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  سرمقاله
در  ویبشماره خبرنامه و پس از تص سه دنبال انتشاره ب
در  امکان تا حدرنامه ـتحریریه مبنی بر اینکه خب تاهی

 ، ار شماره در سال منتشر شودـموعد مقرر به صورت چه
ترك ـنگره مشـمین کوـس زاريــزمان با برگـهم
هاي فازي و هوشمند در تیرماه در دانشگاه یزد یستمـس

ت تحریریه خبرنامه تشکیل و مقرر گردید اجلسه هی
به موقع آماده و در اختیار اعضاء  88شماره تابستان 

  . محترم انجمن قرار گیرد

و  ي محترماــر از کلیه اعضــریریه بار دیگــت تحـاهی
وسسات ها و مگاهــمن در دانشــنجان  اــایندگـنم

هاي زارشــار و گــنماید اخبآموزش عالی درخواست می
کاس در ـانع به منظورهاي فازي را یستمــمرتبط با س

یا  هاي فازيیستمــتر انجمن ســدف رنامه به آدرســخب
  .ال نمایندــارس ایران  ترونیکی خبرنامه ـآدرس الک

ردید تحریریه، مقررگــ اتهمچنین بر اساس مصوبه هی
رنامه ــمندان طرح خود را براي روي جلد خبکلیه عالقه

ترونیکی خبرنامه ـبه آدرس دفتر انجمن یا آدرس الک
از طرحهاي برگزیده به نحو شایسته . ارسال نمایند

  .قدردانی خواهد شد

  دبیر سر                                                      
  ت نهیمسحسن میش

  

  گفتگو
براي آنان که در زمینه » پروفسور کارو لوکس« :مقدمه
کنند، نامی  هوش مصنوعی فعالیت میهاي فازي و سیستم

اگرچه وي رسماً به عنوان استاد . آشنا و معتبر است
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران شناخته 

و  شود، ولی در زمینه علوم پایه، علوم اقتصادي می

اجتماعی و همچنین مهندسی صنایع نیز، مخاطبان زیادي 
مقاله علمی در  500عنوان کتاب، بالغ بر  9نگارش . دارد

مختلف داخلی و خارجی، ارائه بیش  مجالتها و  کنفرانس
هاي مختلف جهان و  سخنرانی کلیدي در دانشگاه 100از 

هاي صنعتی  هاي علمی بین دانشگاهی و پروژه همکاري
. کافی است تا او را یک چهره علمی شاخص بدانیممتعدد 

مدیریت و سازماندهی بیش از . اما این تمام داستان نیست
کنفرانس علمی در داخل و خارج، عضویت در تحریریه  50

مشارکت در علمی داخلی و خارجی،  مجله 20بیش از 
هاي علمی متعدد از جمله  تأسیس و مدیریت انجمن

انجـمن ران، ـترونیک ایـالک رق وـین بـمن مهندسـانج
بخش ایران، بخش  IEEEهاي فازي ایران، سیستم
هاي هوشمند در مرکز تحقیقات فیزیک نظري و  سیستم

ریاضیات نیز رویکرد مدیریتی او را در راستاي گسترش و 
همان طور که خود . دهد ترویج هدفمند علم نشان می

وعه این کند، از مجم دکتر لوکس در این مصاحبه اشاره می
توان الگویی براي نظام آموزش عالی کشور  ها می فعالیت

استخراج کرد؛ نظامی که به اعتقاد او دارد به بیراهه 
  . رود می

هاي او براي اصالح نظام آموزش عالی در ایران قابل  تالش
اکنون در این زمینه به عنوان  توجه است تا جایی که هم

وي از . غول استپرداز و مدرس به فعالیت مش یک نظریه
المللی  معدود اساتید ایرانی است که با وجود اعتبار بین

قبل از . است فراوان، به خارج از ایران مهاجرت نکرده
خواستم بپرسم که چرا با وجود این موانع و  مصاحبه می

سیستم آموزشی غلط هنوز در ایران مانده است؛ اما بدون 
در طول  این که این پرسش را مطرح کنم، پاسخم را

  .مصاحبه یافتم

خورشیدي به عنوان چهره ماندگار  1385در سال  یشانا
اگرچه معتقد است که تخصص . شناخته شده است

پدر علم رباتیک را  است، اما وي اش رباتیک نبوده اصلی
  .دنامن مینیز ایران 
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دکتر لوکس حق بزرگی بر گردن جامعه علمی ایران دارد 
با مروري کوتاه بر سوابق او سادگی  و این را هرکسی به

دکتر فاتحی، یکی از دانشجویان قدیمی . شود متوجه می
پروفسور لوکس، در جایی گفته بود نه تنها زبان از وصف 
دکتر لوکس و خدمات او به جامعه علمی کشور قاصر 
است، بلکه اگر کسی بخواهد خدمات ایشان را توصیف 

 .کند، زمان نیز براي این کار کافی نیست

  کارو  لوکسپروفسور گفتگو  با  

  سوابق تحصیلی  .1
از دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران در      1352من در سـال  

مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی برق و الکترونیک  
در آن زمـان در  . التحصیل شدم فارغ)  گرایش الکترونیک(

توانستیم با احراز شـرایط لیسـانس هـم     دانشگاه تهران می
لتحصیلی با مدرك لیسانس داشته باشیم که ا قاضاي فارغت

  .البته من این کار را نکردم

دکتـراي  . ادامه تحصیالتم در دانشگاه کالیفرنیا برکلی بـود 
هـا و   مهندسی با زمینه اصـلی مهندسـی کنتـرل سیسـتم    

دریافـت   1355در سال را زمینه فرعی آمار و اقتصاد مالی 
  .کردم

هـا   بود که در آن هایی در دوران دکتري موضوع کارم مدل
در کاربردهاي عملی مورد  1ریاضیات تصادفی نظریه جدید

بعـد از  . گرفت، مخصوصاً در اقتصاد مـالی  استفاده قرار می
                                                           
1 Stochastic Calculus  

بازگشــت بــه ایــران بــا توجــه بــه ایــن کــه تحقیــق روي  
 2قطعـی سخت بود، به سـمت کنتـرل    تصادفیکاربردهاي 
کـه  البته یک دلیل دیگر این مسأله آن بـود  . کشیده شدم

تصادفاً استاد دیگري در دانشگاه تهـران بـود کـه مباحـث     
همین دلیل به سـمت  به کرد و من  را تدریس میتصادفی 

ها که در آن زمان استاد نداشتند کشیده شـدم   سایر درس
 کنتـرل تصـادفی  وقت در دانشگاه تهـران   و در نتیجه هیچ

یکی از عالیق من در آن زمـان ایـن بـود کـه     . درس ندادم
ــرد  ــه     رویک ــائل هندس ــرل و مس ــت در کنت ــاي حال فض

هـاي   دیفرانسیل و رویکردهاي جبري در کنترل را با روش
تـر کنتـرل مقایسـه     هاي کالسـیک  جابجایی قطب و روش

. کـردم  کردم و در طراحی از این تناظرها اسـتفاده مـی   می
اگـر  ": کـردم کـه   مثالً به حل مسائلی از این دست فکر می

بسته سیسـتم در محـدوده   هاي غالب حلقه  بخواهیم قطب
خاصی باشد، این مسأله معـادل ایـن اسـت کـه چـه تـابع       

  "کنیم؟ نیمم اي را می هزینه

  هاي هوشمند اولین آشنایی جدي با سیستم .2
در دانشـگاه کالیفرنیـا برکلـی     1989و  1988من در سال 

ــودم  ــاتی ب ــت مطالع ــه . در فرص ــالها عالق ــه  در آن س ام ب
بیشتر وقت من در این هاي عصبی شروع شده بود و  شبکه

فرصت مطالعاتی صرف آشنایی بـا رویکردهـاي جدیـد در    
پس از بازگشت به ایران با توجه . هاي هوشمند شد سیستم

هـاي   ام بـه شـبکه   به این مطالعات و رونـد جهـانی، عالقـه   
هاي هوشمند بیشتر شد و در نهایت هـم   عصبی و سیستم

بـه  هـاي عصـبی مـرا     هاي هوشمند بیش از شبکه سیستم
هـاي فـازي در    تا قبل از آن زمان سیستم. خود جذب کرد

حاشیه کارهاي پژوهشی من قرار داشت ولـی بعـد از ایـن    
  .هاي فازي نشان دادم مقطع توجه بیشتري به سیستم

هاي فازي و الگوریتم ژنتیک بـه   هاي عصبی، سیستم شبکه
مدت دو دهه با رکود نسبی مواجه شده بودند، یـک دلیـل   

. هاي ریاضی آنها محکم نشـده بـود   بود که پایهاین امر آن 
                                                           
2 Deterministic  
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البته دالیل دیگري هم هست که بحث انگیز است و مـن  (
به همین دلیل محققان در ایـن  ) درباره آن بحث زیاد دارم

 "زاده"ها به تعداد خاصی از افراد از جمله شـاگردان   زمینه
محدود شده بود و هنوز موج انفجاري  3"هلند"و شاگردان 
عـالوه  . به وجود نیامده بود 90ي  و دهه 80ي  ههانتهاي د

ي علمی در مواجهه بـا ایـن    بر این دافعه زیادي در جامعه
نوع برخورد برخـی از دانشـمندان   . موضوعات وجود داشت

ي دین بـود و   مانند برخورد با یک مکتب الحادي در حوزه
در . شد هاي هوشمند به رسمیت شناخته نمی اصالً سیستم
قی عمومی از هوش مصنوعی صرفاً مواردي بود آن زمان تل

که به صورت نمادین با هوش مواجـه شـود و بقیـه مـوارد     
در واقع تفـوق یـک فلسـفه    . شد هوش مصنوعی تلقی نمی

ي موضوعات مرتبط با هوش  خاص باعث شده بود که دایره
ها در  آید که درهمان زمان یادم می. مصنوعی محدود بماند

تهران تعریفی که در بـاره هـوش   یک همایش در دانشگاه 
سـبکی در برنامـه   ": مصنوعی ارائه کـرده بودنـد ایـن بـود    

   "!!نویسی کامپیوتر

  

هاي هوشمند من خیلی زود حالت انتقادي پیدا  در سیستم
هاي شخصی مـن   البته این حالت انتقادي از ویژگی. کردم
ام را صـرف   عنوان مثال من نیمـی از عمـر علمـی    به. است

ام؛ امـا   کرد سیستمی به مسائل و کاربردها کـرده ترویج روی
کنم بگویم  ام بیشتر تالش می حاال در نیمه دوم عمر علمی

  . که کجا نباید از این رویکرد استفاده شود
                                                           
3 Holland 

هـاي هوشـمند وارد بحـث یـادگیري      من ابتدا در سیسـتم 
 بـه  ي نقاد پیوسـته و  تقویتی شدم، اما خیلی زود به حوزه

) دگیري پس از موفقیت یـا شکسـت  نه یا(یادگیري دائمی 
ــه   . روي آوردم ــتر در زمین ــر بیش ــال حاض ــوش "در ح ه

