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 سرمقاله
یک سال از ، ي انجمن مهاز خبرنا شمارهبا انتشار این 
رسد. خوشبختانه  ي جدید خبرنامه به انجام می فعالیت دوره

در این مدت شاهد همکاري خوبی از طرف اعضاي محترم 
هیات تحریریه و برخی اعضاي انجمن بودیم که به نظر 

رسد که باعث پربار شدن محتواي خبرنامه شده است.  می
ن محترم است و در ي خوانندگا البته قضاوت نهایی به عهده

این راستا از دریافت نظرات آنان در مورد خبرنامه و 
  کنیم.  هاي آنان براي چاپ در خبرنامه استقبال می گزارش

در آخرین مجمع عمومی انجمن، سه سند کلیدي به 
ي  ي اجرایی یک ساله، برنامه تصویب رسید: برنامه
 ي راهبردي ده ي انجمن و برنامه استراتژیک پنج ساله

ي  ي اجرایی یک ساله ي انجمن. در این شماره برنامه ساله
هاي آتی  انجمن درج شده است و دو سند دیگر را در شماره

هاي اعضاي انجمن در  قابلیتدرج خواهیم نمود. از آنجا که 
هاي فازي بسیار است،  هاي نظري و کاربردي سیستم زمینه

داف انجمن رود در راستاي اه لذا از اعضاي انجمن انتظار می
و تحقق موارد مندرج در این اسناد، نهایت تالش خود را 

  بنمایند.

  سردبیر     
  سید محمود طاهري        

هاي فازي در جهان  جایگاه نظریه سیستم
  (بخش دوم)

تحقیقات  در موردي گزارش انجمن  امهدر این قسمت، اد
در هاي فازي ( ي سیستم جهان در زمینهانجام شده در 

گرفته   ، پی)2011تا ماه دهم سال  2000هاي  سالي  بازه
  .ودش می

 ای دانشگاه 50 شده چاپ مقاالت کل تعداد، 1 جدول
 ریهـنظ نهیزم دررا  انـجه رـبرت یقاتیتحق موسسه

نشان  2011 سال اواخر تا 2000از سال  يفاز يها ستمیس

 4 شود، می مشاهده 1 جدول در که طور هماندهد.  می
 تحقیقاتی مرکز ای دانشگاه 50 فهرست در ایران دانشگاه

 قرار فازي هاي سیستم نظریهي  حوزه در جهان برتر
  .دنگیر می

 یقاتیتحق موسسه ای دانشگاه 50: تعداد کل مقاالت چاپ شده 1جدول 
  2011تا اواخر سال  يفاز يها ستمیس نهیزم در جهان برتر

داد
تع

  
 

الت
مقا

  

یف  دانشگاه یا موسسه نام
رد

  

1794  IEEE  1  
1556  Harbin Institute of Technology  2  
1489  Northeastern University China  3  
1452  Tsinghua University  4  
1223  Shanghai Jiaotong University  5  
1058  Zhejiang University  6  
982  North China Electric Power University  7  

959  Huazhong University of Science and 
Technology 

8  

957  Daneshgahe Azad Eslami 9  

915  Beijing University of Aeronautics and 
Astronautics 

10  

912  Dalian University of Technology 11  
823  National Cheng Kung University 12  
815  Hong Kong Polytechnic University 13  
812  National Chiao Tung University Taiwan 14  
785  Southeast University 15  
785  Beijing Institute of Technology 16  
732  Tianjin University 17  
725  Xi'an Jiaotong University 18  
709  Universidad de Granada 19  
675  Chongqing University 20  
653  South China University of Technology 21  
647  Northwestern Polytechnical University 22  

624  Nanjing University of Aeronautics and 
Astronautics 

23  

623  Central South University China 24  
620  City University of Hong Kong 25  
612  Wuhan University 26  
590  Southwest Jiaotong University 27  
589  University of Tehran 28  
582  Jilin University 29  
564  Xidian University 30  
564  University of Alberta 31  
553  Nanyang Technological University 32  
528  Universiteit Gent 33  
518  National University of Singapore 34  
509  Beijing Jiaotong Daxue 35  
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503  National Taiwan University of Science 
and Technology 

36  

491  Nanjing University of Science and 
Technology 

37  

483  Hunan University 38  
475  Amirkabir University of Technology 39  
474  Harbin Engineering University 40  
473  Tongji University 41  
453  National Taiwan University 42  
445  National Central University Taiwan 43  
439  Yuan Ze University 44  
433  Hebei University 45  
422  Sharif University of Technology 46  
419  Wuhan University of Technology 47  

419  Korea Advanced Institute of Science & 
Technology 

48  

415  Dalian Maritime University 49  

414  Systems Research Institute Polish 
Academy of Sciences 

50  

  
ایرانی محققان شده چاپ هاي کنفرانس و مقاالت کل تعداد: 2جدول    

  2011تا اواخر سال  فازي هاي سیستم ي زمینه در
 2202 تعداد کل مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر

 1872 ها تعداد کل مقاالت چاپ شده در کنفرانس

 4074 جمع 
 

 ي در زمینه : تعداد کل مقاالت چاپ شده محققان ایرانی3جدول 
  ها به تفکیک سال  در مجالت  و کنفرانسفازي  هاي سیستم

  )2011 سال تا 2000 سال از (
 تعداد مقاالت سال

2000 21 
2001 31 
2002 40 
2003 73 
2004 154 
2005 165 
2006 249 
2007 317 
2008 359 
2009 666 
2010 820 
 )10(تا ماه  844 2011

 
 در ایرانی محققان شده چاپ مقاالت کل تعداد، 2 جدول
نشان  2011 سال اواخر تارا  فازي هاي سیستم ي زمینه

 نیا در مقاالت به مربوط اطالعاتدهد. گفتنی است که  می
، 3در جدول  .است شده استخراج Scopus منبع از بخش
 2000ي چاپ این مقاالت به تفکیک سال، از سال  نحوه

نشان داده شده است. در میالدي،   2011میالدي تا سال 
به صورت نمودار رسم شده  3هاي جدول  ، داده1شکل 

است و رشد صعودي تعداد مقاالت چاپ شده محققان 
  ایرانی بر حسب سال به وضوح مشخص است.

  

  
  هاي سیستم ي در زمینهتعداد مقاالت چاپ شده  رشد:  نمودار 1شکل

  ا بر حسب سال هتوسط محققان ایرانی در مجالت و کنفرانسفازي 
  )2011 سال تا 2000 سال از (

  
 ي زمینه در  در چاپ مقاالترتبه ایران  رشد:  نمودار 2شکل

  ها بر حسب سال  و کنفرانس در مجالتفازي  هاي سیستم
  )2011 سال تا 2000 سال از (

 در يفاز مقاالت، جایگاه ایران را  از نظر چاپ 2شکل 
 هماندهد.  ان مینش 2011تا سال  2000از سال جهان 
 دیتول نظر از  2000 سال در رانیا شود  دیده می که طور

 نیب در را  دومو  یس گاهیجا جهان، در يفاز مقاالت
 سال در ، یعنی سال 11  از پس و داشته جهان يهاکشور
 از و کرده دایپ ارتقاء چهارم رتبه به گاهیجا نیا 2011

. است افتهبرتري ی جهان شرفتهیپ يکشورها از ياریبس
 تمام از انهیخاورم منطقه در رانیا رتبه گفتنی است

  .است باالتر کشورها
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  محققان ایرانی  دار  اولویت هاي تحقیقاتی زمینه : 4جدول 
  هاي فازي سیستمزمینه در 

 نام کشور ردیف
تعداد 
 مقاالت

1 Engineering 937  
2 Computer Science 833  
3 Mathematics 644  
4 Decision Science 217  
5 Energy 126  
6 Multidisciplinary 122  
7 Environmental Science 114  
8 Earth and Planetary 

Sciences 
97  

9 Physics and Astronomy 93  
10 Materials Science 68  
11 Agricultural and Biological 

Sciences 
50  

12 
Business, Management and 

Accounting 47  

13 Chemistry 37  
14 Medicine  37  
15 Chemical Engineering 35  

16 
Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology  28  

17 Social Science  25  

18 
Economics, Econometrics 

and Finance  17  

19 Neuro Science 12  

20 
Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics  8  

21  Health Professions 7  
22  Dentistry 1  

23  Immunology and 
Microbiology 1  

24  Arts and Humanities 1  
25  Psychology 1  

  
 زمینه دری را رانیا محققانهاي تحقیقاتی  ، زمینه4جدول 
ي بر حسب تعداد مقاالت چاپ شده فاز يها ستمیس نظریه

می که ي عل مطابق این جدول، پنج حوزهدهد.  نشان می
ي  بیشترین سهم تحقیقات را در ایران در زمینه

اند، به ترتیب  هاي فازي به خود اختصاص داده سیستم
هاي مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضیات،  عبارتند از رشته

  علوم تصمیم و انرژي.

ي این گزارش ارائه خواهد ي آتی خبرنامه، دنباله در شماره
  شد.

  )بهشتیدانشگاه شهید (رجبعلی برزویی 

  ها معرفی شخصیت

  1هیروتا  روؤپروفسور کا
فازي، در این هاي  سیستمي گفتگو با پیشکسوتان  در ادامه

  کاؤرو پروفسوربا  پدرامشماره گفتگویی را که آقاي دکتر 
 IFSA اسبقرئیس ، استاد دانشگاه صنعتی توکیو و هیروتا

 هاي فازي ایران نفرانس سیستمـن کـي دهمی در حاشیه
  .کنیم انجام دادند، تقدیم خوانندگان می )1389ماه (تیر 

تکامل نظریه فازي و کاربردي نکات بسیار جالبی از نحوه 
 هاي پروفسور هیروتا وجود دارد.ن در صحبتشدن آ

  
  هیروتا  کاؤرو پروفسور :1 تصویر

و تحقیقات  زندگی، مطالعات ي لطفا درباره –سوال 
 خود برایمان بگویید.

                                                             
1 Kaoru Hirota 
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ام را  سالگی 60هستم و سال قبل تولد  1950 متولد -پاسخ
جشن گرفتم! من از دانشگاه فعلی که در آن هستم 

میالدي و در رشته  70(دانشگاه صنعتی توکیو) در دهه 
گروه هوش در  م. اکنونالتحصیل شد الکترونیک فارغ

  ی مشغول به کار هستم. محاسباتی و علوم سیستم

نعتی کوچک به نام ام را از یک دانشگاه صفعالیت علمی
سال به کالج  3ساوا شروع کردم و بعد از در فوجی 2ساگامی

تا  1982توکیو رفتم که از در  3مهندسی دانشگاه هسی
و در سال  پس از آن نجا مشغول به کار بودم.در آ 1995
به دانشگاه فعلی یعنی دانشگاه صنعتی توکیو  1995

  عزیمت کردم. 

