاله ب 23فرايند داوري، تعداد 

مقاالت به صورت . پذيرش كميته داوري قرار گرفت

كتابچه چكيده مقاالت، چاپ و در اختيار شركت كنندگان 

همچنين مقاالت ارائه شده، پس از اصالحات . قرار گرفت

صفحه، تا تاريخ  6داوران و در قالب سمينار حداكثر در 

ضمن نمايه  در اختيار دبيرخانه قرار گرفته، تا 31/3/98

به ، و بارگزاري بر روي وبسايت سمينار ISC پايگاهدر

صورت مجموعه كامل مقاالت نيز در اختيار شركت 

   . كنندگان قرار خواهد گرفت

  

 يفاز احتمال و آمار يمل ناريسم نيدرنهم كنندگان شركت از يجمع
  )بابلسر ،1398 بهشتيارد(

ر ساعت و د 11/2/1398در روز چهارشنبه مورخ سمينار 

مجيد وهم خواني ... ا قرائت چند آيه ازكالم پس از 8:30

ابتدا  در .ايران رسما آغاز شدجمهوري اسالمي ملي  سرود

عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران،  و دبير علمي سمينار

 و ضمن خوش آمدگويي جناب آقاي دكترميراشرفي،
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ئه خيرمقدم به حضار، گزارشي كوتاه در رابطه با سمينار ارا

