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  سرمقاله
هاي فازي انجمن سيستم يت مديرهبه دنبال تصويب هيا

هاي ر در زمينهـاني و تبادل نظـايران و با هدف اطالع رس
هاي فازي، مقرر گرديد خبرنامه انجمن مرتبط با سيستم

مطابق . هاي فازي فعاليت خود را آغاز نمايدسيستم
انجمن، خبرنامه در  يت مديرهي مصوب در هيانامهاساس

. شروع با دو شماره در سال كار خود را آغاز خواهد كرد
هيات پيشنهاد شده از طرف  يبدين منظور هيات تحريريه

از تير ماه سال جاري با تشكيل جلساتي  ،انجمن يمديره
هاي به عمل آمده از طريق در دفتر انجمن و هماهنگي

 ،خبرنامه يارهپست الكترونيك در صدد انتشار اولين شم
هاي كنگره مشترك سيستم برگزاري دومينزمان با هم

بر آمد كه به  ،فازي و هوشمند در دانشگاه مالك اشتر
. لطف خداوند متعال هم اكنون اين مهم محقق گرديد

بدون شك اولين گام داراي اشكاالتي چه از لحاظ محتوا و 
رود با باشد كه اميد آن ميچه از لحاظ انتشار مي

ن و مديران محترم اهمت واالي تمام محققكري و همف
هاي مـهاي مرتبط با سيستهاي آموزشي و دانشكدهگروه

 برنامهخمحتواي ارتقاء كيفيت اهد ـازي و هوشمند شـف
  .باشيم

رساني بهتر و پر بار كردن به منظور اطالع ت تحريريهاهي
 رفـاز ط بارــب و اخـاده دريافت مطالـبرنامه آمـخ

ي علمي و هااهـكارگ و هاهمايشدر زمينه  ،مندانعالقه
هاي دوره آموختــگاندانشها، گاهــاخبار دانشآموزشي، 

هاي ، معرفي كتاب، نشريه و پايگاهحصيالت تكميليت
ها و ساير مطالب خواندني در ها و نامهالكترونيكي، مقاله

  .باشدهاي فازي ميهاي مرتبط با سيستمزمينه

  دبير سر                                                      
  مست نهيحسن ميش

  

  اخبار انجمن

هاي فازي و  هوشمند دومين كنگره مشترك سيستم
  ايران

هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر با همكاري انجمن سيستم
هاي هوشمند، دومين كنگره فازي ايران و انجمن سيستم

هشتمين ( مند ايرانـفازي و هوش هايستمـرك سيـمشت
س ـنفرانـمين كـازي و نهـهاي فستمـس سيـنفرانـك

 1387آبانماه  9-7اريخ ـرا در ت) مندـهاي هوشسيستم
  . دنموبرگزار 

نگره با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، اعتالي ـاين ك
پژوهش، ارائه طرحها و يافته هاي نوين به منظور تبادل 

رين ــتي كردن آخـردي و صنعـاربـهاي ككار و ايدهـاف
ده شريزي ران برنامهـنظقان و صاحبـاوردهاي محقـدست
  .بود

اين كنگره با استقبال خوب پژوهشگران مواجه شده و 
پس . مقاله به دبيرخانه كنگره واصل گرديد 700بيش از 

مقاله  302از داوري مقاالت و با نظر كميته علمي تعداد 
مقاله نيز به صورت  117اني و جهت ارائه به صورت سخنر

كارگاه  4نفرانس ـامه كـدر برن .تر پذيرفته شدـپوس
بيني سخنراني كليدي پيش 6ميزگرد علمي و  2آموزشي، 

  .و برگزار گرديد شد

  :محورهاي مطرح در كنگره به قرار ذيل بود

 فازي سازيمدل  
 احتمال و آمار فازي  
 جبر فازي  
 منطق فازي  
  فازيساختارهاي مرتب شده  
 توپولوژي فازي  
 گيري فازيتصميم  
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 كاوي فازيداده  
 دستگاه معادالت فازي  
 تقريب فازي  
 رباتيك  
 هوش محاسباتي و حسابگري نرم  
 سازيتكاملي، برنامه پردازش و هاالگوريتم 

  ژنتيك
 هاي چند عامليسيستم  
 هاي عصبيشبكه  
 هاي خبرههوش مصنوعي نمادين و سيستم  
 پيوند مغز و ماشين  
  ماشينبينايي  
 هوايي، زميني و دريايي(بدون سرنشين  وسايل(  
 هاي فازي و هوشمند در صنعتكاربرد سيستم  
 عصبي فازيهاي شبكه  
 بينيكنترل و پيش  

  )دانشگاه صنعتي مالك اشتر( اكبر زارع چاووشي
   كنگره دبير              

  

  

  هيات مديره انجمن جلسات
فازي ايران، از هاي ي انجمن سيـستمت مديرهدومين هيا

بار تشكيل  7كنون تا) 1386 بانآ( بدو شروع اين دوره
ها و يمصمتگزارشي كامل از مصوبات و . استجلسه داده 

ي هاي انجام شده در اين جلسات، در شمارهريزيبرنامه
  .دوم خبرنامه به آگاهي خواهد رسيد

)دانشگاه تربيت معلم تهران( مير محسن پدرام  

  هامعرفي شخصيت

  زادهسگرپروفسور لطفي ع
كه در  ،تباراده، دانشمند ايرانيعسگرزپروفسور لطفي 

منطق "مبدع  هرت داردش "زاده"جهان علم به پروفسور 
در شهر باكو در جمهوري  1921او در سال . است "فازي

ايراني بود  نگارروزنامهپدرش يك . آذربايجان به دنيا آمد
برد و كه در آن زمان به داليل شغلي در باكو بسر مي

  .مادرش يك پزشك روس بود

وي ده ساله بود كه در اثر قحطي و گرسنگي سراسري 
به اتفاق خانواده به وطن   ،1931پديد آمده در سال 

در دبيرستان  “زاده”پروفسور  .كوچ كرداش ايران پدري
البرز تهران، تحصيالت متوسطه را به پايان رساند و در 

