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 سرهقالِ

٘ٛضٚظ ضا  فطاضؾيسٖ فهُ ثٟبض، آغبظ ؾبَ ٘ٛ ٚ ركٗ ثبؾتب٘ي

أت ٔسيطٜ قبزثبـ فطو ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ عطف ذٛز ٚ افضبء ٞي

ٞبي  بضآفطيٗ ثطاي ٕٞٝ قٕب ٚ ذب٘ٛازٜاظ زضٌبٜ ايعز ثٟ

 وٙيٓ.ٔحتطْ ؾالٔت، قبزوبٔي ٚ تٛفيك آضظٚ ٔي

اوٖٙٛ فطنت ضا غٙيٕت قٕطزٜ ٚ ثب وٕبَ ٔؿطت ثٝ اعالؿ 

ضؾب٘ٓ، ثب فٙبيت پطٚضزٌبض ٔتقبَ ٚ ؾقي ٚ تالـ افضبي  ٔي

ٞيأت ٔسيطٜ ٚ افضبي ٔحتطْ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ، ا٘زٕٗ زض 

ٝ ثطٌعاضي زٚاظزٜ وٙفطا٘ؽ فك ثٛٞبي ٔرتّف تبوٖٙٛ ٔ زٚضٜ

إِّّي، چٙسيٗ وبضٌبٜ آٔٛظقي زض  زض ؾغح ّٔي ٚ ثيٗ

 32ٞبي وكٛض ٚ چبح  ٞبي ترههي زض زا٘كٍبٜ ظٔيٙٝ

٘يع  ISIٞبي فبظي وٝ زض  قٕبضٜ اظ ٔزّٝ ترههي ؾيؿتٓ

٘فط اظ  800قٛز ٚ ٌطزآٚضي ٚ فضٛيت ثيف اظ  ٕ٘بيٝ ٔي

ب ٔٛضز ٞ فطٞيرتٍبٖ ٚ ٘رجٍبٖ فّٓ فبظي ٚ ا٘زبْ زٜ

 اؾت.  قسٜترههي زيٍط 

زيٍط اظ زؾتبٚضزٞبي ثعضي وٝ ٔبيٝ افتربض تٕبْ  اظ

ثبقس،  ٞبي فبظي ٔي ا٘سيكٕٙساٖ ٚ ٔترههبٖ ٘ؾطيٝ ؾيؿتٓ

اظ ٘ؾط تِٛيس ٔمبالت زض   2012زض ؾبَ  وؿت ربيٍبٜ ؾْٛ

ٚ حضٛض ؾٝ  Scopus)ٔٙجـ  (ٞبي فبظي ٘ؾطيٝ ؾيؿتٓ

طتط رٟبٖ زض ٘ؾطيٝ زا٘كٍبٜ ث 40زا٘كٍبٜ ايطاٖ زض ِيؿت 

ٞبي ٘بزضي  )وٝ ايٗ ٟٔٓ زض ضقتٝاؾت ٞبي فبظي  ؾيؿتٓ

 زض ايطاٖ اتفبق ذٛاٞس افتبز(. 

ٞبي اضظقٕٙس وٝ  ربيٍبٜ ا٘زٕٗ  ثٙبثطايٗ اظ تٕبٔي ٕٞىبضي

زاضْ افضبي  ضا اضتمبء ثركيسٜ ؾپبؾٍعاضي ٕ٘ٛزٜ ٚ افالْ ٔي

ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ زض ؾبَ رسيس ٘يع ٔكتبق زضيبفت 

تبٖ ثٝ  ٞبي حٕطثرف ت ٚ پيكٟٙبزات قٕب ٚ ٕٞىبضي٘ؾطا

 ا٘زٕٗ ذٛاٞٙس ثٛز.