دوره کارشناسی بودم با  زمانی که دانشجوي 1973در سال 
ن در آ شنا شدم.در خصوص فازي آ کارهاي پروفسور زاده

بودم،  کار شناسایی حروف مشغول ي در زمینهزمان من 
ن زمان بسیار سخت بود چرا که باید در آحل این مساله 

طور که  کردم. همانایی میـناسـاپی را شـچرـحروف غی
سخت است. نوشته افراد بسیار دانید تشخیص دستمی

نویسد. چون هر کس بر حسب استاندارد خاص خودش می
اما حروف انگلیسی مدنظر بودند،  ،در فرآیند شناسایی

نها نیازمند ناسایی آحروف ژاپنی بسیار زیادند و ش
ماري و هاي آدر آن زمان روش است. محاسبات سنگینی

احتمالی در این زمینه مطرح بودند، ولی به نظر کافی 
پس از  .خوب بودم ي د. من به دنبال یک ایدهرسیدن نمی

مجذوب آن شدم  70دهه  ي آشنایی با نظریه فازي در نیمه
با پیشتاز  در این زمینه و سعی کردم که از آن استفاده کنم.

نشگاه جامعه فازي ژاپن، پروفسور ترانو در گروه کنترل دا
من در گروه . در آن هنگام، ، همکاري کردمصنعتی توکیو

  ونیک بودم.الکتر

                                                             
2 Sagami 
3 Hosei 

ریاضیات و ن دوره مخالفان دانید در آ طور که می همان
گفت: هیروتا  فازي زیاد بودند، استاد راهنماي من میمنطق 

تو دانشجوي بسیار سخت کوشی هستی ولی مشکل اصلی 
ی! تو روي آن هستروي موضوعی است که در حال کار 

 کنی و به نظر من بهترازي کار میفریاضیات و منطق روي 
است که آن را عوض کنی. شنیدن این جمالت در سن 

من به هر حال سالگی براي من قابل هضم نبود!  23حدود 
آماده دفاع از رساله  1978کارم را به اتمام رساندم و در 

، پنج ام شدم. در ژاپن براي دفاع از رساله دکتريدکتري
کار مرا در دفاع اولیه، ها نداور حضور دارند که بیشتر آ

هاي فازي به  سیستم هنوز کاربرد 1978. در پذیرفتندن
امروز متداول نشده بود. یکی از داوران به من گفت  ي اندازه

که نتایج کار تحقیقی تو بیشتر شبیه توسعه خودکار یک 
فنی و  ي سري مفاهیم ریاضی است و شباهتی به رساله

سال منتظر  10گفتم: لطفا در پاسخ مهندسی ندارد. من 
ن زمان من ا من جواب خوبی به شما بدهم! در آت بمانید

  بسیار جوان بودم!

  
  (در جوانی) هیروتا  کاؤرو پروفسور :2 تصویر

پس از گرفتن دکتري، استاد راهنما و مشاورم گفتند که با 
ت توجه به کاري که انجام دادي، بدست آوردن یک موقعی

در در نهایت من  تحقیقاتی به نظر سخت خواهد بود.
امی که یک دانشگاه بسیار کوچک شگاه صنعتی ساگدان

  به عنوان مدرس مشغول به کار شدم.  است
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سیاري به در آن زمان من پیشنهادهاي تحقیقاتی ب
 1982را رد کردند. در ن هاي دولتی دادم که آ شرکت

من را به عنوان یک محقق بسیار پرانرژي و  دانشگاه هسی
اي به هیچ اشارهجوان در حوزه بازشناسی الگو،  بدون 

سابقه کارم در مورد فازي استخدام کرد! در واقع من مجبور 
بودم که در باره فازي سکوت اختیار کنم تا به موقعیت 

 600دانید در ژاپن حدود طور که می پژوهشی برسم. همان
یک دانشگاه  جود دارد که دانشگاه صنعتی هسیدانشگاه و

  . شود محسوب میدرجه دوم 

  
  ش همراه تعدادي از دانشجویانبه  هیروتا  کاؤرو پروفسور :3 تصویر

ها  پس از مدتی پیشنهادهاي من مورد توجه برخی شرکت
 قرار گرفت.  Omronاز جمله 

ژاپن جزو اولین کشورهایی بود که منطق  –سوال 
فازي در آن مورد توجه قرار گرفت. به عنوان کسی 
اید، که از نزدیک شاهد رشد فازي در کشورتان بوده

 نظرتان را بیان نمایید.

هاي پروفسور ، کارها و ایده 1985تا  1982در سالهاي 
توشیرو ترانو که یکی از پیشتازان نظریه فازي در ژاپن به 

هاي دولتی  ا و سازمانه رود، مورد توجه شرکتشمار می
ه ها به نظریه فازي ب در واقع توجه شرکتقرار گرفت. 

، اولین 1987شده بود. در  خصوص از دیدگاه کنترل جلب
محصول مبتنی بر نظریه فازي توسط شرکت هیتاچی تولید 

و پس از آن شرکت فوجی الکتریک نیز وارد این عرصه  شد
  شد.

دولت ژاپن به این مساله توجه کرد و مرکز بدین ترتیب 
المللی  (آزمایشگاه تحقیقات بین LIFEبا نام  ايمشاوره

د که پروفسور ترانو رییس آن ) را بنیان نها4مهندسی فازي
که پروفسور ترانو  1995تا  1990هاي شد. در طول سال

بود مرا نیز به عنوان مشاور براي همکاري  LIFEرییس پروژه 
  در پروژه دعوت نمود. 

، محصوالت صنعتیفازي به عرصه هاي  سیستمبا ورود 
اقتصاد  1994کاربرد آن مورد توجه عموم قرار گرفت. در 

اي خوب شده بود که در وضعیت رفاهی مردم اندازهژاپن به 
ي تاثیرات مثبتی گذاشته بود و مردم قادر بودند که کاالها

. از این رو سمت و سوي خوب و با کیفیت را تهیه نمایند
هاي لباسشویی فازي، تقاضاهاي بازار نیز تغییر کرد. ماشین

هایی سیستم تهویه هوا، وسایل غذاپزي فازي توسط شرکت
ظیر پاناسونیک، هیتاچی و سانیو تولید شد و بسیار هم ن

مورد توجه مردم قرار گرفت. در واقع دوره تکاملی دوم 
فازي به این صورت شکل گرفت که عموم مردم ژاپن با 
فازي و کاربرد آن آشنا شدند. پس از آن موج محبوبیت 
فازي به کشورهاي همسایه نظیر کره و تایوان منتقل شد و 

  اروپا رسیده است. ز به اقتصاد چین، آمریکا واکنون نی

اند. در ژاپن سه نسل مختلف بر روي فازي متمرکز بوده
سوگنو که دانشجوي  پروفسورپروفسور ترانو جزو نسل اول، 

هم جزو  پروفسور ترانو بوده است جزو نسل دوم و خود من
گروه تحقیقاتی  1978در  رویم.نسل سوم به شمار می

اوزاکا با نام انجمن فازي شکل گرفت. در  نظریه فازي در
توسط طرفداران نظریه  IFSAالمللی  انجمن بین 1984
دو انجمن  1985هاي فازي بنیان نهاده شد. در  سیستم

در ژاپن  IFSAشدند. در واقع دو شاخه از  IFSAژاپنی عضو 
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معتبر شناخته شد، یکی منطقه اوزاکا و دیگري منطقه 
بر این مبناست  IFSAدانید سیاست طور که می توکیو. همان

 1989که یک سازمان در هر کشور باشد. در سال 
ي فازي با هم ادغام شدند و  در حوزه  هاي کاري ژاپنی گروه

  هاي فازي ژاپن شکل گرفت.انجمن سیستم

  
و آقاي   ابراهیمیآقاي دکتر همراه به  هیروتا  کاؤرو پروفسور :4 تصویر

  هاي فازي ایران  نفرانس سیستمدکتر برزویی در دهمین ک
  )1389(دانشگاه شهید بهشتی، 

توکیو تمرکز بر روي کنترل فازي بود و در  ي در شاخه
تمرکز بر روي تحقیق در عملیات فازي قرار  ،شاخه اوزاکا

منطقه دیگر نظیر  5در هایی ، شاخهگرفت. عالوه بر این دو
در  چنان هوکایدو نیز شکل گرفت. جامعه فازي ژاپن هم

، جمع کل 1990ر و تحول و توسعه بود. در سال یحال تغی
صاد ژاپن دچار اقت 1994در  نفر رسید. 1500اعضا به  

رات این بحران را نیز اث دانشگاهیبحران شد و جامعه 
یس هفتمین دوره انجمن ئرها  تجربه کرد. در آن سال

فازي ژاپن بودم که ریاست آن هر دو سال هاي  سیستم
یس انجمن فازي ژاپن ئکند. در حال حاضر رر مییکبار تغیی

نو ـسوگ پروفسوردکتر تاکاگی است که دانشجوي دکتراي 
ها در بوده است که البته از من جوانتر است. در این سال

هایی نظیر: ام. مقامفعالیت کرده IFSAهاي مختلفی در مقام
یس، معاون و .... و االن هم یک سري ئدار، ردبیر، خزانه

  دهم.انجام می IFSAرها را براي کا

، وضعیت فعلی و افق IFSAراجع به ساختار  –سوال 
  برایمان بگویید. پیش روي آن

 ي کسانی بودند که در تکامل نظریه IFSAموسسان 
 ،1995در . فازي نقش داشتندهاي  ها و سیستم مجموعه

IFSA  به فدراسیون تغییر یافت یعنی اعضاي آن عالوه بر
هم  ها) دانشگاهتوانستند اعضاي حقوقی (ی میي حقیقاعضا

عضو حقوقی دارد که به سه گروه  70االن حدود  باشند.
  شوند:بندي میتقسیم

  شناسیم.گروه اول: اعضاي بزرگ که اغلب آنها را می

گروه دوم: اعضاي متوسط: انجمن فازي تایوان، انجمن 
  فازي ژاپن، انجمن فازي کره.

