
Hp1353hp 

 

 

 

 

 

8 

3 

1395 

27 

 

 سال

 شماره

 پاییز

 خبرنامه پیاپي  شماره
 های فازی ايرانانجمن سيستم

 



 فهرست

 1................................................................................................ رسردبی سخن

 رساله و کارشناسي ارشد انتخاب پایان نامه دورۀ دومین"فراخوان

 1..........................................................."فازي هاي سیستم زمینه برتر در دکتري

 برتردر دکتري رساله و دارش کارشناسي نامه پایان انتخاب"نامه آیین

 2 .................................................................................................فازي هاي سیستم زمینه

 در برتر يدکتر رساله و ارشد يکارشناس نامه پایان انتخاب نامه وهیش

 2......................................................................... يفاز يها ستمیس ي نهیزم

 4............................. يفاز يستمهایس حوزه در يدکتر دانش آموختگان

 6 .................................................................................................. کتاب يمعرف

 7.............................................................................................     مجله معرفي

 8.................................... يفاز يها شیگرا با مرتبط يداخل يها کنفرانس

 12 ............................... يزفا يها شیگرا با مرتبط يخارج يها کنفرانس

 14 ..................................................................................... ها نامه پایان معرفي

 20 ......................................... ها سازمان و ها دانشگاه در انجمن ندگانینما

 

 

 

محترم دکتری و دانش آموختگان قابل توجه 

 استادان محترم راهنما

هاي  نامه خواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از پایان   

هاي فازي، شامل شرح حال  دکتري مرتبط با سیستم

مختصر دانشجو )مشخصات مقاطع تحصیلي قبلي و سال 

نما و مشاور، ورود به مقطع دکتري(، استاد/استادان راه

عنوان و چکیده مختصري از پایان نامه، و تاریخ دفاع،  با 

افعال سوم شخص مفرد، و لیست مقاالت 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 یا به پست 

 کترونیکي خبرنامه ارسال نمایید.ال

 

 
 خبرنامه

 27 ، شماره  پیاپي1395پاییز  ، 3 ، شماره8سال 

نشریه خبري، علمي و   "هاي فازي ایرانانجمن سیـستمخبرنامه "

هاي فازي ایران است که توسط انجمن انتشار ارتباطي انجمنِ سیـستم

 .یابدمي

 هاي فازي ایرانانجمن سیستم :صاحب امتیاز

          سید محمود طاهري :   مدیر مسؤول

  حسن پور حسن : رـردبیـس

 حسن حسن پور :هیأت تحریریه

  ميـدره يـول                       

 پورـادقـص رامـبه 

 يـارفـع محسن                             

 نهي مست میش حسن 

 سید هادي ناصري                        

 رمضان هاونگي 

 حسن حسن پور  : ویـراسـتار

 نسخه  350 : شمارگان

شمالي، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه  خیابان کارگرهران، ت :نشاني

 .2، طبقه اول، واحد3پنجم، پالک

 88639285  :تلفن و دورنگار

 info@fuzzy.ir:    پست الکترونیک

 www.fuzzy.ir    :                وبگاه

پنجمــین کنگــره مشــترک سیســتمهاي فــازي و پوســتر :  روی جلــد 

ــران ) ــمند ایـ ــهوشـ ــرانس ینمانزدهشـ ــازي و  کنفـ ــتمهاي فـ سیسـ

ــگاه آزاد    ــتمهاي هوشمند(،دانشــ ــرانس سیســ ــاردهمین کنفــ چهــ

 (95اسفند  19-17اسالمي واحد قزوین )

دانشگاه  پوستر هفتمین سمینار آمار و احتمال فازي، پشت جلد:

 (96اردیبهشت  14و  13بیرجند )

چاپ به  واحد قزوین -دانشگاه آزاد اسالمي توسطي خبرنامه  این شماره

 رسیده است.
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 سخن سردبیر

عرض سالم خدمت خوانندگان محترم خبرنامه و  با       

 هاي فازي. مندان به موضوع سیستم عالقه

ماده سازي این شماره با ایام شهادت بانوي آمراحل نهایي 

دو عالم صدیقه طاهره سالم ا... علیها مصادف گردید. 

بهترین سخن را این دیدم که این واقعه را به محضر ولي 

 رجمند تسلیت عرض نمایم.عصر)عج( و شما خوانندگان ا

 سردبیر     

  پور حسن حسن            

 

 

 

 

کل من علیها فان و یبقي وجه ربک ذوالجالل 

 واالکرام

  (27و26)الرحمن،                                                    
 

انجمن  جناب آقای دکتر زاهدی، ریاست محترم

 سیستم های فازی ایران

زماندگان درگذشت والده مکرمه  را به جنابعالي و سایر با

از درگاه ایزد منان بـراي   کنیم.محترم تسلیت عرض مي

ــدگان صــبر و اجــر   ــراي بازمان آن مرحومــه مرفــرت و ب

 مسئلت مي نماییم.

 

 

جناب آقای دکتر عارفي، عضو  محترم هیات 

 انجمن سیستم های فازی ایرانتحریریه خبرنامه 

 

ــایر     ــالي و س ــه جنابع ــان را ب ــدر بزرگوارت ــت پ درگذش

از درگاه ایـزد   کنیم.ن محترم تسلیت عرض ميبازماندگا

منان براي آن مرحوم مرفرت و براي بازمانـدگان صـبر و   

 اجر مسئلت مي نماییم.

                              

 هاي فازي ایران انجمن سیستم                              

 فراخوان

کارشناسی  انتخاب پایان نامه دورۀ دومین"

 ي زمینه برتر در دکتري هرسال و ارشد

 "فازي هاي سیستم

 هاي سیستم انجمن رساند مي استحضار به احترام، با

 انتخاب دورۀ دومین دارد نظر در ایران فازي

 رساله و ارشد کارشناسي نامه پایان بهترین"

 هدف با را "فازی های سیستم زمینه در دکتری

 بیشتر هرچه ترغیب و جایزه اهداء انتخاب،

 انجام به تکمیلي تحصیالتهاي  دوره اندانشجوی

 پایان قالب در کاربردي و اصیل تحقیقاتي کارهاي

 برگزار فازي هاي سیستم زمینه در رساله و نامه

 .نماید

 مدارک و شرایط از اطالع جهت است خواهشمند

 شیوه و نامه آیین به مسابقه در شرکت جهت الزم

 27 ریختا تا  و مراجعهاست(  پیوست(  مربوطه نامه

 ارسال انجمن دفتر به را مربوطه مدارک 1395 بهمن

 .نمایید

 تاریخ از پس که مدارکي یا ناقص مدارک  :تذکر

 قرار بررسي مورد شود ارسال دبیرخانه به فوق،

 .گرفت نخواهند

 های برتر، رساله و نامه ها پایان نویسندگان به

فازی  های سیستم کنفرانس شانزدهمین در

 ) 1395اسفند  17-19قزوین، آزاد دانشگاه(

 شد. خواهد اعطاء ویژه جوائز و تقدیر لوح

 

 از باالتر شمالي، کارگر تهران، دبیرخانه:  نشاني

 طبقه ، 33 پالک پنجم، خیابان احمد، آل تقاطع

  2واحد اول،

 شماره هاي تماس:

 09195544318و      29908001-021 
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 و ارشد کارشناسی نامه پایان انتخاب" نامه آیین

 "فازي هاي سیستم زمینه برتردر دکتري رساله

 