اگر شـناخت را از  . کنم فعالیت می "مصنوعی غیر شناختی
تـوان گفـت    ي عصب شناسی بررسی کنیم، می مبنا و پایه

کارهاي محاسباتی، استنباطی و اتخاذ تصمیم آینده نگرانه 
ودات دیگر اشـتراك  که با موج(در قشر بیرونی مغز انسان 

از مغز انسـان در    این قسمت. شود انجام می) زیادي ندارند
اي بـا توجـه بـه مـدلی کـه از دنیـاي        مواجهه با هرمسـأله 

ي هـر تصـمیم را بـه صـورت      پیرامون ساخته است، نتیجه
سـنجد و بهتـرین تصـمیم را اتخـاذ      مجازي با آن مدل می

جاي این کار  به. کنم من روي این زمینه کار  نمی. کند می
  .کنم مثالً در حال حاضر روي کنترل عاطفی کار می

در کنترل عاطفی سعی بر این اسـت کـه بـراي کنتـرل و     
گیري به جاي عقالنیـت کامـل ازعواطـف اسـتفاده      تصمیم
انجـام  فراینـد  سیستم کنترلی تالشی براي شـناخت  . شود

ــی ــد و  نمـ دهـ
بیشــــتر بــــه 

هــــا و  تــــنش
ــاطفی  رفتارعــ
ــتم  سیســــــ
 واکـنش نشــان 

کنــد کنترلــی را اعمــال کنــد کــه  دهــد و ســعی مــی مــی
این رویکـرد در کاربردهـاي   . را کمتر کند فرایندهاي  تنش

زیادي پیاده سازي شـده و عمـدتاً پاسـخ بهتـري از سـایر      
هاي حرارتـی   از جمله در سیستم. ایم ها گرفته کننده کنترل

 و تهویه مطبوع، کنترل الکتروموتورهاي متـداول و جدیـد  
هدایت   و) 5و مغناطیس دائم 4سوییچ رلوکتانسهمچون (

  .و ناوبري
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ام را صــرف  مــن نیمــی از عمــر علمــی 
ترویج رویکـرد سیسـتمی بـه مسـائل و     

ام؛ اما حاال در نیمـه دوم   کاربردها کرده
کــنم  ام بیشــتر تــالش مــی عمــر علمــی

نبایـد از ایـن رویکـرد    بگویم کـه کجـا   
 .استفاده شود
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ها در عالم واقعی، کنترل تطبیقی اسـت و مـا    اغلب کنترل
کنتـرل تطبیقـی   . غالباً به مدل ریاضـی دسترسـی نـداریم   

اصـوالً  . هاي عصبی داشته اسـت  سرنوشتی مشابه به شبکه
هاي عصبی سه علم  علم کامپیوتر، کنترل تطبیقی و شبکه

علـم کـامپیوتر،   . انـد  هستند و در ابتـدا یکـی بـوده   همزاد 
مهندسی کامپیوتر و تکنولوژي کامپیوتر به علـت اهمیـت   

کنترل تطبیقی . نکنولوژي دیجیتال رشد سریعی پیدا کرد
حتـی در زمـان   . هاي عصـبی دچـار رکـود شـدند     و شبکه

دانشجویی من کنترل تطبیقی تا حدودي بدنام هـم شـده   
انشـجویان مـاجراجو بـه دنبـال     د"بود و معروف بـود کـه   

  ."روند کنترل تطبیقی می

  

هـاي   هـاي فـازي و شـبکه    همراه با سیسـتم  90ي  در دهه
ــه      ــتی ب ــاي زیس ــی و رویکرده ــرل تطبیق ــبی، کنت عص

اهمیـت پیـدا کـرد و     "یادگیري در مهندسـی "محاسبات، 
در ایـران، مـا ایـن    . یادگیري تقویتی خیلی زود پـا گرفـت  

ه با یکی از پیشگامان کنترل بـا  شانس را داشتیم که همرا
یــادگیري تقــویتی، تحقیقاتمــان را در ایــن زمینــه شــروع 

لذا کشور ما در این زمینه جزء پیشگامان محسوب . کردیم
رویکرد ما از ابتدا این بود که این مسأله را از نظر . شود می

زیستی بیشتر قابـل توجیـه و ملمـوس کنـیم کـه تعبیـر       
در . وارد ایـن حـوزه شـد    90ي  عاطفی از همان اوایل دهه

ها هم بیشتر بـه دنبـال مـواردي بـودیم کـه از      سازي پیاده
  .تر باشد تر و ملموس لحاظ زیستی مقبول

  آینده کنترل عاطفی و هوش مصنوعی غیرشناختی .3
هاي هوشمند آن  بحث کنترل عاطفی در مقابل سایر روش

در سـاختار عصـبی انسـان    . طور که باید رایج نشده اسـت 
یعنی نه در . اطفه در قشرهاي میانی مغز قرار داردبخش ع

که ارتباط با دنیاي بیرون و شناخت (قشرهاي خارجی مخ 
النخـاع و نخـاع کـه     و نه در بخش بصـل ) را به عهده دارند

از نظـر  . کنند رفتارهاي حرکتی و تعادل بدن را کنترل می
روانشناسی هم عواطف به نوعی یک حالت ذهنی است و از 

نزدیـک اسـت و از    "شـناخت گـرا  "ي  ظ به حـوزه این لحا
هـاي   طرف دیگر ارتباط بسیار نزدیکی با تحریکات و پاسخ

نزدیـک   "رفتار گرا"ي  بدن دارند و از این نظر هم به حوزه
نتیجه این که عواطف موقعیتی بین شناخت و رفتار . است
بسیاري از منتقدان رویکرد شناخت گـرا و رویکـرد   . دارند

فهمنـد و بـه یـک نـوع      ل این دوگانی را مـی مبتنی بر مد
هـاي هوشـمندي    بسیاري از پدیـده . تقسیم معتقد هستند

ناشی از عملکرد بدن در اثر قرار گرفتن در شـرایط خـاص   
است؛ منتها سیگنال خاصی وجود ندارد که بتوان آن را به 
عاطفه تعبیر کرد و آن را بتوان هم شناختی و هم رفتـاري  

 "رفتـار "و  "شناخت "بندي به صورت  تقسیم. قلمداد کرد
  .وجود دارد و عواطف در مرز این دو است

عواطف از یک نظر بسیار در حال رشد است و آن هم غیـر  
 "هـا  ارتباط مـا بـین تصـمیم گیرنـده    "گیري در  از تصمیم

بسیار مهم است که این ارتباط متکی بـه ارتباطـات    ،است
یا مـدل   انـان به وسیله زبـابل بیـالنی یا قـد عقـصددرص
یعنی بتوانیم به کمـک عواطـف ارتباطـات ضـمنی     . نباشد

 دراین موضوع در دنیاي امروز بسیار بالنده و. داشته باشیم
 6یادگیري الکترونیکیحال رشد است از جمله در رباتیک، 

  . ...و 
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  رود به بیراهه می نظام آموزش عالی ما  .4

ران توانم ادعا کنم کـه در آمـوزش عـالی ایـ     من تقریباً می
نقش من البته بـه معنـاي مـدیریت از بـاال     . ام نقش داشته

نبـــوده، بلکـــه 
شــــتر بــــه یب

ــورت  صـــــــ
سـازي از   نمونه

ــوده  ــایین بـ پـ
مـــن . اســـت

عالوه بر الگوي 
ــعی   ــی، س عمل

هایم در این باره در هر موقعیتی دفاع کـنم   کنم از ایده می
  . و همکارانم را به این شیوه دعوت کنم

زش عالی بـر مبنـاي شـواهد    مدیریت آمو" متأسفانه بحث
گام اول در این . هنوز در ایران جا نیفتاده است ،7"ومدارك

رویکــرد ایــن اســت کــه در اهــداف آمــوزش عــالی تعمــق 
هـا بـا توجـه بـه آن اهـداف       گیـري  بیشتري بشود و جهت

هاي مـا از نظـر کـاري     در حال حاضر دانشگاه. تنظیم شود
لی خـوب کـار   کنند باید انجام دهند، الحق خی که فکر می

ها مرتبـاً   کنند؛ ولی شاهد هستیم که رتبه این دانشگاه می
کنند  علت این است که آن کاري که فکر می. آید پایین می

وظیفه اصلی آموزش عالی است، دیگر وظیفه آموزش عالی 
اگر قرار باشد آموزش عالی هدفش ایـن باشـد کـه    . نیست

اي  عـده  یک سري نظریه را بوسیله یک عده که بلدند، بـه 
هاي ما ایـن   خواهند یاد بگیرند منتقل کند، دانشگاه که می

التحصـیالن مـا کـه بـه      فـارغ . دهنـد  کار را خوب انجام می
رونـد معمـوالً از ایـن نظـر همیشـه       هاي خارج می دانشگاه

منتها اهمیت ایـن مسـأله در آمـوزش عـالی     . درخشند می
مـا هـم   هـاي   ي ارزیابی دانشـگاه  نحوه. رود دارد از بین می

یعنی به نظر من . معموالً به صورت امتحان پایان ترم است
گـاه رسـماً    هدف نهایی آموزش عالی در ایران، اگرچه هیچ
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شود، این است که آموزش عالی بایـد افـرادي را    گفته نمی
تربیت کند که یک سري مسـائل شـبیه بـه مسـائل یـک      

درسی خاص را حل کنند و همه هم این را به طـور   کتاب
  .اند پذیرفته ضمنی

  
مثالً کسی کـه  . معیار ارزش دادن به افراد هم همین است

آورد، در جامعه علمـی جایگـاه بزرگـی     در المپیاد مقام می
است به آن مهارت دسـت پیـدا    کند، چون توانسته پیدا می

چنین مهارتی در دنیاي امروز هـیچ ارزشـی نـدارد و    . کند
آمـوزش  . رود مـی  بنابراین آموزش عالی ما دارد به بیراهـه 

عالی باید اهداف دیگري را برآورده کند که متأسفانه ما به 
دنبال آن نیستیم، چون متوجه نیسـتیم کـه در دنیـا چـه     

هـاي   اتفاقاتی اقتاده است و بعضی از مواقـع هـم سیاسـت   
ما تازه چند سالی . شوند کالن اقتصادي در این راه مانع می

قال علم، تولیـد علـم   ایم که غیر از انت است که متوجه شده
  .هم مهم است

هاي علمی بسیار  در حال حاضر زمان دو برابر شدن دانسته
. فایـده اسـت   است تا حدي که انتقـال علـم بـی    کوتاه شده

ــه     ــد ک ــق ش ــگاهی موف ــد دانش ــرض کنی ــد  100ف درص
سه سال بعد این . هاي موجود در دنیا را منتقل کند دانسته
سـت و بـه همـین    هـاي موجـود ا   درصد دانسته 50مقدار 
سال است که  5-6ما حدود . درصد 25سال بعد  6ترتیب 