فازي مالزي  هاي سیستم انجمنگروه سوم: اعضاي کوچک: 
  فازي ایران. هاي سیستم(ماهاتیر)، انجمن 

هاي فازي ایران آخرین و جوانترین  در واقع انجمن سیستم
در  IFSAاست که در سال گذشته به عضویت  IFSAعضو 

  آمده است.

از یک سري اعضاي حقوقی تشکیل شده است  IFSAاکنون 
که اعضاي حقیقی بسیار زیادي  IEEEو با سازمانی نظیر 

تواند انجام می IFSAدارد، متفاوت است. در واقع آنچه که 
 دهد، محدود است. قبل از آمدن به ایران و در اوایل جوالي

در پکن برگزار شد که موضوع  IFSA، کارگاه )2010ل(سا
ام ـد انجـایی بایـدر آینده چه کاره IFSAآن این بود که 

هاي بسیاري در این زمینه انجام گرفت. به نظر دهد؟ بحث
مرتبط با این است که هر چه که  IFSAمن، ماموریت اصلی 

طور که  همان است! IFSAمرتبط با فازي باشد، هاي  سیستم
انید پروفسور زاده مفهوم محاسبات نرم را نیز معرفی د می

 هاي عصبی، الگوریتم هاي فازي، شبکهمنطق کرد که شامل 
 IFSAاز این منظر . و استدالل احتماالتی و ... است تکاملی

 هاي تحقیقاتی فوق را نیز پوشش دهد. تواند زمینه می

 IFSAبا توجه به تجربیات خوبی که در   –سوال 
اید، چه پیشنهادهایی براي بهبود کسب کرده

  هاي فازي ایران دارید؟هاي انجمن سیستمفعالیت
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چاپ  هاي انجمن،هاي خوب براي ارتقا فعالیتیکی از راه
هاي اندازي گروهها و راهها، سازماندهی سمپوزیوممجله

هاي مرتبط با فازي است. نکته مهم تحقیقاتی در حوزه
ان است. باید با فرصت دادن دیگر ارتقا وضعیت محققان جو

، و تدریس هایی نظیر دستیار تحقیقاتیفرصتبه جوانان، 
راهم کرد. باید به ـزمینه را براي پرورش نسل بعدي ف

اکنون  هاي تحقیقاتی جوان کمک نمود. همگیري گروهشکل
اي خاص جوانان هاي فازي ژاپن شاخهدر انجمن سیستم

راهی آسان براي  ،وجود دارد که با برگزاري جلسات منظم
شده فراهم آورده نام و شناختهارتباط جوانان با استادان به

  است. 

همکاري با صنعت بحث مهم دیگري است که باید مورد 
با دعوت از محققانی که در صنعت گیرد. توجه ویژه قرار 

هاي خاص کاربردي در حاشیه هستند براي تشکیل کارگاه
یک نکته را تقویت کرد. توان این ارتباط ها میکنفرانس

جالب و قابل توجه که در کشور شما دیدم، حضور فعال 
ها به مباحث مرتبط با فازي است. مندي آنزنان و عالقه

این امر براي من بسیار جالب است چرا که در ژاپن تعداد 

ها به این زمینه عالقه دارند و در آن کار بسیار کمی از خانم
  کنند.می

و شما هاي تحقیقاتی مورد عالقه چه حوزه -سوال 
  ؟همکارانتان  است

در دانشکده ما و در گروه هوش محاسباتی و علوم 
کنند. ار میـازي کـراد زیادي در حوزه فـستمی، افـسی
هایی نظیر کاربردهاي رباتیک، کاربردهاي چنین حوزههم

بندي نیز زماننویسی و هاي برنامهپردازش تصویر، دیدگاه
  هستند. مورد توجه

هاي رباتیک بر روي سیستم حوزهآیا در  -سوال 
  ؟دکنی نیز کار می  چندعامله

ک در ژاپن بسیار ـاتیـدانید ربور که میـطبله. همان
هاي خوب  وقابل ها رباتمحبوب است. در ژاپن شرکت

وندا و یا اند نظیر ربات آسیموف شرکت هتوجهی ساخته
در بین عامه مردم  هاهاي شرکت تویوتا. این رباتربات

مورد توجه هستند. بحث فعلی در ژاپن بیشتر بر روي این 
دیدگاه متمرکز است: ما در آینده تعداد زیادي انسان و 

 
 هاي فازي ایران ستمکنندگان در دهمین کنفرانس سیجمعی از شرکتهمراه به  هیروتا  کاؤرو پروفسور :6 تصویر

 )1389(دانشگاه شهید بهشتی، 
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اي از تعداد زیادي ربات خواهیم داشت. در واقع جامعه
ها وجود خواهد داشت که با اي از رباتها و جامعهانسان

ي که االن وجود دارد، کنند. چیزیکدیگر ارتباط برقرار می
یک به یک بین ربات و انسان است ولی در آینده  طارتبا

نحوه ارتباط متفاوت خواهد بود. هر ربات باید قادر باشد تا 
رار کند. ـاط برقـامعه انسانی ارتبـي اعضاي جبا همه
ها باید قادر باشند تا با یکدیگر نیز ارتباط طور رباتهمین

توجه است  رخوردین بین برقرار کنند. بحثی که در ا
ها به اینترنت و توانایی استفاده از آن چگونگی اتصال ربات

هدف کنونی بیشتر متمرکز بر توسعه ابزارهایی است  است.
ها بتوانند به طور راحت به ها انواع رباتي آنوسیلهکه به

هایی براي اینترنت متصل شوند. البته اکنون تکنولوژي
رد ولی هنوز نیازمند توسعه آن انجام این کار وجود دا

  هستیم. 

هاي چندعامله در آینده رباتیک نقش به نظر من سیستم
  مهم و موثري خواهند داشت.

سوي مطالعات در حوزه  و به نظر شما سمت –سوال 
  فازي چیست؟هاي  سیستم

در کارگاهی که در پکن برگزار شده بود، در مورد این که 
هاي فراوانی چیست، بحث وسوي مطالعات و کاربردهاسمت

هایی نظیر کنترل، پردازش صورت گرفت. اکنون در زمینه
بینی هاي آماري، پیشتصاویر، تحقیق در عملیات، روش

طور بندي فازي نقش مهم و موثري دارد. همانبازار و زمان
ها به هاي مختلفی انجام شد ولی این بحثکه گفتم بحث

  ي خاصی همگرا نشد.نتیجه

در این زمینه این است که در آینده  ی بندهصشخ رنظ
در مهندسی و صنعت بسیار مورد توجه  5کاربردهاي نرم

  قرار خواهد گرفت. 

  )خوارزمیدانشگاه ( میرمحسن پدرام 

                                                             
5 Soft Applications 

  آموختگان دوره دکتري معرفی دانش

  کلهر احمد
 1356هر متولد ـمد کلـاح 

باشد. وي  در تهران می
دیپلم خود را در رشته 

زیک در  ـیف- ریاضی
تان شهداي انقالب ـرسـدبی

در دانشگاه علم و  74کرج به پایان رساند. در سال  اسالمی
الکترونیک پذیرفته شد. وي سال –صنعت در رشته برق

در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته  1379
ي وي در این دوره،  کنترل پذیرفته شد پروژه - برق
با تلفیق شبکه عصبی و سازي مصرف سوخت خودرو  بهینه

 کنترل کالسیک بود.

 يدکتر دوره در 83 سال بهمن در کلهر احمد يآقا
 رساله موضوع. شد رفتهیپذ تهران دانشگاه یفن دانشکده

 یمحل -یخط یعصب – يفاز يمدلها در ساختار بهبود يو
 يآقا ییراهنما تحت که بود ینیب شیپ مساله بر دیتاک با

 و گرفت انجام لوکس کارو دکتر ممرحو و یاعراب بابک دکتر
 انیآقا يداور تحت را خود رساله 1390 ماه ریت در سرانجام
 درجه با پناه زدانی دکتر و مطلق جاهد دکتر ،یسادات دکتر
 شش ،يدکتر رساله يراستا درایشان . کرد دفاع یعال

 نموده چاپ کنفرانس مقاله چهار و یپژوهش-یعلم ي مقاله
 یالملل نیب دانشگاه و تهران نشگاهدا در کلهر دکتر. است
 اشتغال مختلف دروس در سیتدر به نیقزو ینیخم امام

  .است داشته

  يدکتر رساله دهیچک

 ت،یشفاف لیبدل یمحل -یخط یعصب -يفاز يهامدل
 ،يریپذ لیتحل و يریادگی تیقابل و ساختار در انعطاف
 کنترل و ینیب شیپ ،يساز هیشب در یعیوس  کاربرد

 نیا در. اند کرده دایپ یرخطیغ يها ستمیس از ياریبس
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 ییشناسا در موجود يها تیمحدود یبرخ حیتوض با رساله
 بر دیتاک با آنها ساختار بهبود جهت ییهاروش ها، مدل نیا

  .شد خواهد هیارا ینیب شیپ مساله

 تیمحدود  خط، برون ییشناسا بحث در راستا نیا در
 یخط يها رمدلیز اعتبار ینواح یشکل انعطاف عدم عمده،

 قواعد تعداد در یافزونگ باعث که است شده عنوان یمحل –
 يبرا. شد خواهد مدل در یمحل-یخط يها رمدلیز و يفاز

 یمعرف مختلف روش سه ،ییشناسا نوع نیا در مدل بهبود
 و هیتجز با منعطف، اعتبار ینواح دیتول  -1: شوند یم

 دیتول - 2 هساد اعتبار ینواح بر یمبتن يفاز قواعد بیترک
 اضالع تعداد با محدب یضلع چند شکل به اعتبار ینواح

 حاصلضرب شکل به تیعضو توابع از استفاده - 3 و  دلخواه
 يهامثال یط. دو درجه تابع کی با دیگموئیس توابع

 در روشها نیا تیقابل گرید یمطالعات موارد و روشنگر
   .شد خواهد داده نشان مدل یافزونگ کاهش

 به نسبت مدل بهبود يبرا برخط ییاشناس بحث در
 باشد، یم برخط بندي خوشه بر یمبتن که مرسوم يها روش

 يمواز يها مدل برخط ییشناسا ياستراتژ کی از استفاده
 چند نمو با  روش، نیا در قتیحق در. است شده شنهادیپ

 چیسوئ بار هر سپس و هم به کینزد يمواز ساختار با مدل
 مدل کی معتبرتر و عتریسر ییاساشن امکان آنها از یکی به
 يندهایفرآ مورد در. است شده فراهم یعصب- يفاز
 در ندیفرآ مؤثر يها يورود یبرخ که یزمان ،یرخطیغ

 باال ستمیس يرفتار راتییتغ سرعت ای و باشد ینم دسترس
 يبرا یرخطیغ گذرا و یخط عادتاً مدل کی است،

 يراب نیچن هم. است شده یمعرف مدت کوتاه ینیب شیپ
 و یخط يروندها استخراج يبرا ابزار کی یلیمسا نیچن
 رفتار مطالعه يبرا تواند یم که گردد یم یمعرف ندیفرآ مهم
 .شود واقع دیمف یزمان مختلف يها بازه در ندیفرآ یزمان

ي ایشان به شرح زیر  ژوهشی مستخرج از رساله  پ تمقاال
    بوده است:

• A. Kalhor, B.N. Araabi, C. Lucas, “Reducing the 
number of local linear models in neuro–fuzzy 
modeling:A split-and-merge clustering 
approach”, Applied Soft Computing, vol. 11, 
5582-5589, 2011.   