هاي عمومي  پژوهشگران با دو محور سخنراني سپس. دادند

. ها و مقاالت خود نمودند و تخصصي شروع به ارائه پژوهش

دو سخنراني عمومي توسط آقايان دكتر بهروز فتحي از 

دانشگاه گيالن و دكتر بهرام صادقپور از دانشگاه فردوسي 

تفاوت : احتمال و امكان«مشهد و ميزگردي تحت عنوان 

توسط آقاي دكتر سيد محمود طاهري از » و قابليت ها ها

زارشده در ادامه افتتاحيه دانشگاه تهران از برنامه هاي برگ

  . سمينار بود

روز  هاي تخصصي در دو نوبت بعداز ظهر سخنراني

روز  ، و صبح18:30الي  14از ساعت  11/2/98چهارشنبه  

ده دانشكدر  10:45الي  8از ساعت  12/2/98پنج شنبه  

بخش آخر برنامه هاي سمينار، . علوم رياضي برگزار گرديد

براي  fuzzyregمعرفي بسته «برگزاري كارگاه با عنوان 

توسط » Rتحليل برخي از روشهاي رگرسيون فازي در 

آقاي دكتر محمد رضا ربيعي از دانشگاه صنعتي شاهرود 

قاي دكتر بهروز فتحي ضمن آدر مراسم اختتاميه . بود

اندركاران برگزاري سمينار و مسئولين  ستتشكر از د

دانشگاه مازندران، از همه شركت كنندگان و پژوهشگران 

دعوت كردند تا پژوهش هاي جديد خود را در اين حوزه 

آمار و احتمال فازي كه در بهار سال  دهمين سمينار به

  .ددر دانشگاه گيالن برگزار خواهد شد، ارسال نماين 1399

 آمار  انجمننماينده ( بيعيمحمد رضا ر

        )سمينار ايران دركميته علمي

  اولين سمينار استنباط شواهديگزارش  

با گراميداشت  راهاولين سمينار استنباط شواهدي هم 

 خرداد 22استاد فقيد دكتر ناصررضا ارقامي مورخ 

در محل گروه آمار دانشكده علوم رياضي دانشگاه 1398

 با تالوت قرآن مجيد 8:20فردوسي مشهد راس ساعت 

پس از پخش سرود جمهوري اسالمي، آقاي . شروع شد

 دكتر سهيلي، رئيس دانشكده، به مهمانان و مدعوين

سمينار خيرمقدم گفته و اشاره كردند كه اين مراسم 

همچنين به . سومين گراميداشت آقاي دكتر ارقامي است

هاي آماري  تاثيرگذار ايشان در تاسيس مركز پژوهش نقش

در ادامه دبير . نشگاه فردوسي مشهد اشاره كردنددا

آقاي دكتر عمادي، گزارشي از مقاالت ارائه شده،  سمينار،

شواهدي و  و در مورد نقش دكتر ارقامي در استنباط ارائه

مسير پيشرفت و توسعه اين شاخه از آمار در دانشگاه 

سپس يك كليپ . فردوسي مشهد و ايران توضيحاتي دادند

ياد دكتر ناصر رضا ارقامي پخش  مرحوم زندهز ا اي دقيقه 5

 برنامه آقاي دكتر طاهري، دبير علمي ي در ادامه. شد

سخنراني خود را  »روايت يك ترجمه«سمينار، با عنوان 

 ي سخنراني دربارهايشان در اين . شروع كردند

پروفسور  Statistical Evidenceچگونگي ترجمه كتاب 

 سال و نحوه همكاري با سهرويال در مدت زمان  ريچارد

آقاي دكتر ارقامي در ترجمه اين كتاب توضيحاتي ارائه 

از سخنراني آقاي اي  دقيقه 15يك كليپ  سپس. كردند

استاد بازنشسته دانشگاه شهيد ( مشكانيمحمدرضا دكتر 

به منظور گراميداشت ياد و خاطره آقاي دكتر كه  )بهشتي

ر مشكاني در آقاي دكت. بود پخش شد ارقامي ضبط شده

توضيحاتي در مورد چگونگي آشنايي،  سخنرانياين 

دكتر ارقامي و دوران تحصيل و  دوستي و معاشرت با

هاي علمي و مشتركشان در انجمن آمار ايران،  همكاري

هاي سمينار، از  درانتهاي بخش اول برنامه. نمودند ارائه

 خانواده آقاي دكتر ارقامي تقدير شد و آقاي ايمان ارقامي

از مهمانان و برگزاركنندگان سمينار ) فرزند دكتر ارقامي(

 درباره پدر و ارتباط ايشان بادقايقي تشكر كرده و 

دانشجويان، اساتيد و علم آمار با نگاهي ويژه به استنباط 

 در ادامه تمبر يادبودي كه به. شواهدي صحبت كردند

افتخار آقاي دكتر ارقامي طراحي شده بود به ايشان اهدا 

ها با سخنراني عمومي  بخش دوم برنامه ).1عكس(گرديد 

جايگاه استنباط شواهدي در «آقاي دكتر طاهري با عنوان 

 4شروع شد و تا موقع نهار و نماز تعداد » فه آمارلسف

در پايان بخش دوم عكس . سخنراني ديگر انجام شد
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كنندگان در سمينار گرفته شد  جمعي از شركت هدست

  .)2عكس (

  
يارقام رضا ناصر دكتر ادبودي تمبر .١ عکس  

 
 استنباط   ناريسم نياول كنندگان شركت يدستجمع عكس. ٢ عکس

يشواهد  

پس از نهار و نماز بخش سوم سخنراني ها راس ساعت 

. نفر از مدعوين سخنراني كردند5 شروع شد و  14:30

از پذيرايي، در بخش نهايي مدعوين سخنراني هاي  پس

و آقاي دكتر عمادي سخنراني پاياني را خود را ايفاد كرده 

عنوان پيش درآمدي بر اختتاميه اين سمينار انجام  به

پوستر در طول  5 سخنراني و  14در مجموع تعداد . دادند

در پايان برنامه ها از شركت . هاي سمينار ارائه شد برنامه

  .به عمل آمدكنندگان براي مراسم ضيافت شام دعوت 

 