 همقدم -1 ماده

 ترغیب جایزه، اءاهد و انتخاب این از هدف  ف:اهدا 1-1

  به تکمیلي تحصیالت هاي دوره دانشجویان بیشتر چه هر

 پایان قالب در کاربردي و اصیل تحقیقاتي کارهاي انجام

 .باشد مي فازي هاي سیستم زمینه در رساله و نامه

 دو و دکتري ي رساله دو به حداکثر ساالنه : جایزه 1-2

 انجمن مدال و افتخار لوح برتر، ارشد کارشناسي نامه پایان

 .گرفت خواهد تعلق ایران فازي هاي سیستم

 در دکتري و ارشد دانشجویان :شرایط واجدین 1-3

 انجمن عضو که فازي هاي سیستم با مرتبط هاي رشته

 تاریخ تا آنان آموختگي دانش از ماه 18 از بیشو  بوده

 مي باشد، نگذشته انجمن دفتر به مدارک ارسال مهلت

 نامزد برتر، ي رساله یا و نامه پایان بانتخا براي توانند

 .شوند

 تحصیالت مقطع هر در تواند مي دانشجو هر  :تبصره

 برتر رساله یا و نامه پایان انتخاب نامزد یکبار فقط تکمیلي

 .شود

 تن 5 از مرکب داوران ي کمیته :داوران ی کمیته 1-4

 آنان از تن یك که باشد مي نظران صاحب و متخصصان از

 از یك هرکرد.   خواهد فعالیت کمیته رئیس نعنوا به

 ساله 2 دوره یك براي انجمن ي مدیره هیات توسط اعضا

 انتخاب

 هیات به کمیته اعضاي توسط کمیته رئیس. گردند مي

 مدیره هیات تایید با و شود مي پیشنهاد انجمن ي مدیره

 .گردد مي تعیین داوران کمیته رئیس عنوان به انجمن ي

 اجرا ی نحوه -2ماده

 نیاز مورد مدارک 2-1

 دفاع تاریخ و عنوان آن در که دانشگاه واهيگ  2-1-1  

 .باشد شده ذکر رساله یا و نامه پایان

 .راهنما استاد نامه وصیهت  2-1-2

 مهر به ممهور رساله یا و نامه پایان از نسخه یك 2-1-3

 .صفحه 4 حداکثر در آن از اي خالصه و دانشگاه

 تحقیقاتي هاي(  )طرح یا و (االتمق) مقاله 2-1-4

 پایان یا رساله از مستخرج فازي هاي سیستم با مرتبط

 قطعي پذیرش یا رسیده چاپ به معتبر مجالتدر  که نامه

 به منجر طرح نتایج که مواردي در .اند کرده دریافت چاپ

 گردیده آن نظایر و اختراع ثبت ملي، پروژه یك اجراي

 .گردد ضمیمه معتبر تنداتمس و مدارک بایست مي باشد،

  (CV) .علمي شناسنامه 2-1-5

 .ملي کارت کپي 2-1-6

 . 3×4 عکس قطعه یك  7 -2-1

 .درخواست فرم شده کمیلت  2-1-8

 تا و پست طریق از بایست مي نیاز مورد مدارک   :تبصره

 .گردد ارسال انجمن دفتر آدرس به مقرر تاریخ

 رساله و ها نامه نپایا میان از  :انتخاب ی نحوه -3ماده 

 بر رساله دو حداکثر و نامه پایان دو حداکثر ارسالي، هاي

 براي و انتخاب داوران کمیته توسط و نامه شیوه اساس

 مستندات و داوران کمیته گزارش همراه به نهایي تایید

 مي ارائه مقرر مهلت در انجمن مدیره هیات به مربوطه،

 رسمي صورت به نتیجه مدیره، هیات تایید از پس .گردد

 آنان تحصیل محل موسسه و برگزیدگان به انجمن توسط

 .گردد مي اعالم

 ازپایان اي خالصه همراه به برگزیدگان اسامي :تبصره

 وبگاه و خبرنامه در آنان پژوهشي سوابق و رساله و نامه

 .شود مي منتشر انجمن

 و ارشد کارشناسی نامه پایان انتخاب ي نامه شیوه

 فازي هاي مسیست ي زمینه در رترب دکتري رساله

 

 زمینـه  در پژوهشـي  فعالیتهـاي  توسـعه  بـه  توجه با      

 محققـان  ترغیـب  و تشـویق  منظور به فازي، هاي سیستم

 از تعـدادي  هرسال ایران فازي هاي سیستم انجمن جوان،

 را دکتـري  هـاي  رساله و ارشد کارشناسي هاي نامه پایان

 در برتر ي رساله و نامه نپایا عنوان به نامه آیین این طبق

 تشویق مورد و کند مي انتخاب فازي هاي سیستم ي زمینه

 .دهد مي قرار
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 :دانشجو عمومي شرایط -1 ماده

 راستاي در دانشجو پژوهشي هاي فعالیت: 1 بند

 یا ارشد کارشناسي دوره ابتداي ز ا فازي هاي سیستم

 ن،فراخوا زمان از قبل تحصیلي نیمسال انتهاي تا دکترا

 محاسبه قابل برتر رساله و نامه پایانبراي  ترتیب، به

 .باشد مي

ارشد  کارشناسي ي دانشجو مجاز تحصیلي سنوات: 2 بند

 .باشد مي نیمسال 9 دکتري و نیمسال  5

 .باشد گذشته دانشجو از ماه 18 از بیشتر نباید: 3 بند

: ارشد کارشناسي دانشجوي اختصاصي شرایط: 2ه ماد

 17 معادل حداقل دلمع داراي )الف

 1 جدول 8 تا 5 هاي ردیف از امتیاز 5 حداقل کسب )ب 

 : دکتري مقطع در دانشجو اختصاصي شرایط : 3 ماده

 17 معادل دانشجو معدل اقلحد )الف

 1 جدول 8 تا 5 هاي ردیف از امتیاز 10 حداقل کسب )ب

 جدول اساس بر پژوهشي امور امتیازدهي نحوه: 4 ماده

 بسته و است امتیاز سقف امتیازات تمامي . باشد مي( 1)

  سایر یا مقاالت مورد در. باشد کمتر تواند مي کیفیت به

 مطابق افراد از یك هر امتیاز سهم مشترک، عالیتهايف

 .شود مي محاسبه ارتقا نامه آیین جدیدترین

  از مستخرج ماده این بندهاي موضوع مقاالت: 1  تبصره

 فعلي تحصیلي دوره به ربوطم و دانشجو نامه پایان وضوعم

 و آموزشي گروه عهده به امر این صتشخی(. باشد بوده او

 ) .باشد مي مربوطه راهنماي استاد

 ترویجي علمي و پژوهشي علمي مجالت اعتبار : 2 تبصره

 در  و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت فهرست توسط

منتخب  کمیته توسط نیست فهرست در که وارديم

 .شود مي تعیین انجمن

 توسط نخست باید دانشجو هاي فعالیت کلیه: 5  ماده

 اساس بر و ارزیابي مربوطه تخصصي گروه و راهنما استاد

 به ذیربط گروه مدیر توسط و شده دهي امتیاز 1 جدول

  و امتیازدهي . شود ارسال فازي سیستمهاي انجمن

 صورت انجمن منتخب کمیته توسط نهایي نتخابا

 .گیرد مي

 دانشجو پژوهشي هاي فعالیت به صورتي در: 6  ماده

 ذکر آن در راهنما( اساتید( استاد نام که شود داده امتیاز

 باشد شده

 

 1جدول 

ف
دی
ر

 

 امتیاز حداکثر پژوهشي مورد

 4 پژوهشي گزارش 1

 امور در اجرایي هاي فعالیت 2

 فازي هاي سیستم پژوهشي

5/0 

 75/0 داخلي کنفرانس در مقاله 3

 5/1 خارجي کنفرانس رد مقاله 4

 علمي مجالت در مقاله 5

 داخلي معتبر پژوهشي

4 

 علمي مجالت در مقاله 6

 المللي بین معتبر پژوهشي

4 

 مجالت در مقاله 7

ISI  نفوذ ضریب داراي 

7 

 مجالت در مقاله 8

ISI 

5 

 علمي مجالت در مقاله 9

 ترویجي

2 

 یا مسابقات در مقام کسب 10

 ليم معتبر هاي جشنواره

5 

 یا مسابقات در مقام کسب 11

 معتبر هاي جشنواره

 المللي بین

6 

 قرارداد انجام در مشارکت 12

 پژوهشي

 میلیون یك هر ازاي به

باالسري موسسه  تومان

 امتیاز  1/0

 و تدوین کیفیت و نحوه 13

 و رساله/نامه پایان تألیف

12 
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 آن محتوایي غناي

 زمینه در کتاب تألیف 14

 زيفا هاي سیستم

10 

 زمینه در کتاب ترجمه 15

 فازي سیستمهاي

5 

 تایید مورد اختراع ثبت 16

 علمي هاي پژوهش سازمان

 نخبگان بنیاد یا و صنعتي

 

10 

 نوع و تحصیلي ارزیابي 17

 تشویق

10 

 

 هاي فازيدر حوزه سیستم يدکتر آموختگان دانش
 

  مرتضي پاکدامندکتر آقای 

 1359مرتضي پاکدامن متولد آقاي 

تحصیالت متوسطه خود را مشهد، 

در رشته ریاضي فیزیك در مشهد 

در رشته  1379گذراند و در سال 

ریاضي کاربردي دانشگاه فردوسي 

دوره تحصیلي مشهد پذیرفته شد. او 

به  1383درسال را خود کارشناسي 

در مقطع کارشناسي ارشد رشته  1384پایان رسانده و در سال 

( در دانشگاه حکیم سبزواري ریاضي کاربردي )بهینه سازي

 "پذیرفته شد. وي از پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان 

حل معادالت دیفرانسیل فازي به کمك شبکه هاي عصبي 

در  "مصنوعي و کاربرد آن در حل مسایل بهینه سازي فازي

آقاي دکتر سهراب عفتي و مشاوره  به راهنمایي 1386شهریور 

داداد دفاع نمود. از این پایان نامه آقاي دکتر محمد تقي خ

. او موفق شد در سال ه استدش[ استخراج 2[ و ]1مقاالت ]

در رشته ریاضي کاربردي گرایش کنترل و بهینه سازي  1390

در دوره تحصیل  در دانشگاه فردوسي مشهد پذیرفته شود.

دکتري، وي عضو کمیته اجرایي دانشجویي قطب علمي رایانش 

شمند اطالعات دانشگاه فردوسي مشهد بود. نرم و پردازش هو

معرفي "از رساله دکتري خود تحت عنوان  1394وي آذرماه 

تحت راهنمایي آقاي  "معادله تصویر فازي و کاربردهاي آن

دکتر سهراب عفتي و مشاوره آقاي دکتر علي وحیدیان کامیاد 

[ مستخرج 5[ و ]4[ ، ]3دفاع نمود. از رساله وي مقاالت]

همچنین موفق به دریافت عنوان دانش آموخته  گردید. وي

 برتر، در مقطع دکتري، توسط بنیاد ملي نخبگان کشورگردید.

 چکیده رساله دکتری

معادله تصویر یکي از موضوعات مهم در حوزه بهینه سازي است 

که ارتباط تنگاتنگي با نامعادالت ترییراتي دارد. در محیط 

حل  ي في شده اند اما نحوهفازي، نامعادالت ترییراتي فازي معر

آنها و نیز ارتباط آنها با معادالت تصویر بررسي نگردیده است. 

فازي و نیز  ي در این رساله مفهوم تصویر عدد فازي بر مجموعه

مفهوم تصویر یك بازه بر مجموعه اي از بازه ها معرفي و به 

عنوان کاربردهایي از آن،  برخي از مسایل بهینه سازي بازه اي 

 هاي معادالت خطي فازي حل گردیده اند. گاهنیز دستو 

[1] S. Effati and M. Pakdaman, “Artificial 

neural network approach for solving fuzzy 

differential equations”, Information Sciences 

180 (8) 2011, 1434-1457. 

[2] S. Effati, M. Pakdaman and M. Ranjbar, “A 

new fuzzy neural network model for solving 

fuzzy linear programming problems and its 

applications”, Neural Computing and 

Applications 20 (8) 2010, 1285-1294. 

[3] M. Pakdaman and S. Effati, “On fuzzy 

linear projection equation and applications”, 

Fuzzy Optimization and Decision Making 15 

(2) 2016, 219-236. 