• A. Kalhor, B.N. Araabi, and C. Lucas, “A New 
Systematic Design for Habitually Linear 
Evolving TS Fuzzy Model”, Journal of Expert 
Systems with Applications, vol. 39, 1725-1736, 
2012. 

• A. Kalhor, B.N. Araabi, and C. Lucas, “Online 
Extraction of Main Linear Trends for Nonlinear 
Time Varying Processes”, Information 
Sciences, vol. 220 , 13-22, 2013. 

• A. Kalhor, B.N. Araabi, and C. Lucas, “Evolving 
Takagi-Sugeno Fuzzy Model Based on 
Switching to Neighboring Models”, Applied 
Soft Computing, vol. 13, 939–946, 2013.  

• A. Kalhor, B.N. Araabi, and C. Lucas, "An 
Online Predictor Model as Adaptive Habitually 
Linear and Transiently Nonlinear Model”, 
Evolving Systems, vol. 1, 29-41, 2010. 

• A. Kalhor, B.N. Araabi, and C. Lucas, “A New 
High-order Takagi-Sugeno Fuzzy Model Based 
on Deformed Linear Models l”, Amirkabir Int. 
J. of Modeling Identification, Simulation and 
Control, vol. 42, 43-52, 2010. 

)تهراندانشگاه ( بابک نجار اعرابی  

  معرفی کتاب
 ای بردارها اعداد، همیشه ،يآمار اطالعات و ها داده

 ،ياقتصاد يها داده. ستندین قیدق و نیمع يها مجموعه
...  و یزندگ تیفیک ،یطیمح ستیز ،یپزشک ،یاجتماع
ها و  داده از ياریبس. ندهست نادقیق يها داده ازعمدتا 
 دیترد و شک آنها بودن قیدق در که را ییهايریگ اندازه
 انیب يفاز يبردارها و اعداد لهیوسه ب توان می ،دارد وجود

 میتعم به ازین اطالعات يارـآم لیـتحلبراي  لذا. ردـک
 به. است نو يهاروش هیارا وکالسیک  يآمار يهاروش
 هايداده اريآم تحلیل کتاب دو شماره این در دلیل همین

  .کنیممی معرفی رانادقیق 



  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
  11شماره پیاپی     ____ ________________________________ ________________________________   10

 

 

          هاي فازي هاي آماري براي داده روش
  راینهار فیتل  : هنویسند

  2011 چاپ اول: 

  Wileyناشر: 

 اريـآم ايـه شرو تابـک
 شامل  فازي، هاي داده براي
: بخش هشت در فصل 26
 اساس - 3 فازي، هايداده توصیفی آمار - 2 فازي، اطالع -1

 آماري استنباط -4 فازي، هايداده با آماري اطاستنب
 اطالع و بیز استنباط -5 فازي، هايداده براي کالسیک
 هايسري -7 فازي، اطالع و رگرسیون تحلیل -6 فازي،
 .هاضمیمه - 8 فازي، زمانی

-داده اساس حیتوض بر عالوه تا کرده یسع سندهینو اگرچه

 ،)تیعضو( همشخص توابع نییتع يهاروش شامل يفاز يها
 .دهد میتعم يفاز يهاداده به را متداول يآمار يهاروش
 لیما شتریب يفازدر محیط  آمار کاربران نکهیا دلیل به اما
 رسدیم نظر به باشند،یم کتب در یعمل يهامثال افتنی به
 .است نبوده موفق امر نیا در سندهینو که

  هاي مبهم داده  ساسار آمار ب
 نویسندگان:  

  ،ف کروسرادول              
   میِر  دیتر  کالوس             

  1987 چاپ اول:    

   Kluwerناشر:    

 بر مشتمل است تابیـک
 آن در که فصل دوازده

 دو از کافی ايمقدمه ارایه ضمن اندکرده سعی نویسندگان
 مفاهیم ،)بودن تصادفی و بودن مبهم( نامعینی مفهوم

 ،ها سازي آن هخالص و بندي دسته و مبهم هايداده ریاضی
 اي شیوه به را ها آن توپولوژیکی خواص و ریاضی اعمال
 از برخی فازي، هايداده توصیفی آمار. دهند شرح مناسب
 فصول ،اصلـح ایجـنت از استفاده و مفید حدي قضایاي

 ،کتاب از بهتر استفاده براي. دهندمی تشکیل را کتاب رـآخ
 نظریه و دازهان نظریه ریاضی، منطق از اطالعاتی داشتن
   .است الزم احتمال

  )دانشگاه فردوسی مشهد( بهرام صادقپور

  معتبر خارجی  معرفی مجالت

  Applied Soft Computingمجله 

  

المللـی   بینیکی از مجالت  Applied Soft Computingمجله 
ي  زمینــهدر اســت کــه  Elsevierمعتبــر علمــی پژوهشــی و 

را به چـاپ   بسیاريت اربردي در جهان واقعی، مقاالمسائل ک
رسانیده است. حوزه اصلی کار این مجله در مورد محاسـبات  

زیـر   هـاي مختلـف  زمینـه هاي وابسـته بـه آن در   روشنرم و 
  :است

 محاسبات فازي •

 محاسبات بازگشتی •

 یمحاسبات احتمال •

 هاي عصبیشبکه •
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 تشخیص الگو •

 هوش مصنوعی •

 کاوي داده •

 رباتیک •

 هاي زمانی سري •

 یکروهاي نانو و م سیستم •

 ها کنترل فرآیندها و سیستم •

 سازي طراحی مهندسیبهینه •

 پردازش سیگنال و تصویر •

نیـز   Scopusاسـت و در   ISIاین مجله یکی از مجالت معتبر 
 برابـر  2011در سـال  مجلـه   ضریب تأثیر اینشود.  نمایه می

است. سـردبیر مجلـه پروفسـور راجکومـار روي       بوده 612/2
)Rajkumar Roy (ده سـاخت و مـواد، دانشـگاه    دانشک رئیس

  باشد. می   6کرانفیلد، انگلستان

بـر   Latexقالـب  خـود را در  مقـاالت  تواننـد  نویسندگان می
اهنمــاي نویســندگان موجــود در رســاختار اصــلی اســاس 

)Guide for Authors ( آماده و فایلpdf   مقاله را به صـورت
  ارسال نمایند.   )Submit Online(الکترونیکی 

شـماره   4بـا   مـیالدي  2001در سـال  اولـین بـار    مجله این
 12) بـه  2012ه است و در سـال اخیـر  (  نمود شروع به کار

از سـال   2و  1همچنـین شـماره   شماره افزایش یافته است. 
  قابل مشاهده است. Onlineنیز آماده و به صورت  2013

 دانشگاه بیرجند)محسن عارفی (

                                                             

6  Head of Manufacturing and Materials Department, and 
Cranfield Innovative Manufacturing Research Centre, 
Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK.                
Email: asoc@cranfield.ac.uk 

هاي خارجی مرتبط با  تقویم کنفرانس
  هاي فازي سیستم
هاي مختلف مرتبط با هاي خارجی در زمینهکنفرانس
میالدي برگزار خواهند  2013هاي فازي که در سال سیستم

  باشند: شد، به شرح زیر می

• IEEE International Conference on Industrial 
Technology 

http://www.icit2013.org/ 
Start Date: 2013.02.25 
End Date: 2013.02.27 
Country: South Africa 
Location: Capetown 

• 2013 3rd International Conference on 
Management and Artificial Intelligence 

http://www.icmai.org/index.htm 
Start Date: 2013.04.08 
End Date: 2013.04.09 
Country: Thailand 
Location: Bangkok 

• 2013 IEEE Symposium on Computational 
Intelligence for Financial Engineering and 
Economics 

http://www.ntu.edu.sg/home/epnsugan/index_
files/SSCI2013/CIFEr2013.htm 
Start Date: 2013.04.15 
End Date: 2013.04.19 
Country: Singapore 
Location: Singapore 

• 2013 IEEE Symposium on Quantum Computing 
and Computational Intelligence 

http://web.cecs.pdx.edu/~whung/qcci2013/ 
Start Date: 2013.04.15 
End Date: 2013.04.19 
Country: Singapore 
Location: Singapore 

• European Symposium on Artificial Neural 
Networks, Computational Intelligence and 
Machine Learning 2013 

https://groups.google.com/forum/?fromgroups
#!msg/ml-news/ZiJHefajVjw/OL-hpON-baoJ 
Start Date: 2013.04.24 
End Date: 2013.04.26 
Country: Belgium 
Location: Bruges 
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• International Conference on Fuzzy Information 
and Engineering 2013 

http://www.waset.org/conferences/2013/johan
nesburg/icfie/ 
Start Date: 2013.04.29 
End Date: 2013.04.30 
Country: South Africa 
Location: Johannesburg 

• Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling 
and Decision Making 

http://icmll.buaa.edu.cn/IUKM2013/index.html 
Start Date: 2013.05.10 
End Date: 2013.05.12 
Country: China 
Location: Beijing 

• The 34th International Conference on Artificial 
Intelligence and Neural Networks 

http://www.waset.org/conferences/2013/istanb
ul/icainn/index.php 
Start Date: 2013.06.20 
End Date: 2013.06.21 
Country: Turkey 
Location: Istanbul 

• IFSA World Congress 2013 
http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.06.28 
Country: Canada 
Location: Edmonton, Alberta 

• North American Fuzzy Information Processing 
Society Annual Meeting 2013 

http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.06.28 
Country: Canada 
Location: Edmonton, Alberta 

• 2013 LSA Linguistic Institute 
http://lsa2013.lsa.umich.edu/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.07.19 
Country: USA 
Location: Ann Arbor, Michigan 