به نظر من هدف نهایی آموزش عالی در 
گــاه رســماً گفتــه  ایــران، اگرچــه هــیچ

شود، این است کـه آمـوزش عـالی     نمی
باید افرادي را تربیت کند که یک سري 

 کتــابمســائل شــبیه بــه مســائل یــک 
درسی خاص را حل کننـد و همـه هـم    

 .اند این را به طور ضمنی پذیرفته
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کنـیم در   ایـم و سـعی مـی    بـرده   به اهمیت تولید علـم پـی  
  .مقررات به آن اهمیت دهیم

ها به  هایی هم هست و باالخره برخی موقعیت البته مقاومت
. ستـتقیم نیـ ـها هـم معمـوالً مسـ    مقاومت. افتد خطر می
گوید مـن بـا    الف است، نمیـقیق مخسی که با تحـمثالً ک

گویـد ایـن مقـاالت کـه منتشـر       ام بلکه می تحقیق مخالف
ویند این مقاالت مـورد  ـگ شود ارزشی ندارد؛ یا مثالً می می

افل از آنکه سه چهار سـال طـول   ـغ. گیرند ارجاع قرار نمی
یـا  . یردـــ رار گـاع قـ ـاله مـورد ارجـ  ـکشد تا یـک مقـ   می

ت ـهم ممکـن اسـ  .... ردي بودن و ـرکاربـمسائلی مانند غی
هـا   کـدام از ایـن   در مورد تحقیقات مطرح شوند، ولی هـیچ 

کــردن یــا محــدودکردن  نبایــد دســتاویزي بــراي تعطیــل
  . قیقات باشدـتح

امـا  . ایم که تولید علم مهم اسـت  به هرحال این را فهمیده
است به این که فعالیت دانشگاهی  این اهمیت ترجمه نشده

اشد تا عوامل و فضاي مناسب براي تولید علم چگونه باید ب
مـورد  ) مثالً انتشار مقاله(معموالً نتیجه نهایی . فراهم شود

گیرد که البته مؤثر است و تاکنون تأثیرات  تشویق قرار می
اما مبناي ارزیابی هـم بایـد عـوض    . خوبی هم داشته است

یعنی مالك نباید این باشـد کـه دانشـجو چـه قـدر      . شود
اش ذخیره کرده است، بلکه باید ببینـیم   در ذهنمعلومات 

  .چه قدر توانایی پیدا کرده است

بـه   "انتقال علـم "نباید فراموش کنیم که تغییر دیدگاه از 
مثالً باید . اولین قدم است و االن کافی نیست "تولید علم"

تـوان بـه ارزش    اسـت، مـی   بدانیم علمی را که تولید شـده 
لـم بـه چـه قصـدي تولیـد      ایـن کـه ع  . تبدیل کرد یا خیر

التحصـیل شـده بـه     آیا دانشجوي فـارغ . شود مهم است می
تري دارد یا  ي این تولید علم موقعیت کاري مناسب واسطه

توانــد کــارآفرین باشــد یــا خیــر؟ تــأثیرات  خیــر؟ آیــا مــی
اجتماعی این مسأله چگونـه اسـت؟ ایـن مسـائل بایـد در      

طـرح  آموزش عالی ما مطرح باشد ولـی در حـال حاضـر م   
  . نیست

ام آموزش عالی نیست، اما بـه   ي تخصصی من اگرچه رشته
ام و هـم دیـدگاه    ي کافی در این باره تحقیـق کـرده   اندازه

. ي آمــوزش عــالی دارم اي و هــم تئــوري در زمینــه تجربـه 
کوشش من این است که رویکردهاي جدید را در آمـوزش  

دگاه عالی ایران جا بیندازم و همکارانم را قانع کنم کـه دیـ  
توجـه   ایجادتوانم ادعا کنم که در  می. موجود اشتباه است
  .ام تأثیر نبوده به تحقیق هم بی

نــه . هســتند انادتاســ ،کلیــد اصــلی ایــن تغییــر دیــدگاه
دهند و نه سیستم  توانند انجام اي می دانشجویان کار عمده

بایـد  . تواند این کار را یک طرفه به پیش ببرد مدیریتی می
ضــرورت تحــول را ) انادتیعنـی اســ (لی بدنـه آمــوزش عــا 

هاي مدیریتی بتواند تحـول   متوجه شود تا باکمک سیستم
  .را ایجاد کند

له در بسـیاري از کشـورهاي   ـر ایـن مســا  ال حاضـ ـدر ح
در بــراي مثــال کنسرســیومی . جهــان مــورد توجــه اســت

ـ  هاي گاهـدانش پـرداز و   ریهـراد نظـ ـکل از افـ ـمان متشـ ـآل
ــ ـــمج ـــري در زمی ــوـنه آم ــه  ـزش ع ــود دارد ک الی وج
هـاي   التحصـیالن دانشـگاه   ارغـاي از فـ  طقهـهاي من بکهـش
شورهاي ـاً کـ ـصوصـ ـمخ(تلف ـشورهاي مخـ ـمان در کـآل

ــ کیل دادهـتشــ) ومـان ســـجهــ ــن شــ. دـان ــا  بکهـدر ای ه
هاي مختلفی با هـدف تحـول آمـوزش عـالی در هـر       پروژه

ــی  ــف م ــه تعری ــرانس  منطق ــود و در کنف ــاي دوره ش اي  ه
هـاي   جربیات مجریان به اشتراك گذاشته شده و آمـوزش ت

اي انـدونزي،   هـاي منطقـه   شـبکه . گیـرد  جدید صوت مـی 
هـاي   آمریکاي التین و برخی کشورهاي آفریقـایی فعالیـت  

التحصـیالن   اي از فـارغ  در ایـران هـم شـبکه   . خوبی دارنـد 
مـن در برخـی   . هـاي آلمـان تشـکیل شـده اسـت      دانشگاه

ـ ا نـاي بیـ ـهـ  سـنفرانـک ی ایـن مؤسسـه بـه عنـوان     لملـل
  .ام تهـکاري داشــده همـدهنوزشـآم

  چه باید کرد؟ .5
قیق در هفـت هشـت سـال    ـش تحـ ـالی نقـوزش عـدر آم
یر در دنیا خیلی رشد کـرده اسـت و مـا هـم از لحـاظ      ـاخ
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ــ ــ. ایــم تهـشرفت خــوبی داشـــکمــی پی ي  هـبته بودجـــال
ش رقم خیلی نازلی است کـه حتـی در مقایسـه بـا     ـپژوه
البتـه ایـن بودجـه بیشـتر     . شورهاي ضعیف هم کم استک

 5/0درصـد بـه کمـی بـیش از      2/0است و از حـدود   شده
ضـمن ایـن   . درصد رسیده است؛ ولی هنوز خیلی کم است

. شـود  که همین بودجه هم در جاي مناسـب هزینـه نمـی   
براي صرف این بودجه در مسـیر درسـت، بایـد بـدانیم در     

اگـر  . خـواهیم  عی را مـی کشورمان چه نوع فعالیـت اجتمـا  
ي دانایی محور درست کنـیم، بایـد    خواهیم یک جامعه می

پیکربندي و زیرساخت آن به درسـتی و در همـان جهـت    
در مورد این که چه چیزهایی الزم است . فراهم شده باشد

ث ـتـوان بحـ   د، خیلـی مـی  ـر باشـ ـه مثمرثمـتا این بودج
ایر ـداي ســـاید فـــا یــک بحــث اساســی را نبـــامــ. ردـکــ
ــ ــ ثـبح ــا ک ــ. ردـه ـــف ـــرض ک ــیـنید ش ــ ما م واهید ـخ
اي بســازید کــه محصــول آن رادیوترانزیســتوري  ارخانهـکــ

اگر خط تولید تلویزیون را در این کارخانـه نصـب و   . باشد
اندازي کنید، از این خط هیچ وقت ترانزیستوري بیـرون   راه
تـان بـراي    گـذاري  اگر در یک جامعه تمام سرمایه. آید نمی

. تان آهن اسـت، نـه دانـش    آهن باشد، قطعاٌ محصولتولید 
تضـمینی وجـود   . عکس این قضیه همیشه درست نیسـت 
نیـاز بـه مـدیریت    . ندارد که دانش خود به خود تولید شود

به عنوان یـک شـرط     گذاري ریزي و سرمایه اما برنامه. دارد
ما ایـن پیکربنـدي را   . الزم و غیرکافی اجتناب ناپذیر است

انتظار داریم بدون هیچ گونه ورودي، دانـش   بلد نیستیم و
هـا معمـوالً    البته هنگام سـخنرانی . خود به خود ظاهر شود

ي علمی دانشمندان کهـن   تعریف و تمجید زیادي از سابقه
ولـی وقتـی پـاي    . شود ي ایرانیان به علم گفته می و عالقه

هـا   ریکاییـیم، به قول آمـ ـرس عمل و اختصاص بودجه می
در چنین . کنیمرج نمیـت خـالزم اسی که پول را آن جای

در هم ـق هرچه. شود ش تولید نمیـوقت دان  اي هیچ امعهـج
بنـابراین اول بایـد بودجـه وجـود     . دـمدیریت خـوب باشـ  

و در قـدم بعـدي مـدیریت قـوي بـراي ایـن       . باشد تهـداش
د و ـم باشـ ـاگـر بودجـه کـ   . دـاشـ ـب بودجه وجـود داشـته  

اشـد نـه تنهـا هـیچ نتیجـه      مدیریت خوبی بر آن حـاکم ب 
چشمگیري نخـواهیم داشـت بلکـه آن مـدیر را هـم تلـف       

  .ایم کرده

  کنترل کالسیک یا هوشمند؟ .6

کـه   در کاربردهاي مهندسـی کنتـرل  بسـیار مهـم اسـت     
. به صـورت ریاضـی تضـمین بـدهیم     هابتوانیم در مورد آن

همان طور که اشاره کردم پیـدا نکـردن تضـمین ریاضـی     
مانند کنترل تطبیقـی را دو سـه    ممکن است بحث مهمی

ولـی در بعضـی از کاربردهـاي    . دهه بـا رکـود روبـرو کنـد    
ممکن است یک بار شکست خیلی . کنترل این طور نیست
ها بار موفقیت کوچک نتیجـه بـدي    بد هم در برابر میلیون

ي متوسط را کاهش بدهیم مگر  یعنی بتوانیم هزینه. نباشد
  .به ازاي موارد استثنایی

اینکه منطق فازي در جهان به این صورت معـروف   قبل از
شود، در صنعت سیمان خیلی خوب جـاي خـودش را بـاز    

چون در این صنعت بحث هزینه مطـرح اسـت و   . کرده بود
مانند هدایت و ناوبري هواپیما نیسـت کـه شکسـت روش    
اعمال شده منجر به سقوط هواپیما شود و عواقب ناگواري 

  .در پی داشته باشد

کاربردهایی که تضمین ریاضی اهمیـت کمتـري    در چنین
هاي هوشمند مـورد اسـتفاده و مـورد عالقـه      دارد، سیستم