[4] M. Pakdaman and S. Effati, “Fuzzy 

projection over a crisp set and applications”, 

International Journal of Fuzzy Systems 18 (2) 

2016, 312-319. 

[5] M. Pakdaman and S. Effati, 

“Approximating the solution of optimal 
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control problems by fuzzy systems”, Neural 

Processing Letters 43 (3) 2016, 667-686. 

، فوق الذکر  عالوه بر مقاالت مستخرج از رساله دکتري

 مقاالت زیر نیز از ایشان به چاپ رسیده است:

[6] M Pakdaman, A Ahmadian, Sohrab Effati, S 

Salahshour, D Baleanu, “Solving differential 

equations of fractional order using an 

optimization technique based on training 

artificial neural network”, Applied 

Mathematics and Computation 293 (2017) 81-

95. 

[7] Javad Sabouri, Sohrab Effati, Morteza 

Pakdaman, “A neural network approach for 

solving a class of fractional optimal control 

problems”, Neural Processing Letters (2016) 

doi:10.1007/s11063-016-9510-5. 

[8] Sohrab Effati, Morteza Pakdaman, 

“Optimal control problem via neural 

networks”, Neural Computing and 

Applications 23 (2013) 2093-2100. 

[9] Hadi Sadoghi Yazdi, Hamed Modaghegh, 

Morteza Pakdaman, “Ordinary differential 

equations solution in kernel space”, Neural 

Computing and Applications 21 (2012) 79-85. 

[10] Hadi Sadoghi Yazdi, Morteza Pakdaman, 

Hamed Modaghegh, “Unsupervised kernel 

least mean square algorithm for solving 

ordinary differential equations” 

Neurocomputing 74 (2011) 2062-2071. 

 

 ني خانم دکتر فاطمه سلما 

 1364خانم فاطمه سلماني در خرداد 

در شهر تهران متولد شد و مقاطع 

تحصیلي قبل از دانشگاه را در شهر 

بیرجند سپري کرد. وي پس از اخذ 

دانشگاه دیپلم ریاضي، در رشته آمار 

این دوره را به  1386در سال  پذیرفته شده و بیرجند

سپس تحصیالت خود را در دوره وي  .اتمام رسانید

در دانشگاه علوم رشناسي ارشد در رشته آمارزیستي کا

ن با دفاع از پایا 1389ادامه داده و در سال  پزشکي مشهد

تحلیل پاسخ هاي رتبه اي با اثرات "نامه خود با عنوان 

)با راهنمایي  "تصادفي در مطالعات طولي به روش بیز

فارغ التحصیل جناب آقاي دکتر حبیب اهلل اسماعیلي( 

در مقطع دکتري 1390لماني در سال خانم سشد. 

پذیرفته  دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتيآمارزیستي 

 "از رساله دکتري خود با عنوان  1395شد و در شهریور 

مدل مارکف فازي وابسته به پیشگو و کاربرد آن در تحلیل 

)با راهنمایي جناب آقاي دکتر  "هاي مبهم طولي پاسخ

آقاي دکتر سید محمود علیرضا ابدي و مشاوره جناب 

طاهري و جناب آقاي دکتر حمید علوي مجد( با درجه 

 دفاع نمود. عالي 

 ه رساله دکتریچکید

اي جدید جهت برازش مدل انتقال در این رساله، شیوه

این روش  فازي بر داده هاي مبهم طولي ارائه شده است.

جستیك فازي با پیشگوي فازي مبتني بر مدل رگرسیون ل

ین در این رساله معیارهایي جهت بررسي است. همچن

یك روش . به عالوه ویي برازش مدل ارائه شده استیکن

در زمینۀ رگرسیون پیشرو براي انتخاب بهترین مدل نیز 

معرفي شده است.به منظور سنجیدن لجستیك فازي 

ها به وسیله قابلیت اجرایي مدل هاي پیشنهادي، این مدل

مورد  بالیني و پزشکي دو مجموعه داده واقعي در علوم

بررسي قرار گرفتند. همچنین مطالعات شبیه سازي جهت 

بررسي صحت و دقت معیارهاي نیکویي برازش و انتخاب 

 شدند.و اجرا و مقایسه مدل طراحي 

به طور خالصه، در فصل اول این رساله به بیان اهمیت و 

ضرورت معرفي مدل انتقال مارکف پرداخته شده است. در 

هاي ، پیشینه مطالعات انجام شده در زمینه مدلفصل دوم

 هاي مارکف فازي آورده شده است.رگرسیون فازي و مدل

جستیك فازي با در فصل سوم ابتدا مدل رگرسیون ل

-اي و فاصلهپیشگوي فازي تعریف شده استو برآورد نقطه

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300316304593
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300316304593
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300316304593
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300316304593
http://link.springer.com/article/10.1007/s11063-016-9510-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s11063-016-9510-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s11063-016-9510-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s00521-012-1156-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s00521-012-1156-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s00521-011-0621-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s00521-011-0621-7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231211001159
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231211001159
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231211001159
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اي ضرایب معرفي وآزمون فرضیه ضرایب با استفاده از 

شده است. پس از آن با  روش بوت استرپ پیشنهاد

مدل انتقال فازي معرفي  استفاده از مدل لجستیك فازي،

ها در دو مطالعه شده است. در فصل چهارم، نتایج مدل

بالیني بکارگرفته شده است. در مطالعه اول، وضعیت 

هیپوترمي نوزادان تازه متولد شده به صورت مبهم و مکرر 

ازي امکاني براي گیري شده بود، که مدل انتقال فاندازه

این مطالعه در نظر گرفته شده است. در مطالعه دوم میزان 

درد ناشي از کشیدن چست تیوب بیماران با جراحي قلب 

آوري باز، در سه مقطع زماني به صورت عبارات زباني جمع

شده بود که مدل انتقال فازي با رویکرد کمترین مربعات، 

ت.  و در فصل آخر، براي این مطالعه به کار گرفته شده اس

گیري نهایي درباره مطالب ارائه شده انجام بحث و نتیجه

 شده آمده است.

شایان ذکر است که خانم دکتر سلماني از آغاز سال    

به عنوان عضو هیات علمي در دانشکده  95-96تحصیلي 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بیرجند آغاز به کار نموده 

 اند.

مقاله پژوهشي، به شرح زیر، چاپ از رسالۀ ایشان چهار 

 شده یا براي چاپ پذیرفته شده است:

1- S.M. Taheri, F. Salmani, A. Abadi, and 

H.A. Majd, "A transition model for 

fuzzy correlated longitudinal 

responses," Journal of Intelligent & 

Fuzzy Systems, vol. 30, pp. 1265-1273, 

2016. 

2- F. Salmani, S.M. Taheri, J.H. Yoon, A. 

Abadi, H.A. Majd, and A. Abbaszadeh, 

"Logistic regression for fuzzy 

covariates: modeling, inference, and 

applications," International Journal of 

Fuzzy Systems, 2016 (DOI 

10.1007/s40815-016-0258-x) 

3- F. Salmani, A. Abadi, S.M. Taheri, 

H.A. Majd, and F. Nayeri, "The effects 

of risk factors on the improvement of 

hypothermia neonatal using fuzzy 

transition," Social Determinants of 

Health, (Accepted). 

4- F. Salmani, A. Abadi, S.M. Taheri, 

H.A. Majd, and A. Abbaszadeh, 

"Effect of beloved person’s voice on 

chest tube removal pain in patients 

undergoing open heart surgery: fuzzy 

logistic regression model," Journal of 

Paramedical Sciences, (Accepted). 

همچنین ایشان دو مقاله چاپ شده در گزارش 

هاي خارج و یك مقاله چاپ شده در گزارش  کنفرانس

 اند: س داخل کشور داشتهکنفران

1. A transition model for fuzzy correlated 

responses, Proc. of the Fourteenth 

International Conference on 

Information and Management 

Sciences, Guiyang, China, 2015. 

2. Fuzzy logistic regression with fuzzy 

covariate and its application in clinical 

studies,Proc. of the 16
th

 International 

Symposium on Advanced Intelligent 

Systems,Mokpo, South Korea, 2015. 

گزارش مدل مارکف امکاني براي داده هاي طولي،  .3

هاي فازي و  چهارمین کنگره مشترک سیستم

)زاهدان،  .1394شهریور،  20-18هوشمند ایران، 

 بلوچستان(. دانشگاه سیستان و

  معرفی کتاب

 

ای بر منطق فازی به کمک نرم افزار : مقدمهعنوان  

MATLAB 

اس ان سیواناندام، اس سوماتی و اس ان : نویسندگان

 دیپا

2007سال چاپ:   
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 مشتمل بر هشت فصل، که در آن مفاهیم است کتابي

مرور شده  يفازي به خوب ي مجموعه ها ي مربوط به نظریه

کوشیده اند تا اصول اولیه منطق فازي را  است. نویسندگان

با مثالهاي متعددي و با ظرافت خاصي تشریح کنند. ارائه 

روشهاي متفاوتي براي حل مسایل عملي از ویژگیهاي بارز 

کتاب فوق است و مي تواند راهنماي خوبي براي 

 دانشجویان و محققان باشد.

 (دانشگاه فردوسي مشهد) بهرام صادقپور گیلده                            

 

 معرفی مجالت معتبر خارجی 

 Fuzzy information and Engineering    مجله 

یکي از Fuzzy information and Engineeringمجله

زیر  است که ISI علمي پژوهشي  الملليبینمجالت معتبر

نظر انجمن تحقیق در عملیات چین مشرول به چاپ 

جله در زمینهاي مختلف باشد. این ممقاالت معتبر مي

ریاضیات کاربردي، علوم کامپیوتر، مهندسي و سایر 

 باشد.زمینهاي مرتبط آماده دریافت مقاالت متعددي مي

 

مقاالت موجود در این مجله در موضوعات مختلف شامل: 

-بندي و خوشههاي اطالعات فازي، طبقه نظریه و سیستم

اده کاوي بندي فازي، طراحي نرم افزار و سخت افزار، د

هاي فازي، معادالت فازي، جبر ها و مجموعه فازي، سیستم

و منطق فازي، آمار واحتمال فازي، محاسبات نرم، کنترل 

فازي، مهندسي فازي، هوش مصنوعي، طراحي فازي، 

-تحقیق در عملیات فازي و بسیاري از موضوعات دیگر مي

 باشد.