• 2013 IEEE International Conference on Fuzzy 
Systems 

http://www.isical.ac.in/~fuzzieee2013/ 
Start Date: 2013.07.07 
End Date: 2013.07.10 
Country: India 

Location: Hyderabad 

• The 16th International Conference on Artificial 
Intelligence in Education 

http://iaied.org/conf/event/12/ 
Start Date: 2013.07.07 
End Date: 2013.07.12 
Country: USA 
Location: Memphis, Tennessee 

• 2013 IEEE/ASME International Conference on 
Advanced Intelligent Mechatronics  

http://aim2013.org/ 
Start Date: 2013.07.09 
End Date: 2013.07.12 
Country: Australia 
Location: Wollongong, New South Wales 

• 4th Malaysian Joint Conference on Artificial 
Intelligence 

http://ktw.mimos.my/mjcai2013/ 
Start Date: 2013.07.24 
End Date: 2013.07.26 
Country: Malaysia 
Location: Sabah 

• Twenty-Third International Joint Conference on 
Artificial Intelligence 

http://www.ezconf.net/ijcai13/ 
Start Date: 2013.08.03 
End Date: 2013.08.09 
Country: China 
Location: Beijing 

• The 51st Annual Meeting of the Association for 
Computational Linguistics 

http://acl2013.org/site/ 
Start Date: 2013.08.04 
End Date: 2013.08.09 
Country: Bulgaria 
Location: Sofia 

• International Joint Conference on Neural 
Networks 

http://www.ijcnn2013.org/ 
Start Date: 2013.08.04 
End Date: 2013.08.09 
Country: USA 
Location: Dallas, Texas 

• 10th Metaheuristics International Conference 
http://www.sis.smu.edu.sg/mic2013/index.htm 
Start Date: 2013.08.05 
End Date: 2013.08.08 
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Country: Singapore 
Location: Singapore 

• Twelfth International Conference on Document 
Analysis and Recognition 

http://www.icdar2013.org/ 
Start Date: 2013.08.25 
End Date: 2013.08.28 
Country: USA 
Location: Washington, DC 
 

  محسن عارفی (دانشگاه بیرجند)

 هیات مدیره  اتاي از مصوبات جلس گزیده
  انجمن در دوره چهارم

مصوبات سومین جلسه هیات مدیره  انجمن در دوره 
  چهارم
 انجمن رهیمد أتیه دوره چهارمین از جلسه سومین

 27/11/1390 شنبه پنج روز در رانیا يفاز يها ستمیس
 جلسه نیا در. شد ربرگزا انجمن دفتر در 9:00 ساعت
  .گرفت قرار يریگ میتصم و بحث مورد ریز موارد

 آن پیشرفت به رو روند و IJFS مجله وضعیت مورد در •
 از انجمن پشتیبانی نحوه و امکان مورد در. شد صحبت
 ترویجی -علمی و پژوهشی - علمی جدید هاي مجله
  .شد بحث آن

 صورت هايتالش خصوص در برزویی دکتر آقاي •
 در انجمن عملکرد مجدد گزارش تهیه منظور به گرفته
 و ارائه گزارشی عتف وزارت به آن ارسال و 89 سال
 در انجمن کافی، امتیاز کسب با که نمودند ینیب شیپ

  .ماند خواهد باقی  B رتبه
 هاي کمیسیون تشکیل پیشنهاد برزویی دکتر آقاي •

 به. نمودند مطرح را انجمن در مختلف هاي شاخه
 در مندرج اهداف اساس بر بتواند نجمنا که اي گونه

 متخصصین و یابد گسترش علمی طور به اساسنامه
 و بحث اعضاء زمینه این در. دهد پوشش را مختلف

 تخصصی کمیسیون 4 شد مصوب و نمودند نظر تبادل
 ریاضی کامپیوتر، علوم فازي، مهندسی:  هاي زمینه در
 و مدیریت با ترتیب به اقتصاد و مدیریت و آمار، و

 دکتر پدرام، دکتر لب، تشنه دکتر: آقایان راهبري
  .شود تشکیل آذر عادل دکتر و پور واعظ

 نامه آیین سینوشیپ پور واعظ دکتر آقاي شد مقرر •
 و تنظیم را تخصصی هاي کمیسیون فعالیت و تشکیل
  .نمایند ارائه بعد جلسه در و نموده تدوین

 و هیته از یشگزار پدرام دکتر و يطاهر دکتر انیآقا •
 دیجد دوره در انجمن خبرنامه شماره نینخست نیتدو
  .نمودند ارائه

 جایزه اعطاي و معرفی و انتخاب نامه آئین نویس پیش •
 زمینه در) دکتري و ارشد( برتر  نامه پایان به

 مورد این در اصالحاتی و شد قرائت فازي هاي سیستم
 امانج ضمن عامري دکتر آقاي گردید مقرر. شد انجام

 تصویب براي را نامه آئین شده حیتصح متن اصالحات،
 .نمایند ارائه آینده جلسه در نهایی

مصوبات چهارمین جلسه هیات مدیره  انجمن در 
 دوره چهارم

 انجمن مدیره هیأت دوره چهارمین از جلسه چهارمین

شنبه مورخ  روز پنج در ایران فازي هاي سیستم
 در .شد برگزار نانجم دفتر در 9:00ساعت 18/12/1390

 .گرفت قرار گیري تصمیم و بحث زیر مورد موارد جلسه این

ترویجی جهت سري  - در خصوص دریافت اعتبار علمی •
هاي فازي و محاسبات نرم بحث شد. هیأت  سیستم

مدیره موافقت خود را در این خصوص اعالم و مقرر 
هاي فازي و محاسبات نرم با  گردید تا سري سیستم

 - دکتر دانشگر جهت اخذ اعتبار علمیسردبیري آقاي 
 ترویجی به وزارت عتف ارسال گردد.

مقرر شد مبلغ ده میلیون ریال معادل (یک میلیون  •
تومان) بابت حمایت از دوازدهمین کنفرانس 
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هاي فازي که در دانشگاه مازندران برگزار  سیستم
 خواهد شد از طرف انجمن پرداخت شود.

مین کارگاه داده کاوي آقاي دکتر پدرام گزارشی از دو •
مالی انجمن در دانشگاه  –نرم که با پشتیبانی علمی 

خوارزمی برگزار شده بود، ارائه نمودند. مقرر شد، در 
این صورت آماده شدن مجموعه مقاالت این کارگاه، 

هاي هاي سري سیستممجموعه در قالب یکی از شماره
 فازي و محاسبات نرم چاپ شود.

ناصري و دکتر عامري پیشنهاد توسط آقایان: دکتر  •
پژوهشی انجمن با حمایت  - اندازي مجله دوم علمی راه

دانشگاه مازندران مطرح شد. این موضوع مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسات آتی 

ي پیشکسوتان دعوت به عمل آید و دانجمن از تعدا
 تر قرار گیرد. این موضوع مورد بررسی دقیق

نجمین جلسه هیات مدیره  انجمن در دوره مصوبات پ
 چهارم

 انجمن مدیره هیأت دوره چهارمین از جلسه پنجمین

 31/1/91شنبه مورخ  روز پنج در ایران فازي هاي سیستم
 موارد جلسه این در .شد برگزار انجمن دفتر در 10:00ساعت

 .گرفت قرار گیري تصمیم و بحث زیر مورد

انجمن از  علمی تآقاي دکتر ناصري درخواست حمای •
ها را  چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

عنوان نمودند. اعضاي هیأت مدیره موافقت خود را در 
این خصوص اعالم نموده و مقرر گردید آرم انجمن در 
تمامی پوسترها و بروشورهاي کنفرانس درج شود. 
آقایان: دکتر عادل آذر و دکتر پدرام نیز به عنوان 

نجمن در کمیته علمی کنفرانس انتخاب نمایندگان ا
 شدند.

هاي برتر در زمینه  نامهآیین نامه انتخاب پایان •
هاي فازي (پیشنهادي آقاي دکتر عامري) سیستم

مورد بررسی قرار گرفت و با تصحیحاتی به تصویب 
  رسید.

هاي تخصصی انجمن (پیشنهادي  آیین نامه کمیسیون •
ز بحث و پور) مطرح شد و پس ا آقاي دکتر واعظ
ر یحاتی به تصویب مقدماتی رسید. مقربررسی با تصح

شد آقاي دکتر پدرام متن تصحیح شده را براي بررسی 
  نهایی در جلسه آینده ارائه نمایند.

هاي فازي و  مقرر شد جلد سوم مجموعه سیستم •
محاسبات نرم، طبق مذاکرات آقایان دکتر دانشگر و 

(با درج آرم دکتر برزویی، توسط دانشگاه مازندران 
 دانشگاه در داخل جلد) چاپ و منتشر شود.

مصوبات ششمین جلسه هیات مدیره  انجمن در دوره 
 چهارم

 انجمن مدیره هیأت دوره چهارمین از جلسه ششمین

 29/2/91روز پنجشنبه مورخ  در ایران فازي هاي سیستم
 موارد جلسه این در شد. برگزار انجمن دفتر در 9:00ساعت

  .گرفت قرار گیري تصمیم و ثبح زیر مورد

هاي تخصصی انجمن براي بار سوم  نامه کمیسیون آیین •
  مطرح و با تصحیحاتی به تصویب نهایی رسید.

موضوع تدوین و ارائه یک یا چند برنامه پودمان در  •
هاي فازي مطرح و مقرر شد چنین  زمینه سیستم

اي براي ارائه به دانشگاه جامع علمی کاربردي و  برنامه
  یتاً تصویب در وزارت عتف، تدوین شود.نها

توسط آقایان: دکتر  91متن اولیه خبرنامه شماره بهار  •
پدرام و دکتر طاهري ارائه و هیأت مدیره نظراتی در 

  مورد آن مطرح نمودند.
و یک  IFSA Awardsموضوع معرفی یک نامزد براي  •

مطرح شد و به ترتیب آقایان   IFSA Fellowنامزد براي
چی و دکتر دواز در این خصوص انتخاب  ندکتر ماشی

شدند. مقرر شد مراتب به منظور پیگیري به آقاي 
  دکتر اکبرزاده ارسال شود.
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در مورد کاندیداتوري براي هیأت تحریریه مجله  •
لب  چی و دکتر تشنه تایوان، آقایان: دکتر ماشین

انتخاب شدند. مقرر شد این موضوع به اطالع آقاي 
  ده شود.دکتر اکبرزاده رسان

آقاي دکتر طاهري، گزارش ارسالی دکتر اکبرزاده به  •
IFSA  را از طرف ایشان (نماینده انجمن درIFSA ارائه (

  نمودند و مقرر شد:

موضوع قرار گرفتن  IJFSالف) از طرف مجله 
مقاالت این مجله براي منظور نمودن در 

  پیگیري شود. "زاده"ي   جایزه

هاي انجمن  مقرر شد گزارشی از فعالیت    ب) 
توسط آقاي دکتر درهمی تدوین شود و 

در اختیار آقاي  IFSAبراي چاپ در خبرنامه 
  دکتر اکبرزاده قرار گیرد.

