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نشریه خبری، علمي و   "های فازی ایرانانجمن سيـستم خبرنامه"

های فازی ایران است که توسط انجمن انتشار ارتباطي انجمنِ سيـستم

 .یابدمي

 های فازی ایرانانجمن سيستم :صاحب امتیاز

          سيد محمود طاهری :   مدیر مسؤول

  حسن حسن پور : رـردبیـس

 مرتضي پاکدامن :هیأت تحریریه

 پوریا جعفری                       

  آرش شریفي                       

 پورـادقـص رامـبه 

 يـارفـع محسن 

 محمد محسني تکلو 

 نهي مست ميش حسن                            

 حسن حسن پور  : ویـراسـتار

 نسخه  80 : کاغذی شمارگان

اطع آل احمد، کوچه شمالي، باالتر از تق خيابان کارگرتهران،  :نشاني

 .2، طبقه اول، واحد3پنجم، پالک

  021 – 88639285:    تلفن و دورنگار

 info@fuzzy.ir:    پست الکترونیک

 www.fuzzy.ir    :                وبگاه

ــدطــر    يســتم هفتمــين کنگــره مشــترک سپوســتر :  روی جل

هــای فــازی و هوشــمند ایــران )هجــدهمين کنفــرانس سيســتم 

، انزدهمين کنفـرانس سيسـتم هـای هوشـمند(    و شـ های فـازی  

 1397بهمن  -دانشگاه بجنورد

 

 به چاپ رسيده است. با پشتيباني دانشگاه بجنوردی خبرنامه این شماره

 بسمه تعالی

ساله جناب آقای  15ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 

علمي مجله  سردبير در مقامچي ماشين ا...ءماشا دکتر

انتخاب جناب  فازی ایران،های سيستمپژوهشي  –

محمدمهدی زاهدی را به سردبيری این دکتر آقای 

و برای هر دو بزرگوار  کنيمميمجله تبریک عرض 

 داریم.روزافزون رزوی سالمتي و موفقيت آ

 های فازی ایرانهيات تحریریه خبرنامه انجمن سيستم 
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 سخن سردبیرجای  به

 

پیام جناب آقای دکتر محمدمهدی زاهدی رئیس  

 نجمن سیستم های فازی ایران وا

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

 اسالمي

به مناسبت برگزاری مراسم یادبود مرحوم دکتر 

علوم  ۀ دانشکد – 1397 اردیبهشت) ناصررضا ارقامي

  :(ریاضي دانشگاه فردوسي مشهد

  
       رْفَعِ اللََّهُ الََّذِینَ آمَنُواْ مِنکُمْ وَالََّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یَ 

  (11 –)مجادله                                                    

  
درگذشت استاد گرانمایه و پژوهشگر نامدار، مرحوم دکتر 

و علمي  های بزرگ برای جامعناصررضا ارقامي، ضایعه

 .بود-دانشگاهي

مرحوم دکتر ارقامي از اعضای هيات مؤسس انجمن     

سيستم های فازی ایران بودند. خوشبختانه این انجمن که 

هایي گذرد، گامبيش از دوازده سال از تأسيس آن مي

های ارزشمند در جهت معرفي، ترویج و تعميق سيستم

این  مۀفازی برداشته است، که قطعاً آن مرحوم در ه

يشرفت ها سهيم بوده و هست. به عالوه ایشان از اعضای پ

 یعني مجلۀ پژوهشي انجمن یههيات مؤسس نشر

Iranian Journal of Fuzzy Systems    و از اعضای

این مجله بودند. هر دو مورد فوق، و  ۀهيات تحریری

های دیگر ایشان مانند ها و همفکریبسياری همکاری

ي وزارت علوم، تحقيقات های تخصصحضور فعال در کميته

و فناوری، موجبات تعالي و توسعه در زمينه های مختلف 

 .علمي بوده است

برای روح پرفتوح دکتر ارقامي، آمرزش الهي و برای      

محترم و بازماندگان و همچنين همکاران و  دۀخانوا

دانشجویان ایشان صبر و اجر مسألت دارم. نام بلند دکتر 

های بخش بزرگي از فعاليت ۀکنند ارقامي همواره تداعي

های مرتبط با آمار و احتمال فازی علمي از جمله حوزه

 .و خواهد بود است

پژوهشگران، اساتيد و دانشجویان  هدر پایان، برای هم    

کننده در هشتمين سمينار آمار و احتمال فازی، شرکت

روزهای پربار در مدت برگزاری سمينار آرزومندم، و از 

مسؤولين، حاميان و  هفردوسي مشهد و هم دانشگاه

  .نمایمبرگزارکنندگان این سمينار تشکر و سپاسگزاری مي

      
 زاهدیمحمدمهدی                                 

 های فازی ایرانرئيس انجمن سيستم                           

 1397اردیبهشت  12                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چي به مناسبت پيام جناب آقای دکتر ماشين

کتر زاهدی به سردبيری مجله انتخاب جناب آقای د

 های فازی ایران:سيستم

  بسمه تعالي

پرفسور زاهدی را   بدینوسيله انتخاب جناب اقای 

به عنوان سردبير جدید مجله سيستم های فازی ایران 

پيشبرد اهداف   در  تبریک مي گویم و برای ایشان

متعالي مجله آرزوی موفقيت دارم. مطمئن هستم که 

داوران از سراسر   دبيران تخصصي، همه نویسندگان،

هم چون   کارمندان اداری مجله همگي  جهان و

گذشته و حتي بيشتر از پيش با ایشان همکاری 

خواهند داشت که باعث ارتقاء کيفيت علمي مجله 

 خواهد شد.

انجمن که  هيات مدیره محترم  یاز همه اعضا

و اینجانب را الیق دانسته و به عنوان سردبير افتخاری 

سردبير بنيان گذار مجله انتخاب کردند صميمانه تشکر 

 کنم.مي

 ٔبا احترام                                                      

 ماشين چي ا...ماشا                                               

 جناب آقای دکتر اسفندیار اسالمي

ن پيشکسوت برتر عنوای جنابعالي را بهانتخاب شایسته

های فازی تبریک گفته و سيستم در حوزه 1396سال 

 توفيقات روزافزون جنابعالي را از ایزد متعال خواستاریم.

 های فازی ایرانهيات تحریریه خبرنامه انجمن سيستم
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 هامعرفی شخصیت

مدیر قطب علمي روفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچي، پ

های رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات و استاد گروه

. باشدميمهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد 

گذار انجمن پروفسور اکبرزاده از اعضا موسس و رئيس پایه

ند ایران، عضو هيات مدیره های هوشمعلمي سيستم

IFSA  های ایراني مرتبط با به نمایندگي از انجمن

و نيز استاد پایه گذار  IEEEمحاسبات نرم، عضو ارشد 

فردوسي مشهد تا سال  در دانشگاه IEEEشاخه دانشجویي 

)انجمن  1اپسيلون-مو-. ایشان عضو کاپاباشدمي 2008

افتخاری مهندسي )انجمن  2نو-کاپا-اتاافتخاری ریاضيات(، 

 Golden Key National Honorبرق( و نيز 

Society همچنين جوایز متعددی از جمله:  وی .مي باشد

IDB Excellent Leadership Award  درسال

، 2008و  2002در سالهای  نمونه، هيات علمي 2010

IDB Merit Scholarship for High Technology 
فعاليت از پشتيباني در نمونه، هيات علمي 2006در سال 

 دکتری ، دانشجوی2004در سال  يهای علمي دانشجوی

 Excellence In Service و  1998برتر در سال 

Award    را  1989از انجمن افتخاری ریاضيات در سال

 .ه استدریافت نمود

محاسبات و  عبارتند از:زمينه های مورد عالقه ایشان 

و  ی زیستي، منطقسازی الهام گرفته از فرآیندهابهينه

های چندعاملي، ، محاسبات نرم، سيستمفازی کنترل

سيستم های پيچيده، رباتيک، علوم شناختي و سيستم

 وی ،این حوزه های علمي. در های مهندسي پزشکي

 پایان نامه 71و به چاپ رساندهمقاله  450بالغ بر تاکنون 

رساله دکتری راهنمایي نموده  10ارشد و  کارشناسي

که ای ر زیر توجه خوانندگان محترم را به مصاحبهد است.

پژوهشکده  عضو هيات علمي اقای دکتر مرتضي پاکدامن

 .کنيمجلب مي ستا انجام داده ایشانبا مشهد،  اقلیم شناسی 

ضمن عرض سالم و تشکر بابت وقتي که در  سوال: 

های فازی اختیار بنده و خبرنامه انجمن سیستم

                                                           
1 Kappa Mu Epsilon 
2Eta Kappa Nu 

از زندگي ي طفا شر  حال کوتاهل ایران قرار دادید،

  فرمایید.بیان ود را برای خوانندگان خبرنامه خ

در مشهد متولد شدم. تحصيالت  1347من در سال 

دبيرستان، ليسانس، فوق ليسانس و دکتری خود را در 

 1374. در سال گذراندمآمریکا و در دانشگاه نيومکزیکو 

د یک مرکز ناسا در دانشگاه نيومکزیکو توسط استا

راهنمای من، پروفسور جمشيدی، تاسيس شد و من در 

با با توجه به اینکه  که مرکز مشغول به کار شدم، آن

، برای من تجربه در ارتبط بودم چندین رشته و تخصص 

. یک سال پس از فراغت شدمحسوب مي یبسيار ارزشمند

( همچنان با 1377از تحصيل در مقطع دکتری )سال 

به لطف خدا  اری داشتم، تا اینکهدانشگاه نيومکزیکو همک

به عضویت هيات علمي دانشگاه فردوسي  1378در سال 

 مشهد در آمدم.

 

 پاکدامن چپ دکتر سمت اکبرزاده، راست پروفسور سمت

های چه خاطراتي از حضورخود در کنفرانسسوال:  

ملي و بین المللي دارید که از نظر شما بسیار به 

 یادماندني است؟

از  3سور زاده از دانشگاه برکلي و مایکل آتنمناظره پروف

برای من بسيار خاطره انگيز  2000در سال  MITدانشگاه 

                                                           
3Michael Athan 
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در کنفرانس  1998است. آنها قبل  از آن هم در سال 

 یيای داشتند. از آنجامناظره IEEEتصميم گيری و کنترل 

که پروفسور زاده دارای صدایي آهسته و جثه ای کوچک و 

داشت، این  رسابزرگ و صدایي ای پروفسور آتن جثه

به من نشان  این مناظره همچنين مناظره بسيار جالب بود.

باعث پيشرفت توانند ميهای علمي کنفرانس طورداد که چ

 شوند.ها و افزایش آگاهيعلوم 

از چه زماني عالقمند به کار در زمینه نظریه سوال:  

 های فازی شدید و به چه دلیل؟مجموعه

اوليه من در زمينه کنترل کالسيک بود نه کنترل کارهای 

فازی. در آن زمان از فيلتر کالمن و نظریه لياپانوف برای 

مفصل کششي  یهاطراحي کنترل کننده کالسيک ربات

های مکانيکي به دنبال طراحيهمچنين  استفاده کردم.

تر کنم. جدیدی بودم تا دیناميک غيرخطي مساله را ساده

را ثابت ها سيستم آن توانستم پایداری  در نهایتهر چند 

نتایج من فقط در شرایط معيني که دانستم کنم اما مي

اندازی از و چشم محدود به مفروضات من هستند معتبرند،

 د.نور که هست، ندارطدنيای واقعي، آن

نخستين واحد درسي مرتبط من با منطق فازی، در سال 

بود. در  Rossور به عنوان واحد اختياری با پروفس 1991

ات درجبه این درس با این مفهوم که درستي ميتواند 

ای، تمام نگرش  آشنا شدم. این تفکر پایه مختلفي باشد

های اوليه من را تایيد کرد. من من را تغيير داده و حدس

هایي را همانند من متوجه شدم که دیگران نيز پرسش

هر دو  و  اند. چرا زماني که گزاره هایمطرح کرده

ميگيریم که  نادرست هستند، ما نتيجهدرست یا 

هایي با مرزهای ؟ چرا ما باید مجموعهدرست است

قاطع داشته باشيم؟ و چقدر این موضوع با معنای مجموعه

 در دنيای واقعي تطابق دارد؟  ها 

قعي بود وا های غيرلذا انگيزه اوليه من کشمکش با فرض

ها که اغلب در رویکردهای کالسيک برای رسيدن به جواب

یم قبول کنيم. به نظر من این مفروضات ما را از بود مجبور

ساخت. در همين زمان، توانایي سيستمحقيقت دور مي

های هوشمند، در های فازی و به مفهوم کلي تر، سيستم

 نمایش حقيقت مسایل دنيای واقعي و فراهم آوردن جواب

 برای آنها بسيار خيره کننده بود.