    )دانشگاه فردوسي مشهد(مهدي عمادي، دبير سمينار                    

شده جهت برگزاري سومين  گزارش اقدامات انجام

  المللي محاسبات نرمكنفرانس بين

 دانشگاه گيالن، دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن
 

ي لملبين الكنفرانس  ل،سومين با ياري خداوند متعا

ت كالن ل و مشكالئبا تاكيد بر حل مسا محاسبات نرم

، نخبگان و اساتيد ممتاز دانشگاهي ملي با حضور

دانشگاه با همكاري  پژوهشگران و دانشجويان گرامي

گيالن، انجمن سيستم هاي هوشمند ايران و انجمن 

ماه سال آبان 30و  29 در تاريخ هاي فازي ايرانسيستم

برگزار  دانشكده فني و مهندسي شرق گيالندر  1398

ماه منظور، دبيرخانه كنفرانس از دي براي اين .گردد مي

كار خود را شروع نموده و تاكنون اقدامات زير را در  1397

  :راستاي برگزاري هرچه بهتر كنفرانس انجام داده است

اختصاصي و دائمي از دانشگاه ) Host(هاست اخذ  )1

 گيالن 

ايجاد درگاه اختصاصي براي واريز هزينه كنفرانس به  )2

 صورت آنالين

 زي وبسايت كنفرانسراه اندا )3

 نهايي كردن بنر، پوستر، سربرگ و مهر )4

سازي جهت نمايه ISCو CIVILICAاخذ مجوز از  )5

 مقاالت

ها و مراكز تحقيقاتي شاخص جهت دعوت از دانشگاه )6

 حمايت علمي از كنفرانس

جهت  اساتيد برجسته حوزه محاسبات نرمرايزني با  )7

نون تاك( به عنوان سخنران كليدياز ايشان استفاده 

نفر به عنوان سخنران كليدي موافقت خود را اعالم  8

 ).اندكرده

رايزني با مجالت معتبر جهت گرفتن شماره ويژه  )8

مجله  3(براي چاپ مقاالت منتخب كنفرانس 

 ).اندموافقت خود را اعالم كرده

) تاكنون(كارگاه آموزشي  4هماهنگي جهت برگزاري  )9

 هاتوسط اعضاي هيات علمي دانشگاه
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 ري اخذ ويزا براي مدعوين خارجيپيگي )10