، دانشكده فني دانشگاه تهران امتحانات كنكور سراسري
را در  برقرشته  ،1942در سال . مقام دوم را كسب نمود

اني براي ـجنگ دوم جهزمان دانشگاه به پايان رساند و در 
موفق به  1946او در سال  .ا رفتـل به آمريكـادامه تحصي
 1ماساچوستصنعتي ليسانس از دانشگاه فوق اخذ مدرك

از دانشگاه  به دريافت مدرك دكترا  1949در سال . شد
كلمبيا نائل شد و در همين دانشگاه با تدريس در زمينه 

، 1959ر سال د. كارش را آغاز كرد "تئوري سيستم ها"
كار تمام وقت خود را با سمت استادي در  “زاده”فسور وپر

دانشكده مهندسي برق دانشگاه كاليفرنيا در بركلي شروع 
ابتدا در رشته الكتروتكنيك و پس از  1963و در سال  كرد

در . آن در رشته علوم كامپيوتر كرسي استادي گرفت
كده ـوي رياست دانش ،1968 تا 1963هايفاصله سال

عهده بر در بركلي را فرنيا گاه كاليـمهندسي برق دانش
  .اشتد

 ريهـنظقبل از كار بر روي  “زاده”ور ـع پروفسـدر واق
اي در تئوري كنترل شخصيت برجسته ،فازي هايمجموعه

                                                            
1  MIT 
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او به اين نتيجه رسيد كه  1960 يدر اوايل دهه. بود
تئوري كنترل كالسيك بيش از حد بر روي دقت تاكيد 

تواند كار پيچيده نميهاي داشته و از اين رو با سيستم
ي مقاله با 1965رياتش را در سال ــوي نظ. كند

    .ارائه داد 2“هاي فازيمجموعه”

بازنشسته شد،  1991در سال  "زاده"فسور واگر چه پر
در دانشگاه خود را هاي علمي ولي همچنان فعاليت

 هاو به صورت مستمر در كنفرانس دهدميكاليفرنيا ادامه 
در حال . كندو سخنراني مي مختلف شركت يسمينارها و

به عنوان استاد ممتاز مهندسي برق،  “زاده”فسور وحاضر پر
مديريت مركز نرم افزار كامپيوتري دانشگاه بركلي را عهده 

 100نفر عضو دارد و  2000اين مركز بيش از . دار است
  . موسسه علمي به آن وابسته هستند

اري از ــراي افتخـدكت چهـارده داراي “زاده”پروفسور 
بيش از دويست مقاله  و هاي معتبر دنياستاهـدانشگ

ت تحريريه اعلمي را در كارنامه علمي خود دارد و در هي
 وي جوايز. است مقام مشاور ، دارايمجله علمي دنيا هاده

وده است كه برخي از ـلفي را دريافت نمـمخت هايو نشان
  :ها به قرار ذيل استآن

 :هانشان
 IEEE Education Medal, 1973. 

 Eringen  Medal,  Society  of  Engineering 

Science, 1975.  

 IEEE Centennial Medal, 1984.  

 IEEE Richard W. Hamming Medal, 1992.  

 Rufus  Oldenburger  Medal,  American 

Society  of  Mechanical  Engineers (ASME), 

1993.  

 IEEE Medal of Honor, 1995.  

 Bolzano  Medal,  Academy  of  Sciences  of 

the Czech Republic, 1997. 

 Edward  Feigenbaum Medal,  International 

Society for Intelligent Systems, 1998. 

                                                            
2  Fuzzy Sets 

 IEEE Millennium Medal, 2000. 

 :جوايز
 Honda Prize, Honda Foundation, 1989. 

 Kampe de Feriet Prize, 1992.  

 Grigore Moisil, Romanian Society for Fuzzy 

Systems, 1993. 

 Okawa Prize, Okawa Foundation, 1996. 

 V.  Kaufmann  Prize,  International 

Association  for  Fuzzy‐Set Management  & 

Economy (SIGEF), 2004.   

)دانشگاه تربيت معلم تهران( مير محسن پدرام  
 

  طحاني لهاپروفسور ولي
در  1322اني در سال ـاله طحادروان پروفسور وليـش

متولد  متدينو شهرستان شهرضا در يك خانواده اصيل 
ايشان تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در . گرديد

با  1341شهرستان شهرضا به پايان رساند و در سال 
كسب رتبه اول در كنكور ورودي، وارد دانشكده نفت 

لتحصيلي از اين دانشكده، با پس از فارغ ا. آبادان شد
دريافت بورس از صنعت نفت براي ادامه تحصيل عازم 

دكتراي خود را در دانشكده  1972آمريكا شدند و در سال 
 بركلي در  كامپيوتر دانشگاه كاليفرنيا مهندسي برق و علوم

 ،“زاده”در زمينه كنترل فازي تحت سرپرستي پروفسور و 
 از برجستگان مهندسي برق هاي فازي وبنيانگذار سيستم

پس از مراجعت به ايران، از سال . به پايان رساند ،در جهان
اري در ـادياري و دانشيـهاي استدر مرتبه 1361تا  1351

ازي در دانشكده نفت آبادان مشغول به ـرل فـرشته كنت
اري و ـبا مراتب دانشي 1362و از سال  ندتدريس بود

اه ـگـمكاران دانشادي در خدمت دانشجويان و هـاست
. اندبوده )كده برق و كامپيوترـدانش(هان ـصنعتي اصف

ذاري رشته ـگار  پايهـايشان در طي اين سالها افتخ
هاي كارشناسي، كنترل اين دانشكده در دورهمهندسي 

هاي زمينه. اندرا داشته يكارشناسي ارشد و دكتر
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گسترده و شامل صدها تحقيق و طرح  ايشانتحقيقاتي 
توان به رساله ها ميترين اين فعاليتاز شاخص. است

و  1976و دو مقاله ارزشمند سالهاي  ]1[دكتراي ايشان 
ها ايي دهـس و راهنمـچنين تدريو هم ]3 ،2[ 1977

 دكتريدانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 
اشاره  ]4[، در پيشگفتاري "هزاد"پروفسور . اشاره نمود