بینید چه جذابیتهایي در ریاضیات فازی ميسوال:  

 که در ریاضیات کالسیک وجود ندارد؟

جذابيت اصلي در منطق فازی رویکرد واقع گرایانه و درجه 

بندی صحت است. جالب اینکه این رویکرد از مباني 

کيب یابد. ترریاضيات و علوم استفاده کرده و توسعه مي

هایي شفاف و قابل فهم مباني ریاضيات و سایر علوم، پاسخ

های دقيق و واضح فراهم توسط انسان را از طریق روش

 مي آورد.

مسیرهای تحقیقاتي موجود )نقاط ضعف سوال:  

بینید و چه وقوت( در زمینه فازی را چگونه مي

 پیشنهادی برای محققین جوان این حوزه دارید؟

فازی وجود دارد.  زمينهيقاتي خوبي در در ایران مسير تحق

ما محققاني داریم که کارهای خود را در بهترین مجالت 

کنند و انجمن علمي فعالي نيز معتبر بين المللي چاپ مي

در  ISIداریم. همچنين مجله )یکي از معدود مجالت 

کشور( بسيار معتبری داشته و در کنار  همه اینها 

 کنفرانس ساالنه نيز داریم.

نقطه ضعف اصلي ما، که این البته محدود به ایران نيست، 

ر دانش خود و تبيين ارزش ثعدم توانایي در انتقال مو

کاربردی آن به صنعت و جامعه است. در این ميان،  

مسایل بسيار خوب و ارزشمندی هستند که ما توانایي حل 

آنها را داریم. لذا الزم است که ما در زمينه شناسایي 

های جامعه و معرفي منطق فازی و سيستمنيازهای 

هوشمند برای آنان بهتر عمل کنيم. ما نياز فوری داریم که 

های نظری را به راه حل های کاربردی تبدیل پيشرفت

در این  .کنيم تا زندگي در این سياره را بهبود ببخشيم
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توانمندی و  ، اميدوارم نسل جوان ما به مدد دانش، ميان

 .نقش موثری را ایفا نمایدخود رویکرد نوآورانه 

خاطرات خود در مورد دکتر زاده را برای سوال:  

 فرمایید.بیان خوانندگان مجله 

 

در کنفرانسي در  1992 يمن پروفسور زاده را در ماه م

مالقات  برای اولين بار سانتافه )شهری در نيومکزیکو(

جوان خيلي یک دانشجوی فقط کردم. در آن زمان من 

 افتن مسير خودجستجو برای یدم که در حال دکتری بو

با حمایت پروفسور زاده، دو ها آشنایي و در طي سالبود. 

دوره فرصت مطالعاتي خود را در دانشگاه برکلي تحت نظر 

و دومي در سال  2006ایشان گذراندم. اولي در سال 

. در واقع من آخرین محقق فرصت مطالعاتي بود 2017

 پروفسور زاده بودم.

سال خوشبختانه توانستم در چندین  25 این طي در

های سخنراني کليدی ایشان شرکت کنم و از مزیت بحث

. من بسيار تحت تاثير مند شومبهرهیک با ایشان بهیک

یک به عنوان ایشان در مسير زندگي شان  کاملتعهد 

کسي که باعث پيشرفت دانش شد  ومحقق دانشگاهي 

لحظات زندگي مشغول  قرار گرفتم. او حتي تا آخرین

انتشار نظریات پيشگامانه خود بود. در اولين جلسه 

)سال  2017سال فرصت مطالعاتي مشترکمان در اوایل 

گذشته( ایشان یکي از مقاالت تازه منتشر شده خود در 

را به من نشان دادند که تمایل به توسعه  2016دسامبر 

از این آن داشتند. او یک متفکر واقعي علمي بود. هميشه 

موضوع شگفت زده بودم که چطور ممکن است او بتواند 

در هر  وارایه دهد ارزشمند کليدی  سخنرانياین مقدار 

تا  که بعدها نماید، مفهومي جدید را معرفي از آنان یک

توسط هزاران محقق در سراسر دنيا مورد توجه این ميزان 

داع ی از مفاهيمي که پروفسور زاده ابرگيرد. بسيامي قرار 

)مانند  نمودندهای کليدی خود بيان کرده و در سخنراني

کنفرانس اوینعنبعدها  منطق فازی و محاسبات نرم(، 

 و معتبر . او هميشه یک نگاه تازه،شدبين المللي های 

 مستقل به دنيا داشت.

در مورد قطب علمي رایانش نرم و پردازش سوال:  

 .هوشمند اطالعات توضیحاتي را بفرمایید

ب علمي رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات در قط

به عنوان نخستين قطب علمي مهندسي در  1390سال 

های دانشگاه فردوسي مشهد تاسيس شد تا پيشرفت

محاسبات نرم و پردازش هوشمند اطالعات را توسعه داده 

 وو به یک مرجع علمي ملي در این موضوع تبدیل شود 

های هوشمند مک سيستمبتواند نيازهای کشور را به ک

مرتفع سازد. با وجود اینکه این قطب علمي نسبتا جوان 

هنوز در بسياری از زمينه ها به نظر من و با اینکه  ،است

را و بسياری از آرزوهای من رد داهای اساسي کمبود

که به ای های اوليه ، از بسياری وعدهنموده استبرآورده ن

ت. به عنوان مثال از پيشي گرفته اس، وزارت علوم داده شد

نظر کيفيت و کميت چاپ نتایج تحقيقات، سازماندهي 

های بين المللي و کنفرانسها و سمينارها، تشویق مشارکت

بوده خوب  بسيار اعضا عملکرد ،هاتامين مالي پژوهش

مرکزی . همچنين از زمان تاسيس، ميزبان دفتر است

با  هایينامه های هوشمند بوده و تفاهمانجمن سيستم

های خوبي را یم. لذا مشارکته اهای علمي داشتسایر قطب

به عنوان یک مرجع علمي داشتيم. همچنين  از طرف 

دانشکده مهندسي حمایت خوبي داشتيم و فضای مناسبي 

سال ابتدایي  5برای شروع کار در اختيار ما قرار گرفت. در 

تاسيس قطب، بودجه خود را صرف آماده سازی فضایي 
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فراهم آوری تجهيزات محاسباتي کردیم که این مناسب و 

تواند مسير همواری را برای انجام تحقيقات با کيفيت مي

 باال ایجاد نماید.

های علمي در آینده اميدواریم که بتوانيم با انجمن

بيشتری که مرتبط با موضوع هستند ارتباط داشته باشيم، 

و با های علمي ملي و بين المللي دیگر را شناسایي قطب

های آموزشي خود را آنها مشارکت داشته باشيم، برنامه

برای محققين جوان توسعه دهيم، نيازهای ضروری انساني 

الملل شناسایي و را چه در سطح کشور و یا در سطح بين

هایي را برای برای حل آنها کار کنيم و در نهایت برنامه

 ها و پروژه ها تصویب نمایيم.حمایت از این دیدگاه

افراد تاثیرگذار در زندگي و تحصیل شما چه سوال:  

 کساني بودند؟

یک نفر ممکن است تحت تاثير اعضای خانواده قرار گيرد 

و یک نفر ممکن است تحت تاثير معلمان خود از دوره 

ابتدایي قرار بگيرد. اما برخي از این افراد از دیگران تاثير 

مادر و  توانم بگویم که پدر،گذارند. ميبيشتری مي

تحت تاثير قرار  بودند که مرا يبزرگهای  پدربزرگم نيرو

سال  25دادند. از نظر دانشگاهي، پروفسور زاده در طول 

آشنایي ما تاثير زیادی بر من گذاشت، اما پدر دانشگاهي 

من بي شک پروفسور جمشيدی، استاد راهنمای دوره 

-از نخبگان ایراني . ایشان یکيهستنددکتری من 

و  IEEE fellowاز مشاورین ناسا و عضو  ي،آمریکای

ASME .هستند 

های علمي شما از اعضای فعال انجمنسوال:  

اید. چه پیشنهاداتي برای پیشرفت بوده متعددی

 های فازی ایران دارید؟انجمن سیستم

کنم که ما باید بخاطر داشتن انجمن فازی به من فکر مي

ای ساالنه، هخود بباليم. این انجمن دارای کنفرانس

و برنامه جوایز است. با  ISIخبرنامه، مجله شناخته شده 

های این اوصاف هميشه راه برای پيشرفت باز است. انجمن

علمي ما باید در ارتباط بيشتری با اعضا و به ویژه عامه 

تواند شامل در نظر گرفتن مردم باشند. این ارتباط مي

فيف در ثبت ها مانند تخمزایایي برای عضویت در انجمن

ها و ایجاد سرویس ایميل حرفه ای برای آنها نام کنفرانس

توان ها با جامعه نيز ميباشد. برای توسعه رابطه انجمن

صورت یک مساله آکادميک باز هنيازهای اساسي جامعه را ب

توان جایزه ای را برای هر تعریف کرد. در گام نخست مي

ناسایي کرده و کسي که بتواند مسایل اساسي جامعه را ش

های فازی و یک راه حل خوب به کمک ابزار سيستم

 های مرتبط با آن ارایه نماید، در نظر گرفت.پارادایم

های مرتبط با وضعیت فعلي و آینده رشتهسوال:  

 بینید؟های فازی را در کشور چطور ميسیستم

 قابل احترام های فازی در ایرانسيستمات وضعيت تحقيق

کشورمان را به عنوان علمي گر آمارهای است، بخصوص ا

بسيار ي با جمعيت یميليوني با کشورها 80یک ملت 

 بيشتر نظير چين و آمریکا مقایسه کنيد.

کردن های فازی و پيدااما از نظر پياده سازی نظریه

کاربردهای مورد نياز برای رفع معضالت جامعه و نظریه 

نيم. درک این های مرتبط با آن، باید بسيار شدیدتر کار ک

موضوع برای من بسيار سخت است که چرا بسياری از ما 

)از جمله خود من( در حال کار روی مسایل دانشگاهي 

هستيم، در حالي که مسایل و مشکالت ضروری  انتزاعي

وجود دارد. به نظر من هر  و در جهانزیادی در کشور 

چند پيشرفت دانش بسيار خوب و ارزشمند است اما حل 

ضروری مهم تر است. این معضالت عبارتند از  معضالت

فقر، بيکاری، بحران آب، گرسنگي، آلودگي و افزایش 

را به  جمعيت افراد مسن. بسياری از این مشکالت ما

سمت مشکالت ثانویه دیگری مانند اعتياد، طالق و 

کنند. این مانند آن است که کسي خودکشي  هدایت مي

 پولي که دارد، فقط خاویار  اما با اندک باشدفقير و گرسنه 

ه خود را بنيروی انساني و مغزهای خالق خرد. ما باید مي

 .شوندبشری حل اساسي تا مشکالت  سمتي هدایت کنيم
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دانم که حل چنين مشکالتي چقدر دشوار است. من مي

صنایع ما فرسوده است، بروکراسي اداری شدید است و 

ای تعریف اینکه ما عادت نداریم برمهم تر از همه 

مشکالت و مسایل خود هزینه کنيم. اما ما باید از جایي 

های و  انجمنعلمي های شروع کنيم. اميدوارم قطب

 د در این جهت کمک کند.نما بتوانعلمي 

در پایان مجدد از جنابعالي تشکر و از درگاه احدیت 

   .کنمبرایتان سالمتي و موفقیت آرزو مي

 تضي پاکدامنتهيه و تنظيم: مر           

 پژوهشکده اقلیم شناسی  -مقدس مشهد

های فازی و ششمین کنگره مشترک سیستم ارشگز

 هوشمند ایران

های فازی و هوشمند ششمين کنگره مشترک سيستم

 با 1396طي روزهای نهم تا یازدهم اسفندماه   ایران

 هایسيستم فازی، ریاضيات و منطق محورهای اصلي

بهينه فازی، محيط در احتمال و آمار مهندسي، در فازی

 فازی هایسيستم فازی، محيط در گيریتصميم و سازی

مدیریت،  و اقتصاد در فازی هایانساني،سيستم علوم در

 در فازی هایسيستم فازی، هایسيستم و پزشکي علوم

کاوی، بيوانفورماتيک، داده مصنوعي،هوش ،کشاورزی علوم

بينایي محاسباتي، هوش شناختي، علوم نرم،محاسبات

در دانشگاه شهيد باهنر کرمان ، تصویر پردازش و ماشين

چي، دبير، ماشينا... فسور ماشاوبرگزار گردید. آقای پر

پژوهش علمي برومندسعيد دبيرکميته آقای دکتر آرشام

 دبيرکميته افتخاری ای، و آقای دکتر مهدی پایه های

نگره که با کاربردی کنگره بودند. این ک هایپژوهش علمي

محوریت توسعه ارتباط با صنعت برگزار گردید، با تشکيل 

ای به همين نام متشکل از آقای دکتر سعيد کریمي کميته

نسب )دبير کميته(، آقای پروفسور مسعود رشيدی نژاد و 

آقای دکتر عظيم ریواز و تخصيص روز آخر کنگره به این 

 مهم، سعي در پيشبرد این هدف داشت. 
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مقاله مورد پذیرش قرار  167ارسال شده،  مقاله 257 از