رايزني با هتل آهوان جهت اسكان مهمانان با تخفيف  )11

 ويژه

اي كه تاكنون به گونه تبليغات به صورت گسترده )12

 120حدود ) حدود دو ماه قبل از برگزاري كنفرانس(

 .مقاله دريافت شده است

اطالع رساني اخبار كنفرانس از طريق وبسايت،  )13

 اينستاگرام و تلگرام

ايجاد تاالر گفتگو براي شركت كنندگان جهت  )14

 پرسش و پاسختسهيل 

جهت داوري  كميته علمي كنفرانس فعاليت )15

در صورت تقاضاي نويسندگان (زودهنگام مقاالت 

 )مقاالت

امكان دريافت گواهي پذيرش زودهنگام از سايت  )16

 كنفرانس

  )دانشگاه گيالن(بهروز فتحي                          

  يشكسوت برتر و رساله برتر دكتريپ تقدير از

  در هفتمين كنگره مشترك سيستمهاي فازي و هوشمند ايران

هفتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند 

اه در دانشگ 1397بهمن ماه  11الي  9ايران در تاريخ 

پس از  م افتتاحيه،در مراس. بجنورد برگزار گرديد

ساي محترم سخنراني دبير كنگره، رئيس دانشگاه، رو

انجمن هاي سيستم فازي و انجمن سيستمهاي هوشمند 

هاي  ايران، و استاندار محترم خراسان شمالي همانند دوره

قبل مراسم تقدير از پروفسور محمدرضا اكبر زاده توتونچي 

عنوان  هعضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ب

در سال هاي فازي  سيستم ي پيشكسوت برتر در زمينه

ا اهداي لوح و يك قطعه سكه بهار آزادي قدرداني ب 1397

 خانم رباب افشاري بعنوان نويسندههمچنين از سركار . شد

تحت  هاي فازي برتر در حوزه سيستم رساله دكتري

راهنمايي آقاي دكتر بهرام صادقپور عضو محترم هيات 

علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اهدا لوح و مبلغ يك 

گفتني است  .يه تقدير بعمل آمدميليون تومان كارت هد

هاي فازي و  كسوت برتر در حوزه سيستم هرساله پيش

هاي  رساله و پايان نامه برتر در اين حوزه توسط كميته

  .شوند هاي فازي انتخاب مي مربوطه در انجمن سيستم

  دكتري مقطعدانش آموختگان 

 اقاي دكتر مسلم جوانمرد •

مسلم جوانمرد در آقاي 

ر شهرستان د 1369شهريور 

نهبندان استان خراسان 

تحصيالت  .جنوبي متولد شد

متوسطه را در نهبندان به 

پايان رسانيد و در آزمون 

در  1387سراسري سال 

مدرك كارشناسي خود  وي. پذيرفته شددانشگاه بيرجند 

مدرك  و 1390در سال رشته رياضي محض را در 

ايش گر(كارشناسي ارشد خود را در رشته رياضي كاربردي 

از دانشگاه بيرجند با  1393در سال ) تحقيق در عمليات

سازي  ي بهينه حل مسئله« دفاع از پايان نامه با عنوان

ي  هاي انقباض مخروط و نقطه چندمعياره به كمك روش

و  دكتر نسيم نصرآباديخانم تحت راهنمايي » مرجع

سپس با . دريافت نمود پور دكتر حسن حسنآقاي مشاوره 

زمون دكتري رياضي كاربردي گرايش تحقيق قبولي در ا

تحت  ،در دانشگاه سيستان و بلوچستان در عمليات

 نهي در سال  مست دكتر حسن ميش آقاي  ييراهنما

ي  حل مسئله« از رساله دكتري خود تحت عنوان 1398

  .دفاع نمود» اي بازه 2-ريزي خطي فازي نوع برنامه

ي بسياري از پارامترها :چكيده رساله دكتري

يكي از . صورت نادقيق هستند هاي جهان واقعي به  سيستم

هاي نادقيق  گيري در محيط ترين ابزارها براي تصميم مهم

در اين . اي است بازه  2- ريزي خطي فازي نوع مدل برنامه

ريزي خطي فازي  برنامه يك نوع از مسائل ابتدا ، رساله
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  (Ambiguity) امبيگيوتي  با ابهام از نوع   اي بازه  2- نوع

ها  بندي جديد براي حل آن بيان و چند روش رتبه

در اين مسائل ابهام در پارامترها . گردد ميپيشنهاد 

، در حالت كلي تمام ضرايب و  باشد، به عبارتي ديگر مي

ضرايب تابع هدف، : مقادير موجود در مسئله از جمله

  2- ضرايب فني و مقادير سمت راست قيود اعداد فازي نوع

هاي  سپس به كمك معرفي روش. اي هستند زهبا

ريزي  ي برنامه فرم مسئله  بندي جديد اين مسائل به رتبه

همچنين . شوند ميخطي كالسيك تبديل و حل 

هاي پيشنهادي ارائه  بخشي به روش هايي جهت اعتبار گزاره

بايست داراي  بندي مي در واقع، يك تابع رتبه. گردد مي

جزئي بودن،  رتبم: تعريف مانند خواص خوش

هر چقدر تعداد اين . باشد... پذيري، خطي بودن و  شركت

بندي معرفي شده از اعتبار  ها بيشتر باشد، تابع رتبه ويژگي

از مزاياي اين . باشد و ارجحيت بيشتري برخوردار مي

ها  ها و كاربرد آن توان به سادگي فرآيند حل آن ها مي روش

اي در  بازه  2- ي نوعريزي خطي فاز در حل مسائل برنامه

يافته  در ادامه، يك روش تعميم. حالت كلي اشاره نمود

با   اي بازه  2- ريزي خطي فازي نوع برنامه براي حل مسائل 

ترين تقريب  مبتني بر نزديك  (Ambiguity)ابهام از نوع 

هاي بسته  در اين روش بازه. شود مياي پيشنهاد  بازه

مسئله كه همگي اعداد جايگزين پارامترهاي موجود در 

اي  و مسئله بازه شوند مياي هستند،  بازه  2- فازي نوع

. گردد حل مي  بدترين حالت- معادل به روش بهترين

هاي ذكر شده در هر فصل به كمك چندين مثال  روش

در فصل آخر . اند داده شدهعددي با ذكر جزئيات تشريح 

اي  بازه 2- ي كاربردي حمل و نقل فازي نوع نيز مسئله

هاي  و نتايج حاصل از حل آن با روششده معرفي 

  .گيرند ميبررسي قرار  پيشنهادي مورد

  :از رسالهمستخرج  مقاالت

1. M. Javanmard, H. Mishmast Nehi, 

A Solving Method for Fuzzy Linear 

Programming Problem with Interval 

Type-2 Fuzzy Numbers, Int. J. Fuzzy 

Syst., April 2019, Volume 21, Issue 3, 

pp 882–891. 
 