ي ایـن کاربردهـا در دنیـاي امـروز رو بــه      حیطـه . هسـتند 
ایم و حاال به  چون مسائل ساده را حل کرده. گسترش است
انـد و   تر شده مسائل اختصاصی. ایم تر رسیده مسائل پیچیده

ي کلی بیان کنیم بلکه هدف ما حل  یهالزم نیست یک قض
هـاي هوشـمند،    پیشـرفت سیسـتم  . ي موجود است مسأله
. آورد هاي ریاضی را با خود به همراه مـی  ها و اثبات تضمین

ضمن این که . البته ممکن است این پیشرفت سریع نباشد
پیدا کردن تضمین ریاضی براي مسائل کالسیک هم بسیار 

هـاي سـاده کننـده را     ضمشکل است، مخصوصاً وقتی فـر 
  .برداریم
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  هاي فازي سیستم .7

التحصیالن دانشـکده فنـی هسـتند و     پروفسور زاده از فارغ
ــران    ــگاه تهـ ــی از دانشـ ــالها هرکسـ ــاً در آن سـ طبیعتـ

ي تحصیل  شد، به خصوص اگر براي ادامه التحصیل می فارغ
رفت، با نام ایشان آشنا بـود   به دانشگاه کالیفرنیا برکلی می

اي و  آل حرفـه  زاده به عنـوان یـک نمونـه ایـده    و پروفسور 
قبل از مطـرح کـردن    "زاده". اجتماعی براي ما مطرح بود

ــتم  ــه سیس ــطه   نظری ــه واس ــازي ب ــاي ف ــات و  ه ي نظری
کاربردهایی که در مهندسی سیسـتم و مهندسـی کنتـرل    

هاي ایشان بعد  برخی از شهرت. انجام داده بود معروف بود
الشـعاع قـرار    فـازي تحـت   هـاي  ستمـریه سیـاز معرفی نظ

سور زاده را بــه ـروفـــپ. ده اســتـراموش شـــرفته و فـــگــ
 و همچنــین "هــا شناســایی سیســتم"ار ذگــ عنــوان بنیــان

   .شناختند می  8"هاي یادگیرسیستم"

هـاي فـازي بیـان شـد، زاده فکـر       زمانی که نظریه سیستم
کرد که این نظریه در مهندسی کنترل به این صـورت   نمی

ربرد پیـدا کنـد و بلکـه حتـی کنتـرل فـازي       اهمیت و کـا 
هـاي   ي نظریه در مهندسـی سیسـتم   ترین پیش برنده مهم

کـرد، شـاید از    اي مـی  بینـی  اگر چنـین پـیش  . فازي باشد
مهندســـــــی 
ــرل  کنتـــــــ

گیـــري  کنـــاره
کـرد و بـه    نمی

ســــــــــمت 
مهندســـــــی 
ــامپیوتر  کـــــ

البته . رفت نمی
ــت  زاده اهمیــ
مهندســـــــی 

کرده بود و پیش از کامپیوتر را در آن زمان به خوبی درك 
هـاي فـازي بـه مهندسـی      ي سیسـتم   مطرح کردن نظریـه 
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تــرین نقــش را در  کــامپیوتر وارد شــده بــود و شــاید مهــم
او . گیري مهندسـی کـامپیوتر در دنیـا داشـته باشـد      شکل

خواهد برتري علمـی و اقتصـادي    معتقد بود اگر آمریکا می
نولـوژي  خود را در دنیا حفظ کند، باید علوم کامپیوتر و تک

کــامپیوتر بــه مهندســی کــامپیوتر ارتقــاء پیــدا کنــد و در 
  .ي مجزا مطرح شود ها تحت عنوان یک رشته دانشگاه

هاي فـازي در کـامپیوتر و نـه در     کرد سیستم زاده فکر می
وجود برخی دانشجویان ایشان . کند کنترل کاربرد پیدا می

از جمله مرحوم دکتـر طحـانی کـه در مهندسـی کنتـرل      
کرد و اصرار ایشان به همکاري بـا زاده، باعـث    میتحصیل 

ایـن  . شد نظریه فازي به مهندسـی کنتـرل راه پیـدا کنـد    
اتفاق باعث شد تا مهندسی کنتـرل بـانی و نـاجی نظریـه     

ي  بدون مهندسـی کنتـرل نظریـه   . هاي فازي شود سیستم
. جـا کـاربرد وسـیع پیـدا نکـرد      هاي فازي در هیچ سیستم

ــابقه او د  ــخص زاده و س ــود  ش ــرل و وج ــی کنت ر مهندس
اما بیشتر از آن . دانشجویان کنترل در این مسئله مؤثر بود

ــت ــروش     موفقی ــیع و پرف ــاربرد وس ــادي و ک ــاي اقتص ه
محصــوالت تجــاري باعــث مطــرح شــدن و موفقیــت      

در عرصـه تکنولـوژي کاربردهـاي    . هاي فازي شـد  سیستم
هاي فازي ظهـور کـرده بـود، از جملـه      متعددي از سیستم

هـاي   کـه سیسـتم   امـا هنگـامی  . السیر ژاپن ي سریعقطارها
فازي در صنایع خانگی با موفقیت روبـرو شـدند، مزیـت و    

چـرا کـه در   . هاي فازي بیشتر نمایـان شـد   برتري سیستم
ها نفر با پول خودشـان رأي دادنـد کـه ایـن      اینجا میلیون

  .کند هاي سابق کار می سیستم بهتر از سیستم

عکاسی هنرمندانـه از طبیعـت و    80ي  مثالً در اواخر دهه
مناظر به عنوان یک تفریح بسیار رایج شده بـود و مهـارت   

در آن شرایط تصاحب سـهم حتـی   . بسیاري را نیاز داشت
یک درصد از بازار بسیار مهـم بـود و موفقیـت بزرگـی بـه      

هایی را به  در این میان یک شرکت، دوربین. رفت شمار می
ناگهـان بـه   . درک کار می بازار عرضه کرد که با منطق فازي

آوري ایــن شــرکت توانســت در بــازار ســهم  طــور شــگفت

ي  بـــدون مهندســـی کنتـــرل نظریـــه
جـا کـاربرد    هاي فـازي در هـیچ   سیستم

شخص زاده و سـابقه  .  وسیع پیدا نکرد
او در مهندســــی کنتــــرل و وجــــود 
دانشجویان کنترل در این مسـاله مـؤثر   

ــود ــت . ب ــتر از آن موفقی ــا بیش ــاي  ام ه
اقتصــادي و کــاربرد وســیع و پرفــروش 
محصوالت تجاري باعث مطرح شـدن و  

 .هاي فازي شد مموفقیت سیست
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چیزي که غیر قابل باور . دورقمی فروش را از آن خود کند
  .بود

هـاي لباسشـویی مبتنـی بـر      پس از آن به سرعت ماشـین 
منطق فـازي بـه بـازار آمدنـد و همـان موفقیـت دوربـین        

  .عکاسی تکرار شد

فازي و کنترل فـازي، خـود را    بنابراین قبل از اینکه منطق
در دنیاي علوم و تکنولوژي به اثبـات برسـاند خـود را وارد    

ي اقتصادي خودش را  زندگی روزمره مردم کرد و در عرصه
  .نشان داد

  هاي فازي آینده سیستم .8
کـنم بقایـاي منطـق فـازي بـه تـدریج        بینی مـی  من پیش

 هاي ستمـهاي سی ریهـت بدهد و نظـمیت خود را از دسـاه
 ردد و ازـرگـ ـاش ب باتیـــ اسـهـاي مح  ثـــازي به بحـــف

مـن  . هاي تقریبی فاصله بگیرد و استدالل 9آنگاه-قواعد اگر
  .کنم همین اتفاق هم در مورد کنترل فازي بیفتد فکر می

  یک خاطره .9
کردم، همیشه برایم سـؤال   موقعی که در ایران تدریس می

ــد     ــازي را بای ــدر منطــق ف ــه پ ــود ک ــ "زاده"ب ــا نامی د ی
. گفـتم  مـی  "عسـگرزاده "آن موقع به ایشـان   "عسگرزاده"

اش مهندسی نبود، ولی  همسر من هم با وجود اینکه رشته
با منطق فازي و کاربردهاي آن آشنا بود و ایشان را با نـام  

وقتی در برکلی بـودیم، بـار اولـی کـه     . شناخت می "زاده"
 "عسـگرزاده   لطفـی "ایشان با من تمـاس گرفـت، خـود را    

عرفی کرده بود و همسر من که گوشـی را برداشـته بـود،    م
این مـاجرا را مـن ابتـدا ایـن طـور      . ایشان را نشناخته بود

. صـدا کنـیم   "عسـگرزاده "تعبیر کردم که ایشـان را بایـد   
ها خود را با نـام   مخصوصاً که خودشان هم در جمع ایرانی

اما بعداً به این نتیجه رسـیدم کـه   . کردند کامل معرفی می
و با ایـن نـام   . شناسند می "زاده"ام دنیا ایشان را با نام تم

انـد و اگـر    است که در جهان تبدیل بـه یـک چهـره شـده    
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صــدا بـزنیم، حتــی ممکــن اســت   "عســگرزاده"ایشـان را  
از آن بـه بعـد   . ایرانیان هم، مثل همسر من، او را نشناسند

  .کنم خطاب می "زاده"ایشان را 

ي ایشان، یک  ت که در دورهاي اس  دهنده دوگانی این نشان
ي مـا، درآمریکـا وجـود داشـت و چـون       نسل قبل از دوره

ــین   جامعــه ــوز تحمــل و ظرفیــت تعامــل ب ــا هن ي آمریک
ي  بـود، اکثـر جامعـه    هاي مختلف را کسـب نکـرده   فرهنگ

مهاجر مجبور بودند اسـم خودشـان راسـاده و یـا خالصـه      
  .کنند

  هاي علمی تخصصی نقش انجمن .10
ــق  ــه موف ــن دو تجرب ــودن   م ــد ب ــاکی از مفی ــه ح دارم ک

هـاي دانشـجویی    هاست اول شـاخه  هاي این انجمن فعالیت
IEEE هاي ایران براي سه سال  در ایران بود که در دانشگاه

) دو سال دانشگاه تهران، یک سال دانشگاه شریف(متوالی 
ایـن  . ي اول را احـراز کردنـد   رتبـه  IEEEدر منطقه هشت 

هـاي   ر نشد کـه کنفـرانس  موفقیت در هیچ جاي دنیا تکرا
. معتبر علمی با مـدیریت کـامالً دانشـجویی برگـزار شـود      

اش از  هـاي دانشـجویی هـم نقطـه شـروع      بیشتر کنفرانس
  .جا بوده است همین

ي دوم انجمنی بود کـه بیشـتر یـک جمـع ضـمنی       تجربه
هایی که تحقیقـاتم را در   در سال. دانشجویی بود تا انجمن