 
 

ي نمایـه        هـاي معتبـر جهـان   در بسـیاري از پایگـاه  این مجله 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: مي گردد. از آن جمله،مي

 Thomson Reuters 
 Ovid 
 EBSCO host 
 Zentralblatt MATH 
 Gale Academic OneFile 
 Gale Academic ASAP 
 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

این مجله در کشور چـین بـه چـاپ مـي رسـد و در سـال       

ــأثیر داراي  2016 ــریب ت ــه   91/0ض ــردبیر مجل ــت. س اس

( از دانشـگاه  Bing-yuanCaیـوان کـائو )  -پروفسور بینـ  

 باشد.  مي 1چین جو گوان 

                                                           
1. Mathematics & Information Science School, Guangzhou 

University, Guangzhou, China. 
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بـر   Latexقالـب  خـود را در  مقـاالت  توانند نویسندگان مي

اهنمــاي نویســندگان موجــود در رســاختار اصــلي اســاس 

(Guide for Authors ) آمــاده و فایــلpdf  را بــه صــورت

 ارسال نمایند. Submit Your Paperي از منو الکترونیک

شـماره شـروع بـه     4بـا  2009این مجله اولین بار در سـال  

شـماره در   4( شامل Vol8سال ) 8تاکنون کارنموده است و 

هر سال به چاپ رسانده است. آخرین شـماره نیـز در سـال    

قابل مشـاهده  به چاپ رسیده است و در سایت مجله  2016

 است. 

                                       )دانشگاه بیرجند( محسن عارفي                                      

 فازي هايهاي داخلی مرتبط با گرایشکنفرانس

 

 های فازی و  پنجمین کنگره مشترک سیستم

 هوشمند ایران

 

                                                                                    

 

هاي فازي و  پنجمین کنگره مشترک سیستم

هاي  یستمهوشمند ایران )شانزدهمین کنفرانس س

هاي  فازي و چهاردهمین کنفرانس سیستم

در  به میزباني دانشگاه آزاد اسالمي قزوین  هوشمند(

 .برگزار خواهد شد 1395اسفند  19الي  17روزهاي 

 : محورهای کنفرانس

 منطق و ریاضیات فازي 

 هاي فازي در مهندسي سیستم 

 هاي فازي در مهندسي سیستم 

 آمار و احتمال در حوزه فازي 

 نه سازي و تصمیم گیري در محیط فازيبهی 

 سیستمهاي فازي در علوم انساني 

 هاي فازي در اقتصاد و مدیریت سیستم 

 علوم پزشکي و سیستمهاي فازي 

 هاي فازي در علوم کشاورزي سیستم 

 هوش مصنوعي 

 داده کاوي 

 بیوانفورماتیك 

 محاسبات نرم 

 علوم شناختي 

 هوش محاسباتي 

 بینایي ماشین و پردازش تصویر 

 های مهم: اریخت

 24/10/1395( : مهلت ارسال مقاالت )آخرین تمدید 

 : 20/11/1395  اعالم نتایج ارزیابي مقاالت 

 : 30/11/1395  آخرین مهلت ثبت نام 

 : 10/12/1395  آخرین مهلت ثبت نام با تأخیر 

 : 1395اسفند  19-17   برگزاري کنفرانس 

  http://cfis2017.org     نشاني پایگاه کنفرانس:

 سخنرانان کلیدی:

1. Prof. Reinhard Viertl, Institut für 

Statistik und ahrscheinlichkeitstheorie 

http://cfis2017.org/
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Technische Universität Wien 

Title: Fuzzy information and statistics 

2. Prof. Young Bae Jun, Department of 

Mathematics Education Gyeongsang 

National University, Jinju 52828, 

Korea 

 

Title: Soft set theory with application 

in algebraic structures 

 

 

 واحدهاي معتبرترین از یکي قزوین اسالمي آزاد دانشگاه

 درمقاطع تحصیلي رشته 135 با اسالمي آزاد دانشگاه

 هاي درگرایش کارشناسي و ارشد کارشناسي دکتري،

 و بوده مدیریتي و مهندسي و فني، علوم مختلف

 در را پیشرفته تحقیقاتي مراکز و مجهز هاي آزمایشگاه

 برجسته اساتید از گیري بهره با دانشگاه ینا .دارد  اختیار

 همچنین و علمي ماندگار هاي چهره و کشوري نمونه و

 هاي سیستم کنفرانس دوره سیزدهمین موفق برگزاري

 ابزار کنترل، المللي بین کنفرانس چهارمین ایران، فازي

  المللي بین سمپوزیوم دوره 8 نیز و اتوماسیون و دقیق

 

 در را مؤثري گامهاي است توانسته ایران آزاد ربوکاپ

 .بردارد کاربردي و ميعل هاي پژوهش پیشبرد راستاي

 

با هدف پیشبرد مرزهاي دانش، ایجاد  این کنفرانس 

فضاي مناسب جهت گردهمایي دانشمندان، محققان، 

ارآفرینان، کارشناسان صنعتي و دانشجویان و به منظور ک

هاي تحقیقاتي و آخرین دستاوردهاي علمي و  ارائه فعالیت

صنعتي و تبادل نظر علمي و فني با همکاري انجمن 

سیستمهاي فازي ایران و انجمن سیستمهاي هوشمند 

هاي فازي و هوشمند و  هاي مختلف سیستم ایران در حوزه

از کشورهاي اتریش کلیدي خارجي  انسخنردو با حضور 

همراه با برگزاري کارگاه هاي آموزشي و  و کره جنوبي، 

کمیته اجرایي  .گردد نمایشگاه جانبي کنفرانس برگزار مي

هاي تخصصي،  کنفرانس درصدد است تا با برگزاري نشست

 سمت در کنفرانس نام ردیف

 ریاست کنفرانس دکتر مرتضی موسی خانی  .1

ر احمد فخاریاندکت  .2  دبیر علمی کنفرانس 

دکتر محمدرضا حسن نژاد   .3

 بی باالن

 دبیر اجرایی کنفرانس

مالی و ثبت  -مسئول اداری دکتر محمد دوسرانیان مقدم  .4

 نام

 مسئول انتشارات دکتر شهاب دهقان  .5

ها ها و نشست مسئول کارگاه دکتر محمد نوروزی  .6  

المللمسئول امور بین  مهندس موسی عوض زاده  .7  

مهندس حمیدرضا سرمد    .8

 سعیدی

 مسئول روابط عمومی

 مسئول دبیرخانه مهندس آتنا مجیدی پور  .9

 کارشناس دبیرخانه مهندس زینت اسدی  .11

 مسئول کمیته دانشجویی مهندس علی بنایی  .11
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هاي کلیدي و همچنین میزگردهاي آموزشي و  سخنراني

رین دستاوردهاي دانش تخصصي، دانش پژوهان را با آخ

هاي فازي و  فني و زمینه هاي مختلف حوزه سیستم

 هوشمند آشنا سازد.

در پایان امیدواریم با مشارکت هرچه بیشتر محققان، 

اساتید، دانشجویان و صنعتگران محترم در این کنفرانس، 

بتوان غناي علمي کنفرانس را افزایش بخشیده و شاهد 

ستمهاي فازي و پیشرفتهاي بیشتري در حوزه سی

 .هوشمند باشیم

 محمدرضا حسن نژاد بي باالن

 (دبیر اجرایي کنفرانس)                                            

 هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی 

 

 

 شگاه بیرجندسردر دان

سمینار آمار و احتمال فـازي بـا همکـاري انجمـن      هفتمین

هاي فازي ایـران و انجمـن آمـار ایـران در دانشـگاه       سیستم

برگزار خواهد شد. از 1396اردیبهشت  14و  13بیرجند در 

کلیه پژوهشگران دعوت به عمل مي آید که مقاالت خـود را  

سـایت  در محورهاي زیر بـه صـورت الکترونیکـي از طریـق     

از عالقمندان به ارائه کارگاه آموزشـي  سمینار ارسال نمایند. 

کارگاه )حـداکثر   ي برنامهمبسوط  ي چکیده گردددعوت مي

دبیرخانـه سـمینار ارسـال     ایمیـل بـه   از طریقصفحه( را  2

   یند.نما

ایگاه استنادي جهـان  پالزم به ذکر است که این سمینار در 

 :شده است زیر نمایه به نشاني ( ISCاسالم )

http://conf.isc.gov.ir/sfspv 

 

 محورهای اصلي سمینار: 

 سازي فازيبهینه 

 کنترل کیفیت فازي 

  فازي در محیطقابلیت اعتماد 

 اجتماعي در محیط -قتصاديامار حیاتي و آمار آ

 نایقیني

  احتمال فازي 

 رگرسیون فازي 

 ي در محیط فازياستنباط آمار 

 هاي فازيوجوه آماري و احتمالي سیستم 

 هاي زماني در محیط فازيفرآیندهاي تصادفي و سري 

 با آمار و احتمال فازيمرتبط هاي سایر زمینه 

 های مهم: تاریخ

 15/9/1395نام: شروع ثبت 

  :15/1/1396آخرین مهلت ارسال مقاله 

http://conf.isc.gov.ir/sfspv
http://conf.isc.gov.ir/sfspv
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 :1/1396/ 15 ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشي 

 25/1/1396م نتیجه داوري مقاالت: اعال 

  30/1/1396ثبت نام: مهلت 

   پایگاه نشانی: 
http://conf.birjand.ac.ir/sfsp7 

    الکترونیکينشاني: 
sfsp7@birjand.ac.ir 

 محسن عارفي )دبیر سمینار(                                             

 کنفرانس بین المللي تحقیق دهمین

 درعملیات 

 