2.  M. Javanmard, H. Mishmast Nehi, 

Rankings and operations for interval 

type-2 fuzzy numbers :  a review and 

some new methods, Journal of 

Applied Mathematics and 

Computing , 59 (1-2) , pp 597–630, 

 First Online :  31 May 2018 . 
 

3.   M .  Allahdadi ,  H .  Mishmast Nehi , 

 H .  A .  Ashayerinasab ,  M . 

 Javanmard ,   Improving the modified 

interval linear programming method 

by new techniques,  Information 

Sciences ,  339 ,  224-236 (2016) . 

  بخشخانم دكتر  فاطمه فياض روح •

 خانم فاطمه فياض روح

 1366تولد آذر م بخش

شهرستان شيروان در 

شمالي استان خراسان

وي تحصيالت . باشد مي

متوسطه را  در شهرستان 

شيروان  به پايان رسانيد 

در   1385و در سال 

ربردي  در دانشگاه مقطع كارشناسي  در  رشته رياضي كا

به پايان 1389دوره مذكور را در سال . بيرجند پذيرفته شد

رسانده و همان سال در مقطع كارشناسي ارشد رياضي 

سازي  در دانشگاه كاربردي با گرايش كنترل و بهينه

اين مقطع را در سال  ، و فردوسي مشهد  پذيرفته شد

رها در مسائل گ استفاده از تقريب« نامه پايانبا انجام  1391

تحت راهنمايي جناب قاي دكتر » كنترل بهينه تاخيري

محمدهادي فراهي  و مشاوره آقاي دكتر سهراب عفتي به 
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در مقطع دكتري رشته  1392و در سال  پايان رسانيد