 احتطاْ تمسيٓ ثب

 ثطظٚيي ضرجقّي

 ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ا٘زٕٗ ضئيؽ

 آهار جْاًیتِ هٌاسثت سال 

. اؾت قسٜ ي٘بٍٔصاض آٔبض يرٟب٘ ؾبَ يالزئ 2013 ؾبَ

 يثطا ضا ئرتّف يٞب ثط٘بٔٝ ٔرتّف يوكٛضٞب ؾبَ ٗيا زض

 تيطئس ٚ تيٞسا زض آٔبض  ٍبٜيرب ٚ ٘مف تيتمٛ ٚ تٛؾقٝ

 زض. ا٘س ٌصاقتٝ ارطا ٔطحّٝ ثٝ ٚ يعطاح أطٚظ يبيز٘ ثٟتط

 طاٖيا آٔبض ا٘زٕٗ ٚ طاٖيا آٔبض ٔطوع كٟٙبزيپ ثٝ عي٘ طاٖيا

 يٞب زؾتٍبٜ ٙسٌبٖيٕ٘ب حضٛض ثب آٔبض يرٟب٘ ؾبَ ئّ ؾتبز

 ٚ قسٜ ُيتكى وكٛض يمبتيتحم ٚ يفّٕ يٟ٘بزٞب ،ييارطا

 آٔبض، ؾبظي يٍٕٞب٘ يٞب ٙٝيظٔ زض ئرتّف يٞب تيفقبِ

 آٔبض، آٔٛظـ ؾبظي يوبضثطز آٔبض، يا حطفٝ اذالق ذيتطٚ

 ٔكبثٝ، ٔٛاضز ٚ يآٔبض يٞب ٔكبٚضٜ ؾبظي يترهه

 زاض٘س يؾق ٞب تيفقبِ ٗيا اظ هي ٞط. اؾت قسٜ يعيض ثط٘بٔٝ

 اثقبز اظ يثُقس انالح ئٛاضز زض ٚ ثٟجٛز ٚ تىبُٔ ؾطفت

 ياضتمب  ضاؾتب ٗيا زض. ثركٙس فيافعا ضا وكٛض ئبضآ ٘ؾبْ

 ربٔقٝ يآٔبض ؾٛاز ؾغح فيافعا ٚ ربٔقٝ يآٔبض فطًٞٙ

 ٔٛضز سيثب آٔبض يرٟب٘ ؾبَ ثٟب٘ٝ ثٝ وٝ ٞؿتٙس يا ٔمِٛٝ زٚ

 ٚ ثبٚضٞب افتمبزات، ،يآٔبض فطًٞٙ. ط٘سيٌ لطاض ػٜيٚ تٛرٝ

 تب يفبز ٔطزْ اظ ربٔقٝ ٔرتّف ؾغٛح يضفتبضٞب

 يبضـآٔ ٔٛضٛفبت ثب ضاثغٝ زض ضا وكٛض والٖ عاٖيض بٔٝـثط٘

 ،آٔبضٞب اظ ٞب آٖ زضن عاٖئ ثٝ يآٔبض ؾٛاز ٚ طزيٌ ئ ثط زض

 .وٙس ئ زالِت ،يضؾٕ يآٔبضٞب ذهٛنب

 سيثب سيآ ئ بٖئ ثٝ يآٔبض فطًٞٙ اظ ؾرٗ وٝ يٍٞٙبٔ

 وبضثطاٖ، بٖ،يپبؾرٍٛ: زاز لطاض ٔربعت ضا ٌطٜٚ چٟبض

 يعطف يث ثٝ سيثب بٖيپبؾرٍٛ. عاٖيض ثط٘بٔٝ ٚ وٙٙسٌبٖ سيتِٛ

 زاقتٝ ثبٚض سيثب ثبقٙس، زاقتٝ افتٕبز وكٛض آٔبض بٖئتِٛ

 زض ٞب يطيآٔبضٌ ثٝ آ٘بٖ يٞب پبؾد وٝ ثبقٙس

 زض آٔبض بٖئتِٛ اؾت، ٔٛحط بضيثؿ وكٛض يٞب يطيٌٓ يتهٕ

 وٙٙس ئ تيضفب ضا أب٘ت آ٘بٖ يٞب پبؾد اظ حطاؾت ٚ حفؼ

 ثط فالٜٚ. ٔب٘س ذٛاٞس يثبل ٔب٘ٝٔحط آ٘بٖ يفطز اعالفبت ٚ

 ٔٙجـ وٝ ٙسيٕ٘ب افتٕبز ييآٔبضٞب ثٝ فمظ سيثب ٔطزْ ٗيا

 ٍطيز طيتقج ثٝ وٝ وبضثطاٖ. ثبقس ٔقتجط ٚ ٔكرم ٞب آٖ

 يٞب تيشٞٙ ثط تقهت ثسٖٚ سيثب ٞؿتٙس ٔحممبٖ ٕٞبٖ
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 وٝ ئٛاضز زض ٚ ثپطزاظ٘س آٔبضٞب ُيتحّ ٚ ٝيتزع ثٝ يفطز

 وٙٙس يؾق ،وٙس يٕ٘ سييتب ضا آٟ٘ب تيشٞٙ يضؾٕ يآٔبضٞب

 ٚ ٔغبِقٝ ثسٖٚ حسالُ بي ٙسيٕ٘ب انالح ضا ذٛز تيشٞٙ

 ثطذٛضز. ٘جط٘س ؾٛاَ طيظ ضا يضؾٕ يآٔبضٞب الظْ يثطضؾ

 ثبقس يترهه ٚ يا حطفٝ سيثب يضؾٕ يآٔبضٞب ثب ٗئحمم

 انَٛ سيثب ٞب، لضبٚت ٚ ٞبُ يتحّ ٚ ٝيتزع زض وٝ ٔقٙب ٗيثس

 ئّ ٓئفبٞ ٚ فيتقبض ٚ يإِّّٗ يث ياؾتب٘ساضزٞب آٔبض، فّٓ

 زض ذٛز يٞب لضبٚت سيثب ٔحممبٖ. قٛ٘س ِحبػ وبُٔ عٛض ثٝ

 ٔٛرت وٝ وٙٙس بٖيث ٔطزْ يثطا يا ٌٛ٘ٝٝ ث ضا آٔبضٞب ٔٛضز

 وكٛض آٔبض سوٙٙسٌبٖيتِٛ اظ آ٘بٖ رٟت يث افتٕبز ؾّت

 زض سيثب وكٛض ٔحممبٖ اظ يثرك فٙٛاٖ ثٝ بٖيزا٘كزٛ. ٘كٛز

 ثٝ يضؾٕ يآٔبضٞب اظ ذٛز ٔمبالت ٚ ٞب ٘بٔٝ بٖيپب ٔٛضٛفبت

  يآٔبضٞب وٝ ا٘ساظٜ ٞط. وٙٙس اؾتفبزٜ يٚالق يآٔبضٞب فٙٛاٖ

 ٚ قسٜ تط ٔكرم آٟ٘ب تيفيو قٛ٘س ُيتحّ كتطيث يضؾٕ

 زض سيثب ٖبٔحمم. قس ذٛاٞس فطاٞٓ كتطيث آٟ٘ب ياضتمب ٙٝيظٔ

 ثب يىي٘عز يٕٞىبض يضؾٕ يآٔبضٞب تيفيو ثٟجٛز ٚ يبثياضظ

 .ثبقٙس زاقتٝ آٔبض بٖسوٙٙسٌيتِٛ

 يٞب زؾتٍبٜ ٕٞبٖ يطيتقج ثٝ وٝ آٔبض سوٙٙسٌبٖيتِٛ

 انَٛ يارطا زض سيثب ٞؿتٙس طاٖيا آٔبض ٔطوع ٚ ييارطا

 حفؼ ،يعطف يث. ثبقٙس لسْ حبثت يآٔبض ٘ؾبْ ٌب٘ٝ زٜ

 ٚ آٔبض ثٝ يزؾتطؾ ؾِٟٛت ٚ يفطز اعالفبت ئحطٔبٍ٘

 اظ ٘بزضؾت، يٞبُ يتحّ اظ يطيرٌّٛ ٚ يٌط يا حطفٝ

 تٛرٝ عي٘ ٘ىتٝ ٗيا ثٝ سيثب اِجتٝ. ٞؿتٙس انَٛ ٗيا ٗئٟٕتط

 ٔٙبثـ زازٖ ٞسض ثط فالٜٚ آٔبض سيتِٛ زض يوبض ئٛاظ وٝ ٕ٘ٛز

 .قٛز ئ عي٘ يفٕٛٔ افتٕبز ؾّت ٔٛرت وكٛض

 ٓيتهٕ آٔبض ثسٖٚ وٝ زٞٙس ٘كبٖ ربٔقٝ ثٝ سيثب عاٖيض ثط٘بٔٝ

 يجٙبٔ ضا انبِت يزاضا يضؾٕ يآٔبضٞب فمظ ٚ ط٘سيٌ يٕ٘

 .زٞٙس ئ لطاض ذٛز ٕبتيتهٕ

 وٝ زاز لطاض ٔجٙب ضا انُ ٗيا سيثب يآٔبض ؾٛاز ثب ضاثغٝ زض

 ٔٛفك يظ٘سٌ هي يثطا ٘ٛقتٗ ٚ ذٛا٘سٖ ؾٛاز وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ

 اظ عي٘ يضؾٕ يآٔبضٞب طيتفؿ ٚ زضن ؾٛاز اؾت، يضطٚض

 يضؾٕ يآٔبضٞب. قٛز ئ ٔحؿٛة أطٚظ يظ٘سٌ ياثعاضٞب

 زض ثّىٝ ٘ساض٘س وبضثطز والٖ يٞب يعيض ثط٘بٔٝ زض فمظ

 ا٘تربة ٔب٘ٙس ضٚظٔطٜ يظ٘سٌ ثٝ ٔطثٛط ٕبتيتهٕ اظ يبضيثؿ

 زض يٌصاضٝ يؾطٔب ،يظ٘سٌ ٔحُ ا٘تربة ،يزا٘كٍبٞ ضقتٝ

 آٔبض ثط ئجتٙ سيثب عي٘ ٔكبثٝ ٔٛاضز اظ يبضيثؿ زض ٚ ثٛضؼ

 زثؿتبٖ اظ سيثب ربٔقٝ يآٔبض ؾٛاز ؾغح ياضتمب. ٕ٘ٛز فُٕ

 ربٔقٝ يآٔبض ؾٛاز اٌط. قٛز قطٚؿ ٖزثؿتب اظ فيپ يحت ٚ

 ضٚظٔطٜ يظ٘سٌ زض ٔطزْ وٝ ٗيا ثط فالٜٚ وٙس، سايپ فيافعا

 افساز ثب ٔٛارٟٝ زض وطز، ذٛاٞٙس اتربش ضا يثٟتط ٕبتيتهٕ

 زا٘ف. ط٘سيٌ يٕ٘ لطاض ٞب يافىٙ قجٟٝ طيتبح تحت عي٘ اضلبْ ٚ

 آ٘بٖ ثٝ سيثب اوٖٙٛ ٞٓ اظ ٞؿتٙس فطزا طاٖئس أطٚظ آٔٛظاٖ

 .ط٘سيثٍ ٓيتهٕ آٔبض ثط ئجتٙ چٍٛ٘ٝ ٓيبٔٛظيث

 يفٕٛٔ الجبَ ؾبَ ثٝ سيثب طاٖيا زض ضا آٔبض يرٟب٘ ؾبَ

 تٕبْ ٔكبضوت ثسٖٚ ٟٔٓ ٗيا. ٕ٘ٛز ُيتجس آٔبض ثٝ ٘ؿجت

 ٚ ٞب ضؾب٘ٝ انحبة تب بٖيزا٘كٍبٞ ٚ ٖبٔقّٕ اظ الكبض

 .قس ٘رٛاٞس ؿطئ آٔبض سوٙٙسٌبٖيتِٛ ٚ عاٖيض ثط٘بٔٝ

1آشض فبزَ زوتط  

طاٖيا آٔبض ٔطوع ؽيضئ  

  آٔبض يرٟب٘ ؾبَ يثطٌعاض ؾتبز ؽيضئ ٚ

 ّا تيشخص یهعرف

 2ٍيلْلن ًَاک پرٍفسَر

 زض( ٔيالزي 1951) 1330 ؾبَ زض ٘ٛان ّّٟٓيٚ پطفؿٛض

 اظ پؽ.  آٔس بيز٘ ثٝ چه وكٛض زض Bruntal قٟط

 يوبضقٙبؾ التيتحه وبضقٙبؾي، يٝ ٔطحّ تب تحهيالت

 زا٘كٍبٜ  زض ٞب ؿتٓيؾ يؾٟٔٙس ضقتٝ زض ضا ذٛز اضقس

 ؾبَ زض. ضؾب٘س بٖيپب ثٝ 1975 ؾبَ زض چه وكٛض اؾتطاٚا

 Post-gradual course of اذص ثٝ ٔٛفك 1982

theoretical cybernetics پطاي قٟط چبضِع زا٘كٍبٜ اظ 

                                                           
 بتـيٞ طْـٔحت ٛـفضزوتط فبزَ آشظ ي بـآل بةـرٙ اظ ىطـتك ثب   1

 ٝيطيتحط بتيٞ فضٛ ٚ طاٖيا يفبظ يٞب ؿتٓيؾ ٕٗـا٘ز طٜـئس

 .ا٘زٕٗ ذجط٘بٔٝ
2
 Vilem Novak 



 های فازی ايرانخبروامه اوجمه سيستم
 3 __________________________________________________________________________ 1392ثٟبض 

 

 ٔٙغك ضقتٝ زض ضا ذٛز يزوتط 1988 ؾبَ زض. سيٌطز

 ضييؽ ٖاوٙٛ ٞٓ ايكبٖ. ٕ٘ٛز اذص چبضِع زا٘كٍبٜ اظ يبضيض

 IRAFMيب  3فبظي ؾبظي ٔسَ وبضثطزٞبي ٚ تحميمبت ا٘ؿتيتٛ

 ايٗ. ثبقٙس ٔي چه وكٛض زض اؾتطاٚا زا٘كٍبٜ ثٝ ٚاثؿتٝ

 تقسازي ٚ اؾتبز 15 حسٚز ٕٞىبضي ٚ فضٛيت ثب ا٘ؿتيتٛ

 ؾبظي ٔسَ زوتطاي يٜ زٚض ٚ وٙس ٔي فقبِيت زيٍط پػٚٞكٍط

  .اؾت ثطلطاض آٖ زض فبظي

 
 ّّٟٓ ٘ٛانٚي پطٚفؿٛض :1 تهٛيط

  ،يبت فبظيبضيض ايكبٖ فجبضت اؾت اظ: يمبتيٞبي تحمحٛظٜ

، پطزاظـ يقيظثبٖ عج يبضيض يؾبظ ، ٔسَيفبظ يؾبظ ٔسَ

 . وبضثطزٞبي ٔٙغك فبظي ، اؾتسالَ تمطيجي ٚيقيظثبٖ عج

 ا٘س: ٞبي ظيط ضا تبِيف ٕ٘ٛزٜ ايكبٖ تبوٖٙٛ وتبة

 V. Novák, Fuzzy Sets and Their Applications, 

SNTL Praha, in Czech, 1st edition (1986), 

2nd edition (1990), Adam-Hilger, Bristol 

1989 (in English).  

 V. Novák, The Alternative Mathematical 

Model of Linguistic Semantics and 

Pragmatics, Plenum Publishing Corporation, 

New York 1992. 

 Novák, V., I. Perfilieva and J. Močkoř: 

Mathematical Principles of Fuzzy Logic. 

Kluwer, 1999.  

                                                           
3
 the Institute for Research and Applications of Fuzzy 
Modeling (IRAFM) 

 V. Novák, I. Perfilieva and J. Močkoř: 

Matematiceskije principy necetkoj logiki. 

Moscow: Fizmatlit, 2006 (in Russian).  

 
 ٘ٛان زض زفتط وبض ذٛز پطٚفؿٛض :2 تهٛيط

ٔمبِٝ زض ٔزالت ٚ  200اظ پطٚفؿٛض ٘ٛٚان تبوٖٙٛ ثيف 

ٞبي ٔقتجط فّٕي چبح ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ فضٛ ٞيبت  وٙفطا٘ؽ

 ٞؿتٙس:ٔزالت ايٗ تحطيطيٝ 

 Soft Computing, 

 Fuzzy Sets and Systems, 

 International Journal of Applied Non-

Classical Logics, 

 Journal of Uncertain Systems, 

 International Journal of Biomedical Soft 

Computing and Human Sciences, 

 International Journal of Computational 

Intelligence Systems, 

 Journal of Advanced Computational 

Intelligence and Intelligent Informatics, 

 Information Technology, Communications 

and Convergence, 

 Journal of Fuzzy Computation and 

Modelling. 

ٚا، ٘يع اظ ٔحممبٖ ٕٞؿط ايكبٖ، ذب٘ٓ پطٚفؿٛض پطفيّيٝ

ٞبي فبظي ٞؿتٙس. ثطرؿتٝ زض ظٔيٙة ٔٙغك ٚ ؾيؿتٓ

ترهم ٘يع زض آٖ ٚ ٕٙس٘س فاللٔٛؾيمي ثٝ پطٚفؿٛض ٘ٛٚان 

وؿت  ثطايا٘س.  زاض٘س ٚ لغقبتي ضا ثطاي پيب٘ٛ تحطيط وطزٜ
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ت يكتط زض ٔٛضز پطٚفؿٛض ٘ٛٚان ثٝ ٚة ؾبياعالفبت ث

 س: ييط ٔطارقٝ ٕ٘بيبٖ ٔٙسضد زض ٘كب٘ي ظكيا يقره

http://irafm.osu.cz 

 
  ٚا پطفيّيٝپطٚفؿٛض  ايكبٖ ٕٞؿط٘ٛان ٚ  پطٚفؿٛض :3 تهٛيط

 تبد ٔحُ( زض)