نمايند كه رساله دكتراي پروفسور طحاني يكي از مي
و فازي نخستين كارها در زمينه متغيرهاي زباني، روابط 

توان گفت پروفسور و به جرأت مي استاستنتاج تقريبي 
هاي بلندي در ترويج طحاني اولين ايراني است كه گام

تناد ـبه اس .تـاس هاي فازي در ايران برداشتهمـسيست
صدها مقاله  ،و ساير مراجع ISI ،Google Bookهاي وبگاه

صد كتاب معتبر علمي در  معتبر علمي و بيش از يك
  . اندجهان مستقيماً به نام و تحقيقات ايشان اشاره نموده

اند و ايشان افتخاري بزرگ براي جامعه علمي كشور بوده
براي ، 1380در تابستان ته ـدان اين دانشمند وارسـفق
دانشجويان  پژوهان، استادان وور و به ويژه دانشـكش

شان يادشان گرامي و روان. استبودهاك ـاسفن ايضايعه
  .شاد باد

  :منابع
[1]  V.  Tahani,  A  General  Conceptual 

Framework  for  Information,  Ph.D. 

dissertation, University of California, Berkley,  

1972. 

[2]  V.  Tahani,  “A  Fuzzy Model  of  Document 

Retrieval  Systems”,  Information  Processing 

and Management,  1976. 

[3]  V.  Tahani,  “A  Conceptual  Framework  for 

Fuzzy Query  Processing,  a  Step  Toward  very 

Intelligent  Database  Systems”,  Information 

Processing and Management,  1977. 

[4]  L  . A. Zadeh, Forward  to  the book  “Fuzzy 

Data  base  Modeling”,  Adnan  Yazici,  Roy 

George,  Springer,  1999. 

)دانشگاه صنعتي اصفهان( االسالمفريد شيخ  

  هاي برگزار شده گزارش گردهمايي

  هاي فازيسيستم هايهمايشكيل ـروند تش
ل عمومي از نظريه تقباـافزون و اس روزد ـبا توجه به رش

هاي ازي در ايران و گسترش زمينهـهاي فمجموعه
تحقيقاتي و لزوم معرفي بهتر و بيشتر براي محققين 

هاي هائي در زمينه سيستمداخلي، سمينارها و گردهمائي
ها ريشه در اين كارگاه. برگزار گرديد 60ي دهه ازفازي 
توسط  1366كه از سال  قيقاتي داشتهاي تحفعاليت

 دانشگاه در انشاي چي و بعضي از همكاراندكتر ماشين
 1366از سال . شهيد باهنر كرمان بنياد گذاشته شده بود

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و هايي در دورهدرس
هاي فازي و كاربردهاي دكتري در زمينه نظريه مجموعه

مان ارائه شد آن، در بخش رياضي دانشگاه شهيد باهنر كر
پس از . پس از آن به طور مستمر ادامه يافته است كه

در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، با  سميناربرگزاري دو 
در دانشگاه  1381 سال در سميناربرگزاري سومين 

سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان، روند برگزاري 
در مسيري  هاي فازيمـسيستهاي و كنفرانس سمينارها

ها كنفرانستر قرار گرفت و از آن پس اين و فراگير ترجديد
اطالعات مربوط به  .ساالنه برگزار شده استتقريبا به طور 

  .آورده شده است 1، در جدول هاي مذكورهمـايـش

ها و اهــها، كارگشـايـنار اين همـدر كگفتني است كه 
ه برخي از هاي ديگري نيز برگزار شده است كگردهمائي

   :به شرح زير است هاآن
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 كـاربـردهاي  ملليـالس بينـنفرانـزاري كـبرگ

در سال  در دانشگاه تبريز هاي هوشمندسيستم
1373، 

  زمان با بيست همبرگزاري كارگاه رياضيات فازي
و ششمين كنفرانس رياضي كشور در سال 

در دانشگاه شهيد باهنر كرمان،  1374

 ي اهيستمـسمللي ـالنفرانس بينـزاري كـبرگ
در مركز تحقيقات هوشمند و علوم شناختي 

 ،1375تهران در سال  فيزيك نظري
  برگزاري اولين كارگاه آمار و احتمال فازي در

صنعتي اصفهان،  دانشگاهدر  1383سال 

 1386هاي برگزاري دو كارگاه آموزشي در سال 
.دانشگاه سيستان و بلوچستاندر   1387 و 

ال ـازي از سـهاي فستمـنفرانس سيـك شايان ذكر است
ي هانفرانس سيستمـبه طور مشترك با ك كنون تا 1386

  .ه استدشهوشمند به طور ساالنه برگزار 

  )دانشگاه سيستان و بلوچستان(مست نهي حسن ميش

  

  هاي هوشمندهاي سـيستمروند تشـكيل همـايش

 1387هاي هوشمند در آبان  نهمين كنفرانس سيستم
و  ران ـازي ايـفهاي سيستمنفرانس ـمراه با هشتمين كـه

  فازي و هاي مـسيستمشـترك نگره ـتحت عنوان دومين ك

  

  

  

  

  

  

برگزار  در دانشگاه صنعتي مالك اشتر ايران،  هوشمند
  . ديگرد 

هاي هوشمند براي تبديل شدن به يك  كنفرانس سيستم
اي را طي  كنفرانس مهم و مورد توجه راه نسبتاً طوالني

هاي ابتدايي سابقه اوليه اين كنفرانس به سال. كرده است
برجسته  انادتها اسدر اين سال .گردد بازمي 70دهه 

هاي هوشمند همچون دكتر لوكس، دكتر طحاني، سيستم
دكتر بديع، دكتر هاشمي گلپايگاني، دكتر ميرزايي، دكتر 

 هايي راعباسيان، دكتر ساداتي و سايرين هر كدام فعاليت
هوشمند هاي جهت توسعه تحقيقات در زمينه سيستم در

زاري ـها با برگ گاهـدانشاز  آغاز نمودند كه در برخي
از همان ابتدا  .اي يا موردي همراه شد دورهسمينارهاي 