 :محورهای کنفرانس 

 سازي مالي مدل 

 اقتصاد ریاضي و نظریه بازي 

 مکان یابي، حمل و نقل و لجستیك 

 بهینه سازي و تصمیم گیري چندمعیاره 

 تصمیم سازي بهینه در سیستم هاي بانکي 

 لید و زنجیره تامینمدیریت تو 

 مدیریت و تحلیل ریسك 

 مدیریت پروژه و زمان بندي 

 ریزي تصادفي و شبیه سازي سازي و برنامه مدل 

 کاربرد تحقیق در عملیات در سالمت و علوم حیاتي 

 کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعي 

 گراف و شبکه هاي ارتباطي 

 تحلیل پوششي داده ها و مدیریت عملکرد 

 بهینه سازي مقید و نامقید 

 هاي ابتکاري و فرا ابتکاري روش 

 کنترل بهینه 

 نظریه صف 

 کاوي داده 

 کاربرد آمار در مدلسازي ریاضي 

 ریزي ریاضي در شرایط عدم قطعیت برنامه 

 بهینه سازي فازي 

 بهینه سازي ترکیبیاتي 

 کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم 

 تاریخ های مهم:

  1395بهمن ماه  30ل مقاالت: آخرین مهلت ارسا

 1395اسفند ماه  20: اعــــالم نتـــایـــــج داوري

 1395اسفند ماه  25آخریـن مهلت ثبــت نام: 

 1396اردیبهشت  15تا  13زمان برگزاري کنفرانس: 

 عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر و ارتباط با

 گاه نفرانس، مي توانند اطالعات به روز شده را در وبک

 مالحظه www.icodm.com نفرانس به آدرسک

 نمایند یا با آدرس الکترونیکي

icodm1396@gmail.com   ارتباط حاصل

 .رماییدف

http://conf.birjand.ac.ir/sfsp7
http://conf.birjand.ac.ir/sfsp7
mailto:sfsp7@birjand.ac.ir
mailto:sfsp7@birjand.ac.ir
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 هاي فازيهاي خارجی مرتبط با گرایشکنفرانس

 

هـاي  در زمینـه  مهـم  خـارجي هـاي  و کنگـره  هـا کنفرانس

 نیمـه اول هـاي فـازي کـه در    مختلف مـرتبط بـا سیسـتم   

-یالدي برگزار خواهند شد، به شرح زیـر مـي  م 2017سال

 باشند:

 

 IEEE 15th International Symposium on 

Applied Machine Intelligence and 

Informatics 

Event URL: 

http://conf.uni-obuda.hu/sami2017/ 
Date: 2017.01.26 
End Date: 2017.01.28 
Country: Slovakia 
Location: Herl'any 

 The 2017 International Conference on 

Imaging, Vision & Pattern Recognition 

Event URL: 

http://cennser.org/icIVPR/ 
Date: 2017.02.13 
End Date: 2017.02.14 
Country: Bangladesh 
Location: Dhaka 

 

 First Conference on Fuzzy and Intelligent 

Systems for Data Science 

Event URL: 

http://congress.iauip.de/FISDS-2017 
Date: 2017.02.23 
End Date: 2017.02.24 
Country: Germany 
Location: Essen 
 

 International Conference on Big Data 

Analytics and Computational Intelligence 

Event URL: 

http://icbdaci-conference.org/2017 
Date: 2017.03.23 
End Date: 2017.03.25 
Country: India 
Location: Chirala 
 

 The International Symposium on Multiple-

Valued Logic (ISMVL-2017) 

Event URL: 

http://www.mvl.jpn.org/ISMVL2017 
Date: 2017.05.22 
End Date: 2017.05.24 
Country: Serbia 
Location: Novi Sad 
 

 International Association for Fuzzy-Set 

Management and Economy (Sigef) 

Event URL: 

http://www.sigef.net/ 
Date: 2017.06.07 
End Date: 2017.06.09 
Country: USA 
Location: New Rochelle 
 

 The International Conference on Artificial 

Intelligence and Computer Engineering 

Event URL: 

http://www.aice2017.org/ 
Date: 2017.06.23 
End Date: 2017.06.25 
Country: China 
Location: Suzhou 
 

 3rd InternationalConference on 

Cybernetics (CYBCONF-2017) 

Event URL: 

http://cse.stfx.ca/~CybConf2017/ 
Date: 2017.06.26 
End Date: 2017.06.28 
Country: UK 
Location: Exeter 
 

 23rd International Symposium on 

Methodologies for Intelligent Systems 

(ISMIS) 

Event URL: 

http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/ 
Date: 2017.06.26 
End Date: 2017.06.29 
Country: Poland 
Location: Warsaw 
 

 Joint 17th World Congress of International 

Fuzzy Systems Association and 9th 

International Conference on Soft 

http://conf.uni-obuda.hu/sami2017/
http://conf.uni-obuda.hu/sami2017/
http://conf.uni-obuda.hu/sami2017/
http://conf.uni-obuda.hu/sami2017/
http://cennser.org/icIVPR/
http://congress.iauip.de/FISDS-2017
http://congress.iauip.de/FISDS-2017
http://congress.iauip.de/FISDS-2017
http://icbdaci-conference.org/2017
http://www.mvl.jpn.org/ISMVL2017/cfp.php
http://www.mvl.jpn.org/ISMVL2017/cfp.php
http://www.mvl.jpn.org/ISMVL2017
http://www.sigef.net/
http://www.sigef.net/
http://www.sigef.net/
http://www.aice2017.org/
http://cse.stfx.ca/~CybConf2017/
http://cse.stfx.ca/~CybConf2017/
http://cse.stfx.ca/~CybConf2017/
http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/
http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/
http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/
http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
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Computing and Intelligent Systems IFSA-

SCIS'2017 

Event URL: 

http://ifsa-scis2017.j-soft.org/ 
Date: 2017.06.27 
End Date: 2017.06.30 
Country: Japan  
Location: Otsu 
 

 IEEE International Conference on Fuzzy 

Systems FUZZ-IEEE'2017 

Event URL: 

http://www.fuzzieee2017.org/ 
Date: 2017.07.09 
End Date: 2017.07.12 
Country: Italy  
Location: Naples 

 20th World Congress of the International 

Federation of Automatic Control IFAC'2017 

Event URL: 

http://www.ifac2017.org/ 
Date: 2017.07.09 
End Date: 2017.07.14 
Country: France  
Location: Toulouse 
 

 محسن عارفي                                                

 )دانشگاه بیرجند(                                            

 

 

 

    کنگرهIFSA-SCIS2017  

 

ي سیستم هاي  در حوزه في مختل از بین کنفرانس ها

عرفي شد، شاید بتوان تعدادي از آنها قبال م که فازي

مهمترین آنها را هفدهمین کنگره انجمن بین المللي 

هاي فازي و نهمین کنفرانس بین المللي محاسبات  سیستم

 نرم و سیستم هاي هوشمند 

(Joint 17th World Congress of 

International Fuzzy Systems 

Association and 9th International 

Conference on Soft Computing and 

Intelligent Systems IFSA-SCIS'2017) 

 

ر یکي که به صورت مشترک هر دو سال یك بار د دانست

این  . این رویداد مهماز کشورهاي جهان برگزار مي شود

میالدي در شهر  2017ژوئن  30تا  27بار در روزهاي  

خواهد شد. محورهاي کنفرانس شامل اتسوي ژاپن برگزار 

 سه محور اصلي

 Fuzzy sets 

 Soft computing methods 

 Real-world applications of fuzzy 

sets and soft computing methods 

آنها خارج از  تمامي عنوان فرعي است، که ذکر 64و  

 مندان را به پایگاه  ي این خبرنامه است و عالقه حوصله

http://ifsa-scis2017.j-soft.org/ 
 دهیم. ارجاع مي

مطلب قابل توجه این است که خوانندگان محترم با  

 ،مراجعه به پایگاه فوق و نگاهي به عناوین فرعي موضوعات

عنوان  13عنوان مذکور،  64از  مالحظه خواهند فرمود که

عنوان  35ذیل محور دوم و  عنوان 16ذیل محور اول، 

ذیل محور سوم آمده است. یعني بخش عمده اي از 

ي کاربردهاي مجموعه   موضوعات و مباحث کنگره به ارائه

هاي محاسبات نرم در مسائل جهان  هاي فازي و روش

واقعي اختصاص یافته است، که نشانگر اهمیت زیاد کاربرد 

 هاست.

 حسن حسن پور                                                                 

 )دانشگاه بیرجند(                                                               

 

 

 

http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://www.fuzzieee2017.org/
http://www.fuzzieee2017.org/
http://www.fuzzieee2017.org/
http://www.ifac2017.org/
http://www.ifac2017.org/
http://www.ifac2017.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
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    ها نامه معرفی پایان

کارشناسي ارشد و  هاي  نامه در این شماره پایان       

از سال فازي که  هاي مجموعه ي نظریهمرتبط با  دکتري 

انجام  سیستان و بلوچستان در دانشگاهبه بعد  1391

 .شود اند، معرفي مي هشد

شناسایي و رتبه بندي مولفه هاي سنجش  [76]
موفقیت سیستم هاي یادگیري الکترونیکي 
دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازي ) مطالعه 

علي  ،موردي : دانشگاه سیستان و بلوچستان (
به راهنمایي حبیب اهلل  ،رمضاني اسفدن

 کارشناسي ،استاد مشاور یاسر امیري ،ساالرزهي

دانشکده واحد بین المللي پردیس چابهار، ،ارشد 
.1391 ،رشته مدیریت فناوري اطالعات

ارزیابي ادغام منطق فازي در مدل دانشجو در  [77]
محیط هاي یادگیري تحت وب، عبدالناصر گرگیچ، به 
 راهنمایي امین راحتي، حسن رضایي، کارشناسي
ارشد ،دانشکده واحد بین المللي پردیس چابهار، 

.1392 علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمي،رشته 

بررسي تحلیل خطر در سرریزها با استفاده از  [78]
به  ،سروش صانعي مقدم ،قابلیت اطمینان فازي