هاي ساالنه انجمن  گزارشی از کنفرانس  پ) 
کنندگان، کمیته  (اهداف، تعداد شرکت

لب  علمی و ...) توسط آقاي دکتر تشنه
تدوین و براي آقاي دکتر اکبرزاده ارسال 

  ود.ش

هاي  آقاي دکتر براري دبیر کمیسیون انجمن  نامه •
هاي الکترونیکی  علمی، در مورد تحویل سامانه

ها، اعضا و ... مطرح و درخواست و  مدیریت کنفرانس
استفاده از آنها مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد 

  مکاتبات الزم در این خصوص صورت پذیرد.

جمن در دوره مصوبات هفتمین جلسه هیات مدیره  ان
 چهارم

 انجمن مدیره هیأت دوره چهارمین از جلسه هفتمین

 25/3/91روز پنجشنبه مورخ  در ایران فازي هاي سیستم
 موارد جلسه این در شد. برگزار انجمن دفتر در 9:00ساعت

 .گرفت قرار گیري تصمیم و بحث زیر مورد

در ابتداي جلسه، آقاي دکتر برزویی از مشارکت فعال  •
یأت مدیره در امور انجمن تشکر کردند. اعضاي ه

ایشان همچنین از جناب آقاي دکتر آذر در خصوص 
مساعدت در کمک مالی مرکز آمار ایران جهت تأمین 
هزینه خرید لپ تاپ و ال اي دي براي انجمن تشکر 

  نمودند.
کاربرد "آقاي دکتر عادل آذر موضوع برگزاري همایش  •

وسط مرکز آمار که قرار است ترا  "آمار در مدیریت
مطرح نمودند و  ،ایران در سال جاري برگزار شود

خواستار مشارکت و همکاري انجمن در این زمینه 
شدند. ضمن استقبال هیأت مدیره از موضوع، پیشنهاد 
داده شد که ضمن مشارکت و حمایت علمی انجمن در 

االمکان انجمن در امور  هاي همایش، حتی برنامه
ي توصیه شده در  آینده هاي ها و بررسی تحلیل

همایش نیز شرکت نمایند. در این زمینه آقایان: دکتر 
طاهري و دکتر پدرام به عنوان نمایندگان انجمن در 

  این همایش انتخاب شدند.ي علمی  کمیته
هاي برتر   نامه آیین نامه انتخاب و اعطاي جایزه به پایان •

هاي فازي براي  ارشد و دکتري در زمینه سیستم
بار مطرح و با تصحیحاتی به تصویب نهایی  سومین

لب به عنوان رئیس کمیته  رسید.  آقاي دکتر تشنه
هاي برتر در زمینه  انتخاب پایان نامه و رساله

قرار شد در جلسه  هاي فازي انتخاب شدند. سیستم
نامه اجرایی و نامزدهاي عضویت در  آینده ایشان آیین

 کمیته  مربوطه را ارائه نمایند.

دکتر طاهري ضمن ارائه گزارشی از برگزاري سه  آقاي •
کارگاه آمار و احتمال فازي در پنج سال گذشته، 

احتمال پیشنهاد برگزاري چهارمین کارگاه آمار و 
مطرح نمودند. این موضوع مورد موافقت هیأت فازي را 

مدیره قرار گرفت و پیشنهاد شد ترجیحاً در فاصله 
مقرر شد  زار شود.مناسبی از کنفرانس آبان ماه برگ
(شش  000/000/6جهت حمایت از کارگاه فوق مبلغ 

آقاي  میلیون ریال) از طرف انجمن پرداخت گردد.
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دکتر آذر نیز آمادگی مرکز آمار ایران را از برگزاري 
ضی از جمله تامین محل هاي مقت این کارگاه و حمایت

کنندگان در مهمانسراي مرکز آمار و نیز اقامت شرکت
ی در قبال ثبت نام افراد معرفی شده توسط کمک مال

  مرکز آمار اعالم نمودند.
هاي تخصصی و ارائه خدمات  موضوع برگزاري کارگاه    •

پژوهشی مطرح  - ها و مراکز علمی فنی براي سازمان
شد. مقرر شد جلساتی با مسئوالن سازمان گسترش و 
نوسازي صنایع، سازمان مدیریت صنعتی، بانک تجارت 

  در این زمینه برگزار شود. و مخابرات
هاي علمی وزارت علوم، در  نامه کمیسیون انجمن    •

هاي انجمن و پیشنهادهاي مندرج  مورد ارزیابی فعالیت
در آن مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. قرار شد در 

هاي مطرح شده در این  جلسه بعد پیرامون شاخص
  گزارش بحث و بررسی بیشتري صورت گیرد. 

انشگاه آزاد اسالمی واحد نور جهت حمایت نامه د    •
انجمن از برگزاري دومین همایش ملی دستاوردهاي 
نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مطرح شد. مقرر شد 
انجمن دخالتی در این کنفرانس نداشته باشد اما طی 

پاسخ به درخواست فوق، اشاره شود در  اي در نامه
ع رسانی صورت ارسال آگهی، در سایت انجمن اطال

 صورت خواهد گرفت.

درخواست آقاي روح ا... مقصودي براي نمایندگی  •
انجمن در دانشگاه آزاد واحد نور مورد موافقت قرار 

 گرفت.

تمین جلسه هیات مدیره  انجمن در شمصوبات ه
  دوره چهارم

 انجمن مدیره هیأت دوره چهارمین از جلسه هشتمین

 29/4/91رخ روز پنجشنبه مو در ایران فازي هاي سیستم
دکتر دانشگر، دکتر آقایان : میهمانانبا حضور  9:00ساعت
 برگزار انجمن دفتر دکتر مهدوي امیري در و چی ماشین

 قرار گیري تصمیم و بحث زیر مورد موارد جلسه این در شد.

  گرفت.

در ابتداي جلسه، آقاي دکتر ناصري گزارشی از  •
ند و دوازدهمین کنفرانس سیستم هاي فازي ارائه نمود

 مقرر شد:

o رسانی بیشتر فراخوان شماره  به منظور اطالع
من و تمامی دوم براي تمامی اعضاي انج

هاي فازي ارسال افراد مرتبط با سیستم
  شود. 

o هاي نک پایگاه کنفرانس در مجله سیستملی
  فازي نیز درج شود. 

o هاي قبلی، اعضاي فعال مطابق با کنفرانس
ء کمیته نیز جز IJFSهیأت تحریریه مجله 

  علمی قرار گیرند.
جهت  IFSAاي براي  مقرر شد آقاي دکتر اکبرزاده، نامه •

هاي فازي به عرفی افراد متخصص در زمینه سیستمم
  عنوان میهمان در کنفرانس دعوت به عمل آورند.

بندي، دکتر طاهري، دکتر پدرام،  آقایان دکتر عباس •
دکتر سعادتی، دکتر منهاج، دکتر عادل آذر، دکتر 

لیاري، دکتر قطعی و دکتر عامري به عنوان ع
نفرانس هاي کلیدي در دوازدهمین کسخنران
  هاي فازي ایران انتخاب شدند.سیستم

نامه  انتخاب پایان اجرایی نامه لب، آیین آقاي دکتر تشنه •
 ي تري در زمینهـدک ي د و رسالهـناسی ارشـکارش

هاي فازي را ارائه نمودند. در مورد آن بحث  سیستم
شد و مقرر گردید در جلسات آتی پس از اخذ نظرات 

  اعضاي هیأت مدیره مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
آقایان: دکتر ناصري، دکتر صادقپور و دکتر عارفی به  •

ترتیب به عنوان نمایندگان انجمن در دانشگاه 
مازندران، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بیرجند 

  تعیین شدند.
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مازندران براي راه اندازي مجله  پیشنهاد دانشگاه •
Iranian Journal of Fuzzy Optimization  با حضور

آقایان دکتر مهدوي امیري، دکتر ماشین چی و دکتر 
دانشگر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ابتدا دست 

سازي در راستاي بهینه IJFSکم یک ویژه نامه در مجله 
ن استقبال و گیري چاپ شود و بر اساس میزاو تصمیم

اندازي مجله کیفیت مقاالت ارسالی، در آینده براي راه
  گیري شود. جدید تصمیم

گزارشی از مجمع عمومی عادي انجمن 
 1391در سال  هاي فازي ایران سیستم
 با رانیا يفاز يها ستمیس انجمن يعاد یعموم مجمع
در  3/8/91 چهارشنبه روز انجمن، ياعضا از یقبل دعوت
 هاي سیستم کنفرانس دوازدهمین هیحاش رد 00/17 ساعت
 مازندران دانشگاه یاضیر دانشکده تئاتر یآمف در ایران فازي
  شد. برگزار

 مورد در مجید، قرآن از آیاتی قرائت از پس جلسه این در
 آقاي :شد اقدام زیر شرح به جلسه رئیسه هیأت انتخاب
 دکتر آقاي، رئیس عنوان به منهاج محمدباقر دکتر

 علیرضا مهندس آقاي، ناظر عنوان به فراهانی نامیرحسی
 عنوان به پورمحمود جعفر دکتر آقاي، ناظر عنوان به خرمی
 يآقا جناب انجمن، استیر سپسشدند.  برگزیده منشی
 یک( چهارم دوره از انجمن عملکرد از یگزارش برزویی دکتر
 دکتر يآقا چنین، هم .نمودند ارائه) تاکنون گذشته سال
 گزارش انجمن، دار خزانه پور واعظ دکتر يآقا رفط از پدرام
 حاضر ياعضا توسط یمال يها صورت و قرائت را یمال
 10 يراهبرد سند - 1هاي  نویس پیش سپس د.ش بیتصو
 برنامه -3 انجمن ساله 5 کیاستراتژ برنامه - 2 انجمن ساله
 قرائت طاهري دکتر آقاي توسط ، انجمن ي ساله یک ییاجرا
 انجمن اعضاي برخی طرف از که یحاتتصح پس ازو  شد