 ٚ فبظي ي ٘ؾطيٝ زض زاك ٔجبحج"ٝ وبضٌبٜ يزض حبق

)زؾبٔجط  يزض قٟط ؾئَٛ وكٛض وطٜ رٙٛث، "وبضثطزٞب

س، يفطاٞٓ ٌطز كبٖياي وٛتبٜ ثب افطنت ٔهبحجٝ ،4(2012

 قٛز.وٝ زض ازأٝ تمسيٓ ٔي

 ِ تزاي ايٌجاًة هاي جٌاب پزٍفسَر ًٍَاك  –سَال 

عالی را در ايي کارگاُ  خَشحالی است کِ جٌاب

کٌن. تِ عٌَاى ًخستيي سَال، شوا تا چِ  هالقات هی

کٌيذ ٍ شزکت  ّاي علوی شزکت هی حذ در ّوايش

 ذ؟داًي در ايي هجاهع را چِ اًذاسُ سَدهٌذ هی

وٙفطا٘ؽ ٚ وبضٌبٜ ٔطتجظ ثب ٔٙغك  6تب  4ؾبِٝ زض  ٔٗ ٞط

ثب زأٙٝ  ييٞب ٗ وٙفطا٘ؽيچٙ آٖ ٚ ٞٓ يٚ وبضثطزٞب يفبظ

وٙٓ.   ي(  قطوت ٔيػٜ فبظي٘كؿت ٚ ي) أب زاضا تطـ يٚؾ

زض اضٚپب  يكتطيب ٚ ثب ٘ؿجت ثيزض ؾطتبؾط ز٘ ٞب ايٗ ٕٞبيف

ىب ثطٌعاض يٗ ، وطٜ ، غاپٗ( ٚ آٔطيب ) چيٗ زض آؾيچٙ ٚ ٞٓ

 ٞؿتٓٞب  ٗ رّؿبت ٚ ٘كؿتئٙس ثٝ ا قٛ٘س. ٔٗ فاللٝ ئ

اظ  ياْ )ثقض يٕيسٖ زٚؾتبٖ لسيز يثطا ضا يوٝ أىب٘ چطا
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 .1391، ظٔؿتبٖ 12ٔٝ قٕبضٜ ض.ن. ثٝ ذجط٘ب   

آٚضز.  ٔب  يؾبَ( فطاٞٓ ٔ 20كتط اظ يث يحتثب لسٔت ٞب  آٖ

ٔٗ  .ٓيه ذب٘ٛازٜ ثعضي ٞؿتيٝ ثٝ يقج يعيزض ٚالـ چ

ظازٜ ثٝ اظ ٔاللبت ثب پطٚفؿٛض  يا ػٜيٗ ذبعطات ٚيٕٞچٙ

وٝ  يزاضْ. وؿ يت لبثُ احتطاْ ٚ ؾتٛز٘يه قرهيفٙٛاٖ 

ؾبَ اؾت وٝ اٚ ضا  31 زٚؾت ذٛة ٔٗ ثٛزٜ ٚ حسٚز

 1982ٗ ثبض ايكبٖ ضا زض پطاي زض ؾبَ يقٙبؾٓ )اِٚ ئ

 ٔاللبت ٕ٘ٛزْ(. 

 
 ٚ فبظي يٝ ٘ؾطي زض زاك ٔجبحج"زض وبضٌبٜ  ٘ٛان پطٚفؿٛض :4 تهٛيط

 وكٛض وطٜ رٙٛثي زٖٛياز يزا٘كٍبٞ قٟط زض "وبضثطزٞب

جٌاب پزٍفسَر ًَاك، شوا تا چِ حذ تا   –سَال 

 یزاًيزاى ٍ داًشوٌذاى ايا يّاي فاساًجوي سيستن

 داريذ؟ يیدر ايي سهيٌِ آشٌا

ٞب ضا  وٝ آٖ يطا٘يٗ پػٚٞكٍط ائٗ قرهب ثب چٙس

زاضْ.  ييآقٙب ،اْ ٔاللبت وطزٜ يٗ إِّّيث يٞب وٙفطا٘ؽ

ٚ  يچٗ ي، پطٚفؿٛض ٔبقيالٔٞب، پطٚفؿٛض اؾ ٗ آٖياِٚ

ثب  يزض اؾّٛاو 1991وٝ زض ؾبَ  ٞؿتٙس يپطٚفؿٛض ظاٞس

 يت ثباليفيط ويكٝ تحت تبحيٞب آقٙب قسْ. ٔٗ ٕٞ آٖ

زض لبِت ٔمبالت  يبت فبظيبضيٞب زض تٛؾقٝ ض وت آٖٔكبض

 ٞب ٞؿتٓ.ٖ آٔقتجط 

پژٍّشگزاى  يّوکار ي تارًُظز شوا در  –سَال 

ٌة هٌطق ٍ يشوا در سهٍ پژٍّشگزاى هَسسِ  یزاًيا

 ست؟يّاي فاسي ٍ هحاسثات َّشوٌذ چ سيستن
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زض حبَ حبضط قىُ ٌطفتٝ اؾت.  يٗ ٕٞىبضي٘ؾط ٔٗ، اٝ ث