نياز به تبادل نظر در موضوعات تحقيقاتي  انادتاين اس
در  ،ايتـدر نه. ودندـمند را احساس نمـهاي هوشمـسيست
 سمينارهاي دو هفتگي كه در زمينه قرار شد 1372سال 

  گاهــــتقل در دانشـمس  مند به طورــهاي هوشستمــسي
 آقايان تـبير به همـركــهران و دانشگاه صنعتي اميـت

گاني برگزار ــمي گلپايـتر هاشـدكتر لوكس و دك
هاي ميان   سمينار رديد، هر ماه به صورتـگ مي

پس به تدريج ـها و س دانشـگاهي در يكي از اين دانشـگاه
. ــرددعلــمي و دانشــگاهي برگــزار گ اير مراكزـدر س

كه قرار بود ششمين سمينار ميان  1373در خــرداد 
ردد، با ـزار گـگاه صنعتي شريف برگـدانشگاهي در دانش

اداتي قرار شد ـتر سـس و دكـت دكتر لوكـموافق

 هاي فازيي  سيستمبرگزار شده در  زمينهايسمينارهاي دوره:1جدول

  دبير همايش  محل برگزاري  سال برگزاري  نام همايش
  چيدكتر ماشين  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1372  هاي فازي و كاربردهاي آناولين سمينار مجموعه

  چيدكتر ماشين  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1379  هاي فازي و كاربردهاي آندومين سمينار مجموعه
  دكتر برزوئي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  1381  هاي فازي و كاربردهاي آنسومين سمينار مجموعه

  دكتر عامري  دانشگاه مازندران  1382  كاربردهاي آنهاي فازي و چهارمين كنفرانس سيستم
  دكتر معمارياني  )ع(دانشگاه امام حسين   1383  هاي فازي و كاربردهاي آنپنجمين كنفرانس سيستم
  دكتر نورا  دانشگاه آزاد اسالمي شيراز  1385  هاي فازي و كاربردهاي آنششمين كنفرانس سيستم

  دكتر وحيديان  دانشگاه فردوسي مشهد  1386  كاربردهاي آنهاي فازي و مين كنفرانس سيستمهفت
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نترل ـازي و كــهاي فيستمـهاي س جويان درسـدانش
تهران و صنعتي  گاهـازي كه در هر يك از دو دانشــف

ود را در ـي خـاي درسـه روژهـرديد، پـگ شريف ارائه مي
هاي منطق   سمپوزيم كاربرد" البقــ ه روز و در ـطي س

اين . ندـدر دانشگاه صنعتي شريف ارائه ده "يفاز
ذاري ـگارهـشما وان مبدـبه عنم بعدها ومپوزيـس
يت ـموفق. كار رفته مند بـهاي هوشيستمـنفرانس سـك

س اين ـتر لوكـت آقاي دكـرح باعث شد كه به همـاين ط
در  1379تا  1374هاي الـر نيز در سـروش چند بار ديگ

ال ـدر س. ودـرار شـتكبير ــران و اميركـهاي ته گاهـدانش
ري ـگاهي ديگـان دانشـمي  مينارـرار بود سـكه ق 1380

گاه تهران و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ـبين دانش
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سي در طو
ود، ايده تبديل ـرا شـلب اج تر تشنهـاي دكـط آقـتوس

به اين . رح شدـنفرانس عمومي مطـشدن آن به يك ك
هاي  گاهـاالت به دانشـال مقـب، با اعالم فراخوان ارسـترتي
نفرانس ـراي كـري از اجـله ديگـشور مرحـر كـراسـس
در همين دوره بود . از گرديدـمند آغـوشـهاي ه يستمـس

براي آن » مندـهاي هوش يستمـنفرانس سـك«كه نام 
جويي ـنفرانس دانشـارمين كـچه«رديد و ــاب گـانتخ
  . ناميده شد» مندـهاي هوش يستمـس

باعث  1380فند ـنفرانس در اسـزاري موفق اين كـبرگ
 ها گاهـاير دانشـي آن توسط سزارـه در برگـاد عالقـايج
نفرانس ـپنجمين ك 1382ب در مهر ماه ـبه اين ترتي. شد
برزاده در ـهاي هوشمند به همت دكتر اك يستمـس

در اين دوره . دـزار شـهد برگـگاه فردوسي مشـدانش
  طح كنفرانس از كنفرانس دانشجويي به كنفرانسـس

سراسري ارتقاء داده شد و در نتيجه عالوه بر مقاالت 
ان نيز در سطح ـاز ساير محقق دانشجويي مقاالت ديگري

با ارتقاء سطح . هاي معمول دريافت شد نفرانسـك
االت ـال مقـان در ارسـمندي محقق  عالقه ،نفرانسـك

ت ـبه هم 1383ال ـجه در آذر سـدر نتي ؛تر شدـبيش

گاه شهيد ـمين كنفرانس در دانشـريزدي ششـدكتر س
هفتمين  1384رمان و سپس در آذر ماه ـنر كـباه
گاه ـدر دانشر ـبار ديگ ،لب تر تشنهـنفرانس به همت دكـك

  .صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد

هاي  ستمــنفرانس سيـزاري كـارمين دوره در برگـچه
د ـاني كه قرار شـزم ،از شدـآغ 1386مند در سال ـهوش
ازي ـهاي ف ستمـهاي هوشمند و سي ستمـنفرانس سيـدو ك

هاي  ستمـنگره سيـاولين ك"وان ترك با عنـبه طور مش
ال در ـهريور ماه آن سـدر ش "مندـازي و هوشــف

 يكـنزدي. ودـزار شـهد برگـردوسي مشـگاه فـدانش
داد ـزايش تعـنار افـنفرانس در كــات اين دو كـوعـموض
نگره ــيت اين كـعث موفقافتي و ارائه شده باـاالت دريـمق
 مشترك نگرهـين كـدوم« ال جاري نيزـدر س. شد
 1387آبان  9تا  7از » مندـازي و هوشــهاي ف ستمـسي

زديك ـاط نـارتب. دنعتي مالك اشتر برگزار شدر دانشگاه ص
ز صنعتي به ويژه صنايع نظامي ـگاه با مراكـاين دانش