رياضي كاربردي با گرايش تحقيق درعمليات  در دانشگاه 

از   1398  وي در شهريور ماه سال.  بيرجند پذيرفته شد

ايي از مسائل بهينه سازي هحل رده «رساله خود با عنوان 

با امتياز عالي و  تحت راهنمايي آقاي » فازي چندهدفي

پور  و مشاوره  آقاي دكتر سهراب عفتي  دكتر حسن حسن

  . دفاع نمود

بسياري از مسائل دنياي واقعي  :دكتري چكيده رساله

سازي  سازي چندهدفي مدل به صورت مسائل بهينه

شوند و ممكن است در يك شرايط پيچيده و مبهم  مي

سازي   به بيان ديگر با مسائل بهينه. اتفاق بيافتند

در اين . هدفي در محيط فازي روبرو خواهيم شد چند

سازي چندهدفي در محيط  رساله سه نوع از مسائل بهينه

ي  ، مسئله  اولين مسئله  . گيرد فازي مورد مطالعه قرار مي

هدفي غيرخطي فازي تعميم يافته است سازي چند بهينه

،  سازي فازي صورت كمينه كه شامل سه نوع آرمان فازي به

،  ، دومين مسئله سازي فازي و تساوي فازي است بيشينه

سازي چندهدفي خطي فازي است كه در  ي بهينه مسئله

،  باشند و سومين مسئله آن تمام پارامترها اعداد فازي مي

ندهدفي فازي مردد است كه در سازي چ ي بهينه مسئله

.  كنند آن براي هر تابع هدف چند كارشناس اظهار نظر مي

هاي كارا در مسائل  با توجه به مفهوم انواع مختلف جواب

جهت برآوردن رضايتمندي بيشتر  ،  سازي غيرفازي بهينه

، براي هر يك از دو مسئله بهينه سازي  گيرنده تصميم

ي  يافته و مسئلهچندهدفي غيرخطي فازي تعميم 

سازي چندهدفي خطي فازي مفهوم جديد انواع  بهينه

دست  براي به. شود هاي كارا تعريف مي مختلف جواب

ي بهينه سازي چندهدفي  ها در مسئله آوردن اين جواب

هاي اسكالرسازي و در  غيرخطي فازي تعميم يافته از روش

 برش- آلفا  سازي چندهدفي خطي فازي از  ي بهينه مسئله

با توجه به شك و  . شود پارامترهاي فازي استفاده مي

ترديدي كه در دنياي واقعي در حل مسائل وجود دارد 

يكي از مؤثرترين و هاي فازي مردد به عنوان  مجموعه

هاي فازي معرفي شده  مجموعهكاربرديترين توسيعهاي 

سازي چندهدفي  ي بهينه لذا در اين رساله مسئله. است

گيرد و  زي مردد مورد مطالعه قرار ميفازي در محيط فا

براي اولين بار مفهوم جواب كاراي فازي مردد براي آن 

  .گردد تعريف و براي به دست آوردن آن دو روش ارائه مي

  

 :مقاالت مستخرج از رساله

  

1.  Rouhbakhsh ,  F.F. ,  Hassanpour ,  H . 
 Effati ,  S .  (2018) Some new solution 
concepts in generalized fuzzy 
multiobjective optimization problems , 
Soft Computing,22 ,  10 ,  3261-3270 . 
 

2.  Rouhbakhsh ,  F.F. ,  Hassanpour ,  H .  
Effati ,  S .  (2019) .  On fuzzy multi 
objective linear programming , 
 Submitted paper   . 

 
3.  Rouhbakhsh ,  F.F. ,  Ranjbar ,  M. ,  Effati , 

 S .  Hassanpour,H .  (2019) .  Multi 
objective programming problem in the 
hesitant fuzzy environments ,   
Submitted paper . 

  عرفي كتابم

 

  نظريه و كاربردها–تصيم گيري آماري فازي:   عنوان

  چنگيز قهرمان و ازگور كباك: پديد آورندگان

يري آماري ابزاري مهم براي تجزيه و تحليل گ تصميم

هاي استنباط آماري در  اده از روشها و استف داده

استنباط . پژوهشي و تجاري است-هاي علمي گيري تصميم

استنباط  اي است گيري درباره جامعه آماري فرايند نتيجه

كه  اي است گيري درباره جامعه آماري فرايند نتيجه

  .در دست استاز آن  اي نمونه اطالعات
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اي،  روشهاي استنباط آماري شامل برآورد نقطه و فاصله

 .ها، خوشه بندي و موارد ديگر است آزمون فرضيه

فازي بودن نوعي عدم اطمينان است كه در آن همه چيز 

منابع اين عدم اطمينان ممكن است . داراي درجه وجودند

آمار فازي . اطالعات ناقص يا داده هاي ناكافي باشند

  .در اين موارد است كمل آمار كالسيكم

در اين كتاب، روش هاي نظري و كاربردي تصميم گيري 

اي  برآورد فاصله. فازي با كيفيتي خوب ارائه شده است

هاي فازي، رگرسيون فازي، كنترل  فازي، آزمون فرضيه

هاي  آماري كيفيت فرآيند فازي و برخي ديگر از روش

مباحث اين كتاب هستند پركاربرد آمار در محيط فازي از 

  .كه در فصول جداگانه تشريح شده اند

به عنوان فردي كه بيش از بيست سال مشغول فعاليت در  

اين زمينه علمي است، خواندن اين كتاب را به عالقه 

  .مندان آمار فازي توصيه مي كنم

  دانشگاه فردوسي مشهد     - پور گيلده صادق بهرام         

  

  

 

 تبر خارجي معرفي مجالت مع

  :عنوان مجله

International Journal of Fuzzy System Applications 

 