به مقاله 92گرفته و در طي روزهای برگزاری کنگره، 

 و( انگليسي مقاله 61 و فارسي مقاله 31) شفاهي صورت

 مقاله 33 و فارسي مقاله 42) پوستر صورتبه مقاله 75

های مستمر اعضای با تالش ارائه گردیدند.( انگليسي

با صنعت، این کنگره  ، علمي و ارتباطکميته های اجرایي

و مقاالت آن  ثبت شده IEEEو ISCهای علمي در پایگاه

برای چاپ  در این پایگاه ها نمایه شدند. به عالوه، مقاالتي

پژوهشي و علمي ترویجي -، علميISIدر برخي مجالت 

مجالت  انتخاب شده و به زودی نسخه توسعه یافته آنها به

 هند شد. تعيين شده ارسال خوا

تاالر وحدت برگزارشد،پس در ،کهکنگره افتتاحيه درمراسم

 جمهوری سرود پخش، مجيد... اکالم از ایاتي تالوت از

 چيپروفسور ماشين آقایاسالمي و کليپي از دانشگاه، 

 ادامه در .گفتند خيرمقدم محترم حضار به کنگره دبير

 و فرهنگي معاون بصيری؛ دکترآقای  افتتاحيه، مراسم

 انجمن رئيس زاهدی؛ پروفسورآقای  دانشگاه، اجتماعي

استان  اسالمي شورای مجلس نماینده و فازی هایسيستم

سيستم انجمن رئيس معماریاني؛کرمان، آقای پروفسور 

 برای حضار سخنراني کردند. هوشمند های

و پایان  دکتری رساله تقدیر از برگزیدگان مسابقه انتخاب

با  های فازی،رتر در حوزه سيستمب کارشناسي ارشد نامه

های دیگر کنگره بود. اهدای لوح و جایزه از برنامه

در ادامه مراسم افتتاحيه، از آقای پروفسور همچنين 

 هاینظریه مجموعهاسفندیار اسالمي به عنوان پيشکسوت 

 فازی تقدیر به عمل آمد.

در انتها، پرفسور رادکو مسيار از مدعوین کنگره، سخنراني 

 نظریه در بندیجمع عملگرهای "د را با موضوع خو

ارائه  "اخير هایپيشرفت و تاریخچه: فازی هایمجموعه

 نمودند.
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مقدم توکلي رضاآقای دکتر روز اول،های برنامهدر ادامه 

سخنراني خود را با استاد  دانشکده فني دانشگاه تهران 

 نوین فرا ابتکاری و محاسباتي هوش هایالگوریتم"موضوع 

ایراد نمودند. همچنين،  "سازیبهينه مسایل حل برای

 "R افزارنرم در فازی اعداد حسابماشين"های کارگاه

 سازی شبيه" پرچمي، توسط آقای دکترعباس

 توسط خانم "متلب افزارنرم در جمعي هوش هایالگوریتم

 هایتعميم انواع معرفي"دخت، فاطمي حميده دکتر

 "گيریتصميم مسائل در آنها ردکارب و فازی هایمجموعه

 نامهرسشپ"و  پوراحمدیعلي لعيا دکتر توسط خانم

 توسط "داکس-گوگل از استفاده با هوشمند و الکترونيکي

نگارستاني در این روز برگزار گردیدند که  حسين آقای

مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شد.  برخي از مقاالت 

و یا پوستر در همين  پذیرفته شده نيز به صورت شفاهي

 روز ارائه گردیدند.

های کنگره با سخنراني آقای پروفسور در روز دوم، برنامه

اسفندیار اسالمي درباره پروفسور لطفي زاده پدر علم فازی 

آغاز گردید. سپس، آقای پروفسور رادکو مسيار تيوتریال 

 ساختار سازیمدل(: مفصل) پوالاک"خود را با موضوع 

برگزار کردند. بعد  "بعدیچند تصادفي غيرهایمت تصادفي

پروفسور آقای سخنران مدعو دیگر کنگره، تيوتریال،  از

 تبدیالت "جوزف شيران سخنراني خود را با عنوان 

ویژگي دربرابر محلي هایویژگي: بندیجمع عملگرهای

های دیگر ارائه کردند. از برنامه "تقریب و عمومي های

 کارآفریني "توان به برگزاری کارگاه کنگره در این روز مي

 "کاویداده و محاسباتي علوم در وکارکسب توسعه و

و ارائه دیگر مقاالت  سجادی ابراهيم دکتر توسط آقای

پذیرفته شده به صورت شفاهي و پوستر توسط شرکت 

کنندگان کنگره اشاره کرد. در پایان این روز، در مراسم 

 تقدیر  کنندگان کنگره اختتاميه، از حاميان و برگزار

همچنين،  از ارائه دهندگان مقاالت برتر ارائه  .عمل آمدبه

 شد. شده در کنگره نيز با اهدای جوایزی تقدیر

 "روز ارتباط با صنعت"های روز آخر کنگره با عنوان برنامه

کرمان  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگاني، در محل اتاق

 اگاه حضور مهندس برگزار گردید.  یک ميزگرد با

خصوصي،  بخش از فرخي رشيد کارافرین، مهندس

رئيس  و اسالمي شورای مجلس نماینده زاهدی پروفسور

 رئيس چيماشين ایران، پروفسور فازی هایسيستمانجمن 

 و باهنر شهيد دانشگاه استاد نژادرشيدی کنگره، پروفسور

 قایآ کرمان، بازرگاني اتاق پژوهشي مطالعات رئيس

 آقای و کرمان، بازرگاني اتاق ریاست زادهطبيب ندسمه

 نامه در اتاق ریاست دانشگاهانعقادتفاهم
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مشهد برگزار  فردوسي دانشگاه استاد اکبرزاده پروفسور

 شد. 

همچنين، یک سخنراني در مورد استفاده از ریاضيات مالي 

و کاربرد آن در سرمایه گذاری در بورس توسط یکي از 

اساتيد برجسته دانشکده ریاضي و کامپيوتر دانشگاه شهيد 

هنر کرمان از برنامه های این روز بود. الزم به ذکر است با

که یک استارت آپ توسط شرکت شنران در کنار کنگره 

 هایتيمدر پایان، از برگزار شد که دستاورد مهمي بود. 

 توسط شدهانتخاب برتر کاربردی هایایده دهندهارایه

، با اهدای جوایزی تقدیر به عمل استارتاپ داورن هيات

 آمد.

 بين اینامهتفاهم انعقادترین رخدادهای این کنگره، از مهم

 با کرمان باهنر شهيد دانشگاه و اسلواکي صنعتي دانشگاه

 پروفسور دانشگاه، رئيس طاهر؛آقایان پروفسور  حضور

ماشينپروفسور  همت به و شيران پروفسور رادکومسيار،

 بود.  کنگرهدبير چي

ره، از تمامي شرکت برگزار کنندگان کنگبدین وسيله، 

های انجمن سيستم کنگره؛محترم  کنندگان و حاميان

انجمن  ،های هوشمند ایرانانجمن سيستم، فازی ایران

دانشگاه آزاد  ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،آمار ایران

موسسه تحقيقات ریاضي دکتر  ،اسالمي واحد کرمان

 ،ی کرماناتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورز ،مصاحب

 IEEE ،بخش ایران IEEE، مرکز پژوهشي ریاضي ماهاني

م، جهاد دانشگاهي مجتمع آموزش عالي ب بخش مرکز،

 استان شعب مدیریت تجارت کشور، دانشگاه بجنورد، بانک

کشور  فناوران و گرانپژوهش از حمایت کرمان، و صندوق

سته باشيم با نآورد. اميد است تواتقدیر و تشکر به عمل مي

برگزاری این کنگره قدمي کوچک در راه اعتال و رشد 

 برداریم.علمي کشور 

 -فاطمه کوچکي نژاد                                                 

 دانشکاه شهيد باهنر کرمان                                            

 گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

 فقید پروفسور ناصررضا ارقامی( )بزرگداشت استاد

 

های اخير به منظور تبادل آخرین دستاوردها و پيشرفت

علمي در حوزه آمار و احتمال فازی، هشتمين سمينار آمار 

و احتمال فازی  توسط دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن 

های های فازی ایران با حمایت قطب علمي دادهسيستم

 20و  19در روزهای  ایرانترتيبي و فضایي و انجمن آمار 

در دانشگاه فردوسي مشهد،  1397ماه  اردیبهشت 

سالي از مقاالت علمي ار .دانشکده علوم ریاضي برگزار شد

به مقاله  22تعداد به دبيرخانه سمينار پس از داوری 

 شدند. ارائه پوستر مقاله به صورت 4 صورت سخنراني و

تا مراسم در این سمينار این فرصت فراهم شد همچنين 

و از اساتيد پژوهشگر در حوزۀ  یادبود استاد فقيد گروه آمار

، پروفسور ناصررضا ارقامي با حضور خانواد آمار فازی

دانشگاه  محترم این استاد و اساتيد آمار کشور و اساتيد

فردوسي مشهد برگزار شود. 
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دبير هشتمين سمينار آمار و  در افتتاحيه سمينار، ابتدا

 انازی به ایراد سخنراني پرداختند و سپس آقایاحتمال ف

دکتر محمود آبادی )معلم دبستان استاد ارقامي(، عشرت

و از  های فازی ایراننماینده انجمن سيستم)طاهری 

، دکتر عبدالحميد رضایي و دکتر مجيد ، شاگردان استاد(

نيا و دکتر سرمد )از شاگردان استاد(، دکتر بزرگ

دکتر عادل محمدپور ن استاد(، طباطبایي )از همکارا

ریاست )دکتر عليرضا سهيلي  ،(نماینده انجمن آمار ایران)

 دکتر حبيب رجبي مشهدی ،(دانشکده علوم ریاضي

 دخت نوغاني دکتر محسن ،(ریيس دانشکده مهندسي)

 و (از اعضای هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي)بهمني 

و توسعه منابع  معاون برنامه ریزی)دکتر سعيد کيوانفر 

به بيان سخنراني و بزرگداشت  (دانشگاه فردوسي مشهد

همچنين آقای مهندس ایمان  پروفسور ارقامي پرداختند.

ارقامي، فرزند استاد ارقامي ضمن ایراد سخنراني، تشکر 

 از برگزاری مراسم را ابراز داشتند. ی استادخانواده

ط آقای در انتهای این بخش از مراسم، لوح یادبودی توس

دکتر سلمان ساکت ریيس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه 

فردوسي مشهد به نمایندگي از آقای دکتر محمد کافي 

استاد فقيد  هریيس دانشگاه فردوسي مشهد به خانواد

پروفسور ارقامي اهدا گردید و به یاد استاد فقيد در بوستان 

 خرد دانشگاه فردوسي غرس نهال انجام شد.