در دانشـگاه تهـران شـروع     هاي هوشـمند  ي سیستم زمینه
دکتـر هاشـمی   (کرده بودم، دوستانی در دانشگاه امیرکبیر 

، )دکتـر سـاداتی  (، دانشـگاه شـریف   )گلپایگانی و همکاران
و مرکـز تحقیقـات   ) دکتر میرزایـی (دانشگاه علم و صنعت 

بودند کـه در ایـن زمینـه بـه     ) دکتر بدیع(مخابرات ایران 
هـاي   م کـه تکنیـک  ما متوجـه شـدی  . پرداختند فعالیت می

را در ....) هاي فـازي و   هاي عصبی، سیستم شبکه(یکسانی 
کنیم و این تجربـه   هاي کاربردي متفاوت استفاده می حوزه

ي دیگر انتشار پیدا کند  اي به حوزه باید به سرعت از حوزه
بنابراین بـدون  . هاي رسمی جوابگوي این نیاز نبود و کانال
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کل بگیرد، یـک سـري   این که انجمن دانشجویی خاصی ش
سمینارهاي دانشجویی مشترك در هر یـک از ایـن مراکـز    

ــردیم  ــزار ک ــروه . برگ ــن گ ــد از آن ای ــمینارهاي   بع ــا س ه
گذاري کردند که هنوز در  دانشجویی بین دانشگاهی را پایه

بـا ایـن حرکـت تحقیقـات     . ایران منحصـر بـه فـرد اسـت    
و اري و رهبري شد ذگ هاي هوشمند در ایران بنیان سیستم

ایـن امـر منجـر بـه تشـکیل      . رشد قابل توجهی پیدا کـرد 
هــاي هوشــمند در مرکــز تحقیقــات  پژوهشــکده سیســتم

فیزیک نظري در ریاضیات شد که هنـوزهم فعـال اسـت و    
ــدازي و سرپرســتی آن از ســال  راه ــا  1372ان ــه  1376ت ب

  .ي من بود عهده

در هر دوي این موارد استاد و دانشجو در کنار هم بودنـد،  
  .ه وجه اصلی دانشجویان بودنداگرچ

هـا مهـم اسـت درك نیـاز      آنچه که در راهبري این انجمن
آنچه باعث شد ایـن دو تجربـه   . بیرونی و توجه به آن است

ي  موفق باشد، هدایت مناسـب نیـازي بـود کـه در جامعـه     
توان همیشه بـا   طبیعتاً این نیاز را نمی. علمی وجود داشت

بعضـی مواقـع تکـرار    . دتکرار کارهـاي قبلـی بـرآورده کـر    
بـراي  . شـود  داري منتهی مـی  کارهاي قبلی به نتایج خنده

. شـد  ها کارگاه آموزشی برگزار نمـی  مثال قبالً در کنفرانس
هایی که برگزار کرده بـودم، چنـد    من در یکی از کنفرانس

کارگاه هم برگزار کردم که بـیش از حـد تئـوري بودنـد و     
ین لحاظ قابـل انتقـاد   و از ا. ي عملی نداشتند خیلی جنبه

اما خیلی مورد استقبال قرار گرفت و از خود کنفرانس . بود
جالب است که از آن زمان بـه  . بیشتر مورد توجه واقع شد

دانـد کـه حتمـاً     بعد هر کنفرانسی خودش را موظـف مـی  
هایی کـه جنبـه    کارگاه آموزشی برگزار کند، آن هم کارگاه

    !شان زیاد باشد تئوري
  مغربی محمد قاضی

،گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرایندها(  
)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  

  هاي برگزار شده گزارش گردهمایی

 هاي فازي و هوشمند سومین کنگره مشترك سیستم

هاي فازي و هوشمند ایران  سومین کنگره مشترك سیستم
س هاي فازي و دهمین کنفران نهمین کنفرانس سیستم(

وزارت علوم، تحقیقات و «با حمایت ) هاي هوشمند سیستم
انجمن « و  » هاي فازي ایران انجمن سیستم«، »فناوري
تیر ماه  26 تا 24در روزهاي » هاي هوشمند ایران سیستم
به میزبانی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد با حضور   1388

  نفر از پژوهشگران، استادان و دانشجویان 300حدود  
ها و مراکز پژوهشی سراسر  الت تکمیلی از دانشگاهتحصی

خانه کنگره  مقاله به دبیر 560تعداد . ایران برگزار شد
مقاله در  92ارسال شده بود که پس از داوري مقاالت، 

ي  مقاله در زمینه 115هاي فازي و  ي سیستم زمینه
هاي هوشمند پذیرفته شد که از این تعداد، به  سیستم
  . قاله به صورت سخنرانی ارائه گردیدم 94و  74ترتیب 

  

برگزار 1388تیر  24تاحیه که صبح روز ـدر مراسم افت
، )دبیر کنگره( دقـمص شد، به ترتیب آقایان دکتر مدرس

آقاي  ،)رئیس دانشگاه یزد( بديـدکتر میرمحمدي می
 ، دکتر سیدمحمود طاهري)معاونت استانداري یزد( بابائیان

و دکتر ) ایرانهاي فازي  یس انجمن سیستمنایب رئ(
 هاي هوشمند یس انجمن سیستمرئ( محمدرضا اکبرزاده

  . سخنرانی نمودند )ایران
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سخنرانان کلیدي این کنگره آقایان دکتر سیدمحمود 
هاي  در کنفرانس سیستم(طاهري و دکتر رجبعلی برزویی 

، دکتر علیرضا زاده رضا اکبر و آقایان دکتر محمد) فازي
هاي  در کنفرانس سیستم(جید نیلی عابدین و دکتر م

  . بودند) هوشمند

  
، »گامان کویر یزدـشرکت پیش«شایان ذکر است که 

هاي آن در دانشگاه  ردـهاي فازي و کارب یستمـقطب س«
ایع ـازمان میراث فرهنگی، صنـس«، »رمانـهنر کشهید با

در ـت صـرکـش«، »زدـتان یـري اسـردشگـتی و گـدس
اداره «و » یزد اي طقهـرق منـبرکت ـش«، »یستمـس

امیان این ـنیز ار ح  »المی یزدـفرهنگ و ارشاد  اس
هاي  صنعت و سیستم«زاري میزگرد ـبرگ. نگره بودندـک

ي انجمن  ، تشکیل جلسه هیات مدیره»هوشمند
ي این انجمن و توزیع  هاي فازي، برپایی غرفه سیستم

برگزاري تورهاي بازدید از مراکز  وخبرنامه انجمن، 
اي این کنگره  هاي حاشیه ریخی یزد، از برنامهتا -فرهنگی

  . بود

 1388تیر ماه  26ظهر روز جمعه  درمراسم اختتامیه 
رس ددر این مراسم، نخست آقاي دکتر مبرگزار شد، 

هاي کنگره ارائه گزارشی از برنامه) دبیر کنگره(مصدق
اندرکاران و حامیان کنگره تشکر نمودند، دادند و از دست
ي در باره) ریاست دانشگاه یزد(ر میبدي سپس آقاي دکت

 .ه گسترش علم سخنانی ایراد کردندضرورت توجه بیشتر ب
) هاي فازيدبیر علمی کنفرانس سیستم(آقاي دکتر ترابی 

ي هها و مقاالت کنگره و نحونیز گزارشی از سخنرانی
موعه ـودند مجـه دادند و اعالم نمـها ارائهـالـداوري مق

راي ـاپ و بــده چـاه آینــنگره تا دو مـاالت کـمق
آقاي دکتر گاه آن. دـنندگان ارسال خواهد شـکتـرکـش

سید محمود طاهري ضمن سپاسگزاري از زحمات و 
اندرکاران مربوطه، هاي مسئولین کنگره و دستتالش

هاي سمینار و کنفرانس سیستم 9اي از برگزاري تاریخچه
  .فازي بیان داشتند

  

ي ان اعالم نمودند که نخست دو سمینار در دههـایش
گاه شهید باهنر کرمان در زمینه ـدر دانشاد ـهفت

ایت ـا حمـپس بـد؛ سـزار شـازي برگـهاي فمجموعه
سومین  1381ران، در سال ـار ایـمن آمـمی انجـعل
ستان و ـگاه سیـازي در دانشـهاي فستمـینار سیـسم
د از آن ـبع. دـزار شـرگسترده بـور گـستان و به طـوچـبل
هاي لران در ساـازي ایـهاي فیستمــنفرانس سـک

ازندران، ـگاه مـب در دانشـبه ترتی 1385و  1383، 1382
المی ـگاه آزاد اسـو دانش) ع(ینـام حسـگاه امـدانش
پس با هماهنگی انجمن ـس. ردیدـزار گـیراز برگـش

هاي هوشمند، هفتمین تا نهمین کنفرانس سیستم
نفرانس ـا کـوام بـور تـبه ط(ران ـازي ایـهاي فیستمـس
و  1387 ،1386هاي الـدر س) مندـوشـهاي هستمـسی

تر ـالک اشـهد، مـردوسی مشـهاي فگاهـدر دانش 1388
نین ان همچـایش .تـده اسـزار شــزد برگـران و یـته

هید ـگاه شـواست دانشـاعالم نمودند که بنا به درخ
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هاي یستمـس ات مدیره انجمنـت هیـوافقـتی و مـبهش
هاي فازي ایران یستمـنفرانس سـازي ایران، دهمین کـف

   . گاه برگزار خواهد شدـدر سال آینده در این دانش

امیه با اهدا لوح به اعضاي کمیته علمی ـراسم اختتـم
چنین به سخنرانان  هاي فازي و هوشمند و هم سیستم

   .به پایان رسید ، کلیدي کنگره
  ،هاي فازي دبیر کمیته علمی سیستم( زه ترابیحم

)هاي فازي و هوشمند سومین کنگره مشترك سیستم   

  هاي فازي و کاربردهاي آنسیستم سمینار
ستان و ـگاه سیـهاي فازي دانشستمـی سیـمرکز پژوهش

هاي فازي ایران و ستمـوچستان با همکاري انجمن سیـبل
اهنر کرمان در ازي دانشگاه شهید بـهاي فستمـقطب سی

هاي یستمـمینار سـس 1388خرداد ماه  7 و 6خ ـتاری
ت ـردهاي آن را در قالب ارایه هشـاربـازي و کـف
خنرانان مدعو وحدود ـط سـساعته توسخنرانی یکـس

هاي زیر اي در زمینهخنرانی بیست دقیقهـبیـست س
  :برگزار نمود

  منطق و ریاضیات فازي،  •
  بهینه سازي فازي،  •
   اتوماتاي فازي، •
  نرم،  رایانش •
  جبر فازي،  •
  ،آمار و احتمال فازي •
  .آنالیز عددي فازي •

نندگان و ارایه کنندگان کرکتش ،مینارزاري سطی برگ در
عنوان شده به  در ارتباط با موضوعات جدید در زمینه هاي