   .رسید تصویب به شد پیشنهاد

 رساله و ارشد یکارشناس نامه پایان انتخاب"   نامه آیین
 نامه وهیش و "فازي هاي سیستم نهیزم در برتر يدکتر
 نامه نییآ و لب تشنه دکتر آقاي توسط آن ییاجرا

 يعامر دکتر توسط "انجمن یتخصص يها ونیسیکم"
 این شد مقرر. شد دریافت پیشنهادها رخیب و قرائت

 آقاي .گیرند قرار نظر مد مدیره هیات جلسه در پیشنهادها
 گزارشی انجمن خبرنامه تحریریه هیأت عضو صادقپور دکتر
 هیأت جدید ي دوره در که خبرنامه 10 الی 8 هاي شماره از

در  .نمودند ارائه ،است گردیده منتشر خبرنامه تحریریه
 .داد پایان خود کار به صلوات ذکر با مجمعانتها، 

ي کوتاه مدت، میان مدت و بلند  ها برنامه
  هاي فازي ایران مدت انجمن سیستم

هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند  ریزي برنامهدر راستاي 
هاي فازي  انجمن سیستمهاي  فعالیت ءمدت و براي ارتقا
در هیات ساله و ده ساله  ساله، پنج ي یک ایران، سه برنامه

ي انجمن تنظیم شده است که در مجمع عمومی  مدیره
ي  به تصویب رسید. در این شماره برنامه 1391آبان ماه 

هاي آتی،  رهشود و در شما ساله ارائه می ی یکاجرای
انتظار  خواهند شد. درجساله  ساله و ده هاي پنج برنامه
ي اعضاي انجمن در راستاي پیگیري و  رود که کلیه می
  ي مفاد این اسناد تالش و همکاري نمایند.اجرا

 فازي هاي سیستم انجمن ساله کی ییاجرا برنامه
  )1391- 1392( ایران

  انداز چشم
 ساله، کی انداز چشم در ایران فازي هاي سیستم انجمن
 یفیک و یکم ارتقاء جهت در که دنمای یم تالش
 و آموزشی و پژوهشی هاي زمینه در خود، هاي تیفعال

 هاي سیستم ژهوی به هوشمند، هاي سیستم حوزه رد اجرایی
  .نماید مشارکت و تیفعال نرم، محاسبات و فازي
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   یاصل هاي هدف
 و نظري هاي زمینه در ها تیفعال گسترش .1

  .کشور سطح در فازي هاي سیستم کاربردي
 یآموزش هاي برنامه و موضوعات تدوین و تنظیم .2

 ژهیو به هوشمند هاي سیستم با مرتبط
 . نرم محاسبات و فازي يها سیستم

 پژوهشی،( راهبردي هاي مشاوره ارائه در توانایی .3
 با مرتبط نهادهاي به) اجرایی آموزشی،
 . فازي هاي سیستم

 .انجمن یسازمان ساختار ارتقاء .4

  اقدامات 
 يحوزه در دانشجویی قشرهاي مشارکت جلب .1

 . مرتبط علوم و فازي هاي سیستم

 و گران پژوهش خبرگان، مشارکت جلب .2
 علوم و فازي هاي سیستم حوزة در کسوتان پیش
 .مرتبط

 توانایی منظور به انجمن سازمانی ساختار ارتقاء .3
 بسترهاي ایجاد و جامعه نیازهاي به دهی پاسخ

 متخصصان بیشتر تعامل براي متنوع و مناسب
 .کاربردي و نظري

 جهت در آموزشی تخصصی هاي کارگاه برگزاري  .4
 محاسبات و فازي ايه سیستم هاي قابلیت معرفی
 خدمات ارائه و کاربردي هاي زمینه در ویژه به نرم

 .يفاز هاي ستمیس با مرتبط علوم در یآموزش

  .انجمن پوشش تحت علمی نشریات توسعه  .5

 هاي رساله و ها نامهانیپا از تیحما امکان یررسب .6
 .يفاز هاي ستمیس حوزه در برتر

 هدف با انجمن یتخصص هاي ونیسیکم جادیا .7
 و انجمن ياعضا یعلم يازهاین به ییسخگوپا

 .ها آن هاي يتوانمند يریکارگ به و شناخت

 هاي ظرفیت شناسایی و عمومی مشارکت جلب .8
 طریق از فازي هاي سیستم حوزه در بالقوه

 .دانشجویی مسابقات برگزاري

 تقویت و انجمن خبرنامه منظم انتشار و چاپ .9
 .آن محتوایی و کیفی و کمی

 ها واژه تدوین جهت در علوم ستانفرهنگ با تعامل .10
 هاي سیستم ي هحوز در نیاز مورد هاي برابرنهاده و

 .فازي

 مانند اجرایی، حاکمیتی نهادهاي با تعامل .11
 و ها وزارتخانه پژوهشی مراکز و ها معاونت
 در مشاوره یا/و مشارکت منظور به ها، سازمان
 .اجرایی و پژوهشی هاي طرح

 هاي برنامه در محور تقاضا موضوعات به توجه .12
 محورهاي پژوهشی، هاي طرح ها، کارگاه( انجمن

 درسی، هاي ریزي برنامه سمینارها، و ها کنفرانس
 و صنایع متخصصان يازهاین به توجه

  ...) و تجاري، محصوالت تولیدکنندگان

  تهران و دانشگاه ( سید محمود طاهري
  )دانشگاه صنعتی اصفهان

 ارشد رشناسیکا نامه پایان انتخاب نامه آئین
 هاي سیستم  ي زمینه در برتر دکتري رساله و

  فازي
  کلیات -1 ماده

 چه هر ترغیب جایزه، اهداء و انتخاب این از هدف: اهداف
 انجام به  تکمیلی تحصیالت هاي دوره دانشجویان بیشتر
 و نامه پایان قالب در کاربردي و اصیل تحقیقاتی کارهاي
  .باشد می فازي هاي سیستم زمینه در رساله

 یک و دکتري ي رساله 2 به حداکثر ساالنه:  جایزه 1-1
 مدال و افتخار لوح  برتر، ارشد کارشناسی نامه پایان
 .گرفت خواهد تعلق ایران فازي هاي سیستم  انجمن

 رشته در دکتري و ارشد دانشجویان: شرایط واجدین 1-2
 بوده انجمن عضو که فازي هاي سیستم با مرتبط هاي
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 تاریخ تا آنان تحصیل از فراغت از ماه 18 از بیش و
 باشد، نگذشته نجمنا دفتر به مدارك ارسال مهلت
  ي رساله یا و نامه پایان  انتخاب کاندیداي توانند می
 .شوند برتر

 تحصیالت مقطع هر در تواند می دانشجو تبصره: هر
 یا و نامه پایان  انتخاب کاندیداي یکبار فقط تکمیلی
  .شود برتر رساله

 از تن 5 از مرکب داوران ي کمیته: داوران ي کمیته 1-3
 آنان از تن یک که باشد می نظرانصاحب و متخصصان

 یک براي اعضا از یک هر و  بوده کمیته رئیس بعنوان
 توسط کمیته رئیس. گردند می انتخاب ساله 2 دوره
 رئیس پیشنهاد به کمیته اعضاي و انجمن مدیره هیات
 تعیین انجمن ي یرهمد هیأت تایید و داوران کمیته
 .گردند می

 اجرایی نامه شیوه تهیه به نسبت داوران تبصره: کمیته
 اقدام ماه یک طی حداکثر دکتري رساله و نامه پایان انتخاب
 مدیره هیات به تصویب براي را نامه شیوه این و نموده
  .نماید می تحویل انجمن

  اجرا ي نحوه -2 ماده
  :نیاز مورد مدارك  2-1

 تاریخ و عنوان آن در که دانشگاه هیگوا 1- 2-1
  .باشد شده ذکر  رساله یا و نامه پایان دفاع

  .راهنما استاد نامه هیتوص  2- 2-1
 ممهور ي رساله  ای و نامه انیپا از نسخه کی 3- 2-1

 در آن از يا خالصه و دانشگاه مهر به
  .صفحه 4 حداکثر

 تحقیقاتی هاي طرح یا و) مقاالت( مقاله 4- 2-1
 از مستخرج فازي هاي سیستم با مرتبط
 به معتبر مجالت در که نامه انیپا ای رساله
 افتیدر چاپ رشیپذ ای دهیرس چاپ
 به منجر طرح نتایج که مواردي در. اند کرده
 نظایر و اختراع ثبت ملی، پروژه یک اجراي

 و مدارك ستیبا یم باشد، گردیده آن
  .گردد مهیضم معتبر  مستندات

  .)CV( یعلم شناسنامه  5- 2-1
  .یمل کارت یکپ  6- 2-1
  .3×4 عکس قطعه کی  7- 2-1
  .درخواست فرم شده لیتکم  8- 2-1
 تا و پست قیطر از ستیبا یم ازین مورد مداركتبصره: 

 .گردد ارسال انجمن دفتر آدرس به مقرر  خیتار

  انتخاب ي نحوه - 3 ماده
 يها رساله و ها نامهانیپا انیم از: انتخاب ي نحوه  3-1

 اساس بر نامهانیپا کی و رساله دو حداکثر یارسال
 دییتا يبرا و انتخاب داوران تهیکم توسط و نامهوهیش
 مستندات و داوران تهیکم گزارش همراه به یینها

 میتسل مقرر مهلت در انجمن رهیمد اتیه به مربوط
 بصورت جهینت رهیمد اتیه دییتا از پس. گردد یم

 محل وسسهم و دگانیبرگز به انجمن توسط یرسم
  .گردد یم  اعالم آنان لیتحص

 و نامهانیازپا يا خالصه همراه به دگانیبرگز یاسامتبصره: 
 منتشر انجمن وبگاه و خبرنامه در آنان یپژوهش سوابق

  .شود یم
 در 25/3/91 خیتار در تبصره 3 و ماده 3 در نامه نییآ نیا

 رانیا يفاز يها ستمیس انجمن چهارم دوره از هفتم جلسه
  .دیرس بیتصو به

دانشگاه صنعتی ( لب محمد تشنه  
)خواجه نصیرالدین طوسی  

هاي  پایان نامه فهرستارسال  بهدعوت 
  هاي فازي مرتبط با نظریه مجموعه

شود  ها تقاضا می از نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه
هاي فازي  مرتبط با نظریه مجموعه هاي نامه پایان فهرست
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دو ستونه و با  wordیک فایل  دانشگاه خود را در قالب
زیر ارسال  یالکترونیک هاي نشانیزیر به یکی از  قالب