های زرگداشت و غرس نهال، سخنرانيپس از مراسم ب

های تخصصي و های علمي و سخنرانيکليدی، بحث

نظران حوزه جلسات پرسش و پاسخ برگزار شد که صاحب

 های خود پرداختند.آمار و احتمال فازی به بيان ایده

مراسم اختتاميه سمينار در عصر روز دوم برگزار گردید و 

ری ضمن تشکر از دبير سمينار و آقای دکتر محمود طاه

حضور شرکت کنندگان و اساتيد فرهيخته، سمينار آمار و 

ترین سمينارهای احتمال فازی را یکي از با کيفيت

تخصصي در حوزه آمار و احتمال نام بردند و همچنين در 

مورد نحوه برگزاری سمينارهای آمار و احتمال فازی به 

ی انجام هابحث پرداختند. در انتها، با توجه به نظرسنجي

ها به سخنرانان برتر از دیدگاه شده در طي سخنراني

ای اهدا کنندگان به رسم یادبود لوح تقدیر و هدیهشرکت

 . همچنين آقای دکتر ميراشرفي برای شرکت درگردید

نهمين سمينار آمار و احتمال فازی در اردیبهشت ماه 

. شایان عمل آوردنددعوت بهدر دانشگاه مازندران  1398

 90است که بر اساس نظرسنجي انجام شده بيش از  ذکر

درصد شرکت کنندگان کيفيت برگزاری هشتمين سمينار 

 اند.آمار و احتمال فازی را در سطح عالي برآورد کرده

های ها و سخنرانيی برنامهقابل ذکر است که از همه

های های سخنرانيبرداری شد و تاکنون فيلمسمينار فيلم

رحوم استاد ارقامي در نشاني مراسم یادبود م

www.aparat.com/sfsp8/ .بارگذاری شده است 

 بهرام صادق پور گيلده                                        

 دبير هشتمين سمينار آمار و احتمال فازی                        

 4المللی محاسبات نرمگزارش هفتمین کنفرانس بین

 

حاسبات نرم با همکاری مرکز ابتکار المللي مکنفرانس بين

و جامعه پردازش اطالعات فازی  5برکلي در محاسبات نرم

در  1397خرداد سال  8-10در تاریخ 6آمریکای شمالي

شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان، برگزار  هتل گنجلي

های اخير، این شهر از لحاظ علمي، فرهنگي و شد. در سال

 المللي مهمي بوده است.ينهای بصنعتي ميزبان رویداد

با  مرتبط قاتيتحق نیارائه آخر ي کنفرانس بههدف اصل

 شد: صورت زیر معطوف ميهمحورهای اعالمي ب

 ،محاسبات نرم 

 تيعدم قطع یفاز یهاو مجموعه یمنطق فاز، 

 ی،باز هینظر 

 اره،يچند مع یريگميتصم 

                                                           
47th World Conference on Soft Computing 
5Berkeley Initiative in Soft Computing 
6North American Fuzzy Information Processing Society 
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  ،محاسبات گرانول 

  ،محاسبه با کلمات 

 محور يمحاسبات انسان ، 

 يمحاسبات تکامل، 

 يعصب یشبکه ها. 

بر این اساس، پژوهشگران، استادان و متخصصان از 

کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا به ارائه آخرین 

های مختلف محاسبات ها در زمينهدستاوردها و نوآوری

های نرم بپردازند، و با بحث در مورد تحوالت و چالش

ه مشخص نمایند. از هایي را برای آیندگيریرو، جهتپيش

بين مقاالت ارسال شده برای دبيرخانه کنفرانس، پس از 

 مقاله برای سخنراني پذیرفته شدند. 44داوری، 

توان کل مدت برگزاری کنفرانس را بدین صورت مي

آمدگویي و خالصه کرد که عصر روز اول به مراسم خوش

شد، و روزهای پذیرش در یک محيط صميمي مربوط مي

های افراد اختصاص م به ارائه مقاالت و سخنرانيدوم و سو

 داده شده بود.

 مرحوم زاده )استادروز دوم با حضور بر مزار پروفسور لطفي

اف )رئيس جمهور ليفورنيا( و حيدر عليادانشگاه برکلي، ک

از برگشت به  (. پس1شد )عکس اسبق آذربایجان( آغاز 

نفرانس، ، دبير ک7افمحل برگزاری، دکتر شهناز شهباز 

ضمن تشکر از حضور پژوهشگران به مرور اهداف و 

از  مستندی های کنفرانس پرداخت. در ادامه،برنامه

های فازی، و گذار نظریه مجموعهبنيان زاده،پروفسور لطفي

سپس، با ایراد سخنراني  دستاوردهای ایشان پخش شد و

اف، ریاست فرهنگستان علوم توسط دکتر تلمان علي

 روال کنفرانس بطور رسمي آغاز شد.  آذربایجان،

های تخصصي در سالن دوم، در ادامه، ضمن ارائه سخنراني

سخنرانان کليدی نيز به ایراد سخنراني در سالن اصلي 

 پرداختند که اسامي آنها عبارتند از:

 Michio Sugeno (Japan)  

 Janusz Kacprzyk (Poland)  

                                                           
7Shahnaz N. Shahbazov 

 Jerry Mendel (USA)  

 Vladik Kreinovich (USA)  

 Oscar Castillo (Mexico)  

 Rudolf Kruse (Germany)  

 Laszlo Koczy (Hungary)  

 Ildar Batyrshin (Mexico)  

 Annamaria R. Varkonyi-Koszy (Hungary)  

 Valentina Emilia Balas (Romania)  

 Vadim L. Stefanuk (Russia)  

 Asaf Hajiyev (Azerbaijan)  

 

در پایان روز دوم پس از ضيافت شام، مراسم تقدیر از 

مقاالت برتر برگزار شد. از اهداف مهم این کنفرانس، 

 که توان به تشویق مشارکت محققان جوان اشاره کردمي

بدین منظور، بهترین مقاالت دانشجویي برای ارائه شفاهي 

 ، و مورد تقدیر قرار گرفتند.انتخاب

ها در دو سالن مجزا ادامه روز سوم نيز با ارائه سخنراني

یافت. در خالل برگزاری، فرصتي برای آشنایي با اساتيد 

 (. 2)عکس برجسته این حوزه ميسر شد 

پایان همين روز، افراد برجسته به مرور برخي خاطرات  در

پس، از زحمات زاده پرداختند. سشخصي با پروفسور لطفي

مسئوالن و کادر اجرایي تقدیر و تشکر گردید. در نهایت، 

جمعي، مراسم بطور رسمي به پس از گرفتن عکس دسته

بر اساس تصميم کميته علمي، مقاالت  پایان رسيد.

منتخب ارائه شده در مجالت معتبر زیر به چاپ خواهند 

 رسيد:

 Springer publication (Lecture Notes), 

 International Journal of Applied and 

Computational Mathematics, (IJACM), 

 TWMS Journal of Pure and Applied 

Mathematics 

 برای اطالعات بيشتر به پایگاه زیر مراجعه فرمایيد:

http://www.wconsc.org/files/program7Wcon
SC.pdf 

http://www.wconsc.org/files/pdf/Michio%20Sugeno.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Janusz%20Kacprzyk.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Jerry%20M.%20Mendel.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Vladik%20Kreinovich.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Oscar%20Castillo.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Rudolf%20Kruse.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Laszlo%20T.%20Koczy.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Ildar%20Z.%20Batyrshin.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Annamaria%20R.%20Varkonyi-Koczy.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Valentina%20Emilia%20Balas.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Vadim%20Stefanuk.pdf
http://www.wconsc.org/files/pdf/Asaf%20Haciyev.pdf
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پروفسور زاده . حضور بر سر مزار1عکس    

 

ز راست: آقایان دکتر طاهری، سوگنو، اکبرزاده و . ا2عکس 

 جعفریان نمين

                                                دانشگاه یزد  -سمراد جعفریان نمین                                

نامه رساله دکتری و پایان انتخابنتیجه    

 1396سال  کارشناسی ارشد برتر

های فازی ایران مبني من سيستمدر پي فراخوان انج

بر برگزاری سومين مسابقه انتخاب رساله دکتری و 

در  1396پایان نامه کارشناسي ارشد برتر در سال 

های فازی، پس از ارزیابي مدارک واصله حوزه سيستم

 به انجمن،

رساله دکتری آقای دکتر حميد بيگدلي )دانشگاه  -1

وه بيرجند، دانشکده علوم ریاضي و آمار، گر

 هدفی چند بازی مسائل حل " عنوان با ریاضي(

 سازی بهینه هایروش از استفاده با فازی

 حسن دکتر آقای جناب راهنمایي و "هدفی جند

 برگزیده دکتری برتر رساله عنوانبه ،حسن پور

 آزادی بهار تمام سکه يک با منظور شد. بدین

 هایسيستم مشترک کنگره ششمين از طرف

 از طرف تقدير لوح یک نضماما به ایران فازی

 مشترک کنگره ششمين حاشيه در ،انجمن

 از ایشان ایران هوشمند و فازی هایسيستم

 آمد. بعمل تجليل

 معصومه خانم ارشد کارشناسی نامه پايان -2

 علوم  دانشکده بيرجند، دانشگاه) اللهی  اسد

 برآورد»عنوان  با  )آمار آمار، گروه و ریاضي

 خطی براساس نرگرسیو مدلهای ضرايب

 فازی مستقل متغیرهای و فازی وابسته متغیر

 دکتر آقای راهنمایي جناب و "فازی غیر و

 کارشناسی نامه پايان و اکبری قاسم محمد

 مازندران، دانشگاه)سلیم باوندی  آقای ارشد

 " عنوان با  ریاضي ریاضي، گروه علوم دانشکده

 ريزی برنامه مسائل برای روش يک مطالعه

 آقای جناب راهنمایي و "فازی ادفیتص خطی

 عنوان به مشترکا ،ناصری هادی دکتر سید

برگزیده  ارشد کارشناسي برتر های نامه پایان

 بهار سکه نیم يک با منظور بدین شدند. 

 ششمین کنگره طرف از ،هريک برای آزادی

 به ایران هوشمند و فازی هایسیستم مشترک

 طرف از ،برای هريک تقدير لوح یک انضمام

 مشترک کنگره ششمين حاشيه در ،انجمن

 ایشان از ایران و هوشمند فازی هایسيستم

 نمدبیرخانۀ انج           .آمد عملهب تجليل

 نقد و بررسی هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی  

 

 19تـاریخ   در هشتمين سمينار آمار و احتمال فـازی ایـران  

آمـار دانشـگاه    توسط گروه 1397اردیبهشت ماه  20لغایت 

هـای فـازی ایـران و بـا     فردوسي مشـهد و انجمـن سيسـتم   

 های ترتيبـي و همکاری انجمن آمار ایران، قطب علمي داده

در دانشـکده   پایگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم    فضایي و 

دوسي مشهد برگزار گردیـد.  هـدف   علوم ریاضي دانشگاه فر

، اقصنـو رفـع  حرکـت در جهـت   و نقد کوتاه،  از این بررسي
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تر کـردن نقـاط قـوت در سـمينارهای     بهبود آنها و برجسته

توان در این بررسي مد نظـر  موارد زیر را مي باشد.آینده مي

هـای  کنـيم کـه برنامـه   قرار داد. در ابتدا خـاطر نشـان مـي   

توان در دو بخش تقسيم بنـدی نمـود: بخـش    سمينار را مي

ا نخست شامل مراسم بزرگداشت مرحوم پروفسـور ناصررضـ  

 های عمومي و تخصصي. ارقامي و بخش دوم ارائه سخنراني

پيام دبير، فهرست شامل  معموال کتابچه خالصه مقاالت -1

چکيده مقاالت، جـدول زمانبنـدی ارائـه مقـاالت و چکيـده      

هـا و  مقاالت هستند. بنـابراین بـه نظـر اینجانـب دلنوشـته     

مربـوط بـه مراسـم بزرگداشـت بایـد در       مطالـب خاطرات و 

 گردید.  ای جداگانه درج ميعهمجمو

با توجه به سطح دانشگاه فردوسـي مشـهد و همچنـين     -2

رفت کـه تعـداد   تر حضور سخنرانان، انتظار مي امکان راحت

مقاالت نسبت به سمينار قبلي قابل توجه باشد، که اینگونـه  

پوسـتر        4سـخنراني و   22عدد شـامل   26نبود. کل مقاالت 

 باشد.  مي

ها و پوسـترهای درج شـده در کتابچـه    سخنرانيدر بين  -3

مقاله به طور مسـتقيم یـا غيـر مسـتقيم      9خالصه مقاالت، 

دبير سمينار نوشته شده است. این حجم باال در بين  توسط

 رسد.  مقاله، غير معمول به نظر مي 26

های سـمينار )عصـر روز اول( بـا تـاخير     شروع سخنراني -4

رق و تغيير اطاق سمينار یک ساعتي، مشکالت فني و قطع ب

همراه بود. همچنين، در صبح روز دوم سمينار نيز تاخير در 

ها، عدم حضور بـه موقـع سـخنرانان و در    برگزاری سخنراني

شد، که البته بخشي از ها دیده مينتيجه جابجایي سخنراني

ایــن تأخيرهــا متوجــه ســخنرانان بــود کــه شایســته اســت 

بـه  توجـه بيشـتری    امـي گر و دانشجویان محترم  همکاران

 رعایت نظم داشته باشند.  