ؽ يٙزب٘ت(، ضئي)ٕٞؿط ا Perfilievaٔخبَ پطٚفؿٛض   يثطا

اظ  يىئب،  يمبتيزض ٔٛؾؿٝ تحم يمبت ٘ؾطيتحم ثرف

طاٖ يا يفبظ يٞب ؿتٓيٝ ٔزّٝ ؾيطيبت تحطيٞ يافضب

ٗ ٔزّٝ چبح يٕٞىبضاٖ ٔب ٔمبالتكبٖ ضا زض ا. ثبقس ئ

ٗ ٔزّٝ يثٝ ا يا٘س ٚ ٔب ٘يع زض زاٚضي ٔمبالت اضؾبِ ٕ٘ٛزٜ

 ضا زض يطا٘يٗ ٔحمك ايٗ چٙسيچٙ ٕٞىبضي زاضيٓ. ٞٓ

 BISC  آظٔبيكٍبٜ
ٝ اْ. ث ب ٔاللبت وطزٜيفط٘يوبِ يزض ثطوّ 5

ٓ ٚ  يٗ اضتجبعبت ضا ٌؿتطـ زٞيٓ ايتٛا٘ ئب ٔ ،٘ؾط ٔٗ

ٗ حضٛض يٓ. ٕٞچٙييٕ٘ب تيفقبِ يالت ٔكتطؤمب يضٚ

 ط اؾت.يپص ع أىبٖيزض ٔٛؾؿٝ ٔب ٘ يطا٘يپػٚٞكٍطاٖ ا

آيا شوا در تحقيقات علوی رايج، ًقطِ   –سَال 

تزاي  کٌيذ کِ تذکز آى ضعفی هشاّذُ هی

 جَاى سَدهٌذ تاشذ؟ پژٍّشگزاى

ٔب زض  ٔحمكٗ ٕٞىبضاٖ يث "يٕبضيث"ه ياظ ٔٗ اغّت 

 يحسٚز تب ٞب آٖ ْ:ٛق يذزبِت ظزٜ ٔ "ئٙغك فبظ"ربٔقٝ 

ثسيٗ  .وٙٙس يال آ٘چٝ لجال ا٘زبْ قسٜ اؾت ضا ا٘ىبض ٔٔب وبيٚ 

س يرس يٞبٕ٘بزا٘زبْ قسٜ فمظ  يوبضٞب يتطتيت وٝ ثطا

ف يتقطثبظ ٓ قٙبذتٝ قسٜ ضا ئفبٞ ؛وٙٙس ئ ئقطف

وٝ ٔب  ْٔقتمس ٔٗ .وٙٙس يٕ٘ اقبضٜ يلجّ آحبض ثٝ وٙٙس ٚ  ئ

 ٍطيز ٔٙبعك زض ضاپػٚٞكٍطاٖ  ذيتب٘  سيكٝ ثبيٕٞ

ٚ ثب  يثٝ ذٛثٚالـ  زض وٝ يزي٘تب ٘ؾط لطاض زٞيٓ.ٔس عي٘

فبلال٘ٝ  ٚرٛز زاض٘س.ٚ  ا٘س احجبت قسٜ يبضيزلت ثٝ قىُ ض

ب يه يؿٝ ؾبزٜ ثط اؾبؼ يه ٔمبيوٝ قبُٔ  يآحبضؿت ي٘

 حُ ضاٜ چطا وٝٗ يا يبضيض ٝيتٛر ٚ حيتٛض ثسٖٚ زٚ ٔخبَ،

 اظ يبضيثؿ آحبض ٔتبؾفب٘ٝ .ٓيطيثپص ضا ثٟتط اؾت،اضائٝ قسٜ 

مبت يتحمٗ ٔٛضٛؿ زض يثٝ عٛض ذبل ا .زاضز ٚرٛز ٘ٛؿ ٗيا

 ٔٗ .ٚرٛز زاضز ياظ ٔٙغك فبظ يظثب٘ يوبضثطزٞبٔطثٛط ثٝ 

ثٛزٜ  يٗ وؿياِٚؿٙسٜ يٌٛيب ٘ٛٙٓ وٝ يث يضا ٔ يت ٔمبالتاغّ

چ يٞب ثٝ شٞٙف ذغٛض ٕ٘ٛزٜ ٚ ٞ ٚ ضاٜ حُحج بٗ ٔجيوٝ ا

سٜ يز ،چبح قسٜ يٝ زض ٔمبِ يلجّ يوبضٞب ثٝ يا اقبضٜ
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 Berkeley Initiative in Soft Computing 

 يطا٘يا ثيكتط پػٚٞكٍطاٖس وٙٓ وٝ يتبواِجتٝ ثبيس  .قٛز يٕ٘

   ثبقٙس. ٕ٘ي "يٕبضيث"ٗ ياايٗ ٌٛ٘ٝ ٘يؿتٙس ٚ ٔجتال ثٝ 

 ٍ ًکتة آخز؟  –سَال 

 يبؾيه، ٔكىالت ؾي٘عز ياٙسٜئٗ ثبٚض زاضْ وٝ زض آ

ٛ٘س ٚ قيس ٔي٘بپسزض ٔٛضز ضٚاثظ ثيٗ وكٛضٞب  يفقّ

ايطاٖ ٚ   اظ زٚ وكٛضوكٛضٞبي ٔرتّف ثٝ ٚيػٜ  پػٚٞكٍطاٖ

ٔؿبئُ زض  يكتطيث ٞبي يٕٞىبض ذٛاٞٙس تٛا٘ؿتچه 

 .زاقتٝ ثبقٙس يفّٕ

 (زا٘كٍبٜ تفطـ) ٔطتضي نبثطي

 ّاي آتی گردّوايی

 ايراى َّشوٌذّاي  کٌفراًس سيستندٍازدّويي 

 ٞبي ؿتٓيؾ ا٘زٕٗ ٕٞىبضي ثب ثٓ، يفبِ آٔٛظـ ٔزتٕـ

 ثبٞٙط سيقٟ زا٘كٍبٜ ثطق ئٟٙسؾ ٌطٜٚ ٚ طاٖيا ٙسٞٛقٕ

ضا  طاٖيا ٞٛقٕٙس ٞبي ؿتٓيؾ وٙفطا٘ؽ ٗيزٚاظزٕٞ ،وطٔبٖ

 تٝيوٕثطٌعاض ذٛاٞس وطز.  1392 ٔبٜ ثٟٕٗ 17 تب 15 اظ

 بٖ،يزا٘كزٛ اؾتبزاٖ، ٝيوّ اظ وٙفطا٘ؽ ثطٌعاضي

 ٚ يزا٘كٍبٞ فقبَ ٘ؾطاٖ  نبحت ٚ وبضقٙبؾبٖ پػٚٞكٍطاٖ،

 ٔرتّف ٞبي ضقتٝ زض وكٛض بضدذ ٚ زاذُ ينٙقت

 ٚ يفّٕ زؾتبٚضزٞبي ٗيآذط اضائٝ ٚ قطوت ثطاي ،ئٟٙسؾ

 وٙفطا٘ؽٞسف ايٗ . سيٕ٘ب ئ زفٛت ذٛز اضظ٘سٜ يپػٚٞك

 ٘ؾطاٖ نبحت ٚ پػٚٞكٍطاٖ ييٌطزٕٞب ثطاي فطنتيايزبز 

. اؾت ٞٛقٕٙس ٞبي فٙبٚضي ٙٝيظٔ زض ٘ؾط تجبزَ ثٝ ٔٙؾٛض

 ٍبٜٚث كيعط اظ ضا ذٛز ٔمبالت تٛا٘ٙس ئ پػٚٞكٍطاٖ

 .ٙسيٕ٘ب اضؾبَ وٙفطا٘ؽ طذب٘ٝيزث ثٝ وٙفطا٘ؽ

 :فجبضتٙس اظ وٙفطا٘ؽ انّي ٔحٛضٞبي

 نٙقت زض ٞٛقٕٙس ٞبي ؿتٓيؾ وبضثطز  

 طيتهٛ پطزاظـ ٚ ٗئبق ييٙبيث  

 فبّٔٝ چٙس ٞبي ؿتٓيؾ  

 ظيؿـتي هيبتـٛضٔـا٘ف 
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 ٝٙسـٞٛقٕ ٞبي قجى  

 وٙتطَ ٞبي ؿتٓيؾ 

 ذجطٜ ٞبي ؿتٓيؾ 

 ئحبؾجبت ٞٛـ 

 ئهٙٛف ٞٛـ 

 ٘طْ بؾجبتـٔح  

 ٌفتبض پطزاظـ  

 ّْٛيقٙبذت ف  

  ّْٛيتهٕف ٓ 

 ٜوبٚي زاز  

 هيضثبت 

ٞبي آٔٛظقي،  وٙفطا٘ؽ، وبضٌبٜ ثطٌعاضي ثب ٕٞعٔبٖ

حضٛض  ثب ترههي ٔيعٌطزٞبي نٙقتي ٚ ؾٕيٙبضٞبي

 ٞبي ظٔيٙٝ زض ٞب ؾبظٔبٖ ٚ نٙقتي ٚ زا٘كٍبٞي ٘ؾطاٖ نبحت

 زفٛت ٕٙساٖفالل اظ .قس ذٛاٞس ثطٌعاض وٙفطا٘ؽ ٔٛضٛفي

 ثٝ 1392 ٔبٜ زي اَٚ تبضيد تب ضا ذٛز پيكٟٙبزٞبي قٛز ٔي

  .ٕ٘بيٙس اضؾبَ وٙفطا٘ؽ زثيطذب٘ٝ

اظ عطيك  كتطيث اعالفبت وؿتتٛا٘ٙس ثطاي  فاللٕٙساٖ ٔي

 ب٘بٔٝيضايب  0344-2214370تّفٗ   قٕبضٜ

icis2014@gmail.com تٕبؼ وٙفطا٘ؽ طذب٘ٝيزث ثب 

 ٚثٍبٜ ظيط ٔطارقٝ وٙٙس:ٚ يب ثٝ  سيٕٙ٘ب حبنُ

http://icis2014.bam.ac.ir 

 پٛض آثبزي ٘ؾبْ حؿيٗ

 (وٙفطا٘ؽ فّٕي زثيط ٚ ضئيؽ) 