  International Journal of Fuzzy System Applications مجلـه 

اسـت كـه    علمي پژوهشـي  الملليبين يكي از مجالت معتبر

ايـن مجلـه يـك مجلـه     . رسدبه چاپ مي IGI Globalتوسط 

كـاربردي مـرتبط بـا     تاجامع اسـت كـه در كليـه موضـوع    

هاي هاي فازي، مجموعههاي فازي از جمله مجموعه سيستم

بندي فازي، هاي فازي شهودي، خوشهاستوار فازي، مجموعه

هـاي رياضـي    گيري فازي، محاسبات نـرم، الگـوريتم  تصميم

فازي، نطريه بازيها در محيط فـازي، كنتـرل فـازي، شـبكه     

هـاي   رد سيسـتم عصبي فازي، پردازش تصوير فـازي و كـارب  

آمـادگي دريافـت و چـاپ    ... فازي در رباتيك، الكترونيك و 

  . باشدمقالت مي

هاي معتبر جهاني بـه شـرح زيـر نمايـه     در پايگاهاين مجله 

 :شده است

� SCOPUS 

� INSPEC 

� ACM Digital Lirary 

� DBLP 

� Google Scholar 

� Journal TOPs 

� ProQuest  

� Standard Periodical Directory 
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از  )Deng-Feng Li( 1فنگ لـي -دنگ سردبير مجله پروفسور

ــاد، دا  ــديريت و اقتص ــكده م ــاوري  دانش ــم و فن ــگاه عل نش

 .   الكترونيك چين است

بـر  Word  قالـب خـود را در  مقـاالت  توانند نويسندگان مي

 Guidelines for(موجـود در سـايت مجلـه     ساختاراساس 

Submission (  ــل ــاده و فاي ــورت    PDFآم ــه ص ــه را ب مقال

  .ارسال نمايند Submit to IJFSAالكترونيكي از بخش 

در سـال   942/0با ضريب تـأثير   Q2اين مجله داراي اعتبار 

شروع به كار نمـوده و   2011اولين بار در سال . است 2018

در سـال  . رسانده است شماره به چاپ 4تاكنون در هر سال 

شماره به چاپ رسـيده اسـت و قابـل     4نيز ) 2019(جاري 

  . باشدمشاهده در سايت مجله مي

  )دانشگاه بيرجند(محسن عارفي                                 

هاي فازيهاي داخلي مرتبط با گرايشكنفرانس  

هاي ي كه در حوزههايدر اين بخش به معرفي همايش 

شود،   رگزار ميبهاي فازي و هوشمند  سيستممرتبط با 

  . پردازيم  مي

 كنگره مشترك هوش محاسباتي  •

هاي فازي  اين كنگره مهمترين همايش در حوزه سيستم

هاي فازي متولي برگزاري آن  است كه انجمن سيستم

  كنگره  شامل اين . است

 چهارمين كنفرانس محاسبات تكاملي و هوش جمعي -

  نوزدهمين كنفرانس سيستم هاي فازي -

  هفدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند -

  اسفند ١۶تا  ١۴در روزھای است که به صورت مشترک 

  .شود برگزار می دانشگاه فردوسی مشھد: در  ١٣٩٨

  ١٣٩٨/٧/٣٠: پذيرش مقاله

                                                             
1 . Deng-Feng Li: School of Management and Economics, University of 
Electronic Science and Technology of China, China.  
Email: lidengfeng@fzu.edu.cn 

  ١٣٩٨/١٠/١: نتيجه مقاله

  ١٣٩٨/١١/۶: نتيجه ثبت نام

  

 سومين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم •

  
در دانشگاه  1398آبان   30و 29اين كنفرانس در روزهاي 

توانند براي دريافت  مندان مي عالقه. شود گيالن برگزار مي

  .اطالعات تكميلي به آدرس زير مراجعه نمايند

https://guilan.ac.ir -يالملل نيب- كنفرانس-نيسوم/- /

نرم- محاسبات  
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  كنترل و بهينه سازي ملي مين سمينارسو •

در دانشگاه  1398آبان  23و  22اين سمينار در روزهاي 

 .برگزار خواهد شد حكيم سبزواري شهر سبزوار

  1398مهر  15 :آخرين مهلت ارسال مقاله

توانند براي دريافت اطالعات تكميلي به  مندان مي عالقه

  .يندآدرس زير مراجعه نما

http://cnf.hsu.ac.ir/tsco/fa  

  
 )دانشگاه بيرجند( حسن حسن پور                          

  هاي فازيهاي خارجي مرتبط با گرايشكنفرانس

هـاي  در زمينـه  مهـم  خـارجي هـاي  و كنگـره  هـا كنفرانس

 سـال اواخـر   هـاي فـازي كـه در   مختلف مرتبط با سيسـتم 

برگزار خواهند  ميالدي 2020و اوايل سال  ميالدي 2019

 :باشندشد، به شرح زير مي

o 6th IEEE Latin-American Conference on 

Computational Intelligence, LA-CCI 2019 

Event URL: http://la-cci.org/ 

Date: 2019.11.11 

End Date: 2019.11.15 

Country: Ecuador 

Location: Guayaquil 
 

o 2019 International Workshop on Fuzzy 

Systems (IWFS 2019) 