هاي مرکز پژوهشی سیستم. بحث و تبادل نظر پرداختند
مان با برگزاري خرداد ماه همز 6فازي همچنین از تاریخ 
هاي الکترونیکی مجله نسخه ریافتسمینار مذکور، امکان د

براي  طریق آدرس زیر را از  (IJFS)هاي فازيسیستم
  .تـفراهم نموده اسوم ان محدود براي عمـدت زمـم

xdefault.asphttp://www.usb.ac.ir/fuzzy/  

  )گاه سیستان و بلوچستاندانش(حسن رضایی 

سومین کارگاه ابرساختارهاي جبري و ریاضیات 
  فازي

اضیات ـري و ریـــارهاي جبـ ـاختـــاه ابرسـارگـ ـسـومین ک 
ــا همکــاري   1388تیرمــاه  11و  10فــازي در روزهــاي  ب

هـاي فـازي   میستـب سـ ـقطـ  ،ازيـهاي فیستمـانجمن س
در ازندران ـگاه مـــو دانشــدانشــگاه شــهید بــاهنر کرمــان 

ارهاي جبــري و ریاضــیات ـاختـــابرس ژوهشیـرکز پـــمــ«
در ایــن . دـردیـــزار گـدران برگـــازنـــگاه مـدانشــ» فــازي

دانشـجوي   60و هیات علمی و بـالغ بـر   ـعض 30اه ـارگـک
مقالــه بصــورت  5تحصــیالت تکمیلــی حضــور داشــتند و 

صی ارائـه  ـورت تخصـصه اله بـمق 17نرانی عمومی و ـسخ
ز پژوهشـی ابرسـاختارهاي   ـمرکـ فتنی اسـت کـه   ـگـ  .شد

در همین شماره خبرنامه معرفـی   ات فازيیـضجبري و ریا
  .استشده 

)نمازندرادانشگاه ( رضا عامري  

  IFSA 10 کنفرانس گزارشی از
در روزهاي  IFSA–2009 / EUSFLAT-2009  سـنفرانـک
تیـر   29برابر ( 2009والي ـارم جـست و چهـستم تا بیـبی
ـ ) 1388رداد ــما 2 اـت کننـده از  تـشرکـ  600دود ا حـ ـب
ـ ا ـر دنیـراسـس المللـی  نمـن بـی  انج" مـی  ایـت عل ا حمـب
اوري ـایی منطق و فنـانجمن اروپ" و  11 "هاي فازيتمسی
زار کشور پرتقال برگـ پایتخت  هر لیسبونشدر   11 "ازيـف

 .  گردید

                                                           
10

  International Fuzzy Systems Association = IFSA 
11

   European Society for Fuzzy Logic and Technology = 
EUSFLAT 

http://www.usb.ac.ir/fuzzy/
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ـ ـهرانیـخنـس هز ـالن مجـ ـسـ  5زمان در ـور همـ ـطـ ه ا ب
هاي گروهها در الهـام مقـن دوره تمـدر ای. دـشزار میـبرگ

یرنده ـده و هــر گــروه در برگـــبنــدي شــمختلــف دســته
ها سخنرانی .تا بودـم و در یک راسـته به هـاالت وابســمق

ــود ـدي شـــبنــسیمـلی تقـــوع کـــموضــ 20در   کــهده ب
: ورت بـود ـوعات کلی بدین صـ ـدادي از موضـن تعـاویـعن

ــ ــ عهوـمجم ــا و منط ــ ـه ــازي، اس ـــق ف ریبی و ـتدالل تق
هاي رم، روشـن شــانـرایازي و ـسینهـرم، بهـن رایـانــش

 العاتـابی اطـ ـازیـب یق، ـادقـال نـار و احتــازي در آمــف
ریه ــازي، نظـگو فـناسی الـردازش تصویر و بازشـ، پازيـف

نـرم   رایانشمند، ـهاي هوشاملـنرم در ع شـانـرایامکان، 
ـ املی، ـوندي و تکـ ـهـاي پیـ  ستمیـدر س نـرم بـا    شـرایان
هـاي تطبیقـی   یـادگیري و سیسـتم  بی، ـهـاي عصـ  هکـشب
  . ازيــف

االت به صورت الکترونیکی ــموعه مقجت که متنی اسفـگ
. کنندگان قرار گرفتصفحه در اختیار شرکت 1900در  و 

ارائـه  شـرح زیـر    لیدي بـه ـکـ  خنرانیـسـ  ارچهـ همچنین 
 :گردید

• "Casual Communication with Robots using 
Speech Recognition Module", By: K. 
Hirota, F. Dong (Japan). 

• "Fuzzy Logic in Machine Learning", By: E. 
Hüllermeier (Germany). 

• "Capacities and the Choquet Integral in 
Decision Making: a Survey of Fundamental 
Concepts and Recent Advances", By: M. 
Grabisch (France). 

• "Fuzzy Systems, Choice Paradoxes and 
Optimal Committees", By: H. Nurmi 
(Finland). 

بـه شـرح زیـر برگـزار     سـاعته   3دوره آموزشی  5از طرفی 
  :گردید

• "Fuzzy Modeling: Fundamentals, Design 
and Challenges", By: Witold  Pedrycz 
(Poland). 

• "A Unified View of Uncertainty Theories", 
By: Didier Dubois (France). 

• "Soft Computing for Sensor and Algorithm 
Fusion", By: James M. Keller (USA). 

• "Introduction to Fuzzy Networks", By: 
Alexander Gegov, Nedyalko Petrov 
(Bulgaria). 

• "Visual Clustering Methods", By: 
James C. Bezdek (USA). 

ران قبلـی و  ـده بـا دبیـ  ـام شـ ـهاي انجـ گیـهماهن بقـط
هـاي  یستمـمن سـ ـکـه انجـ   ردیدـمقـرر گـ   ،IFSAجدید 

ـ    ازي ایران و انجمـن سیسـتم  ــف  ههـاي هوشـمند ایـران ب
  .شوند  IFSAحقوقی صورت مشترك عضو 

)قزوین امام خمینیدانشگاه (بندي عباسید عس  

  هاي آینده گردهمایی

  چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردي ایران 
ـ ـنفرانس ریاضـارمین کـچه تـا   19 ازران ـردي ایـ ـی کارب
ــ 21 ــ 88فندماه ـاس ــتان ـدر دانشگ ــتان و بلوچس اه سیس
عات وـکـه موضـ  بـا توجـه بـه ایـن     .دـواهد شـ ـخزار ــبرگ

ــاربرد سیســتم  ــا ک ــرتبط ب ــمند در  م ــازي و هوش ــاي ف ه
از  توجـه کنفـرانس اسـت،   مـورد  هاي از زمینهیات  ـریاض
ت در ایـن  ـاله و شرکـ ـــ ارائـه مق  بـراي لیه عالقمندان ـک

بـر   تـفتنی اسـ ـگـ  .ل مـی آیـد  ـکنفرانس دعوت به عمـ 
هاي به عمل آمده از سوي کمیته علمـی  اس هماهنگیـاس
نس پـس از طـی   نفراـکـ  يزیدهـبرگـ االت ـمق ،نفرانسـک
له ـــ ـمج"ایی از ـهامهــدر ویژه ن ،مجـدد راحل داوريـم
 "تن انجمن ریاضی ایرانـبول"، "رانـهاي فازي اییستمـس
خواهند اپ ـبه چ ،"اتمجـله ایـرانی تحـقیق در عملـی"و 
  .دیـرس

  حسن میش مست نهی
  )نماینده انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان(
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  یپژوهشمراکز رفی مع
ابرساختارهاي جبري و ریاضیات  یپژوهشمرکز 
 فازي

مرکز پژوهشی ابر ساختار هاي جبري و ریاضیات "
با هدف فراهم آوردن محیط مناسب جهت انجام   12"فازي

هاي پژوهشی در دو زمینه ابرساختارهاي جبري و فعالیت
این مرکز در اردیبهشت سال . ریاضیات فازي تاسیس شد

با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به طور رسمی  1385
هاي ارزنده باتوجه به فعالیت. فعالیت خود را آغاز کرد

صورت چاپ ه که ب محققان داخل کشور در دو زمینه فوق
هاي داخلی و مقاالت معتبر در مجالت علمی، همایش

خارجی، و تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
رمان، ـباهنر ک از جمله  دانشگاه شهیدها در برخی دانشگاه

گاه مازندران، ـدانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانش
ستان و بلوچستان  بخوبی توان ـگاه سیـدانشگاه یزد، دانش

. علمی محققان داخلی در این دورشته علمی مشهود است
خصوص اینکه  مقاالت متعددي از کاربردهاي نظریه ابر ه ب

ي در نظریه فازي و بالعکس در سالهاي ساختارهاي جبر
همزمان  با  1384در سال  . اخیر  به چاپ رسیده است

المللی ابرساختارهاي نهمین کنفرانس بین«برگزاري 
در دانشگاه مازندران » AHA 2005جبري و کاربردهاي آن 

یرکنفرانس به سه پیشنهاد از طرف اینجانب بعنوان دب
که مورد استقبال قرار گردید  کـمیته علـمی کـنفرانس

این  .نجانده  شدـنهایی کنفرانس گ يدر قطعنامهو گرفت 
  :عبارت بودند از هاپیشنهاد

تاسیس مرکز پژوهشی ابرساختارهاي جبري و  .1
 ریاضیات فازي در دانشگاه مازندران، 

چاپ و انتشار یک مجله علمی بین المللی در زمینه  .2
 ابرساختارهاي جبري، 
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 .مللی ابرساختارهاي جبريتاسیس انجمن بین ال .3
تاسیس مرکز پژوهشی اولین قدم در راه تحقق 

گیري با پی مید استباشد که اپیشنهادات فوق می
دو پیشنهاد دیگر نیز در آینده نزدیک عملی  ،مرکز
  .گردد

  :پژوهشی به قرار ذیل است اهداف این مرکز
هاي فراهم آوردن محیط مناسب جهت انجام فعالیت .1

زمینه ابرساختارهاي جبري، ریاضیات تحقیقاتی در 
 ،فازي و پیوند بین آنها

ایجاد مکانی براي بحث و تبادل نظرهاي علمی، در  .2
قالب برگزاري سمینارها، کارگاهها و میزگردهاي  

  ،علمی

جمع آوري منابع علمی بصورت کتاب ، مجله، نرم  .3
رساختارهاي جبري  افزار و مقاالت علمی در زمینه اب

 زي،و ریاضیات فا

هاي تحقیـقاتی  محققان داخل و مـعرفی فعالیت .4
هاي مرتبط با مرکز و ایجاد ارتبـاط و خارج در زمینه

هاي علمی مشترك بین محققان داخلی و همکاري
 ، خارجی

مجله تخصصی در زمینه  و چاپ و انتشار کتاب .5
 ، ابرساختارهاي جبري و ریاضیات فازي

هاي  فصلهاي آموزشی و سرکمک به تدوین برنامه .6
  ، دروس مرتبط  در مقاطع مختلف تحصیلی