 ّاي ترگسار شذُ گردّوايی

 َّشوٌذ ايراى يّا ستنيي کٌفراًس سيزدّويا

 يٞب ؿتٓيٗ وٙفطا٘ؽ ؾيبظزٕٞيزا٘كٍبٜ ذٛاضظٔي، 

ا٘زٕٗ  يثب ٕٞىبضضا  (ICIS2013)ٞٛقٕٙس ايطاٖ 

اؾفٙس ٔبٜ  10ٚ  9طاٖ زض ضٚظٞبي يٞٛقٕٙس ا يٞب ؿتٓيؾ

. تٕطوع ايٗ وٙفطا٘ؽ ثٝ عٛض فٕسٜ ثط ٕ٘ٛزثطٌعاض  1391

، فّْٛ يطيٌٓ ي، تهٕيوبٚ ه، زازٜيچٖٛ ضثبت ئجبحخ يضٚ

، پطزاظـ ٌفتبض، يه، ٞٛـ ٔهٙٛفيٛا٘فٛضٔبتي، ثيقٙبذت

ذجطٜ  يٞب ؿتٓي، ؾئحبؾجبت ٘طْ، ٞٛـ ٔحبؾجبت

 ٗ،ئبق ييٙبيچٙسفبّٔٝ، ث يٞبٓ ؿتيوٙتطَ، ؾ يٞب ؿتٓيؾ

ٞٛقٕٙس زض نٙقت  يٞب ؿتٓيٚ وبضثطز ؾ طيپطزاظـ تهٛ

 ثٛز. 

 
 ٔطاؾٓ افتتبحيٝ وٙفطا٘ؽ :5 تهٛيط

 

آغبظ  اظ اؾفٙس ٚ لجُ 8وبضٌبٜ آٔٛظقي زض ضٚظ ٞفت 

 وٙفطا٘ؽ، ثطٌعاض ٌطزيس وٝ فجبضت ثٛز٘س اظ:

 ٝٔفبظي ضيبضي ضيعي ثط٘ب، 

 ٜوٕه ثٝ وبٚي زاز Microsoft SQL Server، 

 ثب ييآقٙب Netlogo، 

 آٖ وبضثطزٞبي ٚ ٞب زازٜ ؾبظي ثهطي ثب آقٙبيي، 

 ٜوٕه ثٝ وبٚي زاز Clementine 12، 

 ٞٛقٕٙس ؾبظي ثٟيٙٝ ٞبي ضٚـ ثط ٔطٚضي، 

 ٝٙٞبي ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب چٙسٞسفٝ ؾبظي ثٟي 

 .ّيتىبٔ ٚ ٞٛقٕٙس ؾبظي ثٟيٙٝ

ٚ  9زض ضٚظٞبي ضا ظيط  وّيسي  ٞبي ٘يا، ؾرٙطؾرٙطاٖقف 

 :ٕ٘ٛز٘ساؾفٙس اضائٝ  10

زوتط وبٔجيع ثسيـ )پػٚٞكٍبٜ فضبي آلبي  (1

يبثي  قي )فٛغـ( زض قىُٕٞزٛ"ٔزبظي(: 

  "ٞٛـ ٔقٙبييضٚيىطزي قٙبذتي ثٝ  ٚاغٌبٖ،

http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F176
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F177
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F178
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F179
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F181
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F182
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F183
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F183
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F184
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F184
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زوتط ٔحٕسثبلط ٟٔٙبد )زا٘كٍبٜ نٙقتي آلبي  (2

ٍ٘طقي ثٝ ظ٘سٌي ٔهٙٛفي اظ زيسٌبٜ "أيطوجيط(: 

 "ٞب تئٛضي ؾيؿتٓ

ؾي، وطٜ  زوتط ريٗ ٞي يٖٛ )زا٘كٍبٜ يٖٛذب٘ٓ  (3

 :رٙٛثي(

"An asymptotic approach of fuzzy least 

squares estimation" 

  ٜآلبي زوتط ٔزيس ٘يّي احٕسآثبزي )زا٘كٍب

 :ٞبي ثٙيبزي( تٟطاٖ، پػٚٞكٍبٜ زا٘ف

 "ٞبي ٞٛقٕٙس  ؾبظي قٙبذتي ٚ ؾيؿتٓ ٔسَ"

  ظازٜ )زا٘كٍبٜ  زوتط فجساِحؿيٗ نطافآلبي

 :٘يٛظيّٙس( نٙقتي يٛ٘يته

"Envisioning future and emerging 

computing and intelligent systems 

technologies" 

 زوتط ٞكبْ فيّي )زا٘كٍبٜ تٟطاٖ(: آلبي 

  ."ٞبي ٞٛقٕٙس تطرٕٝ ذٛزوبض ٔتٖٛ ؾيؿتٓ"

 
زوتط ٔزيس ٘يّي احٕسآثبزي يىي اظ ؾرٙطا٘بٖ وّيسي  :6 تهٛيط

 وٙفطا٘ؽ

ٔمبِٝ زضيبفت ٕ٘ٛز وٝ  918ذب٘ٝ وٙفطا٘ؽ ثيف اظ زثيط

ٔمبِٝ ٘يع ثطاي  157ٔمبِٝ ثٝ نٛضت اضائٝ قفبٞي ٚ  132

 اضائٝ ثٝ نٛضت پٛؾتط پصيطفتٝ قس٘س.

 ي ثب فٙٛأٖيعٌطزٌفتٙي اؾت زض ضٚظ زْٚ وٙفطا٘ؽ، 

 ا٘ساظٞبي چكٓ ٚ فقّي ٘يبظٞبي: ٞٛقٕٙس ٞبي ؾيؿتٓ"

ٞبي  ثب عطح زيسٌبٜ ٘ؾطاٖ ثطٌعاض ٌطزيس ٚ نبحت "آيٙسٜ

 وٙٙسٌبٖ پبؾد ٌفتٙس. ٞبي قطوت ذٛز، ثٝ ثطذي اظ پطؾف

ٞبي ٞٛقٕٙس ايطاٖ ٚ  زض ٔطاؾٓ اذتتبٔيٝ، ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ

وٙفطا٘ؽ اظ آلبيبٖ زوتط وبٔجيع  ي  وٕيتٝ ثطٌعاض وٙٙسٜ

ٚ زوتط ٔحٕسضضب اوجطظازٜ تٛتٛ٘چي ثٝ  ثسيـ, زوتط ٟٔٙبد

ي  ٞب طرؿتٝ زض حٛظٜٞبي فّٕي ث ٞب ٚ فقبِيت ٚاؾغٝ تالـ

 ٞبي ٞٛقٕٙس تمسيط وطز٘س. ٔرتّف ؾيؿتٓ

 
 ٚ فقّي ٘يبظٞبي: ٞٛقٕٙس ٞبي ؾيؿتٓ" ٔيعٌطز :7 تهٛيط

)اظ ضاؾت: آلبيبٖ زوتط فبتحي، زوتط ٞطاتي، زوتط  "آيٙسٜ ا٘ساظٞبي چكٓ

ظازٜ، زوتط ٔكيطي ٚ  ظازٜ، زوتط ؾتبيكي، زوتط ثسيـ، زوتط نطاف قٙجٝ

 زوتط پسضاْ(

ا٘زٕٗ وٙفطا٘ؽ فجبضت ثٛز٘س اظ: ايٗ حبٔيبٖ ؾت ٌفتٙي ا

ٗ وٙتطَ ٚ اثعاض يطاٖ، ا٘زٕٗ ٟٔٙسؾيا يفبظٞبي  ؾيؿتٓ

طاٖ، يط ايٗ ٚ پطزاظـ تهٛئبق ييٙبيطاٖ، ا٘زٕٗ ثيك ايزل

طاٖ، لغت يه ايطاٖ، ا٘زٕٗ ٔىبتطٚ٘يه ايا٘زٕٗ ضثبت

ٔحبؾجبت ٘طْ ٚ پطزاظـ ٞٛقٕٙس اعالفبت زا٘كٍبٜ 

طاٖ، ٔؤؾؿٝ يبت ايك زض فّٕيتحم ٔكٟس، ا٘زٕٗ يفطزٚؾ

ٔؤؾؿٝ آٔٛظـ ٔطوع آٔبض ايطاٖ، ، ئزبظ يمبت فضبيتحم

  . ASUSجبٖ ٚ قطوت ياز يفبِ

  ٔيطٔحؿٗ پسضاْ                              

(طاٖيا ٞبي ٞٛقٕٙس ؾيؿتٓوٙفطا٘ؽ  فّٕي يبظزٕٞيٗط يزث)  

 چْارهيي کارگاُ آهار ٍ احتوال فازي 

ا٘زٕٗ ض ٚ احتٕبَ فبظي ثب حٕبيت چٟبضٔيٗ وبضٌبٜ آٔب

 ٞبي ٞٛقٕٙس ايطاٖ ؾيؿتٓ ا٘زٕٗ ،ٞبي فبظي ايطاٖؾيؿتٓ

http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F185
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F185
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F185
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F186
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F186
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F186
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F187
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F188
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F188
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F188
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F188
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F191
http://127.0.0.1:800/Default/www.icis2013.ir/@q=fa_2Fnode_2F191
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ٔبٜ  اؾفٙس 8قٙجٝ زض ضٚظ ؾٝ ،ٚ ثب حٕبيت ٔطوع آٔبض ايطاٖ

ؽٟط زض ؾبِٗ  اظ ثقس 18:30نجح اِي  8اظ ؾبفت  1391

 وبضٌبٜ ايٗ زضٞبي ٔطوع آٔبض ايطاٖ ثطٌعاض قس. ٕٞبيف

 اٖبزتاؾ اظ ٘فط 11 قبُٔ ٕٙساٖلفال اظ ٘فط 53 تقساز

 اظ رٕقي ايطاٖ، آٔبض ٔطوع وبضقٙبؾبٖ اظ تقسازي ٚ زا٘كٍبٜ

 ٚ( ٔرتّف زا٘كٍبٜ 15 اظ) تىٕيّي تحهيالت زا٘كزٛيبٖ

 اظ .زاقتٙس قطوت ٞب ؾبظٔبٖ ؾبيط وبضقٙبؾبٖ اظ تقسازي

 اؾبتيس اظ ٘فط زٚ ؾرٙطا٘ي ٚ حضٛض وبضٌبٜ ثبضظ ٞبي ٚيػٌي

 افعٚزٜ وبضٌبٜ غٙبي ثٝ وٝ ثٛز( رٙٛثي وكٛضوطٜ اظ) ذبضري

 .ثٛز

 
 ٚ وبضٌبٜ ثطٌعاضي ضٚ٘س اظعبٞطي زثيط وبضٌبٜ ٌعاضقي  زوتط :9 تهٛيط

 آٖ اضائٝ زاز٘س تبضيرچٝ

 لبئٕي زوتط آلبي رٙبة وبضٌبٜ، يٝ افتتبحي ٔطاؾٓ زض

 ٚ ٘مف" ٔٛضز زض( ايطاٖ آٔبض ٔطوع آٔبضي ٞبي عطح ٔقبٖٚ)

 آلبي رٙبة ٚ "ٞب ٌيطي تهٕيٓ زض آٔبضي ٞبي تحّيُ تبحيط

 ٞٛقٕٙس ٞبي ؾيؿتٓ ا٘زٕٗ يؽئض) ٔكيطي ثٟعاز زوتط

 . ٕ٘ٛز٘س ؾرٙطا٘ي "اعالفبت تطويت" ٔٛضز زض( ايطاٖ

 طيـعبٞ ٕٛزـٔح يسـؾ تطـزو آلبي بةـرٙ چٙيٗ ٞٓ

 ٚ بٜـبضٌـو عاضيـثطٌ ضٚ٘س اظ عاضقيـٌ( وبضٌبٜ طـزثي)

 بٖـايك. زاز٘س ضائٝا ضا بٜـبضٌـو ايٗ يٝ بثمـؾ ٚ چٝـتبضير

 ٕبَـاحت ٚ بضـآٔ بٜـوبضٌ تيٗـ٘رؿ وٝ تٙسـزاق بٖـثي

 انفٟبٖ تيـنٙق ٍبٜـزا٘ك زض1383 فٙسـاؾ زض بظيـف

 زض ت،ـتطتي ثٝ ع،ـ٘ي بٜـوبضٌ ؾٛٔيٗ ٚ زٚٔيٗ ٚ قس عاضـثطٌ

 ٚ ٍبٜـزا٘ك يٗـٕٞ زض 1388 تـاضزيجٟك ٚ 1386 اؾفٙس

 عاضـثطٌ طاٖـاي بظيـف ٞبي ؾيؿتٓ ٕٗـا٘ز حٕبيت ثب

 عيسٜـثطٌ بالتـٔم وٝ قس٘س يبزآٚض چٙيٗ ٞٓ. طزيسـٌ

 ٘كطيٝ) بضيـآٔ ا٘سيكٝ 23 قٕبضٜ زض بٜـوبضٌ زٚٔيٗ

 عيسٜـثطٌ بالتـٔم ٚ( ايطاٖ آٔبض ا٘زٕٗ تطٚيزي –فّٕي

 ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ؾطي 2 قٕبضٜ زض بٜـوبضٌ ؾٛٔيٗ