واند ـت ت كه ميـاس اربرديـبخش ك ش تقويتـويدبخـن
كشور  در ايجاد انگيزه و تالش بيشتر در محققان و صنايع

به اين موضوع مهم پژوهشي تأثير قابل توجهي داشته 
  .باشد

هاي  نفرانس سيستمــك د،ـشان ـطور كه بيانـهم
دوره . تـاليت را سپري كرده اسـار دوره فعـهوشمند چه

گاهي، دوره دوم ـوتاه ميان دانشـمينارهاي كـاول س
نفرانس ـترك دانشجويي، دوره سوم كـمينارهاي مشـس

مند و دوره چهارم در ـهاي هوش يستمـتقل سـمس
آنچه . مندـازي و هوشـهاي ف يستمـنگره سـچارچوب ك

ت ارتقاء پيوسته ـهود اسـنفرانس مشـزاري اين كـدر برگ
هاي الـار آن در طي سـطح و اعتبـو تدريجي س

طح سمينارهاي ـاي كه از س زاري آن است به گونهــبرگ
طح ـه تدريج به سگاهي بـاعته و محدود ميان دانشـدو س
يد است ـام. تـيده اسـري بزرگ رسـراسـنگره سـيك ك
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با استمرار اين ويژگي شاهد برگزاري بهتر از پيش اين 
  .كنفرانس در آينده باشيم

  )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي(عليرضا فاتحي

در  IEEEس ـنفرانـارمين كـچه"زارشي از ـگ
  در كشور بلغارستان  ٣"هاي هوشمندسيستم

هــاي هوشــمند در در سيســتم IEEE چهــارمين كنفــرانس
 18تـا   16برابـر  ( 2008روزهاي ششم تا هشتم سـپتامبر  

در شهر وارناي كشـور بلغارسـتان برگـزار    ) 1378شهريور 
  . شد

در اين كنفرانس كه با حمايت علمي انجمـن بـين المللـي    
و حمايت علمي   IEEEو انجمن  (IFSA)هاي فازي سيستم

كشـور بلغارسـتان، از   و اجرايي چند انجمـن و دانشـگاه از   
 147شده بـود، تعـداد    برگزار ،جمله دانشگاه صنعتي وارنا

و يــك كارگــاه  ،ســخنراني كليــدي 7ســخنراني از جملــه 
 ارائه "شبكه هاي مبتني بر قواعد فازي" آموزشي با عنوان

ا ارائه مقالـه  كننده بشركت 6از كشور ايران نيز تعداد . شد
-موضوع كلـي تقسـيم   15ها در سخنراني  .حضور داشتند

بندي شده بود و مقاالت هر موضوع در يك تا سـه بخـش   
عنـاوين تعـدادي از موضـوعات كلـي بـدين      . شـد ارائه مي

فـازي   منطق فازي، كنتـرل هوشـمند، منطـق   : صورت بود
باتي و فـازي، هـوش محاسـ   -هاي عصبيتمسسي شهودي، 

ــاي آنكاربر ــ  ده ــوم پزش ــادگيري  در عل ــتي، ي كي و زيس
هاي امنيت اطالعـاتي  هاي عمومي، سيستمشبكه ماشين، 
هـاي دانشـجويي   هايي نيز براي سـخنراني بخش .هوشمند

  هاي كليـدي بـه  تعدادي از سخنراني. ترتيب داده شده بود
  : شرح زير بود

                                                            
3  4th  International  IEEE  Conference  on  Intelligent 

Systems, Varna, Bulgaria, September 6‐8, 2008. 
 

 “Granular  computing  for intelligent  social 

network  modeling    and  cooperative 

decisions”,   By:  R. Yager (U.S.A.). 

 “Diversity  and  unity  of  uncertainty 

theories”, By: G. Klir (U.S.A.). 

  “Generalized  nets  as  tools  for modeling 

intelligent  systems”,  By:  K.  Atanassov 

(Bulgaria). 

  “Human  genetic/centered  computing 

paradigms and  intelligent  systems”, By:  J. 

Kacprzyk (Poland). 

  )دانشگاه صنعتي اصفهان( سيد محمود طاهري

  برگزاري كارگاه آمار و احتمال فازي   
دومين كارگاه آمار و احتمال فـازي توسـط قطـب علمـي     

و ) دانشگاه صـنتعي اصـفهان  (روشهاي جبري و كاربردها 
 ريـزي آمـوزش  امهـبرنسه پژوهش و ـوسـايت مالي محمبا
در روزهـاي   ،ازي ايرانـهاي فمـستـمن سيــالي و انجـع

ــ ــنجـچه ــنبه ارشنبه و پ ــ 23و  22ش در  1386فند ـاس
  . دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد

توان مي راكارگاه اين ارائه شده در هاي سخنرانيفهرست 
  .مشاهده كرد  2در جدول 

از  دانياتسخنراني تخصصـي توسـط اسـ    9 ،در اين كارگاه
هاي صنعتي اصفهان، فردوسي مشهد، شهيد باهنر دانشگاه

 صنعتي اميركبير و  يزد و كرمان،  تهران، صنعتي شيراز، 
همراه   ،سخنراني توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي 8

  . با جلسات بحث و نقد برگزار شد

در اين ي ارائه شده گفتني است كه مقاالت برگزيده
نشريه علمي (كارگاه، در شماره ويژه مجله انديشه آماري 

  .چاپ و منتشر شد) ترويجي انجمن آمار ايران –

  )دانشگاه صنعتي اصفهان( سيد محمود طاهري
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  هاي فازيبرگزاري كارگاه سيستم
تان و ـهاي فازي دانشگاه سيسسيستم مركز پژوهشي

 5و  4شـنبه جـپن نبه وـتان در روزهاي چهارشـبلوچس
هاي فازي را در اين ستمـ،  كارگاه سي1387ارديبهشت 

تان و با ـتان وبلوچسـگاه سيسـمركز پژوهشي در دانش
ريزي موسـسه پژوهـش و برنـامه همكاري و حمايت مالي

قطب و  ازي ايران هاي فآموزش عـالي، انجــمن سيـستـم
) شهيد باهنردانشگاه (هاي فازي و كاربردهاي آن سيستم

  .برگزار نمود

سخنـراني تخـصصي توسط اسـتادان  11در اين كارگـاه، 
هاي و دانشـجويان تحصيالت تكميلي از دانشــگاه

خواجه  صنعتي اميركبير، صنعتي بابل، صنعتينورد، ـبج
نصيرالدين طوسي، شهيد باهنر كرمان،  شهيد بهشتي، 

   .برگزار شد فردوسي مشهد، مازندران، يزد و آزاد اسالمي 

  هايسـيستم ارگاهـكارائه شده در هاي سخنرانيفـهرست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شودمشاهده مي 3در جدول  فازي

  )دانشگاه تربيت معلم تهران(ميرمحسن پدرام 
  

  هاي آينده گردهمايي

  هاي فازي و هوشمند كنگره مشترك سيستمسومين 
هاي فازي و هوشمند ترك سيستمسومين كنگره مش

همين كنفرانس هاي فازي و دنهمين كنفرانس سيستم(
زد ـدر دانشگاه ي 1388 در تيرماه) هاي هوشمندسيستم

دق، عضو ـمص مدرس ترـآقاي دك. زار خواهد شدــبرگ
ره با اعالم اين ر اين كنگعلمي دانشگاه يزد و دبي هيات

ي مقاالت به فراخوان مربوط به شركت و ارائه: ودخبر افز
  .زودي اعالم خواهد شد

  )دانشگاه تربيت معلم تهران(ميرمحسن پدرام 

 كارگاه آمار و احتمال فازيدومينهاي ارائه شده درفهرست سخنراني:2جدول

 لاحتمال بر روي مشبكه هاي متعاد: )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(ماشين چي ... دكتر ماشاا
 هامباني و روش: رگرسيون فازي:  )مشهددانشگاه فردوسي (دكتر ناصررضا ارقامي 

 :)دانشگاه صنعتي شيراز(دكتر حميدرضا ملكي 
A goal programming approach for fuzzy linear regression with non‐fuzzy input and fuzzy output data 

  Inference with the median of a prior or defuzzified distribution function:  )دانشگاه صنعتي امير كبير(دكتر عادل محمدپور 
 توزيع پسين براساس پيشين امكاني:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر سيد محمود طاهري 

  هاي فازيبرآورد بيزي براساس توزيع پسين امكاني با داده:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(محسن عارفي 
 هاي كارايي فرآيندنسل جديدي از شاخص:   )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(عباس  پرچمي 

 استنباط آماري در مورد شاخص هاي كارايي فرآيند فازي:  )شركت برق اراك(محمد تقي  معطي 

  ساخت تابع عضويت مجموعه هاي فازي:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(جالل  چاچي 
 هاي عصبي با بكارگيري رگرسيون فازي به منظور پيش بيني بهبود عملكرد شبكه:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر سيد رضا حجازي 

 شفر - رويكردي مبتني بر نظريه دمپستر: مدلسازي نايقيني در يادگيري مفاهيم:  )دانشگاه تهران(دكتر بابك اعرابي 

 On the statistical hypothesis testing in fuzzy environment:    )دانشگاه يزد(دكتر حمزه ترابي 

  هاي فازيهاي ناپارامتري براساس دادهآزمون:  )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(سيد محمد موسوي 
  مروري بر قابليت اعتماد در محيط  فازي:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(رضا  زارعي 

 انتگرال سوگينو و برخي كاربردهاي آن:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(غالمرضا حساميان 

 رگرسيون فازي براساس كمترين قدرمطلق انحرافات:  )دانشگاه صنعتي اصفهان(مريم  كلكين نما 

 Rمحاسبات آماري فازي با نرم افزار:  )دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر مجيد  سرمد 
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  سومين كارگاه آمار و احتمال فازي
ار و ـارگاه آمـزاري نخستين و دومين كـدر ادامه برگ

و اسفند  1383به ترتيب، در اسفند (احتمال فازي 
سومين كارگاه آمار و احتمال فازي در روزهاي   ،)1386

در  ،1388فروردين  28تا  26چهارشنبه تا جمعه 
دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان، و با 

هاي هاي فازي ايران و قطب روشحمايت انجمن سيستم
،  برگزار )دانشگاه صنعتي اصفهان(جبري و كاربردها  

  .خواهد شد

گران عالقمند و ـرامي، پژوهشـگ انادتـن وسيله از اسبدي
وت ـارگاه دعـت در كـركـزيز براي شـان عـجويــدانش
اه سه ـارگـود كه در اين كـشنشان مي خاطر. شودمي

ش ـس بخـاد و رئيـاست(ور راينهارد فيتل ـروزه، پروفس
اه در ـيك دوره كوت)) اتريش(گاه صنعتي وين ـآمار دانش

ت ـمهل. ودـازي ارائه خواهند نمـار فـاحتمال و آمباره 
راي ـاله بـال مقـلت ارسـن مهـم چنيـثبت نام و ه

 .تـده اسـتعيين ش 1388ن ـرورديــف 20خنراني، ــس
وه ارائه ــت نام، نحـورد ثبـتر در مــاهي بيشـراي آگـــب

   وبــگاهه ـوارد بــاير مـها و سزينهــت، هـامــاالت، اقـمق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گاه صنعتي اصفهان ـدانشي ــاضــلوم ريــعكده ــدانش
 /http://mathdept.iut.ac.ir :عه نماييدـمراج

)دانشگاه صنعتي اصفهان( سيد محمود طاهري
  مجري كارگاه

  يپژوهشمراكز معرفي 

هاي فازي دانشگاه سيستان و سيستم يپژوهشمركز 
  بلوچستان

هاي فازي دانشگاه سيستان و مركز پژوهشي سيستم
هاي پيشبرد و انجام پروژهبلوچستان با هدف معرفي، 

-در زمينه نظريه سيستم) بنيادي و كاربردي(تحقيقاتي 

 1385هاي فازي در دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال
با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان 

اليت خود را به صورت ـ، فع1ي نوع ـز پژوهشـركـيك م
روه پژوهشي ـدو گاد ــاله با ايجـس 2ولي ـت اصـموافق

آغاز  "هاي كاربردي فازيسيستم"و  "رياضيات فازي"
ساله،  2نمود و در حال حاضر پس از اتمام موافقت اصولي 

 فازي هايسيستمهاي ارائه شده در كارگاهفهرست  سخنراني:3جدول

 معرفي رياضيات فازي) : دانشگاه شهيد باهنر كرمان(ماشين چي ... دكتر ماشاا

 گرهاي عموميهاي فازي به عنوان تقريبمعرفي سيستم) : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي(لب دكتر محمد تشنه

 ساختارهاي جبري  و  مرتب فازي) : دانشگاه بجنورد(و دكتر محمود بخشي) دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر رجبعلي برزويي 

 منطق فازي ناجابجايي) : دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دكتر اسفنديار اسالمي 

 ) :دانشگاه صنعتي بابل(و دكتر حسن هدايتي)دانشگاه مازندران(دكتر رضا عامري 
Fuzzy Subhyperstructures of Transposition Hypergroups

  هاي كارايي فرايندتعميمي بر شاخص) :  دانشگاه شهيد باهنر كرمان(عباس پرچمي 
 ) : دانشگاه آزاد اسالمي(ويرانلو دكتر توفيق اله

Numerical Solution of Fuzzy Differential Equations & Fuzzy Differential Inclusions

  Fuzzy Control for Precise Control) :  دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر محمدرضا اكبرزاده 
  هاي مونت كارلوحل معادالت ماتريسي فازي و روش) : دانشگاه شهيد باهنر كرمان(سيد محمد موسوي 

 ثابتفضاهاي متري فازي شهودي و نقاط ) : دانشگاه صنعتي اميركبير(مظفر گودرزي 

 Evaluation of Fuzzy Linear Regression Models by using Goal Programming) :   دانشگاه شهيد باهنر كرمان(پور حسن حسن

 On the statistical hypothesis testing in fuzzy environment) :   دانشگاه يزد(دكتر حمزه ترابي 
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هاي نهايي براي اخذ مجوز موافقت قطعي مركز در پيگيري
  .دست اقدام است

  :اهداف مركز پژوهشي
 اتي مرتبط باـهاي تحقيقروژهـراي پــاج .1

  حمايت مركز،هاي فازي با سيستم
هاي آموزشي و سمينارهاي برگزاري كارگاه .2

  هاي فازي،مرتبط با سيستم
نظران داخلي و خارجي در دعوت از صاحب .3

هاي هاي فازي، به منظور ارائه سخنرانيسيستم
ي هاهاي ساختارعمومي و تخصصي در زمينه

  فازي،
حمايت از دانشجويان تحصيالت تكميلي كه  .4

هاي فازي تبط با سيستمزمينه تحقيقاتي آنها مر
  است،

هاي تحقيقاتي ها و پروژهتالش براي جذب طرح .5
  خارج از دانشگاه و اجراء آن توسط مركز،

سازي منطق فازي رساني الزم براي عمومياطالع .6
  در جامعه علمي،

هاي ارتباط مركز با مراكز بين المللي سيستم .7
  فازي،

هاي با انجمن سيستم علمي و آموزشي ارتباط .8
  .فازي ايران

هاي فازي به بخشي از عملكرد مركز پژوهشي سيستم
   :باشدشرح ذيل مي

 هاي فازي و برگزاري كارگاه آموزشي مجموعه
خرداد ماه  24و  23هاي كاربردهاي آن در تاريخ

1386،  
 هاي فازي در برگزاري كارگاه آموزشي سيستم

  ،1387ارديبهشت ماه  5و  4هاي تاريخ
 ي ـرائي مجله پژوهشـاجور ـيري امـگپي

شماره آن   9هاي فازي كه تاكنون سيستم

اين مجله در كه  گفتني است. استانتشار يافته
  .باشدمي  ISIمجالت  فهرست

  )دانشگاه سيستان و بلوچستان( رضاييحسن 

  كتابمعرفي 

 اي بر احتمال و آمار فازيمقدمه

دانشكده علوم (دكتر سيد محمود طاهري : نويسندگان
... و دكتر ماشاءا) گاه صنعتي اصفهانـرياضي، دانش

دانشكده رياضي و كامپيوتر، دانشگاه شهيد (چي ماشين
  ).باهنر كرمان

  .1378انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، : چاپ
  .كتابيران -تهران: پخش

اين كتاب در جهت فراهم آوردن يك متن مقدماتي در 
و آمار فازي نگاشته هاي رايج در احتمال ي موضوعباره
فصل تدوين شده است،  12مطالب كتاب كه در . استشده
هاي تواند بر حسب نياز مورد استفاده دانشجويان رشتهمي

هاي مختلف مهندسي، مديريت و رياضي، آمار، شاخه
  . كشاورزي قرار گيرد

هاي در دو فصل اول و دوم، مروري بر نظريه مجموعه
نجام شده است، طوري كه فازي و حساب اعداد فازي ا

هاي بعدي، خواننده، براي پيگيري مطالب تخصصي فصل
هاي سوم تا فصل. نياز باشداز مراجعه به منابع ديگر بي

ي احتمال پيشامدهاي هفتم كتاب شامل مطالبي در زمينه
هاي امكان و نيز هاي احتمال فازي، توزيعفازي، توزيع
ي هشتم تا دهم شامل هافصل. هاي فازي استانواع اندازه

. مباحثي در برآورد و آزمون فرضيه در محيط فازي است
هاي يازده و دوازده نيز مباني دو رويكرد به در فصل

رويكرد امكاني و رويكرد مبتني بر روش (رگرسيون فازي 
  .تشريح و تبيين شده است) كمترين مربعات

  )دانشگاه تربيت معلم تهران(ميرمحسن پدرام



 

 

   
  :تاريخ

  
  :شماره

  
  : پيوست

  انجمن
  هاي فازي ايرانسيستم

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

 قيودرخواست عضويت حق

  موسسهمشخصات  .1
  .......................................................................................................................................................................................................................................: دانشگاه/موسسه نام

  ..................................................................................................................................................................................................................................................: .پستي نشاني

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

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

  .....................................................................: ........................................الكترونيكي نشاني.....................................................................        .......................: كد پستي

  .................................................................................................: .دانشگاه/موسسهدورنگار       .........................................................  ..: ............دانشگاه/موسسهتلفن 

  
بانك تجارت  338052898به حساب جاري شماره  ..............................................لغ بمكه طي آن ............................. ..................قبض پرداختي به شماره 

   .باشديواريز شده است، پيوست م.............................................. ، در تاريخ هاي فازي ايرانانجمن سيستم به نامشعبه هرمزان 

  

  .......: ...........................................................................................................................سمت: .............................................................          نام ونام خانوادگي مسؤول

  

  امضاي مسؤول  و تاريخ                                                                                                                                           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________    
  :توضيحات

 :پرداخت حق عضويت به دو شكل مقدور است .1
i.  هاي فازي ايران،بانك تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سيستم 338052898واريز به حساب جاري شماره 

ii. ها و موسسات آموزشيدگان انجمن در دانشگاهپرداخت به يكي از نماين.  

                             





 

  عضويت فرم درخواست عضويت
  :تاريخ

  
  :شماره

  
  : پيوست

  انجمن
  هاي فازي ايرانسيستم

 www.fuzzy.ir: وبگاه        ،  88639285:  تلفن و دورنگار       .2، طبقه اول، واحد3كوچه پنجم، پالكاحمد، خيابان كارگـر شمالي، باالتر از تقاطع آل  -تهران

 درخواست عضويت حقيقي

  مشخصات فردي .1
  : ...........................................................................................نام خانوادگي    : .......................................................................................نام

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

          ،  زن مرد 

 

  مشخصات تحصيلي و شغلي .2
  ) ..........................................................ذكر شود(غيره        كارشناسي       كارشناسي ارشد      دكتري:   آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده

  ..................................................................: ....كشور/شهر/دانشگاه: ...............................      رشته تحصيلي: ...............................      سال دريافت آخرين مدرك

          دانشجوي كارشناسي ارشد      دانشجوي دكتري      مربي      استاديار      دانشيار      استاد  :    مرتبه علمي

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

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

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

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

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

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

  .........................................................: ........................................الكترونيكي نشاني: .....................................................................        تلفن محل خدمت يا تحصيل

  

 اطالعات مربوط به عضويت .3

: ...............................  هاي فازي ايرانآخرين سال عضويت در انجمن سيستم                              وابسته      پيوسته:  ستينوع عضويت درخوا

  

  امضا و تاريخ                                                                                                                                           

  

_______________________________________________________________________________________    
  :توضيحات

 .خواهد بود "وابسته"در ساير موارد، عضويت به صورت . منوط به  داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا باالتر است "پيوسته"عضويت  .2
 .انجمن درآيند) شوراي اجرايي(توانند به عضويت هيات مديره  در مجمع عمومي صاحب راي هستند و مي "پيوسته"نامه انجمن، فقط اعضاي طبق اساس .3
 .ريال است 000/50ريال و براي اعضاي وابسته  000/80حق عضويت ساالنه براي اعضاي پيوسته  .4
 :پرداخت حق عضويت به دو شكل مقدور است .5

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

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

 



 

 

  هاي فازي ايرانهاي فازي ايرانمزاياي عضويت در انجمن سيستممزاياي عضويت در انجمن سيستم
   ،هاي علمي انجمنها و نشستها، كارگاهدر هزينه ثبت نام همايشتخفيف  -1

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

  .انجمن دريافت خبرنامه -3

و موسسات همكار در انجام و موسسات همكار در انجام   ايرانايران  هاي فازيهاي فازيسيستمسيستمحاميان و اعضاي حقوقي انجمن حاميان و اعضاي حقوقي انجمن 
  هاي علمي انجمنهاي علمي انجمنفعاليتفعاليت

  ريزي آموزش عاليريزي آموزش عاليي پژوهش و برنامهي پژوهش و برنامهموسسهموسسه  

  دانشگاه صنعتي اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان((هاي جبري و كاربردهاي آن هاي جبري و كاربردهاي آن قطب علمي روشقطب علمي روش((  
  دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشگاه شهيد باهنر كرمان((هاي فازي و كاربردهاي آن هاي فازي و كاربردهاي آن قطب سيستمقطب سيستم((  
  دانشگاه سيستان وبلوچستاندانشگاه سيستان وبلوچستان((هاي فازي هاي فازي مركز پژوهشي سيستممركز پژوهشي سيستم((  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي علمي هاي علمي كميسيون انجمنكميسيون انجمن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عيهالاط
از استادان،  ي انجمن،خبرنامه نمودنرساني و پر بار به منظور اطالعهاي فازي ايران انجمن سيستم

هاي مرتبط با در زمينه علمي لب و اخبارامطنمايد تا مند دعوت ميدانشجويان، محققان و افراد عالقه
  .هاي فازي ايران قرار دهندخبرنامه انجمن سيستمرا در اختيار هاي فازي سيستم

 علمي ارـاخب ؛هااهـها، كارگهمايشزاري ـبرگ ار مربوط به ـاخب: ورد توجه عبارتند ازـهاي مزمينـه
هاي نشريه و پايگاهمعرفي  ؛معرفي كتاب ؛هاي تحصيالت تكميليدوره آموختــگاندانش و هاگاهــدانش

  .و ساير مطالب خواندنيي برگزيده هامقالهو مراكز تحقيقاتي، معرفي  الكترونيكي

با دفتر انجمن تماس حاصل نمايند، و يا مطالب خود را به  توانند از طريق آدرس زيرمندان ميعالقه
  . ندكنپست الكترونيكي خبرنامه ارسال  نشاني
  .2، طبقه اول، واحد3احمد، كوچه پنجم، پالكخيابان كارگر شمالي، باالتر از تقاطع آل تهران،  :نشاني

  88639285  :تلفن و دورنگار
 niffs@hamoon.usb.ac.ir  يا  info@fuzzy.ir: يپست الكترونيك
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