همکاري با سایر واحدهاي پژوهشی داخلی و خارجی   .7
 ، و انجمن هاي علمی مرتبط

 انادتهاي تحقیقاتی استشویق و حمایت از انجام طرح .8
ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  هو دانشجویان ب

  .هاي مرتبط با مرکزدر زمینه

زیر تشکیل شده پژوهشی دو گروه  ازپژوهشی  مرکزاین 
  :است

این گروه : گروه ابرساختارهاي جبري و کاربردهاي آن )1
در رابطه با اهداف مرکز در زمینه ابرساختارهاي 
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اعضاي  .جبري و کاربردهاي آن فعالیت خواهد نمود
  :این گروه عبارتند از

  ،)رئیس گروه( دکترمحمدمهدي زاهدي  .1
  ،دکتر علی ایرانمنش .2
  ،طالبی رستمیدکتر یحیی  .3
  .دکتر بیژن دواز .4

این گروه در زمینه هاي مختلف : گروه ریاضیات فازي )2
این گروه اعضاي  .کندریاضیات فازي فعالیت می

  :عبارتند از
  ،)رئیس گروه( دکتر رضا عامري  .1
   ،دکتر بهرام صادقپور گیلده .2
   ،دکتر محسن علیمحمدي .3
   .چیدکتر ماشااهللا ماشین .4

  :پژوهشی عبارت است از مرکز اینجاري هاي اهم برنامه
فراهم آوردن امکانات اولیه  پشتیبانی نظیر  •

  ،پرینتر  و تجهیزات مورد نیاز، کامپیوتر
  ،تهیه کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز مرکز •
هاي هاي انجام شده در زمینهگردآوري فعالیت •

مرتبط با مرکز شامل معرفی محققان فعال و 
ها، تهیه بانک  هنامکارهاي آنها، معرفی پایان

  ،مقاالت چاپ شده در زمینه هاي مرتبط
ز و معرفی اهداف و ـمرک 13ايـارنمـتهیه ت •

   ،هاي آنبرنامه
 ،هاي تخصصیبرگزاري کارگاه •

 هاي داخلی و خارجی،جلب همکاري •

 :انتشار نشریه تخصصی بین المللی با عنوان •

International Journal in Algebraic 
Hyperstructures (IJAH) 

هاي مادي و معنوي دست اندرکاران امید است با حمایت
  . در نایل شدن به اهداف مرکز موفق باشیم

  )نمازندرادانشگاه ( رضا عامري
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  آموختگان دوره دکتريمعرفی دانش
رسـانی در مـورد یکـی از اهـداف خـبرنامه، اطـالع

آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی است که دانـش
هاي فازي ها در زمینه ریاضیات و سیستمنامه آنپایان
  . است

  ،)به صفحه بعد رجوع شود( 1 در این شماره و در جدول
هاي دکترا در این زمینه در بازه زمانی نامهفهرست پایان

از دانشگاه ) 1386تا  1369برابر با ( 2007تا  1990
 .درج شده است ،شهید باهنر کرمان

چی براي ارسـال این ینبا سپاس از جناب آقاي دکتر ماش
شود اطالعات اطالعات، از نمایندگان انجمن درخواست می

به ویژه مقاالت چاپ شده از (آموختگان را مربوط به دانش
کوتاه، به خبرنامه علـمی به همراه  زندگینامه )  هارساله

  .ارسال دارند

  کتابمعرفی 
  هاي فازي و کنترل فازي سیستم
  لی وانگ : نوشته

  محمد تشنه لب،  :انترجمم
  نیما صفارپور،

  داریوش افیونی   

دانشگاه صنعتی خواجه  : ناشر
  نصیرالدین طوسی

اگر چه در زمینه : )برگرفته از مقدمه(معرفی کتاب 
هاي زیادي به تابـکازي ـفنترل ـازي و کـهاي فیستمـس

 ، متمایزآنچه این کتاب را  ولیریر درآمده است ـرشته تح
هاي فازي و نحوه کاربرد سیستم عملیمطالعه تئوري و 

 تابـکه ک وريـبه ط ؛است هاستمـنترل انواع سیـآن در ک
  تابـیک ک وان ـجویان به عنـتفاده دانشـمورد اس تواندمی



  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
  4پی اشماره پی    ______ ________________________________ ________________________________   16

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

. ن شاغل در صنعت قـرار گیـرد  ادرسی و همچنین مهندس
هاي فازي فصل اول این کتاب به ارائه زیربناي سیستم 15
هاي فازي را به همراه تئوري ستمـوم سیـو مفهپردازد می

هاي ، به کاربرد سیستم27تا  16از فصل . دهدآن ارائه می
محــدوده  وفــازي در کنتــرل اختصــاص داده شــده اســت 
هـاي فـازي   وسیعی از علم کنترل شـامل کنتـرل سیسـتم   

نترل فـازي  ـاوم و کـ ـخطی و غیرخطی، کنترل فـازي مقـ  
فصـل نهـایی کتـاب بـه      5. دهـد ش مـی ـتطبیقی را پوشـ 

هـاي فـازي و   که در رابطه با سیستم زدپردامیموضوعاتی 
  .کنترل فازي مهم و جالب می باشند

درس در ، یـرجع درسـ ـوان مـ ـتواند به عنـ تاب میـاین ک
لوم ـهاي فنی و مهندسی و عهاي فازي کلیه رشتهسیستم

ندسی کنترل مورد استفاده ـو درس کنترل فازي رشته مه
  توانند باعت نیز میـل در صنـن شاغـاندسـمه . شودواقع 

شور فـراهم  ـکـ  در صـنعت را راهـی نـو    ،مطالعه این کتاب
اوي ـتاب، حـک ده در اینـهاي ارائه شالـثر مثـاک. ازندـس

 کنترل مورد هاي عملی و نوینی است که در حوزهسیستم
  .اندتوجه قرار گرفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  تفکر فازي 
  اسکو بارت ک: نوشته

  علی غفاري،: انترجمم
  علیرضا پورممتاز،   
   عادل مقصودپور،  
  جمشید قسیمی   

دانشگاه صنعتی خواجه  : ناشر
  نصیرالدین طوسی

اضر بـه  ـتاب حـ ـکـ : )برگرفته از مقدمه(معرفی کتاب 
بلکـه   ،پـردازد ازي نمـی ـاضی مبحث فـات روابط ریـجزئی
و ارائـه   خواهد مفاهیم و اساس کار ایـن تفکـر را بیـان   می

  .نماید

ت مـی گیـرد کـه    تفکـر فـازي از دیـدگاهی فلسـفی نشـا    
 .تـاریخ دارد  ،اي چند هزار ساله و به قـدمت فلسـفه  سابقه
گونه که فلسفه ادیـان الهـی بـا طبیعـت و سرشـت       همان

انسان سازگار است، تفکر فازي بـا الهـام از فلسـفه شـرقی     
 در فلسـفه . کنـد گونه که هست معرفی می جهان را همان

 1990- 2007 ، فازي دانشگاه شهید باهنر کرمانهاي در زمینه ریاضیات و سیستمهاي دکتري نامهپایانفهرست : 1جدول

 دفاعسال  استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی ردیف

 1990 چی شینما... ماشاا Fuzzy Algebra (Groups, Rings, Modules) محمد مهدي زاهدي 1

 1997 محمد مهدي زاهدي Hyperalgebraic Structure and Fuzzy Homology رضا عامري 2

 1999 بانو تاتاماه Fuzzy Number Linear: Programming and Selection حمیدرضا ملکی 3

  2000 محمد مهدي زاهدي  Hyper BCK and K-Algebras  رجبعلی  برزویی 4
 2001 محمد مهدي زاهدي Some Categories of (Fuzzy) Hyperstructures زادهمحمدرضا خراشادي 5

 2002 اسفندیار اسالمی Fuzzy Space Geometry فرزاد نعمت 6

 2003 چی ماشین... ماشاا اي فازي ریزي خطی فازي معمولی و بازه برنامه پرائیاسماعیل یزدانی 7

 2003 چی ماشین... ماشاا Fuzzy Linear Programming: Single and Multi-Objective Functions مست نهیحسن میش 8

 2003 اسفندیار اسالمی Fuzzy Vector Analysis فرزاد خسروپور 9

 Multi-Step Methods for Ordinary Differential Equations and Fuzzy دهاقین عفیمحمدش 10
Differential Equations 

 2006 محمود محسنی مقدم

 2006 محمود محسنی مقدم Numerical Solution for Fuzzy Differential Equations محمدتقی خداداد 11

 2007 حمیدرضا ملکی Topics In Fuzzy Mathematical Programming آباديمریم زنگی 12

 2007 حمیدرضا ملکی Fuzzy Linear Programming, a Geometric Approach محمدرضا صافی 13

 2007 بانو تاتاماه Fuzzy Linear Regression Analysis پورعلیرضا عرب 14
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دارد، همـه چیـز    ویی که در مقابل فلسفه شرقی قرارارسط
. شـود به دو دسته سیاه و سـفید و آري و نـه تقسـیم مـی    

منطقی نیز  هايمفاهیم منطقی و نتایج حاصله از استدالل
در این . یی نداردگونه حالت میانه در فلسفه ارسطویی هیچ

کمـی هـم    اي راسـتگو و ضـمنا  توان تـا انـدازه  فلسفه نمی
جـوان بـود و تـا     شـود همزمـان نســبتا   نمـی . وغگو بوددر

مشخص  در فلسفه ارسطویی مرزها کامال. راي هم پیاندازه
در تفکر فازي مرز مشخصی وجـود  . و تعریف شده هستند

نــدارد و تعلــق عناصــر مختلــف بــه مفــاهیم و موضــوعات 
بینیم که این تفکـر  به این ترتیب می. گوناگون نسبی است

تـا  . ا طبیعت انسـان و جهـان سـازگار اسـت    تا چه اندازه ب
رسد نباید مخالفتی با این نگرش به وجود اینجا به نظر می

ازي دیـدگاهی تـازه را معرفـی    ـکر فـ ـد، زیرا تفـآمده باش
اما نکته مهم آن . کند که تعمیم منطق ارسطویی استمی

است که بر اساس این دیدگاه، ریاضیات کالسیک نیـز کـه   
ال مـی رود    ،اسـتوار اسـت  بر منطق ازسطویی  از . زیـر سـو

  . شودها آغاز میاینجاست که مخالفت
سر  ریاضیات کالسیک در مواردي که با جهان دو ارزشی 

و کار داشته باشیم ابزار مناسبی براي بیان مفاهیم مختلف 
هاي علمی و است، اما با رشد اندیشه انسانی و پیشرفت

براي بیان مفاهیم تر علمی نیاز به ابزارهاي مناسب فنی
. تر زندگی و محیط انسان آشکار شده استپیچیده

مفاهیمی که دیگر نمایش آنها با ریاضیات معمولی که بر 
 ،معیارهاي دو ارزشی استوار است چندان مقدور نیست