Event URL:  

http://www.fuzzworkshop.org/ 

Date: 2019.11.25 

End Date: 2019.11.27 

Country: Czech Republic 

Location: Prague 
 

o 1st International Conference on Artificial 

Intelligence and Machine Learning (ICAIML 

2019)  

Event URL:  

http://www.icaiml.org/ 

Date: 2019.12.08 

End Date: 2019.12.10 

Country: Malaysia 

Location: Kuala Lumpur 
 

o 11th International Conference on Soft 

Computing and Pattern Recognition 

Event URL:  

http://www.mirlabs.org/socpar19 

Date: 2019.12.13 

End Date: 2019.12.15 

Country: India 

Location: Hyderabad 
 

o 6th International Conference on Artificial 

Intelligence (ICOAI 2019  

Event URL: http://www.icoai.org/ 

Date: 2019.12.18 

End Date: 2019.12.20 

Country: Spain 

Location: Barcelona 
 

o International Conference on Artificial 

Intelligence and Computational 

Intelligence 

Event URL: 

http://aici2020.thanglong.edu.vn 

Date: 2020.01.04 

End Date: 2020.01.06 

Country: Vietnam 

Location: Hanoi 
 

  محسن عارفي

 )دانشگاه بيرجند(
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 www.fuzzy.ir: وبگاه،  88639285:  تلفن و دورنگار.2، طبقه اول، واحد3احمد، كوچه پنجم، پالكخيابان كارگـر شمالي، باالتر از تقاطع آل  -تهران

 ييقدرخواست عضويت حق

  مشخصات فرديمرد  .1

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

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

 : .........................  شماره شناسنامه: ...............................      محل تولد.......................      سال .............  ماه ............  روز : تاريخ تولد        �،  زن �

  مشخصات تحصيلي و شغلي .2

  ) ..........................................................ذكر شود(�غيره        �كارشناسي       �اسي ارشدكارشن      �دكتري:   آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده

     .............................................................. :تخصص  ..................................: ...............................رشته تحصيلي: ...............................      سال دريافت آخرين مدرك

  : ......................................................................كشور/شهر/دانشگاه

          �سي ارشددانشجوي كارشنا      �دانشجوي دكتري      �مربي      �استاديار      �دانشيار      �استاد  :    مرتبه علمي

  ) ................................ذكر شود(�غيره         �دانشجوي كارشناسي

  .........................................................................................................................................................................................: .پستي براي مكاتبه و ارسال مرسوالتنشاني 

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

  ..................................................................................................................................................................................................................: .نشاني محل خدمت يا تحصيل

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

  ....................................................................................................)ضروري(: الكترونيكي نشاني ...................       .............................................) ضروري:(همراه تلفن

 : ........................................................................دورنگار محل خدمت يا تحصيل: .....................................................................        تلفن محل خدمت يا تحصيل

  99تا مهر  98ق عضويت مهرح: اطالعات مربوط به عضويت .3

  ريال 000/100/1ه  دو سال �              ريال  000/600 يكساله �                         :حق عضويت براي اعضاي پيوسته .1

  ريال 000/600 دوساله �               ريال 000/400يكساله �          :حق عضويت براي اعضاي وابسته و دانشجويي .2

  امضا و تاريخ                                :......................      هاي فازي ايرانويت در انجمن سيستمآخرين سال عض

____________________________________________________________________________________         

  :توضيحات

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

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

 :پرداخت حق عضويت به سه شكل مقدور است .3

i. پرداخت آنالين در پايگاه انجمن 

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

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

  

� 
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