دکتـر ارقـامي    فقيـد های مراسم بزرگداشت استاد برنامه -5

خوب و مناسب بود. البته اختصاص یک مدت زیـاد در حـد   

روز )صبح تا ظهر روز اول( در یـک سـمينار دو روزه،    نصف 

 دهد.  هدف اصلي سمينار را تحت تاثير قرار مي

ی تخصصي، بحث و گفتگـو در مـورد   هدف در سمينارها -6

موضوع مورد ارائـه اسـت. در صـورتي کـه بـا وجـود تعـداد        

 25ها بسـيار کـم بـود )   محدود مقاالت، زمان ارائه سخنراني

شـامل ارائـه سـخنراني، بحـث و      سـخنراني، دقيقه برای هر 

گفتگو و تعویض با سخنراني بعـدی(. ایـن موضـوع موجـب     

مـدیریت   زمـان را  خوبي شده بود که رئيس جلسه نتواند به

بنـدی ارائـه نمـي   بر اساس جدول زمان هاو سخنراني نماید

 گردید.  

( ISC) پایگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم    سمينار در  -7 

مقاالت در ایـن  ( 18/4/1397تاکنون)نمایه شده است، ولي 

 اند.  پایگاه بارگذاری نشده

حتمال های تخصصي در زمينه آمار و اعدم وجود کارگاه -8

 های سمينار به شمار آید.تواند یکي از کاستيميفازی نيز 

ئویي همـه  های مثبت سمينار، ضبط ویدیکي از ویژگي -10

مراسـم بزرگداشـت اسـتاد دکتـر     . تـاکنون  ها بـود سخنراني

 است زیر بارگذاری شده  ارقامي در سایت آپارات به نشاني

https://www.aparat.com/sfsp8 

از تـدوین بارگـذاری   پـس  هـا نيـز   خنرانيبقيه سـ  استاميد

 .شوند

همکـاری کميتـه اجرایـي و بخصـوص دانشـجویان در       -11

هـای  پذیرش، برپایي مراسم بزرگداشت و برگزاری سخنراني

تخصصي قابل توجه بود و همچنين پذیرایي و محل اسـکان  

 سخنرانان نيز در حد مناسب و خوب بود. 

نار جنـاب آقـای دکتـر     از پذیرایي گرم دبيـر سـمي  ، در انتها

پور، کـادر اجرایـي سـمينار و اعضـای محتـرم هيـات       صادق

علمي گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد که در برگزاری هر 

چه بهتر سمينار تالش نمودند، کمال تشکر و قدرداني را به 

 آورم.عمل مي

 دانشگاه بیرجند   -  محسن عارفي                   

 عرفی کتابم

مقدمه ای تاب: عنوان ک

 بر قابلیت اطمینان فازی
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 یوان سای-نویسنده: کای

استفاده از « مقدمه ای بر قابلیت اطمینان فازی»کتاب 

های فـازی را در قابليـت اطمينـان سـخت     نظریه مجموعه

شـيوه ای نسـبتا    افزاری و قابليت اطمينان نرم افزاری بـه 

محتویات ایـن کتـاب بـه شـرح زیـر      منظم بيان مي کند. 

 ت:اس

مهندسي قابليت اطمينان را به طور عام، ماننـد   فصل اول

مهندسي خرابي سيستم ها، را مورد بررسي قرار مي دهـد.  

خوانندگان متوجه خواهند شد که اگرچه این کتاب بيشتر 

به جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری قابليت اطمينـان  

محدود مي شود، امـا مـي توانـد بـرای سـایر جنبـه هـای        

ي خرابي سيستم، مانند نگهداری و کنترل کيفيت، مهندس

حاوی دانش ابتدایي مجموعه هـای  فصل دوممفيد باشد. 

فازی و فضاهای احتمالي است که خواندن آن بـرای بقيـه   

این کتاب ضروری است. این فصل برای کامل بودن کتـاب  

گنجانده شده است، اما ممکن است چند نکته )بـه عنـوان   

طي و قضيه وجـود فضـای امکـاني(    مثال تعریف امکان شر

چگونگي محاسبه قابليت اطمينان فصل سوم جدید باشد.

سيستم زماني که مولفه های قابليت در قالب اعـداد فـازی   

بيان شده اند، و همچنين نحوه تجزیـه و تحليـل درختـان    

خطا در زماني که احتمال وقایع اساسي فازی اسـت، را در  

ای قابليـت اطمينـان   نظریـه پایـه   فصل چهـارم   بر دارد.

بـه   فصل پـنجم سودمندی را ارائه مي دهد، در حالي که 

بررسي قابليت اطمينان سودمندی تعدادی از سيستم های 

بـه نظریـه    فصل هایششم و هفتممهندسي مي پـردازد.  

احتماالت قابل ااطمينان از دو دیدگاه متفـاوت اختصـاص   

چگـونگي مـدل سـازی رفتـار      فصل هشـتم یافته است و

يت اطمينان نرم افزاریرا با استفاده از روش های فـازی  قابل

شامل تعـدادی مسـاله ریاضـي     فصل نهمتوضيح مي دهد.

است که اگرچه در قالب کاربردهایي از روش هـای  فـازی   

در قابليت اطمينان سخت افزاری و نرم افزاری مطرح مـي  

شوند، اما ممکن است برای درک بهترنظریه های مجموعه 

 مکاني مهم باشد.های فازی و ا

 بهرام صادق پور گيلده                                              

 دانشگاه فردوسي مشهد                                                  

 معرفی مجالت معتبر خارجی  

 عنوان مجله: 

Journal of Intelligent 

Information Systems 

ت یکي از مجـال این مجله 

علمـي   المللـي بـين  معتبر

در مجموعــه  ISIپژوهشــي 

Springer  ــت ــدف اس . ه

اصلي این مجله بـه دسـت   

هــای اطالعــات هوشــمند بــا تلفيــق هــوش آوردن سيســتم

ــنوعي و  ــاوریمص ــه در     فن ــن مجل ــت. ای ــاه داده اس پایگ

ای مختلف مهندسـي، علـوم کـامپيوتر، داده کـاوی،     هزمينه

مــدیریت عــدم یــادگيری ماشــين، سيســتمهای هوشــمند، 

هـا،  ، مباني و اصول دادهاطمينان و استدالل در عدم قطعيت

های مرتبط در دو هشبکه عصبي، تشخيص الگو و سایر زمين

آمـاده   "هـا پایگـاه داده "و  "هـوش مصـنوعي  "شاخه اصلي 

 باشد.  ميگران پژوهشدریافت مقاالت 

های معتبر جهاني نمایه شـده  در بسياری از پایگاهاین مجله 

 های زیر اشاره نمود:   توان به پایگاهاز آن جمله مي که تاس

 Science Citation Index Expanded (SciSearch) 
 Journal Citation Reports/Science Edition 
 SCOPUS 
 INSPEC 
 Google Scholar 
 Academic OneFile 
 ACM Digital Library 
 DBLP 
 EBSCO Applied Science & Technology Source 
 EBSCO Computer Science Index 
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 EBSCO Computers & Applied Sciences 
Complete 

 ProQuest Advanced Technologies & Aerospace 
Database 

برابر  2017در سال  SJRضریب تاثير مجله بر اساس پایگاه 

مي باشد. سردبيران مجله پروفسور الری کرچبرگ   414/1

(Larry Kerschberg از ) االتیــا جــورج ميســون،دانشــگاه 

( از Zbigniew Ras) زبينيـو راس و پروفسـور   کایآمر متحده

 دانشگاه کارولينای شمالي، شارلوت، ایاالت متحـده آمریکـا  

 باشند.  مي

بـر    Latexقالـب خـود را در  مقـاالت  توانند نویسندگان مي

ــاس  ــاختار اسـ ــود در رسـ ــندگان موجـ ــای نویسـ           اهنمـ

(Instructions for Authors ) آماده و فایلPDF  مقاله را به

 ( ارسال نمایند.Submit Onlineصورت الکترونيکي )

شروع به کـار   شماره 4با  1992این مجله اولين بار در سال 

شـماره در هـر دوره    4یا  3دوره شامل  50تاکنون نموده و 

شـماره   3( نيز 2018به چاپ رسيده است. در سال جاری )

 است. قابل مشاهده ر سایت مجله د کهبه چاپ رسيده است 

 
 محسن عارفي

 دانشگاه بیرجند

های معرفی مجله علمی ترویجی انجمن سیستم

 فازی ایران

 

زی مجله علمي ترویجي انجمن سيستمبا افتخار راه اندا

های فازی ایران را به استحضار اعضای محترم انجمن  

های هوشمند ميهای فازی و انجمن سيستمسيستم

 رساند.

 

از انتشارات  های فازی و کاربردها،سیستممجله 

ترویجي انجمن سيستم های فازی ایران -ادواری و علمي

است که به زبان فارسي انتشار مي یابد. هدف از انتشار 

نشریه، معرفي و ترویج جنبه های گوناگون نظریه و 

قابل قبول  کاربردهای سيستم های فازی در سطح علمي 

دانشجویان، پژوهشگران، اعضای هيات  برای دانش آموزان،

 .علمي و کاربران تخصصي است

از مقاالت در زمينه  های فازی و کاربردهاسیستممجله 

های تفکر فازی، مباني و اصول نظری و کاربردی سيستم 

های فازی، تدریس و یادگيری و آموزش نظریه فازی و 

مطالب مناسب در سطح کتب درسي دانش آموزان و 

ن و کاربردهای این نظریه در علوم دیگر استقبال دانشجویا

 .مي کند

دست کم دو  های فازی و کاربردهاسیستممجله 

شماره در هر سال منتشر و نسخه الکترونيکي آن برای 

های اعضای حقيقي و حقوقي و مشترکين انجمن سيستم

 .فازی ایران ارسال مي گردد

درجه  یک نشریه با های فازی و کاربردهامجله سیستم

ترویجي است که عمدتاٌ مطالب زیر را در حوزه های -علمي

 :های فازی در بر مي گيردنظری و کاربردی سيستم

های تفکر فازی، مقاالت توصيفي و ترویجي در زمينه

 های فازیمباني و اصول نظری و کاربردی سيستم

های مباحث و مطالب آموزشي در سطوح مختلف دوره

 دانشجویي

شي در سطحي که برای بخش قابل مالحظهمقاالت پژوه

ای از دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و کاربران 

 سودمند باشد

های مطالب مناسب در سطح کتب درسي دوره ها و رشته

 مختلف دبيرستاني

های مختلف روش مقاالت مروری حاوی مرور و مقایسه 

 های فازیدر یک شاخه از حوزه سيستم

ها، نرم ها، مجالت، وبگاهرسي کتابمعرفي، نقد و بر

 های فازیهای مرتبط با سيستمافزارها، درس ها و دوره
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های مطالعات موردیِ کاربردی یا گزارش هایي از طرح

 های فازیمهم مرتبط با سيستم

ها و رویکردهای هایي در زمينه معرفي نتایج، موضوعمقاله

 های فازینوین در حوزه سيستم

 

 

 

 

 سردبیر: 

 حسن میش مست نهی

استاد دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

ریاضی : رشته تخصصی

تحقیق در  -کاربردی

 عملیات

 :پست الکترونیکی
mnehi hamoon.usb.ac.ir    

 مدير مسئول: 

 آرشام برومند سعید

دانشیار دانشگاه شهید باهنر 

  کرمان

ریاضی  :رشته تخصصی

 محض، ساختار های جبری

arsham  :پست الکترونیکی uk.ac.ir 

 ويراستار ارشد: 

       میر محسن پدرام

 دانشیار دانشگاه خوارزمی

مهندسی برق،  :رشته تخصصی

 داده کاوی

mmpedram :پست الکترونیکی gmail.com 

 مدير اجرايی: 

                           حامد احمد زاده

استادیار دانشگاه سیستان 

 وبلوچستان

نظریه عدم  :رشته تخصصی

 طمینان، نظریه احتمالا

کی: پست الکترونی

ahmadzadeh.h.63 gmail.com 

 اعضای هیات تحريريه: 

o علیرضا خواستان 

استادیار دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلی علوم پایه زنجان

ریاضی  :رشته تخصصی

 آنالیز عددی -کاربردی

 :پست الکترونیکی
khastan iasbc.ac.ir 

o امیر دانشگر 

 ریفاستاد دانشگاه صنعتی ش

علوم   :تخصصی رشته

 کامپیوتر، نظریه گراف

daneshgar :پست الکترونیکی sharif.ir 

o ولی درهمی 

 دانشیار دانشگاه یزد

مهندسی برق،   رشته تخصصی

 سیستم های کنترل

 :پست الکترونیکی

vderhami yazd.ac.ir        
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o محسن عارفی 

  دانشیار دانشگاه بیرجند

آمار، مدل  : رشته تخصصی

 یساز

 :پست الکترونیکی

moh_arefi yahoo.com 

o جهانگرد محمدی 

   استاد دانشگاه شهرکرد

های روش  :رشته تخصصی

 علوم و مهندسی خاکهوشمند در

 :پست الکترونیکی

jahan.mohammad ymail.com 

انتشار  یپروانهبا پيگيری های انجام شده، خوشبختانه 

شده  ادرصاز سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجله 

و پيگيری های الزم در وزارت عتف برای اخذ مجوز  است

فراخوان و  ترویجي نيز در حال انجام مي باشد.  –علمي 

اطالعات تکميلي را در سایت مجله به آدرس   

www.jfsa.fuzzy.ir   .مالحظه فرمائيد 

 )سردبیر( مست نهيحسن میش                                 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان                                    

های فازی ایران در لیست ارتقاء رتبه مجله  سیستم

JCR 

با مجوز  1383در سال  های فازی ایران سيستم مجله

پژوهشي وزارت عتف فعاليت رسمي خود را در -علمي

سال در  4و پس از ن آغاز دانشگاه سيستان و بلوچستا

قرار گرفت. این مجله در    (JCR)ليست مجالت معتبر 

المللي را داراست. به های معتبر بينحال حاضر اکثر نمایه

های اخير های ساللطف ایزد متعال با توجه به سياست

هيات تحریریه مجله در راستای کيفي سازی، حمایت 

دیران و هيات دانشگاه سيستان و بلوچستان، و تالش م

به  JCRدر ليست مجالت   1397تحریریه مجله، در سال 

ارتقاء یافت. همچنين   27/1با ضریب تاثير      Q1درجه

به درجه  ISIو    SCOPUSهای   این مجله در ليست

Q2  این مجله درحال حاضر در  ء پیدا کرده است.ارتقا

ی علوم هادرحوزه JCRمجله ایرانی در لیست   38بین 

دو حوزه دارا  پایه و فني و مهندسي، رتبه دوم را در هر

های باشد. این توفيق ارزشمند را به انجمن سيستممي

مندان به فازی ایران، اعضای هيات تحریریه و عالقه

 کنيم.های فازی در ایران تبریک عرض ميسيستم

 و من ا... التوفيق                                          

 محمد مهدی زاهدی و رجبعلي برزوئي                      

 سردبیر و مدیر مسئول مجله                                  

                    Iranian Journal of Fuzzy Systems 

 های فازیهای داخلی مرتبط با گرایشکنفرانس

های ي که در حوزههائدر این بخش به معرفي همایش 

شود،  یرگزار ميهای فازی و هوشمند با سيستم مرتبط

ها با توجه به زمان برگزاری و پردازیم. این کنفرانس مي

دوره انتشار خبرنامه به دو دسته تقسيم مي شوند، 

همایش هائي که فرصت ارائه مقاله آن سپری شده ولي 

برگزاری آن در دوره انتشار خبرنامه مي باشد وکنفرانس 

همچنين  رصت ارائه مقاله وجود دارد.هائي که هنوز ف

کنفرانس هائي که در سایر حوزه های علوم مقاالت مرتبط 

با سيستم های فازی و هوشمند دریافت مي کنند را نيز 

 کنيم.معرفي مي

 دومین سمینار کنترل و بهینه سازی 

 هدف با "سازیبهينه و کنترل"دومين سمينار ملي 

 و کنترل نظریه حوزه رد نوین رویکردهای ترویج و معرفي

 جهت آنها بکارگيری چگونگي و هاسيستم سازیبهينه

http://www.jfsa.fuzzy.ir/
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 ميزباني با مرتبط هایحوزه در بهتر هرچه هایریزیبرنامه

 .گرددمي برگزار شاهرود صنعتي دانشگاه

 

 

  :محورهای اصلي

 

 فازی، کسری، تاخيری، کنترل بهينه )تصادفي،-1

 سازی(همزمان آشوبناک،

نظریه کنترل )پزشکي، اقتصاد، صنعت،  کاربرد های-2

 (زیستي 

 تصادفي، فازی،) طيخبهينه سازی خطي و غير -3

 چندهدفه( آرماني،

سازی روش های ابتکاری و فرا ابتکاری در بهينه-4

)ژنتيک، اجتماع پرندگان، کلوني مورچگان، شبکه های 

 (عصبي 

 تاریخ های مهم:

 1397شهریور  15مهلت ارسال چکيده مبسوط: 

 1397مهر  20اعالم نتایج داوری: 

 1397آبان  25و  24 : برگزاری

اطالعات تکميلي را در سایت سمينار به آدرس زیر 

 مالحظه فرمائيد:

http://2nsco.shahroodut.ac.ir/fa 

 

  هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و

مین کنفرانس سیستم )هجده هوشمند ایران

انزدهمین کنفرانس سیستم های های فازی و ش

 هوشمند(

های فازی و هوشمند هفتمين کنگره مشترک سيستم

در دانشگاه بجنورد با  97بهمن  9-11ایران در تاریخ 

های فازی و هوشمند ایران های  سيستمحمایت انجمن

برگزار مي گردد. بدین وسيله از کليه پژوهشگران و 

های فازی و هوشمند دعوت مي ندان به سيستمعالقم

شود ضمن شرکت در این کنگره با ارائه جدیدترین 

دستاوردهای خود بر غنا و کيفيت علمي کنگره بيافزایند. 

رساند بر اساس پيگيریهای انجام شده، مقاالت به اطالع مي

 Iranian Journal of Fuzzyمنتخب در مجله 

Systems  .همچنين  کميته به چاپ خواهد رسيد

برگزارکننده کنگره در حال پيگيری جهت ثبت کنگره در 

ISC،Civilica  وIEEE .مي باشد 

 های مهمتاریخ

 30/8/97آخرین تاریخ ارسال مقاله کامل: 

 8/10/97آخرین مهلت ثبت نام: 

اطالعات تکميلي را در سایت کنفرانس به آدرس زیر 

 مالحظه فرمائيد:

http://cfis2019.ub.ac.ir 
از جاذبه ها وتفرجگاههای خراسان شمالي مي توان به 

امان و پارک بش  پارک بابا (،1)عکس آیينه خانه مفخم

http://2nsco.shahroodut.ac.ir/fa
http://cfis2019.ub.ac.ir/
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،  و روستای اسفيدان )معروف (3و2)عکس قارداش بجنورد

 .نام برد ((4)عکسبه ماسوله خراسان شمالي

 

 1عکس 

 

 2عکس 

 

 

 3عکس 

 

 4س عک

 المللي مدیریت و دومین کنفرانس بین

 سیستم های فازی

در دانشگاه ایوانکي  97آذر 8این کنفرانس در روز 

 برگزار خواهد شد شد.

 

 :اهداف کنفرانس

 مهارت افزایى و کارآفرینى 

 سياستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ 

 فازی در  هایسيستم و نرم محاسبات کاربرد

 صنعت

a. یریت ایران در کشورهای در حال اثرپذیری مد

 توسعه

b. های مرتبط سازماندهي، توسعه و تعميق پژوهش

 با محاسبات نرم

c. های بومي و نوین ارتقاء، انتقال و توسعه فناوری

 های فازیهای مدیریت و سيستمدر حوزه
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d.  دانش افزایي و تقویت بنيه علمي در زمينه

 های پایدار مدیریت کارآمد ایرانشناخت ارزش

e. ليد دانش، ایجاد بستر مناسب برای ارایه تو

های علمي و پژوهشي مرتبط با ها و یافتهآخرین تازه

 موضوعات کنفرانس

f.  ارایه راهکارهای کاربردی در اثرپذیری فرهنگ

ایراني در کشورهای در حال توسعه و  -اصيل اسالمي

 ارسال گزارش آن به مراجع مرتبط

 ها در های آموزشي و پژوهشي و کارگاهبرنامه

های فازی بر زمينه مدیریت، محاسبات نرم و سيستم

اساس تلفيق آموزش با تربيت و پژوهش و مهارت که از 

های اصلي الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در ویژگي

نقشه جامع علمي کشور مي باشد، در جهت دستيابي به 

 .اهداف تنظيم گردیده است

  
 :محورهای کنفرانس

 های فازیسيستم

 رباتيک، کنترل و سيستم فازی

 های سری زمانيفرآیند تصادفي فازی/ مدل

 آناليز عددی و محاسبات علمي فازی

 معادالت دیفرانسيل و سيستم های دیناميکي فازی

تحقيق در عمليات، بهينه سازی و تصميم گيری در 

 محيطهای فازی و غيرقطعي

 یآمار و احتمال فازی، آناليز داده و خوشه بندی فاز

 طراحي نرم افزار برای سيستم های فازی

 و مسایل مرتبط با موضوع کنفرانس

  

 محورهای ویژه کنفرانس

 دانشي کاربردهای فازی در مدیریت و علوم

 سيستم های فازی در سایر شاخه های علوم

 اقتصاد کاربردی

 کاربردهای نظریه عدم قطعيت

-محورهای کنفرانس شامل موضوعات مدیریت، سيستم

باشد، فازی و کاربردهای آن در علوم دیگر ميهای 

برخي از محورهای تخصصي کنفرانس که در الویت 

 .باشدهستند به شرح ذیل مي

 های نوین در مدیریت و کاربردهای آنپژوهش

 مدیریت مالي

 مدیریت اخالق

 مدیریت ریسک

 مدیریت کيفيت

 مدیریت بازاریابي

 مدیریت منابع انساني

 مدیریت محيط زیست

 یریت توليد و عملياتمد

 مدیریت استراتژیک و رقابت

 ی مدیریت، اقتصاد، ماليرابطه

 راهکارهای فازی برای مدیریت

 های فازی در مدیریتکاربرد سيستم

 ها و فناوری اطالعاتمدیریت سيستم

 1/8/1397مهلت ارسال مقاالت:  

 8/9/1397تاریخ برگزاری: 

 آدرس اطالعات تکميلي را در سایت کنفرانس به 

http://icmfs.ir .مالحظه فرمائيد 

 The 9th International Conference 

on Fuzzy information and 

Engineering 

October 24-25, 2018, Kish Island, Iran 

با  97آبان   3و  2المللي در تاریخ این کنفرانس بين

سيستمهای فازی ایران و چين و انجمن همکاری انجمن 

تحقيق در عمليات، دانشگاه مازندران، دانشگاه فوشان 

چين و مرکزبين المللي بهينه سازی و تصميم گيری در 

 جزیره کيش برگزار خواهد گردید. 

 تاریخ های مهم:

 2018آگوست  20ارسال مقاله: 

 2018سپتامبر  1اعالم پذیرش: 

 2018اکتبر  10ثبت نام: 

http://icodm.com/en/index.php
http://icodm.com/en/index.php
http://icodm.com/en/index.php
http://icodm.com/en/index.php
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طالعات تکميلي را در سایت کنفرانس به آدرس زیر ا

 مالحظه فرمائيد:

http://www.icodm.com 

 

 حسن ميش مست نهي                                             

 دانشگاه سيستان و بلوچستان                                        
hmnehi@hamoon.usb.ac.ir          

 

 های فازیهای خارجی مرتبط با گرایشکنفرانس

 

هـای  در زمينـه  مهـم  خـارجي هـای  و کنگـره  هـا کنفرانس

 سـال نيمـه دوم  های فازی که در مختلف مرتبط با سيستم

 باشند:ميالدی برگزار خواهند شد، به شرح زیر مي 2018

o 13th International Symposium Advances in 

Artificial Intelligence and Applications 

(AAIA'18) 

Event URL:  

https://fedcsis.org/2018/aaia 
Date: 2018.09.09 
End Date: 2018.09.12 
Country: Poland. 
Location: Poznan 
 

o The 11th Conference of the European 

Society for Fuzzy Logic and Technology 

EUSFLAT'2019 

 
Event URL:  

http://eusflat2019.cz/ 
Date: 2018.09.09 
End Date: 2018.09.13 
Country: Czech Republic 
Location: Prague 
 

o 11th International Workshop on 

Constraint Programming and Decision 

Making CoProd'2018 

Event URL:  

http://coprod.constraintsolving.com/ 
Date: 2018.09.10 

End Date: 2018.09.14 
Country: Japan 
Location: Tokyo 
 

o Fifth International Conference on Belief 

Functions (BELIEF 2018) and the 9th 

International Conference on Soft Methods 

in Probability and Statistics (SMPS 2018) 

Event URL:  
https://smpsbelief2018.hds.utc.fr/?page_id=44 
Date: 2018.09.17 
End Date: 2018.09.21 
Country: France 
Location: Compiègne 
 

o 10th International Joint Conference on 

Computational Intelligence (IJCCI 2018) 

Event URL:  

http://www.ijcci.org/ 
Date: 2018.09.18 
End Date: 2018.09.20 
Country: Spain 
Location: Seville 
 

o Continuity, Computability, Constructivity - 

From Logic to Algorithms CCC'2018 

Event URL:  

http://cid.uni-trier.de/ 
Date: 2018.09.24 
End Date: 2018.09.28 
Country: Portugal 
Location: Faro 
 

o 12 International Conference on Scalable 

Uncertainty Management SUM'2018 

Event URL:  

http://www.ir.disco.unimib.it/sum2018/ 
Date: 2018.10.03 
End Date: 2018.10.05 
Country: Italy 
Location: Milano 
 

o The 2018 IEEE International Conference on 

Systems, Man, and Cybernetics 

Event URL:  

http://www.smc2018.org/ 
Date: 2018.10.07 
End Date: 2018.10.10 
Country: Japan 

mailto:hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
https://fedcsis.org/2018/aaia
https://fedcsis.org/2018/aaia
https://fedcsis.org/2018/aaia
http://eusflat2019.cz/
http://eusflat2019.cz/
http://eusflat2019.cz/
http://coprod.constraintsolving.com/
http://coprod.constraintsolving.com/
http://coprod.constraintsolving.com/
http://www.ijcci.org/
http://www.ijcci.org/
http://cid.uni-trier.de/ccc-2018-continuity-computability-constructivity-from-logic-to-algorithms-faro-portugal-september-24-28-2018/
http://cid.uni-trier.de/ccc-2018-continuity-computability-constructivity-from-logic-to-algorithms-faro-portugal-september-24-28-2018/
http://www.ir.disco.unimib.it/sum2018/
http://www.ir.disco.unimib.it/sum2018/
http://www.ieeesmc.org/conferences/calendar/smc-society-conferences
http://www.ieeesmc.org/conferences/calendar/smc-society-conferences


 های فازی ایرانخبرنامه انجمن سيستم

 24 __________________________________________________________________  1397و تابستان بهار 
 

Location: Miyazaki 
 

o Workshop on Engineering Applications 

WEA 2018 

Event URL:  

https://ieee.udistrital.edu.co/wea2018 
Date: 2018.10.17 
End Date: 2018.10.19 
Country: Colombia 
Location: Medellín 

 
o 2018 International Conference on Fuzzy 

Theory and Its Applications (iFUZZY2018) 

Event URL:  

http://ifuzzy2018.org/ 
Date: 2018.11.14 
End Date: 2018.11.17 
Country: South Korea 
Location: EXCO in Daegu 
 

o IEEE Series of Symposia on Computational 

Intelligence IEEE SSCI'2018 

Event URL:  

http://ieee-ssci2018.org/ 
Date: 2018.11.18 
End Date: 2018.11.21 
Country: India 
Location: Bangalore 
 
 
 محسن عارفي

 دانشگاه بیرجند

های ن بین المللی سیستمزارش ارسالی به انجمگ

های انجام شده در ارتباط با فعالیت (IFSA)فازی 

های فازی و هوشمند توسط انجمن های سیستم

 ایران 

های گزارشي از عملکرد انجمن طبق روال، هر سال

نماینده مشترک  های فازی و هوشمند ایران توسطسيستم

های این دو انجمن )که عضو انجمن بين المللي سيستم

وح ارسال مي گردد. مشر IFSAفازی نيز هستند( به 

دکتر اکبرزاده در ارتباط با آقای  ارسالي اخير گزارش

های های سيستمهای انجام شده توسط انجمنفعاليت

 .رسدهوشمند و فازی ایران در ادامه به استحضار مي

 

 Iranian Coalition on 

Soft Computing  
2017 Annual Summary of 

Activities  
(Duration 2016-2017)  

Prepared by:  

IFSA Council Member and ICSC 

Representative:  

Mohammad-R. Akbarzadeh-T.  
June 8th,2018  

 

1. Number of members: Over 1100 

individual members (Member, Associate, 

Student)  

2. Number of Corporate Members: 38  

3. Books, Journal and Newsletter 

Publication: Two book translations, 4 

newsletters issues, one joint newsletter 

issue, two journals.  

4. Annual gatherings/conferences: 14 

national conferences (3 upcoming) and 4 

national workshops  

5. Budget: Over $9000.00 cumulative.  

6. Other special activities:  

a. Recognized outstanding 

members by Fellows Award and 

Outstanding Thesis/Dissertation 

Award.  

b. Established partnership with 

other scientific societies and 

research institutes on fuzzy and 

intelligent systems.  

http://ieee.udistrital.edu.co/wea2018/
http://ieee.udistrital.edu.co/wea2018/
http://ieee-ssci2018.org/
http://ieee-ssci2018.org/
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 7. Status of IFSS in IFSA: Group C  

Iranian Fuzzy Systems 

Society  
Established in 2005 

Society Website: http://www.fuzzy.ir/  

Journal Website: http://ijfs.usb.ac.ir/  

Email: info@fuzzy.ir  

Mailing Address: Pelak-e 38, Unit #2, 

First Floor, Fifth Street–Upper Al-e-

Ahmad Junction-North Kargar, Tehran, 

Iran, Zip code 1439613114  

Tel/Fax: 021-88639285  

President: Prof. Mohammad Mahdi 

Zahedi Email: zahedi_mm@yahoo.com  

Vice President: Dr. S. Mahmoud Taheri 

Email: sm_taheri@ut.ac.ir  

Society Current Status and Recent 

Main Activities:  

1. Number of members:  

The society has (up to now) 680 individual 

members (Member, Associate, and 

Student)  

2. Number of Institutional Members: 35 

institutional members.  

3. Publications:  

• Journal: The Iranian Journal of Fuzzy 

Systems (indexed by ISI and SCOPUS). 

Seven issues were published in 2016, six 

issues were published in 2017.  

• Newsletter: Publishing seasonal (4 per 

year) issues of the society newsletter in 

2016-2017 (in Persian). One issue has 

been done in cooperation with ISSSI.  

 

4. Annual gatherings/conferences: 

a. Seventeenth Iranian Conference 

on Fuzzy Systems, as part of 6th 

Joint Congress on Fuzzy and 

Intelligent Systems, Kerman, Iran, 

Feb 28-March 2, 2018. 

www.cfis2018.uk.ac.ir (This is the 

society’s main annual event).  

b. Eighth Conference on Fuzzy 

Probability and Statistics, 

Ferdowsi University of Mashhad, 

May 9-10, 2018  

c. Second National Conference on 

Ad hoc Algorithms and 

Applications in Engineering and 

Science, Payam-e Noor University, 

Najaf Abad Branch, April 2017.  

d. Sixteenth Iranian Conference on 

Fuzzy Systems, as part of 5th Joint 

Congress on Fuzzy and Intelligent 

Systems, Qazvin, Iran, 7-9 March, 

2017. www.cfis2017.ir.  

e. Seventh Conference on Fuzzy 

Probability and Statistics, 

University of Birjand, May 19-20, 

2017.  

f. The 8th Seminar on Algebraic 

Hyperstructures and Fuzzy 

Mathematics, University of 

Mazandaran, Oct. 4-5, 2017.  

Workshops already held:  

g. Lecture Series on Intelligent 

Systems: What they are and their 

applications (eight seminars), 

April-May 2017, University of 

Tehran, Iran.  
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Upcoming Conferences:  

h. Eighteenth Iranian Conference 

on Fuzzy Systems, to be held as 

part of 7th Joint Congress on Fuzzy 

and Intelligent Systems, Tehran, 

Iran, 2018-2019 (This is the 

society’s main annual event).  

5. Budget: Approximately $8,300.00  

6. Other Special Activities:  

a. Held ceremony to recognize the 

Outstanding Fellows Award and 

Outstanding Thesis/Dissertation 

Award, as part of the 5th Congress 

in Qazvin, 2016. Four graduates 

and one fellow were awarded.  

b. Strengthened collaboration with 

the Intelligent Systems Scientific 

Society of Iran.  

c. Continued Membership in the 

International Fuzzy Systems 

Association (IFSA) in partnership 

with ISSSI.  

d. Collaboration with 18 other 

scientific journals in the areas of 

Pure and Applied Fuzzy 

Mathematics.  

e. Collaboration with Research 

Center on Fuzzy Algebra and 

Mathematics, Mazandaran 

University.  

f. Collaboration with Research 

Center on Fuzzy Systems and 

Applications, Sistan & 

Baloochestan University.  

7. Status of IFSS in IFSA: (Group C, 

joint with ISSSI).  

Intelligent Systems Scientific Society of 

Iran  

Established in 2008  

Website: www.isssi.ir  

Society Email: isssi@um.ac.ir  

Mailing Address: Center of Excellence on 

Soft Computing and Intelligent 

Information Processing, College of 

Engineering, Ferdowsi University of 

Mashhad, Iran 91755-1111  

Tel: +98-51-3880-6027 Fax: +98-51-

3876-3634  

President: Prof. Azizollah Memariani 

Email: memariani@khu.ac.ir  

Vice President: Prof. Behrouz Fathi 

Email: Behrouz.fathi@gmail.com  

Status and Recent Main Activities:  

2. Number of members:  

• The society has (up to now) 461 

individual members (Member, 

Associate, Student, honorary)  

8. Number of Corporate Members: 3  

9. Books, Journal and Newsletter 

Publications:  

• Books:  

o Fuzzy Systems and Control, by L.-

X. Wang, Translated to Persian by 

M. Teshnehlab, et al., 8th Edition, 

KNTU Publishing, Tehran, Iran, 

2017  

o Fuzzy Probabilities and Statistics, 

by James G. Buckley, Translated to 

Persian by B. Fathi-Vajargah, et. 

al., 2017, Guilan Univ. Publishing.  
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 Newsletter: Publishing four issues of 

the society newsletter in 2014-2015. 

The most recent newsletter in 2016 is 

in collaboration with IFSS.  

Upcoming Publications:  

 Establishing a journal on Intelligent 

and Cognitive Computing with the 

cooperation of Graduate University of 

Advanced Technology (Kerman, Iran) 

and Center of Excellence on Soft 

Computing and Intelligent Information 

Processing (Mashhad, Iran).  

10. Annual gatherings/conferences: 

Sponsored conferences already held:  

o Fifteenth Iranian Conference on Fuzzy 

Systems, as part of 6th Joint Congress 

on Fuzzy and Intelligent Systems, 

Kerman, Iran, Feb 28-March 2, 2018. 

www.cfis2018.uk.ac.ir (This is the 

society’s main annual event).  

o 3rd National Conference on Swarm 

Intelligence and Evolutionary 

Computation, (CSIEC2018), Bam, 

Iran, 6-8 March, 2017, 

http://csiec2018.bam.ac.ir.  

o Fourteenth Iranian Conference on 

Intelligent Systems (CFIS2017), 

Qazvin, Iran, 8-10 March 2017. 

http://cfis2017.org/ (This is the 

society’s main annual event and is held 

jointly with IFSS’s conference as 5th 

Iranian Joint Congress on Fuzzy and 

Intelligent Systems).  

o 2nd National Conference on Swarm 

Intelligence and Evolutionary 

Computation, (CSIEC2017), Bam, 

Iran, 7-9 March, 2017, 

http://csiec2017.uk.ac.ir.  

o 7th International eConference on 

Computer and Knowledge Engineering 

(ICCKE2017), Mashhad, Iran, October 

2017, http://iccke2017.um.ac.ir/.  

o Ninth National Conference on 

Command, Control, Communication 

and Computers & Intelligence (C4I), 

http://c4i1395.khu.ac.ir, December 14-

15, 2016, Kharazmi University, 

Tehran, Iran.  

o 6th International eConference on 

Computer and Knowledge Engineering 

(ICCKE2016), Mashhad, Iran, October 

2016, http://iccke2016.um.ac.ir/.  

o 1st National Conference on Swarm 

Intelligence and Evolutionary 

Computation, (CSIEC2016), Bam, 

Iran, 9-11 March, 2016, 

http://csiec2016.bam.ac.ir.  

Workshops already held:  

o Lecture Series on Bayesian Theory: 

Basic Concepts, Applications and 

Challenges (ten seminars), University 

of Tehran.  

o First Seminar on Knowledge and 

Information Technology, Dec 2016, 

Ferdowsi University of Mashhad.  

o 2017 Workshop on High Performance 

Computing, Kharazmi University, 

Tehran, Iran.  

o Lecture Series on Intelligent Systems: 

What they are and their applications 

(eight seminars), April-May 2017, 

University of Tehran, Iran. 

 Upcoming Conferences  
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o Fifteenth Iranian Conference on 

Intelligent Systems, to be held as part 

of 7th Joint Congress on Fuzzy and 

Intelligent Systems, Tehran, Iran, 2018-

2019 (This is the society’s main annual 

event).  

o 8th International e Conference on 

Computer and Knowledge Engineering 

(ICCKE2018), Mashhad, Iran, October 

25-26, 2018, 

http://iccke2018.um.ac.ir/.  

11. Budget: Approximately $1200.00  

12. Other special activities:  

a. Continued Collaboration with the 

Iranian Fuzzy Systems Society.  

b. Continued Membership in IFSA (in   

collaboration with the Iranian Fuzzy 

Systems Society).  

c. Established two Memorandum of 

Understanding with  

i. Mosaheb Institute of 

Mathematics at Kharazmi 

University, Tehran,  

ii. Jahad Daneshgahi on promoting 

Quranic based technologies.  

13. Status of ISSI in IFSA: (Group C, 

jointly with IFSS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه فارغ التحصیالن محترم دکتری و 

 استادان محترم راهنما

های رسالهخواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از 

های فازی، شامل شرح حال دکتری مرتبط با سيستم

مختصر دانشجو )مشخصات مقاطع تحصيلي قبلي و 

راهنما و مشاور،  (ان)دکتری(، استاد سال ورود به مقطع

و تاریخ دفاع، و ليست مقاالت  رسالهعنوان و چکيده 

پذیرفته شده مستخرج از آن را همراه با عکس اسکن 

شده دانش آموخته در قالب  فایل ورد، جهت درج در 

خبرنامه به نماینده انجمن در دانشگاه خود تحویل داده 

 رسال نمایيد.یا به پست الکترونيکي خبرنامه ا

دورۀ انتخاب چهارمین  فراخوان  

 یرشد و رساله دکتری برتر در زمینهانامه کارشناسیپایان"

 "های فازیسیستم

های فازی در نظر دارد چهارمين دورۀ انتخاب انجمن سيستم

در  دکتری ارشد و رسالهبهترین پایان نامه کارشناسي"

را با هدف انتخاب، اهداء جایزه و "های فازیزمینه سیستم

 های تحصيالت تکميليترغيب هرچه بيشتر دانشجویان دوره

نامه به انجام کارهای تحقيقاتي اصيل و کاربردی در قالب پایان

 های فازی برگزار نماید. و رساله در زمينه سيستم

 جهت اطالع از شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مسابقه،

سایت که در وب نامۀ مربوط رانامه و شيوهآیين

www.fuzzy.ir و تا تاریخ  اند مطالعه کنيدگذاری شدهبار

 به دفتر انجمن ارسال نمایيد. مدارک مربوطه را 1397آذر 10

مدارک ناقص یا مدارکي که پس از تاریخ فوق، به   تذکر:

 دبيرخانه ارسال شوند مورد بررسي قرار نخواهند گرفت.

 

های برتر در ها و رسالهنامهبه نویسندگان پایان 

بهمن 11-9های فازی ایران )س سیستمهجدهمین کنفران

، دانشگاه بجنورد( جوائز، لو  تقدیر و مدال ویژه 1397

 انجمن اعطاء خواهد شد. 

نشاني دبیرخانه: تهران، کارگر شمالي، باالتر از تقاطع آل 

 2، طبقه اول، واحد 38احمد، خیابان پنجم، پالک 

 1439613114 کدپستي:

 (021) 88639285 شماره تماس:

------------------------------------------------ 

 

http://www.fuzzy.ir/


29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  34و 33پياپي  هایشماره   _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فازی مزایای عضویت در انجمن سیستم

 ایران:

ها، تخفيف در هزینه ثبت نام همایش -1

 های علمي انجمن، ها و نشستکارگاه

پژوهشي انجمن -دریافت مجله علمي -2

(Iranian Journal of Fuzzy 

Systems)  در سال(،)سه شماره 

های سری سيستم"های دریافت کتاب -3

 ."رمفازی و رایانش ن

 

های فازی اعضای حقوقي انجمن سیستم

 ایران:

 دانشگاه بجنورد 

 دامغان دانشگاه 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشگاه صنعتي شریف 

 دانشگاه مازندران 

 ژوهشي ابرساختارهای جبریمرکز پ 

 ایران آمار مرکز 

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان 

 

 های فازی ایرانحامیان انجمن سیستم

یک انجمن علمي  فازی ایران هایسيستمانجمن 

های افراد، نهادها، غيرانتفاعي است و همواره به حمایت

های مختلف متکي بوده است. در سال سازمان و هاشرکت

های مالي و معنوی حمایت زیر افراد گذشته و سال جاری،

به عمل  های فازی ایرانسيستمانجمن  ازتوجهي قابل

 .شودقدرداني مي آنها تشکر و تماميآوردند که از 

 

 عنوان/مسئوليت نام

آقای مهندس 

 کياسعيدی

 ریاست محترم بنياد مستضعفان

معاونت محترم علمي و فناوری ریاست  آقای دکتر ستاری

 جمهوری

ریاست محترم دانشگاه شهيد باهنر  آقای دکتر طاهر

 کرمان

مدیر عامل محترم شرکت سنگ آهن  آقای سردار پوریاني

 گهر زمين

ریاست محترم صندوق حمایت از  ای دکتر ضرغامآق

 پژوهشگران و فناوران کشور

آقای مهندس 

 زادهطيب

ریاست محترم اتاق بازرگاني، صنایع، 

 معاون و کشاورزی استان کرمان

آقای مهندس بني 

 اسدی راد

 مدیرعامل محترم صنایع مس ایران

مدیرعامل محترم شرکت صنایع مس  آقای دکتر اميني

 اهنر کرمانشهيد ب

آقای مهندس 

 زادهتقي

مدیرعامل محترم شرکت معدني سنگ 

 آهن گل گهر سيرجان

 ریاست محترم دانشگاه پيام نور آقای دکتر رستمي
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 هاها و سازماننمایندگان انجمن در دانشگاه

 دانشگاه اصفهان

 کتر رحمت ا... هوشمندجناب آقای د

 دانشگاه امام حسين)ع(

 جناب آقای دکتر سيد محمد علوی

 دانشگاه ایالم

 سلمان احمدی جناب آقای دکتر

 بجنورددانشگاه 

 محمود بخشيدکتر  جناب آقای 

 بوعلي سينادانشگاه 

 جناب آقای دکتر محمدحسن مرادی

 دانشگاه بيرجند

 جناب آقای دکتر محسن عارفي

 امام الملليبين دانشگاه 

 ()رهخميني

جناب آقای دکتر عبدالرحمن 

 رازاني

 پيام نور مازندران دانشگاه 

 يداود درویش جناب آقای 

 تربيت مدرسدانشگاه 

 جناب آقای دکتر وحيد جوهری  مجد

 دانشگاه تربيت معلم

 منوچهر کالرستاقي دکترجناب آقای  

 دانشگاه تربيت معلم آذربایجا ن

 م رضاپورآقای دکتر شهرا

 دانشگاه خوارزمي

جناب آقای دکتر منوچهر 

 کالرستاقي

 سمنان دانشگاه 

 دکتر محمدرضا صافي جناب آقای 

 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

 مست نهيجناب آقای  دکترحسن ميش

 و  جناب آقای  دکتر سيد مسعود برکاتي

 شاهددانشگاه 

 جناب آقای دکتر محمدعلي 

 نصر آزاداني 

 يد باهنر کرماندانشگاه شه

 دکتر عليرضا عرب پور جناب آقای 

 

 دانشگاه شهيد بهشتي

 جناب آقای دکتر رجبعلي برزویي

 شيرازدانشگاه 

 نياجناب آقای دکتر فریدون شعباني

 دانشگاه صنعتي بابل

 جناب آقای دکترحسين هدایتي

 نصير خواجهصنعتي دانشگاه 

 جناب آقای دکتر عليرضا فاتحي

 سهنددانشگاه صنعتي 

جناب آقای دکتر افشين ابراهيمي و 

 دکتر  بهروز عليزاده

 دانشگاه صنعتي شریف

 دانشگر جناب آقای دکتر امير

 دانشگاه صنعتي شيراز

جناب آقای دکترحميدرضا ملکي،  

دکتر رضا جاویدان و  دکتر مختار 

 شاصادقي

 صنعتي همدان دانشگاه 

 دکتر محمود پری پور جناب آقای 

 پایه دامغاندانشگاه علوم 

 فردجناب آقای دکتر اميد سليماني

 فردوسي مشهد دانشگاه 

دکتر   وبهرام صادقپور  جناب آقای دکتر

 محمدرضا اکبرزاده توتونچي

 فناوری های نوین قوچاندانشگاه 

 بهرام فرهادی نيا جناب آقای دکتر
 

 قمدانشگاه 

 جناب آقای دکتر احمدی نيا

 دانشگاه گيالن

 لفرد باغراميانجناب آقای دکترآ

 دانشگاه لرستان/علوم پایه

 جناب آقای دکتر مجيد یاراحمدی

 دانشگاه مراغه

 جناب آقای دکتر بياض دارابي

 ( رفسنجانعصر)عجدانشگاه ولي

سيدعلي محمد  جناب آقای دکتر 

 محسن الحسيني

 یاسوجدانشگاه 

 جناب آقای مظفر گودرزی

 

 دانشگاه یزد

 وجناب آقای دکتر ولي درهمي 

 دکتر مدرس مصدق

 دانشگاه آزاد واحد اراک

 جناب آقای دکتر مجيد علوی

 

 دانشگاه آزاد واحد اردبيل

 وندجناب آقای دکتر ناصر  ميکائيل

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

 سرکار خانم دکتر مهناز برخورداری

دانشگاه  آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 

 دکتر مجيد نوجوانجناب آقای 

 آزاد واحد تهران شمال دانشگاه

 سرکار خانم دکترمژده افشار

 دانشگاه آزاد واحد شهریار

 سرکار خانم دکتر الهام احمدی

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

 جناب آقای دکتر توفيق الهویرانلو

 دانشگاه آزاد واحد فيروزکوه

 جناب آقای دکتر محمود اوتادی

 دانشگاه  آزاد واحد قائمشهر

ای دکترمحمدعلي ادبي جناب آق

 تبار

 قم واحد آزاد دانشگاه

 جناب آقای رضا احسن

 واحد قوچان آزاد اسالمي   دانشگاه 

 دکتر حميد طباطبایيجناب آقای  

 دانشگاه آزاد واحد کرج

 جناب آقای دکتر رضا عزتي

 آزاد واحد نجف آباددانشگاه 

 جناب آقای دکتر عليرضا حاجيان

 د نراقدانشگاه  آزاد اسالمي واح

 دکتر مجيد رستميجناب آقای  

واحد نور )مرکز  دانشگاه آزاد اسالمي

 محمود آباد(

 مهندس روح ا... مقصودی جناب آقای  

 دانشگاه آزاد واحد ورامين

 سرکار خانم دکتر نازنين احمد 
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 مشخصات فردی .1

 نام خانوادگي: ...........................................................................................   نام: .......................................................................................
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 ..................      محل تولد: ...............................      شماره شناسنامه: .........................  تاریخ تولد: روز ............  ماه .............  سال .....        ،  زن مرد 

 مشخصات تحصیلي و شغلي .2

 ................................)ذکر شود( ..........................غيره        کارشناسي       کارشناسي ارشد      آخرین مدرک تحصيلي اخذ شده:   دکتری
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         دانشجوی کارشناسي ارشد      دانشجوی دکتری      مربي      استادیار      دانشيار      استاد مرتبه علمي:    

 ................)ذکر شود( ................غيره         دانشجوی کارشناسي

 .........................................................................................................................................................................................: .پستي برای مکاتبه و ارسال مرسوالتنشاني 

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

 ..................................................................................................................................................................................................................نشاني محل خدمت یا تحصيل: .

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

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

 ................................................................................        دورنگار محل خدمت یا تحصيل: .........................................تلفن محل خدمت یا تحصيل: ....................

   98تا مهر  97: حق عضویت مهراطالعات مربوط به عضویت .3

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

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

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

____________________________________________________________________________________        

 توضیحات:

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

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

 پرداخت حق عضویت به سه شکل مقدور است: .3

i. پرداخت آنالین در پایگاه انجمن 

ii.  ازی ایران،های فبانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سيستم 338052898واریز به حساب جاری شماره 

iii. ها و موسسات آموزشي.پرداخت به یکي از نمایندگان انجمن در دانشگاه 
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