استاد مشاور  ،راهنمایي مهدي اژدري مقدم
دانشکده واحد ،کارشناسي ارشد  ،محسن راشکي

بین المللي پردیس چابهار، رشته مهندسي عمران 
.1392 ،ي هیدرولیکيگرایش سازه ها
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بررسي مسئله خوشه بندي فازي با استفاده از  [79]

 ،الگوریتم کلوني زنبور عسل مصنوعي اصالح شده
 ،به راهنمایي حسن رضایي ،شکوفه خوش نظر
دانشکده ریاضي، گروه علوم ،کارشناسي ارشد 

کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات 
.1392 ،علمي

نرجس  ،شهودي برنامه ریزي خطي فازي [80]
به راهنمایي حسن میش مست  ،مرادقلي گلي

دانشکده ریاضي، گروه ،کارشناسي ارشد  ،نهي
ریاضي، رشته ریاضي کاربردي گرایش تحقیق در 

.1392 ،عملیات

حل دسته اي از مسائل برنامه ریزي خطي فازي  [81]
به  ،سهیال خاوري ،با رویکرد روش سیمپلکس

اسي کارشن ،راهنمایي حسن میش مست نهي
دانشکده پردیس زاهدان، گروه ریاضي، ،ارشد 

رشته ریاضي کاربردي گرایش تحقیق در 
.1392 ،عملیات

ساختار یادگیري شبکه عصبي فازي با استفاده  [82]
محمدامیر  ،از الگوریتم تکاملي خودتطبیقي

کارشناسي  ،به راهنمایي حسن رضایي ،میـــر
دانشکده واحد بین المللي پردیس چابهار، ،ارشد 

 ،رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمي
1392.

شناسایي و رتبه بندي استراتژي هاي توسعه  [83]
گردشگري شهر شیراز با استفاده از رویکرد 

به  ،زهره زارع ،( تحلیل شبکه اي فازي ) 
استاد مشاور یاسر  ،راهنمایي حبیب اهلل ساالرزهي

دانشکده پردیس ،کارشناسي ارشد  ،امیري
گروه مدیریت فناوري اطالعات، رشته زاهدان، 

.1392 ،مدیریت فناوري اطالعات

شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملکرد  [84]
زنجیره تامین در شرکت مینوي شرق زاهدان با 

فازي  رویکرد فازي ) غربال سازي فازي و 
به راهنمایي امین رضا  ،آرزو موسوي دوماري ،(

 ،هلل ساالرزهياستاد مشاور  حبیب ا ،کمالیان
دانشکده پردیس زاهدان، گروه ،کارشناسي ارشد 

مدیریت فناوري اطالعات، رشته مدیریت فناوري 
.1392 ،اطالعات گرایش کسب و کار الکترونیکي

طبقه بندي فازي با استفاده از تحلیل پوششي  [85]
به راهنمایي حسن  ،ملك محمد دهواري ،داده ها
د بین کارشناسي ارشد )دانشگاه واح ،رضایي

المللي پردیس چابهار، دانشکده ریاضي، رشته 
.1392 ،علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمي

طراحي و ساخت سیستم کنترل موقعیت  [86]
سیلندر هیدرولیکي براساس منطق فازي ) با 

هیدرولیکي با  -استفاده از عملگرهاي الکترو 
به  ،جواد جوکار ،روش مدوالسیون پهناي پالس (

استاد مشاور  ،حسین شفیعي میمراهنمایي محمد
دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،مسعود برکاتي

پردیس زاهدان، گروه مهندسي مکانیك، رشته 
.1392 ،مهندسي مکانیك گرایش مکاترونیك

طراحي و کنترل بازیاب دینامیکي ولتاژ به  [87]
منظور بهبود کیفیت توان سیستم توزیع با 

به  ،انيکامبیز زم ،استفاده از کنترل کننده فازي
استاد مشاور مسعود  ،راهنمایي سیامك پرکار

دانشکده پردیس ،کارشناسي ارشد  ،برکاتي
 ،زاهدان، رشته مهندسي برق گرایش قدرت

1392.

کراندار  - عملگرهاي خطي به طور یکنواخت  [88]
به راهنمایي رحمت اهلل  ،مهنوش ساالري ،فازي

دانشکده ریاضي، ،کارشناسي ارشد  ،لشکري پور
 ،یاضي، رشته ریاضي محض گرایش آنالیزگروه ر
1392.

قضایاي نقطه ثابت مشترک روي فضاهاي متري  [89]
به راهنمایي  ،نوشین اسالمي مهدي آبادي ،فازي

کارشناسي ارشد  ،رحمت اهلل لشکري پور
دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، رشته ریاضي ،

.1392 ،محض گرایش آنالیز

ما براي کنترل فازي نرخ بیت متریر ویدئو چندن [90]
به راهنمایي  ،هانیه حسیني ،ارتباطات بالدرن 
استاد مشاور معصومه شافعي  ،مهدي رضایي

دانشکده مهندسي برق ،کارشناسي ارشد  ،طبس
و کامپیوتر، گروه مهندسي برق، رشته مهندسي 

.1392 ،برق گرایش مخابرات

مروري بر روش هاي حل مساله حمل و نقل با  [91]
به راهنمایي حسن  ،راضیه بشارتي ،اعداد فازي

دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،میش مست نهي
پردیس زاهدان، گروه ریاضي، رشته ریاضي 

.1392 ،کاربردي گرایش تحقیق در عملیات

یك راه حل مبتني بر مجموع هنرم فازي براي  [92]
 ،مسأله تصمیم گیري و کاربرد آن در علم پزشکي

 ،به راهنمایي حسن رضایي ،سجاد حکیم نیا
ي ارشد )دانشگاه واحد بین المللي کارشناس

پردیس چابهار، دانشکده ریاضي، رشته علوم 
.1392،کامپیوتر گرایش محاسبات علمي
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آموزش سیستم هاي طبقه بندي فازي با  [93]
سهیل  ،از طریق منطق فازي استفاده از 
کارشناسي  ،به راهنمایي حسن رضایي ،پوررجایي
م دانشکده پردیس زاهدان، گروه علو،ارشد 

کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات 
.1393 ،علمي

اجراي مهندسي ارزش با هدف کاهش هزینه ها  [94]
 400  ،230 ، 63و بهبود طراحي پروژه پست 

شمال زاهدان با استفاده از تکنیك تاپسیس 
به راهنمایي علیرضا  ،سوسن سیرجاني ،فازي
کارشناسي  ،استاد مشاور محبعلي رهدار ،شهرکي

دانشکده پردیس زاهدان، گروه مهندسي ،رشد ا
.1393 ،صنایع، رشته مهندسي صنایع

ارائه مدل ارزیابي کیفي عملکرد با استفاده از  [95]
رتبه بندي فاکتورهاي تأثیرگذار در انتخاب 

مهدیه رستم  ،با رویکرد فازي شرکت هاي 
استاد  ،به راهنمایي محمدرضا شهرکي ،نژاد مقدم

کارشناسي ارشد  ،يمشاور علیرضا شهرک
دانشکده پردیس زاهدان، گروه مهندسي صنایع، ،

 .1393 ،رشته مهندسي صنایع

ارائه مدلي براي طراحي شبکه زنجیره تامین با  [96]
 ترکیب برنامه ریزي آرماني بازه اي و 

به راهنمایي محمدرضا  ،احسان انصاریان ،فازي
کارشناسي  ،استاد مشاور علیرضا شهرکي ،شهرکي

دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، گروه ،رشد ا
.1393 ،مهندسي صنایع، رشته مهندسي صنایع

ارائه یك مدل فازي براي پیش بیني قطر ترک  [97]
در ناحیه انتقال مرزي بین سنگدانه و مالت ) 

به راهنمایي محمدرضا  ،احسان عدیلي ،( 
 ،استاد مشاور حسن میش مست نهي ،سهرابي
ي شهید نیکبخت، گروه دانشکده مهندس،دکتري 

مهندسي عمران، رشته مهندسي عمران گرایش 
.1393 ،مهندسي سازه

ارزیابي تاثیر فناوري اطالعات بر توانمندسازي  [98]
شرلي کارکنان با استفاده از روش تصمیم گیري 
چند معیاره ویکور در محیط فازي ) مطالعه 
 ،موردي : سازمان تامین اجتماعي تهران (

به راهنمایي محمدرضا  ،هماالسادات موسوي
کارشناسي  ،استاد مشاور علیرضا شهرکي ،شهرکي
دانشکده پردیس زاهدان، گروه مهندسي ،ارشد 

.1393 ،صنایع، رشته مهندسي صنایع

ارزیابي عملکرد کارکنان مجتمع مس سرچشمه  [99]
با استفاده از کارت امتیازي متوازن و مدل 

مهدیه علي  ،فازي با رویکرد  
استاد  ،به راهنمایي امین رضا کمالیان ،مرادي

کارشناسي ارشد  ،مشاور محسن جهانشاهي
دانشکده کارآفریني، گروه مدیریت کارآفریني، ،

.1393 ،رشته مدیریت کارآفریني گرایش توسعه

ارزیابي مقایسه اي کیفیت خدمات  [100]
بیمارستاني با استفاده از روش سروکوال وزن 

به  ،قمصطفي عروتي موف ،دهي شده فازي
استاد مشاور  ،راهنمایي محمدرضا شهرکي

دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،علیرضا شهرکي
پردیس زاهدان، گروه مهندسي صنایع، رشته 

.1393 ،مهندسي صنایع

استخراج پیشنهادهاي یادگیري  [101]
از طریق تحلیل  الکترونیکي، مبتني بر 

 ،محتواي رسمي فازي، براي مدل سازي دانش
ه راهنمایي حسن میش مست ب ،سولماز شهرکي

دانشکده پردیس زاهدان، ،کارشناسي ارشد  ،نهي
گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرایش 