( ايطاٖ فبظي ؾيؿتٕٟبي ا٘زٕٗ ا٘تكبضات اظ) ٘طْ بؾجبتـٔح

 . اؾت قسٜ ٔٙتكط ٚ بحـچ

قبُٔ زٚ ؾرٙطا٘ي ترههي، ؾرٙطا٘ي  13زض ايٗ وبضٌبٜ 

 فضب زا٘كٍبٜ ٞٛاتٛؾظ اؾتبزاٖ ٚ پػٚٞكٍطا٘ي اظ وّيسي 

زا٘كـٍبٜ تٟطاٖ،  يي ؾئَٛ،  ؾٝ  بً٘ـٍبٜ يـؾئَٛ، زا٘ك

زا٘كٍبٜ نٙقتي انفٟبٖ، زا٘كٍبٜ ثيطرٙس، زا٘كٍبٜ ؾٕٙبٖ، 

تفطـ، زا٘كٍبٜ زا٘كٍبٜ قٟيس ثبٞٙط وطٔبٖ، زا٘كٍبٜ 

نٙقتي قبٞطٚز، زا٘كٍبٜ ٌيالٖ، زا٘كٍبٜ ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٔطوع 

 يفبظ احتٕبَ ٚ آٔبض وبضٌبٜ ٗيچٟبضٔوٙٙسٌبٖ زض رٕقي اظ قطوت :8 تهٛيط
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ٞب ٚ ٘بْ ؾرٙطا٘ي فٙٛاٖ ،1قس. رسَٚآٔبض ايطاٖ اضائٝ 

  .زٞس ضا ٘كبٖ ٔيٞب ؾرٙطاٖ

 رٙبة حضٛض ثب 18 ؾبفت زض ٘يع وبضٌبٜ يٝ اذتتبٔي ٔطاؾٓ

 ٚ ؾرٙطا٘بٖ يٝ وّي ثٝ ٞسيٝ اٞساي ثب ٚ لبئٕي زوتط آلبي

 فىؽ ٌطفتٗ ٚ ذبضري ؾرٙطاٖ زٚ ثٝ ػٜ ٚي ٞسايبي

 .ٌطزيس ثطٌعاض يبزٌبضي

 
 زا٘كٍبٜ يبً٘ ؾٝ يي  ؾئَٛذب٘ٓ زوتط يٖٛ اظ  :10 تهٛيط

 قسٜ فيّٕجطزاضي وبضٌبٜ ايٗ ٞبي ؾرٙطا٘ي ٚ ٞب ثط٘بٔٝ وّيٝ

 ٔطثٛعٝ ٞبي فبيُ زضيبفت ثطاي تٛا٘ٙس ٔي فاللٕٙساٖ ٚ اؾت

 .ثٍيط٘س ٕبؼت ايطاٖ آٔبض ٔطوع فٕٛٔي ضٚاثظ ثب

 
آلبي زوتط لبئٕي زض حبَ اٞساي ٞسيٝ ثٝ آلبي زوتط چٛي  :11 تهٛيط

 زا٘كٍبٜ ٞٛا فضب ؾئَٛاظ 

-آظاز اؾالٔيزا٘كٍبٜ ) فهٕت پبويعٜ  

(ٚاحس فّْٛ ٚ تحميمبت تٟطاٖ  

 

 يفبظ احتٕبَ ٚ آٔبض وبضٌبٜ ٗيچٟبضٔٞب زض طا٘يٚ فٙٛاٖ ؾرٙ اؾبٔي ؾرٙطا٘بٖ :1 رسَٚ

 عٌَاى سخٌزاًی سخٌزاى

 زوتط ثٟعاز ٔكيطي 

 ٞبي ٞٛقٕٙس ايطاٖ()ضئيؽ ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ
Probabilistic and Statistical Methods used in Data Fusion 

  (Prof. S. Choiپطٚفؿٛض چٛي ) 

 ؾئَٛ( -)زا٘كٍبٜ ٞٛافضب
Regression Model with Fuzzy Outliers 

 A Note on Some Fuzzy Linear Regression Methods and a New Approach پٛض )زا٘كٍبٜ ثيطرٙس(زوتط حؿٗ حؿٗ

 ٞبي أىب٘يتّفيك ضٌطؾيٖٛ وٕتطيٗ ٔطثقبت فبظي ثب ثطذي ٚيػٌي )زا٘كٍبٜ ثيطرٙس( زوتط ٔحؿٗ فبضفي

 ٞبي فبظيغجيمي چٙسٌب٘ٝ ثط اؾبؼ زازٜضٌطؾيٖٛ اؾپاليٗ ت زوتط رالَ چبچي )زا٘كٍبٜ ؾٕٙبٖ(

 ٞبي فبظئمساض زض آظٖٔٛ فطضيٝ -Pضٚيىطز  آلبي فجبؼ پطچٕي )زا٘كٍبٜ قٟيس ثبٞٙط وطٔبٖ(

 The Recent work of Lotfi Zadeh: Z-number, Restriction–Centred Theory زوتط ٔطتضي نبثطي )زا٘كٍبٜ تفطـ(

 ( Dr. J. H. yoonذب٘ٓ زوتط يٖٛ )

 ؾئَٛ( –زا٘كٍبٜ يبً٘ ؾٝ يي )
Fuzzy Time Series for Prediction of  Financial Data 

-A least-Squares Regression Model for Interval-valued Fuzzy Input آلبي ٔحٕسضضب ضثيقي )زا٘كٍبٜ نٙقتي قبٞطٚز(

output Data 

 Using Bootstrap Method for Constructing Confidence Intervals with آلبي اقىبٖ قجبن )پػٚٞكىسٜ آٔبض(

Fuzzy Data 

 Improving Fuzzy Inventory Model with Fuzzy Simulation ذب٘ٓ ؾبضا لبؾٓ فّي پٛض )زا٘كٍبٜ ٌيالٖ(

  A New Application of Fuzzy Markov Chains  ذب٘ٓ ٔطيٓ لطٜ زاغي )زا٘كٍبٜ ٌيالٖ(

 ضيعي ذغي ثب ليسٞبي فبظي ثط٘بٔٝ سضاٖ(آلبي حؿيٗ فغبضي )زا٘كٍبٜ ٔبظ٘
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 ٍ ازيـف اتيـرياض ٍ قـهٌط تا ٌايیـآشکارگاُ 

 آى کارتردّاي

فبظي ٚ  ثب ٔٙغك ٚ ضيبضيبت آقٙبيي"وبضٌبٜ آٔٛظقي 

اظ  1391ثٟٕٗ ٔبٜ ؾبَ  8ضٚظ يىكٙجٝ زض  "وبضثطزٞبي آٖ

ٍبٜ ـٛتط زا٘كـزا٘كىسٜ ثطق ٚ وبٔپيزض ، 18تب  8:30ؾبفت 

 34ثب حضٛض  ،ٞبي فٙيؽ زا٘كىسٜـٚالـ زض پطزي ،طاٖـتٟ

 ٔٛؾؿٝ 11ٚ وبضقٙبؾبٖ اظ  زا٘كزٛيبٖ ،اظ اؾتبزاٖتٗ 

 فبظي يؾيؿتٕٟب ا٘زٕٗ حٕبيت ثب وبضٌبٜ ايٗثطٌعاض قس. 

 ..ثطٌعاضقس ايطاٖ ٞٛقٕٙس ؾيؿتٕٟبي ا٘زٕٗ ٚ ايطاٖ

 وٝ ثٛز٘س عبٞطي ٔحٕٛز ؾيس زوتط آلبي وبضٌبٜ ٔزطي

 .زاز٘س اضائٝ "ٔخّخي ٞبي ُ٘طْ" فٙٛاٖ ثب ٘يع ؾرٙطا٘ي يه

 
اي اظ وبضٌبٜ آٔٛظقي آقٙبيي ثب ