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  خبرنامه

  3و  2، شماره پیاپی 1388و  بهار  1387، زمستان 3 و 2، شماره 1سال 

نشریه خبري، علمی و   "هاي فازي ایرانانجمن سیـستمخبرنامه "
هاي فازي ایران است که توسط انجمن انتشار ارتباطی انجمنِ سیـستم

  .یابدمی

  فازي ایرانهاي انجمن سیستم  :صاحب امتیاز

  میرمحسن پدرام   :   مدیر مسؤول

  مست نهی          حسن میش  : سردبیر

  میرمحسن پدرام  :هیأت تحریریه
  حمزه ترابی  
  سید رضا حجازي  
  حسن رضایی  
  علیرضا فاتحی  
  منوچهر کالرستاقی  
   چیماشین... ماشاءا 
  مست نهی  حسن میش 

  نسخه 400: شمارگان

شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه  خیابان کارگرتهران،  :نشانی
  .2، طبقه اول، واحد3پنجم، پالك

  88639285  :تلفن و دورنگار

      info@fuzzy.ir:    پست الکترونیک

         niffs@hamoon.usb.ac.ir 

  www.fuzzy.ir:                  وبگاه

  میر محسن پدرام:  طرح روي جلد

  سیستان و بلوچستانچاپخانه المهدي دانشگاه : چاپ

از خبرنامه با همکاري و حمایت مالی دانشگاه سیستان و این شماره 
 .بلوچستان به چاپ رسیده است

mailto:info@fuzzy.ir
mailto:niffs@hamoon.usb.ac.ir
http://www.fuzzy.ir
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  سرمقاله
هاي پس از چاپ اولین شماره خبرنامه انجمن سیستم

مقرر  ،انجمن يهیات مدیرهفازي ایران و تصویب در 
گردید خبرنامه با چهار شماره در سال به طور منظم به 

و سایر الع رسانی در بین اعضاي انجمن ـظور اطـمن
با توجه به وقفه ایجاد شده و . منتشر شودمندان عالقه

هاي فازي و برگزاري سومین کنگره مشترك سیستم
ت تحریریه اهی ،در دانشگاه یزد 88هوشمند در تیرماه 

در یک را   88و بهار  87پیشنهاد انتشار شماره زمستان 
مطرح و  ،کردن انتشار خبرنامهروز ه شماره  به منظور ب

تصویب نمود تا با یاري  خدا پس از برگزاري سومین 
شماره  ،هاي فازي و هوشمندکنگره مشترك سیستم

تابستان را آماده و به موقع در اختیار اعضاي محترم قرار 
ت تحریریه بار دیگر از کلیه اعضاي محترم و اهی. دهد

سات دعوت می ها و موسنمایندگان انجمن در دانشگاه
انعکاس در خبرنامه به براي نماید اخبار و مطالب خود را 
  .ارسال نمایند هاي فازي ایرانآدرس دفتر انجمن سیستم

مقرر  ،خبرنامه يت تحریریهاهمچنین بر اساس مصوبه هی
مندان طرح خود را براي روي جلد گردید کلیه عالقه

هاي طرحاز . خبرنامه به آدرس خبرنامه ارسال نمایند
  .برگزیده به نحو شایسته قدردانی خواهد شد

  دبیر سر                                                      
  مست نهیحسن میش

  اخبار انجمن
هاي فازي و  هوشمند ومین کنگره مشترك سیستمس

  ایران
هاي فازي ایران و با همکاري انجمن سیستم یزددانشگاه 

رك ـومین کنگره مشتسهاي هوشمند، انجمن سیستم
س ـنفرانـهمین کد( مند ایرانـهاي فازي و هوشستمـسی
هاي س سیستمـنفرانـمین کـازي و نهـهاي فستمـسی

برگزار  1388ماه تیر 26- 24اریخ ـرا در ت) مندـهوش
  . دنموخواهد 

ها و رحـش، ارائه طـالي پژوهـدف اعتـنگره با هـاین ک
به منظور  و نیز مرزهاي دانش،  گسترش و هاي نوینیافته

 سازيتیـردي و صنعـاربـهاي ککار و ایدهـتبادل اف
 ،رانـنظاحبـقان و صـاوردهاي محقـرین دستــآخ

  .استده شریزي برنامه

این کنگره با استقبال خوب پژوهشگران مواجه شده و 
پس . مقاله به دبیرخانه کنگره واصل گردید 560بیش از 

مقاله  230از داوري مقاالت و با نظر کمیته علمی تعداد 
سخنرانی  6نفرانس ـامه کـدر برن .پذیرفته شدارائه  براي

  .است هشدبینی پیش عمومی

  :استقرار مطرح در کنگره بدین  محورهاي 

  فازي سازيمدل •
  احتمال و آمار فازي •
  جبر فازي •
  فازيمنطق  •
  توپولوژي فازي •
  گیري فازيتصمیم •
  کاوي فازيداده •
  دستگاه معادالت فازي •
  تقریب فازي •
  رباتیک •
  هوش محاسباتی و حسابگري نرم •
  تکاملی پردازش •
  هاي چند عاملیسیستم •
  فازي-و عصبی هاي عصبیشبکه •
  هاي خبرههوش مصنوعی نمادین و سیستم •
  پیوند مغز و ماشین •
  بینایی ماشین •
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  هاي فازي و هوشمند در صنعتکاربرد سیستم •
  بینیکنترل و پیش •

  )یزددانشگاه ( دقـمص مدرسسید محمد صادق 
   کنگره دبیر              

  هاي برگزار شده گزارش گردهمایی
  کارگاه آمار و احتمال فازيمین سو

در پی برگزاري نخستین و دومین کارگاه آمار و احتمال 
، سومین 1386و  1383هاي  فازي به ترتیب، در سال

کارگاه آمار و احتمال فازي در روزهاي چهارشنبه و 
توسط دانشکده علوم 1388فروردین  27و  26شنبه  پنج

  .ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

  
، استاد و رئیس ١در این کارگاه پروفسور راینهارد فیتل

اي  ، مجموعه)اتریش(بخش آمار دانشگاه صنعتی وین 
ي آمار و احتمال فازي ارائه  رانی در بارهشامل چهار سخن

سخنرانی دیگر توسط استادان و  9همچنین تعداد . نمودند
  .دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه شد

و دانشجویان از  انادتنفر از اس 30در این کارگاه تعداد 
هاي صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان، تهران،  دانشگاه

                                                           
1 Prof. Reinhard Viertl, Department of Statistics and 

Probability Theory, Vienna University of Technology, 

Wien, Austria, R.Viertl@tuwien.ac.at 

شهید چمران اهواز شرکت شیراز، علوم پزشکی شیراز و 
  .داشتند

  
اي از مقاالت ارائه شده پس از طی روند  قرار است گزیده

هاي  سیستم«هاي مربوطه در شماره ویژه مجموعه  داوري
از سري انتشارات انجمن (» فازي و محاسبات نرم

  .چاپ شود)  هاي فازي ایران سیستم

  

هاي  سیستمالزم به ذکر است که کارگاه با حمایت انجمن 
دانشگاه (هاي فازي و کاربردها  فازي ایران، قطب سیستم

هاي  و نیز مرکز مطالعات و همکاري) شهید باهنر کرمان
  .برگزار شد 2فتعت المللی وزارت علمی بین

 )دانشگاه صنعتی اصفهان( سید محمود طاهري
  مجري کارگاه

                                                           
  علوم، تحقیقات و فناوري  2

mailto:R.Viertl@tuwien.ac.at
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  گزارش سفر پروفسور فیتل به کرمان
پروفسور فیتل، استاد و رئیس گروه  30/1/88در تاریخ 

آمار  دانشگاه صنعتی وین، به شهر کرمان سفر کردند و از 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشکده ریاضی و کامپیوتر 

  .بازدید به عمل آوردند

ایشان در این سفر دو روزه، سخنرانی خود را تحت عنوان  
ضی در پژوهشکده ریا»  ياطالعات فازي و تحلیل بیز« 

اهم مباحث مطرح شده در این . ماهانی ارائه دادند
و  هاي فازيسخنرانی که با همکاري قطب سیستم
تدارك داده   کاربردهاي آن، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

  :شده بود، به شرح ذیل بود

هاي نادقیق و توصیف فرمولی مشاهدات و داده -1
  ،آنها

 ،هاي نادقیقآمار توصیفی بر اساس داده -2

 ،هاي نادقیقاستباط آماري کالسیک با داده -3

 .هاي نادقیقاستنباط بیز با داده -4

  )دانشگاه شهید باهنر کرمان( عباس پرچمی

  یپژوهشمراکز معرفی 

  هاي فازي و کاربردهاي آنقطب  علمی سیستم
این قطب توسط شوراي قطبهاي علمی کشور مورد تائید 

 7702/6طی نامه شماره   4/84/ 18قرار گرفته و درتاریخ
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري تاسیس آن ابالغ 

  :مشخصات این قطب عبارتند ازاز برخی . گردید

هاي فازي و کاربردهاي قطب سیستم: عنوان •
 .آن

دانشکده ریاضی و کامپیوتر  :قطب محلِ •
 .دانشگاه شهید باهنر کرمان

 :اعضاءاصلی قطب •

دکتر اسفندیار اسالمی، استاد دانشکده  -
ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید 

 ،باهنرکرمان

دکتر محمد مهدي زاهدي، استاد دانشکده  -
ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید 

 ،باهنرکرمان

ضی دکتر رضا عامري، دانشیار بخش ریا -
 ،دانشگاه مازندران

دکتر حمیدرضا ملکی، استادیار دانشگاه  -
  ،صنعتی شیراز

چی، استاد دانشکده ماشین... دکتر ماشاا -
هید ـگاه شـدانش امپیوترـک و اضیـری

به  گفتنی است که ایشان.  باهنرکرمان
م ریاست پیشنهاد اعضاء اصلی قطب و حک

به عنوان مدیر  ،دانشگاه شهید باهنرکرمان
 . شوندنیز شناخته میقطب 

 پژوهش این قطب به شرح هاي اصلی زمینهاز برخی 
  :زیرند

  ،ریاضیات بنیادي فازي •
  ،ریاضیات کاربردي فازي •
  ،آمار فازي •
  ،مهندسی فازي •
 .اي کاربردي فازيموضوعات میان رشته •

  :این قطب علمی به قرار ذیل استاهداف 
 ،هاي فازيسازي در زمینه سیستممکتب .1
رزهاي ـسترش مـهاي علمی و گمقالهتولید  .2

هاي محض و کاربردي زمینه يهمه دانش در
 ،هاي فازيمرتبط با سیستم

ینارهاي مرتبط با ـها و سمارگاهـبرگزاري ک .3
والت ـی تحـسترش و بررسـور گـقطب به منظ

  ،هاي فازيسیستمدر 
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 براياصلی و وابسته به قطب  يحمایت از اعضا .4
هاي سمینارها و کنفرانسها، شرکت در کارگاه

 ،داخلی و خارجی مرتبط
 دانشجویان جویان، به ویژهـحمایت از دانش .5

تحصیالت تکمیلی، عالقمند به انجام کارهاي 
 ،پژوهشی مرتبط

 ب درـوط به قطـتب مربــمه کـترج یف وـتال .6
 ،هاي نظري و کاربرديزمینه

هاي فازي ایران پشتیبانی علمی از مجله سیستم .7
 ه آن از اعضاياز اعضاء هیات تحریریکه تعدادي 

 . اصلی قطب هستند
هاي فازي در بین بسط و گسترش سیستم .8

هاي ترویجی و عالقمندان از طریق انتشار مجله
ها و سمینارهاي حمایت از برگزاري کارگاه

  .المللیداخلی و بین

  :دستاوردهاي قطب به طور اجمالی عبارت است از
زیر  که اجماال به شرح: هاها و سمیناربرگزاري کارگاه .1

 :است

مشارکت در برگزاري اولین کنگره مشترك  •
هفتمین کنفرانس ( سیستمهاي هوشمند

سیستمهاي فازي و هشتمین کنفرانس 
در دانشگاه فردوسی  )سیستمهاي هوشمند

با  10/6/86لغایت  8/6/86 مشهد از تاریخ
و  دکتر علی وحیدیان کامیاد دبیري آقایان

 . دکتر اکبرزاده توتونچی

مشارکت در برگزاري کارگاه تخصصی  •
آموزشی ابر ساختارهاي جبري و ریاضیات 
فازي دردانشگاه مازندران از تاریخ 

با دبیري آقاي  24/3/86لغایت  23/3/86
 .دکتر رجبعلی برزوئی

قطب در ارتباط با :  هانامهنها و پایاحمایت از رساله .2
ش و تشویق از دانشجویان ـسترش مرزهاي دانـگ

تحصیالت تکمیلی که عالقمند به ارائه رساله یا 
 ،اندهاي فازي بودههاي خود درسیستمنامهپایان

طورجدي در ه حمایت این عده از دانشجویان را ب
 .دستور کار خود قرار داده است

: هاي داخل و خارجحمایت از ارائه مقاله در کنفرانس .3
 انادتدستاوردهاي علمی همکاران واسبه منظور ارائه 
هاي داخلی و خارجی سعی بر این بوده درکنفرانس

هاي ت برخی هزینهـاست که نسبت به پرداخ
 رد .ها اقدام نمایدهاي این افراد درکنفرانسشرکت

مورد کمک مالی صورت گرفته  18 این راستا تعداد
به کشور  انادتاز اسیک مورد آن، اعزام یکی است که 

همگی دانشجویان  سایر موارداست و  بودهالزي م
  . اندبوده دوره تحصیالت تکمیلی

هاي ي استخراج شده از پژوهشاهالهـایت از مقـحم .4
 اصلیي قطب با بستن قراردادهائی با اعضا: تحقیقاتی

هاي وابسته اقدام به حمایت از چاپ مقالهو 
مقاله در  12در این رابطه . پژوهشگران نموده است

علمی معتبر پژوهشی با حمایت مالی قطب  مجالت
 ISIهاي مورد آنها مقاله 10به چاپ رسیده است که 

  . اندبوده
قطب به منظور اشاعه : حمایت از چاپ کتاب .5

نسبت به حمایت از  ان،ادتدستاوردهاي تحقیقاتی اس
هاي مناسب که بتواند براي به روز کردن چاپ کتاب

. اشد اقدام کرده استدانش سایر پژوهشگران مفید ب
  ..استبوده از این موارد  "آمار و احتمال فازي"کتاب 

چهار مورد پروژه : هاي کاربردي تحقیقاتیپروژه .6
تحت حمایت قطب تحقیقاتی کاربردي به شرح زیر 

  :در حال انجام است
، "فازي در پرتونگاري سازيکاربرد بهینه" •

مجري آقاي دکتر حمید رضا ملکی، 
 .ی شیرازتصنعدردانشگاه 
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ریزي هـامـسازي در برنینهـکاربرد به" •
قاي محمد علی آ، مجري "بیمارستانی

 .کرمان ه شهید باهنریعقوبی در دانشگا

سازي فازي درتهیه غذاي کاربرد بهینه" •
، مجري آقاي دکتر رضا "طیور و دام

 .عامري دردانشگاه مازندران

ساخت نمونه آزمایشگاهی زودپز با " •
، مجري آقاي دکتر "منطق فازياستفاده از 

 .علی وحیدیان در دانشگاه فردوسی مشهد

این قطب با مرکز پژوهشی : قراردادهاي پژوهشی .7
هاي همکاري در امر تولید مقاله برايریاضی ماهانی 

از  علمی قرارداد همکاري تنظیم کرده است و متقابال
  .امکانات آن مرکز نیز استفاده می کند

اندن ـبه منظور شناس: ترویجیسفارش مقاله هاي  .8
هاي پژوهشی جدید به زبان فارسی با تعدادي از پایه

ه افراد صاحب نظر قرارداد تنظیم شده است که ب
هاي آنان به چاپ خواهد اي از مقالهزودي مجموعه
که این کار در آینده نیز ادامه  رودمیرسید و امید 

  .یابد

  )کرمان دانشگاه شهید باهنر(چی ماشین... اماشا

  آموختگان دوره دکتريمعرفی دانش
  دلیمهدي علیاري شوره

از  1387 آذر  4، در تاریخ دلیمهدي علیاري شورهآقاي 
تجزیه و تحلیل پایداري "رساله دکتري خویش با عنوان 

وزش ـهاي آماس روشـفازي بر اس-هاي عصبیشبکه
گفتنی است که . و با درجه عالی دفاع نمودند "ترکیبی

دکتر محمد یی جناب آقاي راهنمااین رسـاله تحـت 
در  صدیقدکتر علی خاکیجناب آقاي  همشاور و لبتشنه

به الدین طوسی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دانشگاه (کارو لوکس  دکترآقایان  و استاتمام رسیده

 دکتر، )دانشگاه تهران(بابک نجار اعرابی  دکتر، )تهران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین (حمید خالوزاده 

دانشگاه صنعتی خواجه (علیرضا فاتحی  دکترو ) طوسی
  . نمودند يداوررا این رساله ) نصیرالدین طوسی

هاي یک فازي با قابلیت-هاي عصبیشبکه :رساله چکیده
یستم فازي از ـهاي یک سشبکه عصبی و توانایی

از مهمترین . باشندهاي هوشمند میترین شبکهکاربردي
ها توان به کنترل و شناسایی سیستمکاربردهاي آنها می

هاي آموزشی ها داراي روشگونه شبکهاین. اشاره نمود
باشند، اما نکته مهم عدم توجه به پایداري متنوعی می
ري منظور از پایدا. هاي آموزشی استاینگونه روش

الگوریتم آموزشی، آن است که این الگوریتم بتواند 
خروجی شبکه تحت آموزش را کنترل نموده به نحوي که 

-نهایت سوق پیدا ننماید و همگاه این خروجی به بیهیچ

چنین بتواند مقادیر مطلوبی را نیز با عملکردي مناسب، 
   .پیگیري نماید

اعضاي به عنوان یکی از   ANFIS3در این پژوهش شبکه 
فازي انتخاب شده و -هاي عصبیپرکاربرد خانواده شبکه

در این . گیردهاي آموزشی آن مورد بررسی قرار میروش
ر بوده است، ابتدا ـتا دو مجموعه نوآوري مد نظـراس
هاي آموزشی متداول مورد آنالیز پایداري قرارگرفته و روش

هایی جدید جهت آموزش با رویکردي ترکیبی سپس روش
هاي بر اساس گرادیان و آزاد از گرادیان مطرح الگوریتماز 
اند و مورد آنالیز پایداري بر اساس پایداري لیاپانوف شده

   .اندقرارگرفته

هاي رویکردهاي ترکیبی مد نظر بر پایه یکی از الگوریتم
سازي گروهی ذرات، و سازي بر اساس جمعیت، بهینهبهینه

لی، کمترین مربعات ترکیب آن با روشهاي گرادیان نزو
در . پذیردصورت می ،یافتهبازگشتی و فیلتر کالمن توسعه

بر پایه  امالـري که کـوزشی دیگـنهایت نیز روش آم

                                                           
3 Adaptive Network based Fuzzy Inference System  =  

Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System 
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باشد، مورد آنالیز پایداري سازي گروهی ذرات میبهینه
   .قرار گرفته است

هاي جدید روش ،چنین براي نشان دادن کاراییهم
روي چند مثال استاندارد و بر و  اندآموزشی معرفی شده

هاي متداول مقایسه معروف پیاده سازي نموده و با روش
  .نداهشد

به صورت زیر فصل  6این رساله در : نماي کلی رساله

  . تنظیم شده است

نامه بیان در فصل نخست، اهداف پایان •
 .است شده

 تو تحقیقا متونبه مرور فصل دوم در  •
 پرداخته  ANFISانجام شده در مورد شبکه 

  . استشده 
سازي گروهی روش بهینه ،فصل سوم •

را که در این پژوهش براي برخورد  4ذرات
 ،با مشکل آموزش و بهبود آن ارائه شده

  . بررسی نموده است
به بررسی کارهاي صورت فصل چهارم  •

گرفته با ساختار تابع لیاپانوف پرداخته و 
وجوه مختلف آن را تشریح نموده و در 

پایداري روشهاي آموزشی متداول و نهایت 
پیشنهادي رساله را در قالب چند قضیه 

  . معرفی کرده است
اعتبار قضایاي حاصل شده  ،فصل پنجمدر  •

روي چند  بر سازي با شبیه ،در فصل چهارم
 .مثال نشان داده شده است

ی یاهبندي و پیشنهادجمع ششم،در فصل  •
  .شده است ئهاراپژوهش  دامۀبراي ا

)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(فاتحیعلیرضا   

                                                           
4 PSO: Particle Swarm Optimization 

  معرفی کتاب
  

  هاي فازي  براي پردازش اطالعات سیستم
  آسایی . کی: نویسنده
  مهرداد وحدتی دانشمند : ترجمه

  مرکز نشر دانشگاهی: ناشر

  

  
  ):برگرفته از مقدمه(معرفی کتاب 

پردازش اطالعات فازي، نظریه فازي را وارد فناوري رایانه 
. نعطافی بدهدبه رایانه هوش قابل ا داردکند و تالش می

خوانندگان اطالع دارند مدت زیادي  همانطور که احتماال
ریه ــنظ عسـگرزادهسور لطفی ـانی که پروفـاز زم

  .گذردمی ،فازي را مطرح کردهاي مجموعه

نظریه فازي اول بار در کاربردهاي مهندسی در زمینه هاي 
رسانی استفاده شد و بسیاري کاربردهاي کنترل و اطالع

استفاده از  آنعملی و محصوالت جدید ارائه شد و در پی 
شناسی، علوم نظریه فازي در پزشکی، مدیریت، جامعه

در هر مورد با . شناسی و امثال آنها آغاز شدطبیعی، روان
استفاده از نظریه فازي الگوهاي تقریبی از روي پردازش 

ها ساخته شد و با به دست انسان هوشمندانه اطالعات
گوها، یا هوش مصنوعی ایجاد شد یا ـاستفاده از این ال

هاي در ائل یا پدیدهـیح مسـهایی در جهت توضتالش
در هنگام ساخت این الگوها، . ارتباط با بشر به عمل آمد

دانش، تجربه، آگاهی و عقاید بشر به زبان طبیعی بیان 
این . گرددنیز استفاده می شود و از استماع و بررسیمی

شود و این ویر میصهاي عضویت تزبان با استفاده از تابع
اما در اکثر موارد رایانه به کار . گردداطالعات پردازش می

بدین علت نظریه فازي به گسترش استفاده از . رودمی
هاي متعارف مبتنی بر اعداد کمک کرده است تا با رایانه

  .دزبان طبیعی بشر کار شو
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   اي بر منطق فازي براي کاربردهاي عملیمقدمه
   کازوتاناکا: تالیف

  ،کامیادعلی وحیدیان  :مترجمان
  حامد رضا طارقیان   

  

  

 
امــروزه در ژاپــن فنــاوري فــازي از چنــان اهمیــت بــاالیی 

کلیـدي دهـه   واژه  را  "فازي"، هابرخوردار است که ژاپنی
رغـم رویکـرد نـوین    علی. دانندهزاره سوم می جاري و کال

ـ  ه مجامع علمی صنعتی دنیا به منطق فازي، در کشور ما ب
دلیل کمبود منابع و مراجع الزم منطق فازي آن گونه کـه  

هـدف مـا از برگـردان    . شایسته است، شناخته شده نیست
کتاب حاضر شناساندن بیشـتر مفـاهیم کـاربردي منطـق     

مـتن اصـلی   . فازي به جامعه علمی و صنعتی کشور اسـت 
کـه   "مقدمه اي بر منطـق فـازي و کاربردهـاي آن   " تابک

ــالیف آقــاي کازوتاناکــا از دانشــکده مهندســی مکانیــک   ت
 ؛دانشگاه کانازاوا است، به زبان ژاپنـی نوشـته شـده اسـت    

آن را به زبان انگلیسی ترجمـه نمـوده و    آقاي تک نیمورا 
صــورت از روي مــتن انگلیســی آن  آن  فارســی يترجمــه

شایان ذکـر اسـت کـه در ترجمـه ژاپنـی بـه       . گرفته است
انگلیســی اشــتباهات مفهــومی و چــاپی فراوانــی مشــاهده 

ده و شـ گردید که در برگردان بـه فارسـی بـه آنهـا توجـه      
عـالوه بـر آن، بـه منظـور     . استشدهاصالحات الزم اعمال 

استفاده بیشـتر دانشـجویان در پایـان هـر فصـل تعـدادي       
  . ستده اش، اضافه کاربردي هستند بیشترتمرین که 

هاي مفاهیم مربوط به منطق فازي، مجموعه کتاب، ایندر 
هـاي فـازي و اسـتدالل فـازي و همچنـین      فازي و رابطـه 

کنترل فـازي مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و چگـونگی بـه        
در ارائـه مفـاهیم   . کارگیري آنهـا نشـان داده شـده اسـت    

د هاي هوشمند بـا اسـتفاده از قواعـ   کنترل فازي و سیستم

آن گاه به منظور استفاده از دانش، تجربه و اطالعـات   -اگر
 .کننده هاي انسانی طراحی شده است، مشابه کنترلانسان

توانـد در نظـام آمـوزش عـالی کشـور در      کتاب حاضر مـی 
ـ مقاطع کارشناسی و تا اندازه ویـژه  ه اي کارشناسی ارشد ب

هاي مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، مـدیریت  در رشته
اي مطالب کتاب به گونه. و اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد

تواند در راستاي بهسازي که به راحتی می استشدهتنظیم 
د استفاده صنعتگران قرار رفرایندهاي تولیدي و صنعتی مو

  .بگیرد

  )دانشگاه سیستان و بلوچستان(مست نهی حسن میش

 هاي مصوب انجمننامهآیین

هاي فازي هاي سیستم کنفرانسنامه برگزاري  آیین
  ایران

هاي فـازي ایـران بـا هـدف گسـترش      کـنفرانس سـیستم
هاي فرهنگ و تفکر مبتنی بر نظریه مجموعه ها و سیستم

، پیشبرد مرزهاي )هاي نرمسیستم: و به طور عام تر(فازي 
ــاي    ــه فعالیته ــش، ایجــاد فضــاي مناســب جهــت ارائ دان

هـا و نهادهـا،   مانتحقیقاتی محققان اعـم از محققـان سـاز   
هــا و دانشــجویان، ایجــاد  اعضــاي هیــأت علمــی دانشــگاه

ــه ــاد    زمین ــان، ایج ــین محقق ــاري ب ــترك همک ــاي مش ه
هــاي مشــترك همکــاري بــین اقشــار دانشــگاهی و  زمینـه 

هاي اجرایی و مسئوالن و محققان صـنایع  محققان سازمان
هـا و   مختلف، آگاهی عالقمندان و کارشناسـان از نـوآوري  

جدید در زمینه فوق، بحث و تبادل نظر پیرامـون  روشهاي 
مسائل و مشکالت آموزشـی و کـاربردي مربوطـه، بهنگـام     
نگهداشتن اطالعات معلمان و مدرسان در رابطه با نظریـه  

هاي فازي، و سرانجام ایجـاد محملـی   ها و سیستممجموعه
حلهایی براي توسعه علـم و فنـاوري در حـل     براي ارائه راه

  . شودبرگزار میمشکالت جامعه 
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براي برگزاري منظم ساالنه و نیـز حفـظ و ارتقـاء کیفیـت     
مـاده و دو   14نامـه در   هـا، ایـن آیـین   علمی این کنفرانس

هیـات مـدیره انجمـن     5/9/1386تبصره در جلسه مـورخ  
  .هاي فازي ایران به تصویب رسیدسیستم

ها یا مراکز  این کنفرانس توسط یکی از دانشگاه -1ماده 
هاي ها و با همکاري انجمن سیستمتی یا سازمانتحقیقا

شود، هر  نامه انجمن نامیده می فازي  ایران، که در این آیین
 .گردد روز پیاپی برگزار می 3بار به مدت 

هیات مدیره انجمن براي هر سال میزبان  - 2ماده 
نامه برگزارکننده نامیده  کنفرانس را، که در این آیین

  . نماید متقاضیان مشخص میشود، از بین  می

باالترین مقام دستگاه برگزار کننده موافقت   -1تبصره     
 . آن دستگاه را کتبا به انجمن اعالم می نماید

برگزارکننده کنفرانس یکی از اعضاي هیات   -3ماده 
رفی ـمن معـنفرانس به انجـر کـوان دبیـمی را به عنــعل
  .  نمایدمی

کنفرانس توسط هیات مدیره و با  زمان برگزاري  -4ماده 
 .  شودهماهنگی دبیر کنفرانس تعیین می

ماه قبل  9جهت برگزاري هر کنفرانس، حداقل  - 5 ماده
از کنفرانس، یک کمیته علمی از میان اعضاي هیأت علمی 

ها و محققان مراکز تحقیقاتی یا سازمانها که  دانشگاه
یا به متخصص و صاحب نظر در زمینه آموزش یا تحقیق 

به  ،هاي فازي باشندها و سیستمکارگیري نظریه مجموعه
 :شود شرح زیر تشکیل می

ات مدیره به عنوان نماینده یک نفر از اعضاي هی -الف
  ،انجمن

 ،سه تا پنج نفر با انتخاب برگزارکننده   -ب
هاي مختلف با انتخاب به تعداد مورد نیاز در تخصص   -ج

  .هیات مدیره انجمن

دبیر کمیته علمی از میان اعضاي کمیته  - 2تبصره     
  . شودعلمی انتخاب می

ها و مراکز هاي آموزشی و سازمان دعوت از گروه - 6ماده 
  معرفی سخنرانان مدعو داخلی و خارجی، برايتحقیقاتی 

بر حسب امکانات برگزارکنندگان (تعیین سخنرانان مدعو 

  هاي کنفرانس، ، تعیین و تدوین برنامه)کنفرانس
کارگاههاي   پوسترها،  گیري در مورد مقاالت، تصمیم

  ها، تایید راهنماي علمی،ه میزگردها، نمایشگا  تخصصی،
  هاي علمی، ش مجموعه خالصه مقاالت و سایر گزار

برگزاري مسابقات و تجلیل از پیشکسوتان و سایر امور 
ي  ریزي علمی کنفرانس به عهده کمیته مربوط به برنامه

هاي کنفرانس در  شود که برنامه توصیه می. دباش علمی می
ریزي شود، به  هاي مختلف و به طور جامع طرح بخش

هاي مختلف نظریه مجموعه ها و  اي که جنبهونهـگ
هاي فازي را در هر دو زمینه نظري و کاربردي سیستم
 .بپوشاند

  برگزارکننده همزمان با تشکیل کمیته علمی، -7ماده 
راي برگزاري کنفرانس انتخاب ي اجرایی ب یک کمیته

دبیر کمیته علمی نیز عضو کمیته اجرایی خواهد . نماید می
 .بود

ریزي براي برگزاري مناسب کنفرانس و  برنامه -8ماده 
  ریزي براي پذیرایی، برنامه  :انجام کلیه امور اجرایی از قبیل

ایجاد   کنندگان، تغذیه و اسکان میهمانان و سایر شرکت
پیگیري مسائل ویزاي خارجیان   ي سخنرانان،تسهیالت برا

و اجازه اقامت موقت براي ایرانیان مقیم خارج، توزیع 
راهنماها و مدیریت مالی هزینه ها و   ها، آگهی  پوسترها،

 .باشد مخارج کنفرانس به عهده کمیته اجرایی می

نام و پوستر و بروشور کنفرانس  میزان حق ثبت  -9ماده 
 هیات مدیره انجمنبه پیشنهاد دبیر کنفرانس و تایید 

 .تعیین و مشخص می شود

اید مجموعه ـس، بـنفرانـننده کـزارکـبرگ -10ماده 
هاي علمی کنفرانس و راهنماي  مقاالت و دیگر گزارش

تهیه  ،رسد کنندگان را که به تایید کمیته علمی میشرکت
  .نموده و در زمان کنفرانس توزیع نماید

ساعت از  2حداقل  هاي کنفرانس،  در کنار برنامه - 11ماده 
ظهر یکی از روزهاي اول یا دوم کنفرانس باید به  از بعد

تهیه ریزبرنامه مجمع . مجمع عمومی انجمن اختصاص یابد
 .  عمومی به عهده هیات مدیره انجمن است

هاي افتتاحیه و اختتامیه در جلسه  ریزبرنامه -12ماده 
به  .گرددمشترك کمیته هاي علمی و اجرایی تنظیم می
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عالوه رئیس یا نائب رئیس انجمن در جلسه افتتاحیه از 
 .  طرف انجمن سخنرانی خواهد نمود

کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس باید  -13ماده 
هاي  حداقل هر دو ماه یکبار گزارشی از پیشرفت فعالیت

انجام شده در زمینه برگزاري کنفرانس را به هیات مدیره 
 .انجمن ارائه دهند

مواردي که با توجه به مفاد این آیین نامه   -14ماده 
قابل تصمیم گیري نباشند، با تصویب هیات مدیره وقت 

نامه به  هرگونه تغییر در این آیین. انجمن انجام می شود
ات مدیره وقت نفر از اعضاي هی 2پیشنهاد حداقل 

 .پذیر خواهد بود انجمن و با تصویب دو سوم اعضا امکان

ماده و دو تبصره در هیات مدیره  14نامه در  این آیین  
 5/9/1386انجمن سیستمهاي فازي ایران در تاریخ 
 .تصویب شده و از این تاریخ الزم االجرا است

  گزارش جلسات هیات مدیره انجمن
هاي فازي ایران، از سیـستمي انجمن دومین هیات مدیره

بار تشکیل  11تاکنون ) 1386آبان (بدو شروع این دوره 
در این بخش، گزارشی از برخی از . استجلسه داده 

  .شودجلسات هیات مدیره ارائه می

)دانشگاه تربیت معلم تهران( میر محسن پدرام  

 انجمنهیأت مدیره  گزارشی از نخستین جلسه
  )دوره دوم(

 23/8/1386هیأت مدیره انجمن در تاریخ نخستین جلسه 
در سالن جلسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با حضور 

در ایـن جلسـه   . هاي اول و دوم تشـکیل شـد   اعضاي دوره
  .گیري قرار گرفت موارد زیر مورد بحث و تصمیم

جناب آقاي دکتر زاهدي، ریاست هیأت مدیره  •
اي به  انجمن در دوره اول، ضمن اشاره

هاي انجمن در این دوره از زحمات و  فعالیت
خدمات آقاي دکتر معماریانی نایب رئیس دوره 

ایشان همچنین با اشاره به . اول تشکر نمودند

ها و  رویکرد گسترده به نظریه مجموعه
وظایف مهم و  هاي فازي در ایران، سیستم

سنگین انجمن در این مقطع را یادآور شده و 
آمادگی وزارت متبوع را در حمایت از انجمن 

 .اعالم نمودند
البدل براي حضور  پیشنهاد دعوت از اعضاي علی •

در کلیه جلسات هیأت مدیره این دوره، با حق 
 .رأي، به تصویب رسید

دکتر زاهدي به عنوان رئیس، دکتر سید : آقایان •
ود طاهري به عنوان نائب رئیس، و دکتر محم

دار انجمن انتخاب  رضا عامري به عنوان خزانه
  .شدند

هاي  بندي انجمن مقرر شد در مورد نحوه درجه •
علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
گزارشی تهیه شود و در جلسات بعدي درباره 

هاي انجمن  بندي فعالیت مفاد آن و اولویت
 .ردبررسی صورت گی

هاي بیشتري در مـورد مکـان    گیري مقرر شد پی •
اجاره بلنـد مـدت یـا    (مناسب براي دفتر انجمن 

 .توسط آقاي دکتر عامري صورت گیرد) خرید
هاي انجمن به ویژه موارد زیر بحث  درباره برنامه •

سازي  تهیه و انتشار و چاپ خبرنامه، فعال: شد
اندازي  نمایندگان انجمن، بررسی امکان راه

هاي  ترویجی، برگزاري سخنرانی -ه علمی نشری
سازي دبیرخانه انجمن،  علمی ادواري، فعال

سنجی خرید مکان ثابت براي انجمن،  امکان
سنجی برگزاري کنفرانسها و سمینارهاي  امکان

مشترك با کشورهاي دیگر، بررسی امکان 
هاي تحصیالت تکمیلی در  اندازي دوره راه

ارکت گرایش فازي، توجه بیشتر به مش
هاي انجمن،  دانشجویان عالقمند در برنامه

مقرر شد موارد باال به . تدوین سایت مناسب
مرور در دستور کار جلسات هیأت مدیره قرار 

 .گیرد

هیأت  ِيمصوبات دومین و سومین جلسهگزارشی از 
 انجمنمدیره 

دومین و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن به ترتیب در 
در سالن جلسات  3/11/1386و  5/9/1386 هاي تاریخ

در این جلسات موارد زیر مورد . وزارت علوم برگزار شد
  :گیري قرار گرفت بحث و تصمیم
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حقیقی و (در ادامه روند بررسی روند عضوگیري  •
، آئین نامه نمایندگان که توسط آقاي )حقوقی

بندي تدوین شده بود با برخی  دکتر عباس
تبصره به تصویب  1ماده و  9ها در  تصحیح

بندي به  رسید همچنین جناب آقاي دکتر عباس
 . عنوان مسئول نمایندگان انجمن انتخاب شدند

االنه ـهاي س نفرانسـزاري کــنامه برگ آیین •
هاي فازي ایران تدوین شده توسط آقاي  سیستم

دکتر طاهري مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
ماده و  14نامه در  با انجام اصالحاتی، این آیین
 .دو تبصره به تصویب رسید

هیأت مدیره با درخواست همکاري علمی انجمن  •
هاي فازي دانشگاه  با مرکز پژوهشی و سیستم

هاي  زاهدان در مورد برگزاري کارگاه سیستم
موافقت نمود و 1387فازي در اردیبهشت ماه 

جناب آقاي دکتر برزویی را به عنوان نماینده 
 .ارگاه انتخاب کردانجمن در کمیته علمی ک

گزارشی از روند امور برگزاري هشتمین کنفرانس 
هاي فازي ایران توسط آقاي دکتر زارع نماینده  سیستم

دانشگاه صنعتی مالک اشتر ارائه شد و اعالم شد کنفرانس 
در تهران برگزار خواهد  1387آبان  10الی   8در روزهاي 

دانشگاه مالک (با پیشنهاد برگزار کننده کنفرانس . شد
و موافقت هیأت مدیره مقرر شد، این کنفرانس ) اشتر

  . هاي هوشمند برگزار شود همراه با کنفرانس سیستم

جلسه از چهارمین و پنجمین مصوبات  گزارشی از
  انجمنهیأت مدیره 

چهارمین و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن به ترتیب 
جلسات در سالن  2/2/1387و 6/12/1386 هاي در تاریخ

در این جلسات موارد زیر مورد . وزارت علوم، برگزار شد
  :گیري قرار گرفت بحث و تصمیم

کـه مکـانی در    اعالم نمودنـد  آقاي دکتر عامري •
تقاطع کارگر و جالل آل احمد براي دفتر انجمن 
طی یک قرارداد اجاره دو سـاله تحویـل گرفتـه    

هـاي   شده است و لذا از این پس انجمن سیستم

اي مسـتقل بـوده و    ران داراي دبیرخانـه فازي ایـ 
 .فعالیتهاي خود را در آنجا ادامه می دهد

موضوع تمایل دانشگاه تربیت معلم تهران  بـراي   •
هـاي فـازي    برگزاري دهمین کنفرانس سیسـتم 

مقرر گردید تـا  . مطرح شد 1389ایران در سال 
با بررسی پیشنهاد دانشگاه تربیت معلـم و سـایر   

ري در جلسـات آینـده بـه    گی پیشنهادها تصمیم
 . عمل آید

هاي دفتري  هیأت مدیره موافقت نمود تا فعالیت •
و اداري انجمن تحقیق در عملیات به طور موقت 

بـه عـالوه یـک نفـر     . در دفتر انجمن انجام شود
همکار تمام وقت براي فعالیت در دفتر بـه طـور   

 .مشترك تخصیص یابد

ل مقرر شد نسبت به تجهیز دفتر انجمن و وسای •
مورد نیاز دفتر اقدام شود تا در خرداد ماه 

 .کلیه امور انجمن در دفتر استقرار یابد1387

آقاي دکتر زارع گزارشی از روند پیشرفت امور  •
هاي فازي و  دومین کنگره مشترك سیستم

هاي  تقویم کنفرانس و زمان. هوشمند ارائه دادند
 . مهم بررسی و تصویب نهایی شد

دانشگر لوگوي پیشنهادي مقرر شد آقاي دکتر  •
هاي فازي ایران را  هاي سیستم براي کنفرانس

 .تدوین و در جلسات آینده ارائه نمایند

پیشنهاد حمایت انجمن از برگزاري دومین  •
دانشگاه صنعتی (کارگاه آمار و احتمال فازي 

 .به تصویب رسید) 1386اصفهان، اسفند

خبرنامه انجمن «نامه  متن پیشنهادي آیین •
تهیه شده توسط آقاي » هاي فازي ایران سیستم

ماده و  20دکتر پدرام مطرح و با اصالحاتی در 
 .تبصره به تصویب رسید 9

آقاي دکتر پدرام به عنوان مدیر مسئول خبرنامه  •
مقرر شد سایر اعضاي هیأت . انتخاب شدند

 .تحریریه در جلسات آینده تعیین شوند
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 .خواهد بود "وابسته"در سایر موارد، عضویت به صورت . منوط به  داشتن مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر است "پیوسته"عضویت  .2
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 .ریال است 000/50ریال و براي اعضاي وابسته  000/80حق عضویت ساالنه براي اعضاي پیوسته  .4

 :پرداخت حق عضویت به دو شکل مقدور است .5

i.  ان،هاي فازي ایربانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898واریز به حساب جاري شماره 

ii. ها و موسسات آموزشیپرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه.  
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  هانمایندگان انجمن در دانشگاه
  سرکار خانم دکترالهام احمدي

  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شهریار 

  آقاي دکتر شهرام رضاپور
   هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم عضو محترم

  سرکار خانم دکتر نازنین احمدي
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد ورامین

  جناب آقاي دکتر رضا عزتی
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

  جناب آقاي دکتر محمود اوتادي
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

  آقاي دکتر علويجناب 
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اراك

  سرکار خانم دکتر مهناز برخورداري
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

  جناب آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی
 تهران عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

  جناب آقاي دکتر رجبعلی برزویی
 یأت علمی دانشگاه شهید بهشتیعضو محترم ه

  جناب آقاي دکتر مدرس مصدق
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه یزد

  جناب آقاي عباس پرچمی
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

  مستجناب آقاي دکتر میش
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دانشگرامیرجناب آقاي دکتر 
  محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریفعضو 

  وند جناب آقاي دکتر ناصر میکائیل
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  اطالعیه
از استادان،  ي انجمن،خبرنامه نمودنرسانی و پر بار به منظور اطالعهاي فازي ایران انجمن سیستم

هاي مرتبط با در زمینه علمی لب و اخبارامطنماید تا دعوت میمند دانشجویان، محققان و افراد عالقه
  .هاي فازي ایران قرار دهندرا در اختیار خبرنامه انجمن سیستمهاي فازي سیستم
 علمی اخبـار ؛هااهـها، کارگهمایشبرگـزاري  اخبـار مربوط به : هاي مـورد توجه عبارتند اززمینـه
هاي نشریه و پایگاهمعرفی  ؛معرفی کتاب ؛هاي تحصیالت تکمیلیدوره آموختــگاندانش و هاگاهــدانش

  .و سایر مطالب خواندنیي برگزیده هامقالهو مراکز تحقیقاتی، معرفی  الکترونیکی
توانند از طریق آدرس زیر با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند، و یا مطالب خود را به مندان میعالقه

  . مه ارسال کنندنشانی پست الکترونیکی خبرنا
  .2، طبقه اول، واحد3خیابان کارگر شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه پنجم، پالكتهران،  :نشانی

  88639285  :تلفن و دورنگار
 niffs@hamoon.usb.ac.ir  یا  info@fuzzy.ir: پست الکترونیکی

mailto:info@fuzzy.ir
mailto:niffs@hamoon.usb.ac.ir
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  هاي فازي ایرانهاي فازي ایرانمزایاي عضویت در انجمن سیستممزایاي عضویت در انجمن سیستم
  هاي علمی انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش -1
در  (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشی انجمن - دریافت سه شماره از مجله علمی -2

  هر سال،
  .)چهار شماره در سال( دریافت خبرنامه انجمن -3

  

    هاي فازي ایرانهاي فازي ایرانحامیان و اعضاي حقوقی انجمن سیستمحامیان و اعضاي حقوقی انجمن سیستم
  ریزي آموزش عالیریزي آموزش عالیي پژوهش و برنامهي پژوهش و برنامهموسسهموسسه  ••

  ))دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان((جبري و کاربردهاي آن جبري و کاربردهاي آن هاي هاي قطب علمی روشقطب علمی روش  ••
  ))دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه شهید باهنر کرمان((هاي فازي و کاربردهاي آن هاي فازي و کاربردهاي آن قطب سیستمقطب سیستم  ••
  ))دانشگاه سیستان وبلوچستاندانشگاه سیستان وبلوچستان((هاي فازي هاي فازي مرکز پژوهشی سیستممرکز پژوهشی سیستم  ••
  هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريکمیسیون انجمنکمیسیون انجمن  ••

  دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریف  ••
  دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس   ••

  یاسوجیاسوج  دانشگاهدانشگاه  ••

  دانشگاه تفرشدانشگاه تفرش  ••

  دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاندانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  ••

  دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهاردانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار  ••
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