.1393 ،محاسبات علمي

استفاده از الگوریتم ژنتیك با  [102]
 - جستجوي محلي براي حل مسئله ي فازي 

به راهنمایي حسن  ،محمد دهقاني ،هاب مرکز
دانشکده پردیس ،کارشناسي ارشد  ،رضایي

زاهدان، گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر 
.1393 ،گرایش محاسبات علمي

اندازه گیري مدیریت دانش در مدارس  [103]
سازمان آموزش و پرورش بر اساس مدلي بر 

 مبناي نظام خبره فازي و رتبه بندي آن با 
) مطالعه موردي : مقطع دبیرستان آموزش و 

به  ،مهدیه ملکي ،هدان (پرورش شهرستان زا
استاد مشاور  ،راهنمایي علیرضا شهرکي

دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،محمدرضا شهرکي
پردیس زاهدان، گروه مهندسي صنایع، رشته 

.1393 ،مهندسي صنایع

بررسي خوشه بندي فازي الگوهاي  [104]
به راهنمایي  ،سمانه شه بخش ،رفتاري انسان
واحد  دانشکده،کارشناسي ارشد  ،حسن رضایي

بین المللي پردیس چابهار، رشته علوم کامپیوتر 
.1393 ،گرایش محاسبات علمي

بررسي روش موازي  [105]
امین  ،فازي -براي داده کاوي ژنتیکي  
کارشناسي  ،به راهنمایي حسن رضایي ،نخعي
دانشکده پردیس زاهدان، گروه علوم ،ارشد 
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سبات کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرایش محا

.1393 ،علمي

بررسي، طراحي آنتن آرایه فازي  [106]
سعید  ،مجتمع غیر مسطح در مخابرات باند وسیع

به راهنمایي شهرام مهنا، شروین  ،صائبي پور
 ،استاد مشاور فرشته السادات جعفري ،امیري

دانشکده مهندسي برق و ،کارشناسي ارشد 
مخابرات، رشته  -کامپیوتر، گروه مهندسي برق 

.1393 ،مخابرات گرایش میدان -ق مهندسي بر

بهینه سازي کنترل کننده فازي  [107]
 ،سیستم ضد قفل ترمز براي مدل کامل خودرو

 ،به راهنمایي مسعود برکاتي ،بنت الهدي ایواني
دانشکده مهندسي شهید ،کارشناسي ارشد 

نیکبخت، گروه مهندسي مکانیك، رشته مهندسي 
.1393 ،مکانیك گرایش مکاترونیك

فازي در  -نش عصبي پردازش دا [108]
محیط یادگیري هوشمند براي بهبود تشخیص 

به راهنمایي فرانك  ،صرري ساراني ،دانش آموز
دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،حسین زاده سلجوقي

پردیس زاهدان، گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم 
.1393 ،کامپیوتر گرایش محاسبات علمي

پیش  بیني خواص بتن خودمتراکم  [109]
سامان  ،ت با استفاده از منطق فازيحاوي زئولی
 ،به راهنمایي محمدرضا سهرابي ،خلیلي

دانشکده واحد بین المللي ،کارشناسي ارشد 
پردیس چابهار، رشته مهندسي عمران گرایش 

.1393 ،مهندسي سازه

تعیین الگوي بهینه کشت و سطح  [110]
بهینه نهاده هاي تولید محصوالت زراعي همسو 

 ،بر منطق فازي کسري با کشاورزي پایدار مبتني
به راهنمایي نظر دهمرده قلعه  ،حمید حکیم فر

دانشکده اقتصاد، گروه علوم ،کارشناسي ارشد  ،نو
اقتصادي، رشته مهندسي کشاورزي گرایش 

.1393 ،اقتصاد کشاورزي

کمبوددار براي  تعیین مقدار  [111]
تقاضاي تصادفي فازي با نرخ تولید محدود به 

و فضاي انبار براي همراه محدودیت سرمایه 
به راهنمایي  ،علي اکبرنژاد ،مسائل چند محصولي
 ،استاد مشاور علیرضا شهرکي ،محمدرضا شهرکي
دانشکده مهندسي شهید ،کارشناسي ارشد 

نیکبخت، گروه مهندسي صنایع، رشته مهندسي 
.1393 ،صنایع

روش خوشه بندي خودکار فازي با  [112]
صنوعي با استفاده از الگوریتم کلوني زنبور عسل م

به راهنمایي  ،میثم شاهي ،طول رشته متریر
دانشکده پردیس ،کارشناسي ارشد  ،حسن رضایي

زاهدان، گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر 
.1393 ،گرایش محاسبات علمي

رویکردهاي جدید حل مسائل برنامه  [113]
 ،اسما ساراني ،بازه اي 2  -ریزي خطي فازي نوع 
کارشناسي  ،مست نهي به راهنمایي حسن میش

دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، رشته ،ارشد 
 ،ریاضي کاربردي گرایش تحقیق در عملیات

1393.

رویکرد هاي حل مسائل برنامه ریزي  [114]
 ،محدثه شارع مالشاهي خمکي ،خطي تمام فازي

کارشناسي  ،به راهنمایي حسن میش مست نهي
دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، رشته ،ارشد 

 ،ربردي گرایش تحقیق در عملیاتریاضي کا
1393.

شناسایي و رتبه بندي بسترهاي  [115]
استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
در دولت الکترونیك براساس روش هاي تصمیم 

به راهنمایي  ،سنا جاوید ،فازي گیري 
 ،استاد مشاور احمد کاظمي ،نورمحمد یعقوبي
ن، گروه دانشکده پردیس زاهدا،کارشناسي ارشد 

مدیریت فناوري اطالعات، رشته مدیریت فناوري 
.1393 ،اطالعات گرایش کسب و کار الکترونیکي

شناسایي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر  [116]
در شرکت آب و فاضالب  پیاده سازي 

استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبي فازي و 

به راهنمایي علیرضا  ،اساناز آذرس ،
 ،استاد مشاور نسیم غنبر تهراني ،شهرکي

دانشکده پردیس زاهدان، گروه ،کارشناسي ارشد 
.1393 ،مهندسي صنایع، رشته مهندسي صنایع

طراحي شبکه زنجیره تامین چابك به  [117]
کمك الگوریتم جستجوي ممنوع و تئوري 
مجموعه هاي فازي در حالت غیرقطعي بودن 

به راهنمایي محمدرضا  ، شریفيعبداهلل ،تقاضا
کارشناسي  ،استاد مشاور علیرضا شهرکي ،شهرکي
دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، گروه ،ارشد 

.1393 ،مهندسي صنایع، رشته مهندسي صنایع

فضاهاي خطي نرم دار فازي با بعد  [118]
به راهنمایي رحمت اهلل  ،طیبه رودیني ،متناهي
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ریاضي،  دانشکده،کارشناسي ارشد  ،لشکري پور
گروه ریاضي، رشته ریاضي محض گرایش آنالیز 

.1393 ،ریاضي

کاربرد الگوریتم مسیریابي چندگانه در  [119]
بر پایه کنترل کننده هاي  شبکه هاي 

به راهنمایي حسن میش  ،فریماه نصرتي ،فازي
دانشکده پردیس ،کارشناسي ارشد  ،مست نهي

یوتر زاهدان، گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم کامپ
.1393 ،گرایش محاسبات علمي

مدلسازي اختالل افسردگي اساسي به  [120]
به  ،مسعود طباطبایي ،وسیله منطق فازي

استاد  ،راهنمایي مسعود برکاتي، نوید سیفي پور
دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،مشاور صفا مقصودلو

مهندسي شهید نیکبخت، گروه مهندسي 
مکانیك، رشته مهندسي مکانیك گرایش 

.1393 ،نیكمکاترو

ارزیابي ریسك پروژه هاي ساخت، با  [121]
استفاده از روش راف ویکور و فازي ویکور تحت 

به راهنمایي  ،فاطمه جمالي مقدم ،عدم قطعیت
 ،استاد مشاور محمدرضا شهرکي ،علیرضا شهرکي

دانشکده مهندسیي شهید ،کارشناسي ارشد 
نیکبخت، گروه مهندسي صنایع، رشته مهندسي 

 .1394 ،صنایع

رزیابي قابلیت اعتماد فازي سازه ها ا [122]
منصور  ،با استفاده از الگوریتم هاي فرا ابتکاري

 ،به راهنمایي محمود میري، ناصر شابختي ،باقري
دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، گروه ،دکتري 

مهندسي عمران، رشته مهندسي عمران گرایش 
.1394 ،مهندسي سازه

استفاده از منطق فازي براي تقسیم  [123]
به  ،رامش روانبخش ،ي عرضه کننده کاالبند

کارشناسي ارشد  ،راهنمایي حسن رضایي
دانشکده پردیس زاهدان، گروه علوم کامپیوتر، ،

 ،رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمي
1394.

انتگرال چوکوئت فازي و کاربرد آن در  [124]
به  ،اباذر کیخا ،مسائل تصمیم گیري چند شاخصه
دکتري  ،نهي راهنمایي حسن میش مست

دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، رشته ریاضي ،
1394 ،کاربردي گرایش تحقیق در عملیات

تشخیص و آشکارسازي هدف در رادار  [125]
صفیه  ،چند خروجي -آرایه فازي چند ورودي 

کارشناسي  ،به راهنمایي هنگامه کشاورز ،جبالي
دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر، گروه ،ارشد 

 -خابرات، رشته مهندسي برق م -مهندسي برق 
.1394 ،مخابرات گرایش سیستم

تقریب جواب معادالت انتگرال  [126]
به راهنمایي  ،ملیحه شاهرضایي ،هامرشتین فازي

دانشکده ،کارشناسي ارشد  ،مریم عرب عامري
ریاضي، گروه ریاضي، رشته ریاضي کاربردي 

1394، گرایش آنالیز عددي

جواب هاي فازي براي معادالت  [127]
به  ،جواد فالح پور ،نسیل با مشتقات جزیيدیفرا

کارشناسي ارشد  ،راهنمایي مریم عرب عامري
دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، رشته ریاضي ،

 .1394 ،کاربردي گرایش آنالیز عددي

حل مسائل تصمیم گیري چندمعیاره  [128]
 -با استفاده از مجموعه نرم فازي شهودي بازه 

 ،هاي بانکي مقدار و کاربرد آن در مقایسه سپرده
 ،به راهنمایي حسن رضایي ،نازنین صلواتي نژاد
دانشکده ریاضي، گروه علوم ،کارشناسي ارشد 

کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات 
.1394 ،علمي

حل معادالت انتگرال ولتراي فازي با  [129]
مریم  ،استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل فازي

 ،رب عامريبه راهنمایي مریم ع ،جوادي نژاد
دانشکده ریاضي، گروه ریاضي، ،کارشناسي ارشد 

 ،رشته ریاضي کاربردي گرایش آنالیز عددي
1394.