  نمایند:

hmnehi@hamoon.usb.ac.ir 
info@fuzzy.ir 

کننده جامی و  سازي عددي جریان بر روي پرتاب مدل   ]1[ 
 -تعیین ماکزیمم فشار دینامیکی با استفاده از مدل فازي

راهنمایی غالمحسین به  ،عصبی، ایمان جمعه بیدختی
دانشکده مهندسی  ،چی استاد مشاور محمد گیوه ،اکبري

 .1390 شهید نیکبخت، گروه مهندسی عمران، 

  )دانشگاه سیستان و بلوچستان( مست نهی حسن میش

  ها نامه معرفی پایان
هاي  مرتبط با  سیستمهاي  نامه پایان معرفی ، این شماره در

 نصیرالدین طوسی در دانشگاه صنعتی خواجهکه  فازي
هاي آتی،  در شماره وشود  اند، پی گرفته می انجام شده

 خواهند شد. معرفیها  آني  بقیه

تشخیص بیماري ایسکمی میوکارد با استفاده از    ]64[
محمد  راهنمایی به ،شیوا خشنود ،بندي کننده فازي طبقه
مهندسی ، گروه برقدانشکده  ،مهدي علیاري/لب تشنه

  .1389پزشکی، 

طراحی بهینه هدایت از پیش تنظیم با استفاده از سیستم    ]65[
علیرضا  راهنمایی به سعید روح الهی، ،فازي عصبی

، گروه هوا فضادانشکده ، یان جعفر روشنی/زاده نوین
  .1389دینامیک و کنترل پرواز، 

ازي ـس راي مدلـازي بـریه فـتوسعه با استفاده از نظ   ]66[
 راهنمایی به ،عبدالقادري نازنین ،هاي مکانی پروسه

دانشکده  ،گريـعدي مسـس محمد/کـا ملـمحمدرض
، روه سیستم اطالعات جغرافیاییـرداري، گـب شهـنق

1389.  

هاي مختلف داده جانهی با استفاده از  ارزیابی روش   ]67[
مقتدي هاشمی  راهنمایی به مینا نظري، ،هاي فازي روش

، علومدانشکده ، هاشم پروانه مسیحا/ابراهیم خدایی/پرست
  .1389ریاضی، گروه 

فاده ـد با استـاي تن اسهـترهاي مـکرد فیلـبینی عمل پیش   ]68[
نتاج ـستم استـیسبی مصنوعی و ـهاي عص کهـاز شب

 به ،زاده میالنی گـسمیه بی ،ازيـف- بیـتطبیقی عص
، دانشکده عمران، گروه محیط زیستمیرباقري،  راهنمایی

1389.  

دانشگاه صنعتی( لب محمد تشنه  
  )خواجه نصیرالدین طوسی

 
 

  

 عضویت در انجمن
، منـدر انجویت ـبه عض هاي عالقمند انـازمـراد و سـاف

هاي  عضویت حقوقی و  حقیقی را از وبگاه رمتوانند فمی
هاي انجمن دریافت دارند. به عالوه، قابلیت تکمیل فرم

ورت ـویت به صـعضت حقـچنین پرداخویت و همـعض
الکترونیکی و برخط از طریق وبگاه انجمن فعال گردیده 

 است.  

 info@fuzzy.ir:    انجمن پست الکترونیک

 www.fuzzy.ir    :                جمنان وبگاه

 IFSAخبرنامه 

هاي فازي ایران به عنوان عضوي از  انجمن سیستم
ار ـ)، اخبIFSA(ازي ـفهاي ستمـسیالمللی نـانجمن بی

ها را به این انجمن گزارش ها و همایشمربوط به کارگاه
را از  IFSA يتوانند خبرنامهعالقمندان می کند.می

 افت نمایند:نشانی زیر دری

http://isdlab.ie.ntnu.edu.tw/ntust/ifsa/sources/new
sletter.html 

 



 

 

  

  
  
  

  

 

 

  
  

  هاها و سازماننمایندگان انجمن در دانشگاه
  جناب آقاي دکتر افشین ابراهیمی
 دانشگاه صنعتی سهند/مهندسی برق

  جناب آقاي دکتر رضا جاویدان
 دانشگاه صنعتی شیراز/ کامپیوتر

  لیزادهجناب آقاي دکتر بهروز ع
 دانشگاه صنعتی سهند/علوم پایه

  جناب آقاي رضا احسن
 قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  جناب آقاي دکتر وحید جوهري مجد
 تربیت مدرسدانشگاه 

  جناب آقاي دکتر علیرضا فاتحی
 نصیر برق /دانشگاه خواجه

  سرکار خانم دکتر الهام احمدي
  واحد شهریار اسالمی دانشگاه آزاد

  دکتر علیرضا حاجیانجناب آقاي 
 واحد نجف آباد اسالمیآزاد دانشگاه 

  جناب آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی
 دانشگاه خوارزمی

  جناب آقاي دکترسلمان احمدي  
 دانشگاه ایالم

  جناب آقاي دکتر بیاض دارابی
 دانشگاه دانشگاه مراغه

  گودرزي حمیدرضاجناب آقاي 
 یاسوجدانشگاه 

  احمديسرکار خانم دکتر نازنین 
  واحد ورامین اسالمی دانشگاه آزاد

  دانشگر جناب آقاي دکتر امیر
 دانشگاه صنعتی شریف

  جناب آقاي دکتر محمد صادق مدرس مصدق
  دانشگاه یزد

  جناب آقاي دکتر احمدي نیا
 قمدانشگاه 

  جناب آقاي دکتر ولی درهمی
  دانشگاه یزد

  جناب آقاي دکتر محمدحسن مرادي
 بوعلی سینادانشگاه 

  اب آقاي دکترمحمدعلی ادبی تبارجن
  واحد قائمشهر اسالمیدانشگاه آزاد 

  آقاي دکتر شهرام رضاپور
  ندانشگاه تربیت معلم آذربایجا

  جناب آقاي مهندس روح ا... مقصودي
 آزاد اسالمی آزاد واحد نور، مرکز محمود آباددانشگاه 

  سرکار خانم دکترمژده افشار
  شمال واحد تهران اسالمیدانشگاه آزاد 

  فرد جناب آقاي دکتر امید سلیمانی
 دانشگاه علوم پایه دامغان/ریاضی

  جناب آقاي دکترحمیدرضا ملکی
  دانشگاه صنعتی شیراز

  جناب آقاي دکتر توفیق الهویرانلو
  واحد علوم و تحقیقات اسالمی دانشگاه آزاد

  جناب آقاي دکتر مختار شاصادقی
 دانشگاه صنعتی شیراز/مهندسی برق

  مست نهیاي دکترحسن میشجناب آق
  دانشگاه سیستان و بلوچستان/ ریاضی

  جناب آقاي دکتر محمود اوتادي
 دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

  نیا جناب آقاي دکتر فریدون شعبانی
 شیرازدانشگاه 

  وند جناب آقاي دکتر ناصر  میکائیل
  دانشگاه آزاد واحد اردبیل

  جناب آقاي دکترآلفرد باغرامیان
  گیالندانشگاه 

  دکتر بهرام صادقپورجناب آقاي 
 فردوسی مشهددانشگاه 

  جناب آقاي دکتر محمدعلی نصرآزادانی
  شاهددانشگاه 

  جناب آقاي محمود بخشی
 بجنورددانشگاه 

  دکتر محسن عارفیجناب آقاي 
 بیرجنددانشگاه 

  جناب آقاي دکتر محمدرضا نوربخش
  ) رفسنجان عصر(عج دانشگاه ولی

  مهناز برخورداري سرکار خانم دکتر
 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

  پور دکتر علیرضا عربجناب آقاي 
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

  جناب آقاي دکترحسین هدایتی
  دانشگاه صنعتی بابل

  جناب آقاي دکتر رجبعلی برزویی
 دانشگاه شهید بهشتی

  جناب آقاي دکتر رضا عزتی
 واحد کرج اسالمی دانشگاه آزاد

  دکتر رحمت ا... هوشمندجناب آقاي 
  دانشگاه اصفهان

  جناب آقاي دکتر سید مسعود برکاتی
  دانشگاه سیستان و بلوچستان/ برق

  جناب آقاي دکتر مجید علوي
 واحد اراك اسالمی دانشگاه آزاد

  جناب آقاي دکتر مجید یاراحمدي
 دانشگاه لرستان/علوم پایه

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

را در اختیار خبرنامه هاي فازي هاي مرتبط با سیستمنهدر زمی علمی لب و اخبارامطنماید تا مند دعوت میافراد عالقه
 هاي فازي ایران قرار دهند.انجمن سیستم

 هاگاهــدانش میـعل اخبـار ،هااهـارگـها، کایشــهموط به برگـزاري ـربـهاي مـورد توجه عبارتند از: اخبـار مزمینـه
و مراکز تحقیقاتی،  هاي الکترونیکینشریه و پایگاهمعرفی ، معرفی کتاب ،هاي تحصیالت تکمیلیدوره آموختــگانودانش
 .و سایر مطالب خواندنیي برگزیده هامقالهمعرفی 
توانند از طریق آدرس زیر با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند، و یا مطالب خود را به نشانی پست مندان میعالقه

 الکترونیکی خبرنامه ارسال کنند. 
 .2، طبقه اول، واحد3ارگر شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه پنجم، پالكخیابان کتهران،  نشانی:

 88639285 تلفن و دورنگار:
  info@fuzzy.irپست الکترونیکی: 



 

  

  ي آخر) (صفحه جلدروي 

  

  

  

 

  هاي فازي ایرانعضویت در انجمن سیستممزایاي 
  هاي علمی انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش - 1
  ،)سالدر (سه شماره  (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشی انجمن -دریافت مجله علمی - 2
 ،دریافت خبرنامه انجمن (چهار شماره در سال) - 3

  .(با تخفیف ویژه) "ممحاسبات نرهاي فازي و سري سیستم"هاي دریافت کتاب - 4

  

  هاي فازي ایران اعضاي حقوقی انجمن سیستم
 دانشگاه بجنورد •

 دامغان دانشگاه •

 دانشگاه صنعتی اصفهان •

 دانشگاه صنعتی شریف •

 ایران آمار مرکز •

 واحد اراكدانشگاه آزاد اسالمی  •

 فیروزکوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه •

 زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه •

 کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان •
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