 هنیاز ب ؛ریاضیات فازي پاسخگوي چنین نیازي است
 یم دو ارزشی وـی به جاي مفاهـند ارزشیم چـمفاه
گونه که هاي جهان آنبیان واقعیت بهنیاز ر طوینهم

دان ـهایی که چنالبـان در قـان جهـاي بیـهست به ج
ال و آینده فازي ـته، حـاین کتاب گذش .گنجددر آن نمی

  ه ـد کـی را ارائه دهـرشـعی دارد نگـند و سـکان میـرا بی
  .جهان بینی  فازي بر آن استوار است

)سیستان و بلوچستاندانشگاه (مست نهی حسن میش  

  "نرم رایانش  و  هاي فازي سري سیستم"انتشار 
هـاي فـازي ایـران در راسـتاي گسـترش و       انجمن سیستم

هـاي مختلـف ریاضـیات و     ترویج مباحث علمی در زمینـه 
) در هـر دو زمینـه نظـري و کـاربردي    (هاي فازي  سیستم

اي از کتـاب هـا تحـت     طراحی، تدوین و انتشـار مجموعـه  
را تصویب نموده  "نرم رایانشهاي فازي و  ستمسی"عنوان 
این مجموعه با سردبیري آقاي دکتـر امیـر دانشـگر    . است

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ریاضـی دانشـگاه   (
  .چاپ و منتشر خواهد شد) صنعتی شریف
این مجموعه با تمرکز برموضوع ریاضـیات    نخستین شماره

این مجموعه نیز   دومین شماره .فازي در دست چاپ است
مقاالت برگزیده (آمار و احتمال فازي   شامل مقاالتی درباره

 -1388فـروردین  -سومین کارگـاه آمـار و احتمـال فـازي    
  .در دست تدوین است) دانشگاه صنعتی اصفهان

هـایی تحـت    شایان ذکر است کـه چـاپ چنـین مجموعـه    
المللی  توسط برخی انتشارات بین Lecture Notesعنوان 
اما این نخسـتین  . است  مسبوق به سابقه Springerمانند 

هـا   بار در ایران است که تدوین و چاپ این نـوع مجموعـه  
امید است این حرکـت بـدیع   . است مورد توجه قرار گرفته 

هاي فازي ایران، مورد استقبال عالقمنـدان   انجمن سیستم
  .قرار گیرد

)دانشگاه صنعتی اصفهان(سید محمود طاهري   

  معرفی کتابدعوت براي 
ران از استادان، ـازي ایـهاي فیستمـي انجمن سخبرنامه
در هاي معتبر براي معرفی کتابدانشجویان  و محققان
به زبـان (آن  ردهايـاربـک وازي ـهاي فیستمــي سزمینه

براي . نمایددعوت به همکاري می ،)فـارسـی یا انگلیسی
برنامه ـخ ت موارد ذیل به آدرسـتاب الزم اسـرفی کــمع

  : ارسال گردد
هاي شـرح مختصـري از اهـداف کـتاب و فـصل •

  ،مختلـف آن
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ي کتاب، اعم از نام پدیدآورندگـان شـناسـنامه •
ـشارات، ـام انتـ،  ن)رجمانـنویسـندگان یا مت(

 شار،ـشار، محل انتــسـال انتـ

  .و پشت جلد کتابتصویر روي جلد  •

مراه نام ــبه ه دریـافـتیبرهاي ـت که خـفتنی اسـگ
  .، چاپ خواهد شدي آنکنندهارسال

  گزارش جلسات هیات مدیره انجمن

ت مدیره اهی يجلسهششمین و هفتمین مصوبات 
  انجمن

ت مـدیره  ي هیـا ششمین و هفتمین جلسه از دومین دوره
در  4/6/87و 20/3/1387 هـاي  انجمن به ترتیب در تـاریخ 

در . رگـزار شـد  ب دانشگاه شهید باهنرکرمـان دفتر انجمن و 
گیـري قـرار    این جلسات موارد زیر مـورد بحـث و تصـمیم   

  :گرفت
آئین نامه خبرنامه انجمن، افراد زیر  9طبق ماده  •

بــه عنــوان اعضــاي هیــأت تحریریــه خبــر نامــه 
دانشگاه (چی  دکتر ماشین: آقایان: انتخاب شدند

دانشـگاه  (، دکتـر فـاتحی   )شهید بـاهنر کرمـان  
کترکالرســتاقی ، د)خواجــه نصــیرالدین طوســی

دانشـگاه  (، دکتـر ترابـی   )دانشگاه تربیت معلـم (
، دکتـر  )دانشگاه زاهدان(مست  دکتر میش ،)یزد

 .)دانشگاه صنعتی اصفهان( سید رضا حجازي

مقرر شد در صورت نیاز بنـا بـه پیشـنهاد آقـاي      •
دکتر پدرام دو نفر دیگـر نیـز بـراي عضـویت در     

 . در جلسات بعدي انتخاب شوند ،هیأت تحریریه

 .در مــورد وضــعیت اعضــاي انجمــن بحــث شــد •
تعدادي از اعضاي هیأت علمی بـراي نماینـدگی   

. هاي مختلف مشـخص شـدند   انجمن در دانشگاه
اي بـراي   بنـدي نامـه   قرار شد آقاي دکتر عبـاس 

جلــب موافقــت آنهــا بــراي پــذیرش نماینــدگی 
انجمن ارسال دارنـد تـا پـس از موافقـت حکـم      

ــوط ارســال گــردد و اســامی ن ماینــدگان در مرب
 .خبرنامه نیز درج شود

هاي کارشناسی ارشد با  در مورد راه اندازي دوره •
نظرات مختلف مطـرح و   .گرایش فازي بحث شد

کلیت موضوع بـا رویکـرد بـین     و بررسی گردید
مقـرر شـد آقایـان دکتـر     . اي تصویب شـد  رشته

پـور، دکتـر    برزویی، دکتر اعرابـی، دکتـر صـادق   
مصدق پیشنهاد اولیـه  معماریانی و دکتر مدرس 

را در قالب یک یا دو گرایش آماده و آقاي دکتـر  
برزویی نتایج کـار را در جلسـات آینـده مطـرح     

 .نمایند

آقاي دکتر مدرس مصدق گزارشـی از برگـزاري    •
ــازي مطــرح    ــتمهاي ف ــرانس سیس ــین کنف نهم

مقرر شد آقاي دکتـر مـدرس دو تـاریخ    . نمودند
را بـا   88اسـفند   27تـا   23و  88تیر  25تا  20

دانشگاه یزد و نیز انجمن سیستمهاي هوشـمند  
بـه  . مطرح و یکی از دو تـاریخ را قطعـی نماینـد   

هـاي   نامـه کنفـرانس   آیـین  5عالوه مطابق ماده 
بندي به عنوان نماینده  انجمن آقاي دکتر عباس

 .انجمن در کمیته علمی کنفرانس انتخاب شدند

پیشنهاد شد عالوه بر کمیتـه علمـی کنفـرانس     •
هاي فازي، یک کمیته مشاوره علمی  م سیستمنه
به ویژه شـامل اعضـاي هیـأت تحریریـه مجلـه      (

بـه   .نیز تشـکیل گـردد  ) هاي فازي ایران سیستم
عــالوه مقــرر شــد آقــاي دکتــر مــدرس مصــدق 

هـا را در جلسـه    پیشنهادهاي مربوط بـه هزینـه  
همچنین بروشور یـا آگهـی   . آینده مطرح نمایند

ــ  ــز در جلســه بع ــه را نی ــا  اولی ــد ت ــه نماین د ارائ
اي کـه   گیري نهایی به عمل آید به گونـه  تصمیم

) آبان مـاه (بروشور یا آگهی، در کنفرانس هشتم 
    .توزیع گردد
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  :توضیحات

 :پرداخت حق عضویت به دو شکل مقدور است .1

i.  هاي فازي ایران،بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898واریز به حساب جاري شماره 
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 درخواست عضویت حقیقی

  مشخصات فردي .1
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First Name: ……………………………………………………………  Last Name: ………………………………………………………… 

          £،  زن £مرد 
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  .........................................................: ........................................الکترونیکی نشانی

  

 اطالعات مربوط به عضویت .3

: ...............................      هاي فازي ایرانآخرین سال عضویت در انجمن سیستم                              £وابسته      £هپیوست:  نوع عضویت درخواستی

  

  امضا و تاریخ                                                                                                                                           

  

_______________________________________________________________________________________       
  :توضیحات

 .خواهد بود "وابسته"در سایر موارد، عضویت به صورت . منوط به  داشتن مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر است "پیوسته"عضویت  .2

 .انجمن درآیند) شوراي اجرایی(توانند به عضویت هیات مدیره  در مجمع عمومی صاحب راي هستند و می "پیوسته"مه انجمن، فقط اعضاي ناطبق اساس .3

 .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. هاي فازي ایران،بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898ري شماره واریز به حساب جا 

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

  د واحد شهریار عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزا

  دانشگر جناب آقاي دکتر امیر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  سلمان احمدي  جناب آقاي دکتر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه ایالم

  آقاي دکتر شهرام رضاپور
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم 

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

  بهرام صادقپور  جناب آقاي دکتر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران

  محمدعلی ادبی تبار  جناب آقاي دکتر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه  آزاد واحد قائمشهر

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

  مژده افشار رسرکار خانم دکت
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  علويمجید جناب آقاي دکتر 
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اراك

  نلواجناب آقاي دکتر توفیق الهویر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  حمیدرضا ملکی  جناب آقاي دکتر
  یأت علمی دانشگاه صنعتی شیرازعضو محترم ه

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

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

  آلفرد باغرامیان  جناب آقاي دکتر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیالن

  مدرس مصدقمحمد صادق اي دکتر جناب آق
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه یزد

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

  مستمیشحسن جناب آقاي دکتر
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

  جناب آقاي دکتر رجبعلی برزویی
 علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو محترم هیأت

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

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

  حسین هدایتی جناب آقاي دکتر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی بابل

  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 مند دعوت میفراد عالقهدانشجویان، محققان و ا
  .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

  . لکترونیکی خبرنامه ارسال کنندنشانی پست ا
  .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
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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 سه شماره ( (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشی انجمن -دریافت مجله علمی -2

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

  ."نرم رایانشهاي فازي و سري سیستم"هاي کتابدریافت  -4

    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 شهید باهنر کرماندانشگاه شهید باهنر کرمان((هاي فازي و کاربردهاي آن هاي فازي و کاربردهاي آن قطب سیستمقطب سیستم  ••
  ))بلوچستانبلوچستان  دانشگاه سیستان ودانشگاه سیستان و((هاي فازي هاي فازي مرکز پژوهشی سیستممرکز پژوهشی سیستم  ••
  هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمیسیون انجمنمیسیون انجمنکک  ••

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

  دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج  ••

  دانشگاه تفرشدانشگاه تفرش  ••

  دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاندانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  ••

  چابهارچابهاردانشگاه دریانوردي و علوم دریایی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی   ••

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  ••

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  ••
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