خوشه بندي نرم با استفاده از روش  [130]
به راهنمایي  ،مهدیه یارمحمدي ،هاي فازي و راف
دانشکده ریاضي، ،کارشناسي ارشد  ،حسن رضایي

ش گروه علوم کامپیوتر، رشته علوم کامپیوتر گرای
.1394 ،محاسبات علمي

رگرسیون خطي فازي مبتني بر  [131]
به  ،مهسا سالجقه ،کمترین قدرمطلق انحرافات

 ،راهنمایي محمدحسین دهقان، حسن زارعي
دانشکده ریاضي، گروه آمار، ،کارشناسي ارشد 

.1394 ،رشته آمار گرایش ریاضي

کنترل فازي نرخ بیت ویدئو براي  [132]
د فشرده کاربردهاي جاري سازي در استاندار

، داوود فاني، به ،سازي 
رشناسي ارشد ،دانشکده راهنمایي مهدي رضایي، 
 -روه مهندسي برق گمهندسي برق و کامپیوتر، 
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مهندسي  روهگ –مخابرات، رشته مهندسي برق 

 مخابرات، -مخابرات، رشته مهندسي برق  -برق 
1394. 

تأثیر روش هاي تهیه بر روي عملکرد  [133]
ي سینتیکي نانو کاتالیزورهاي و پارامترها

 -و مدلسازي سنتز فیشر   ،،
پریا  ،فازي -تروپش با استفاده از الگوریتم عصبي 

استاد  ،به راهنمایي علي اکبر میرزایي ،نیك پارسا
دانشکده علوم پایه، ،دکتري  ،مشاور حسین آتشي

 ،گروه شیمي، رشته شیمي گرایش شیمي فیزیك
1395.

ن هاي مناسب جهت شناسایي مکا [134]
احداث سدهاي زیرزمیني با استفاده از منطق 
 ،فازي ) مطالعه موردي : دشت حصاروییه (

 ،به راهنمایي غالمرضا عزیزیان ،مجتبي نارویي
دانشکده مهندسي شهید ،کارشناسي ارشد 

نیکبخت، گروه مهندسي عمران، رشته مهندسي 
.1395 ،عمران گرایش مهندسي آب

 ،هاي متري فازينقاط ثابت در فضا [135]
به راهنمایي رحمت اهلل لشکري  ،محمد شیبك

دانشکده ریاضي، گروه ،کارشناسي ارشد  ،پور
 ،ریاضي، رشته ریاضي محض گرایش آنالیز

1395.
                                                                                                                    

        حسن  میش مست نهي                                           

                                                                                     

 )دانشگاه سیستان و بلوچستان(               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یرانهای فازی امزایای عضویت در انجمن سیستم

 هاي علمي انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش 

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

 هاي فازي و رایانش نرمسري سیستم"هاي دریافت کتاب". 

 

 

 های فازی ایران اعضای حقوقي انجمن سیستم

 بجنورد دانشگاه 

 دامران دانشگاه 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشگاه صنعتي شریف 

 دانشگاه مازندران 

 ژوهشي ابرساختارهاي جبري مرکز پ 

 ایران آمار مرکز 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک 

 فیروزکوه واحد اسالمي آزاد دانشگاه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان 
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 هاها و سازماننمایندگان انجمن در دانشگاه

 ب آقاي دکتر رحمت ا... هوشمندجنا

 دانشگاه اصفهان/ گروه برق يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي دکتر سید محمد علوي

 عضو هیأت علمي دانشگاه امام حسین)ع(

 جناب آقاي دکترسلمان احمدي  

 عضو هیأت علمي دانشگاه ایالم

 جناب آقاي محمود بخشي

 بجنورددانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 مدحسن مراديجناب آقاي دکتر مح

 بوعلي سینادانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي دکتر محسن عارفي

 عضو هیأت علمي دانشگاه بیرجند

 جناب آقاي دکتر عبدالرحمن رازاني

 ( )ره خمیني  امام  المللي بین عضو هیأت علمي دانشگاه 

 داود درویشي جناب آقاي 

 پیام نور مازندران عضو هیأت علمي دانشگاه 

 قاي دکتر وحید جوهري  مجدجناب آ

 تربیت مدرسدانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 منوچهر کالرستاقي  دکترجناب آقاي  

 عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت معلم

 آقاي دکتر شهرام رضاپور

 عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت معلم آذربایجا ن

 جناب آقاي دکتر منوچهر کالرستاقي

 عضو هیأت علمي دانشگاه خوارزمي

 دکتر محمدرضا صافي جناب آقاي 

 سمنان عضو هیأت علمي دانشگاه 

 مست نهي جناب آقاي  دکترحسن میش

 و دکتر سید مسعود برکاتي 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان يعلم یأته  اعضاي

 جناب آقاي دکتر محمدعلي نصرآزاداني

 شاهددانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 دکتر علیرضا عرب پور جناب آقاي 

 یأت علمي دانشگاه شهید باهنر کرمانعضو ه

 جناب آقاي دکتر رجبعلي برزویي

 عضو هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي

 نیا جناب آقاي دکتر فریدون شعباني

 شیرازدانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي دکترحسین هدایتي

 عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي بابل

 جناب آقاي دکتر علیرضا فاتحي

 برق  /نصیر دانشگاه خواجه يمعل یأتعضو ه

جناب آقاي دکتر افشین ابراهیمي و دکتر  بهروز 

 علیزاده

 دانشگاه صنعتي سهند يعلم یأته  اعضاي

 دانشگر جناب آقاي دکتر امیر

 عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي شریف

جناب آقاي دکترحمیدرضا ملکي،  دکتر رضا 

 جاویدان و  دکتر مختار شاصادقي

 علمي دانشگاه صنعتي شیرازاعضاي هیأت 

 دکتر محمود پري پور جناب آقاي 

 صنعتي همدان عضو هیأت علمي دانشگاه 

 فرد جناب آقاي دکتر امید سلیماني

 دانشگاه علوم پایه دامران/ریاضي يعلم یأتعضو ه

دکتر محمدرضا   وبهرام صادقپور  جناب آقاي دکتر

 اکبرزاده توتونچي 

 فردوسي مشهد  اعضاي  هیأت علمي دانشگاه 

 جناب آقاي دکتر احمدي نیا

 قمدانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي دکترآلفرد باغرامیان

 عضو هیأت علمي دانشگاه گیالن

 جناب آقاي دکتر مجید یاراحمدي

 دانشگاه لرستان/علوم پایه يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي دکتر بیاض دارابي

 /ریاضيدانشگاه مراغه يعلم یأتعضو ه

 بهرام فرهادي نیا ب آقاي دکترجنا

 مهندسي فناوري هاي نوین قوچاندانشگاه 

 سیدعلي محمد محسن الحسیني  جناب آقاي دکتر 

  ( رفسنجان عصر)عج دانشگاه ولي يعلم یأتعضو ه

 جناب آقاي مظفر گودرزي

 یاسوجدانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 دکتر مدرس مصدق جناب آقاي دکتر ولي درهمي و 

 دانشگاه یزد يعلم تیأه  اعضاي

 جناب آقاي دکتر مجید علوي

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد اراک

 وند جناب آقاي دکتر ناصر  میکائیل

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد اردبیل

 سرکار خانم دکتر مهناز برخورداري

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

و هیأت علمي عضدکتر مجید نوجوان جناب آقاي 

 دانشگاه  آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

 سرکار خانم دکترمژده افشار

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 سرکار خانم دکتر الهام احمدي

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد شهریار

 جناب آقاي دکتر توفیق الهویرانلو

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و

 تحقیقات

 جناب آقاي دکتر محمود اوتادي

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

 جناب آقاي دکترمحمدعلي ادبي تبار

 عضو هیأت علمي دانشگاه  آزاد واحد قائمشهر

 جناب آقاي رضا احسن

 قم واحد آزاد دانشگاه يعلم أتیه عضو

 دکتر حمید طباطبایيجناب آقاي  

 واحد قوچان آزاد اسالمي   ه عضو هیأت علمي دانشگا

 جناب آقاي دکتر رضا عزتي

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد کرج

 جناب آقاي دکتر علیرضا حاجیان  

 آزاد واحد نجف آباددانشگاه  يعلم یأتعضو ه

 دکتر مجید رستميجناب آقاي  

 عضو هیأت علمي دانشگاه  آزاد اسالمي واحد نراق

 ... مقصودي  مهندس روح ا جناب آقاي 

 واحد نور )مرکز محمود آباد( عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

 سرکار خانم دکتر نازنین احمدي

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد واحد ورامین
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 امضا و تاریخ                                ............      هاي فازي ایران:..........آخرین سال عضویت در انجمن سیستم

____________________________________________________________________________________        

 توضیحات:

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

 توانند به عضویت هیات مدیره انجمن درآیند.در مجمع عمومي صاحب راي هستند و مي "پیوسته"نامه انجمن، فقط اعضاي طبق اساس .2

 پرداخت حق عضویت به سه شکل مقدور است: .3

i. پرداخت آنالین در پایگاه انجمن 

ii.  هاي فازي ایران،مزان در وجه انجمن سیستمبانك تجارت شعبه هر 338052898واریز به حساب جاري شماره 
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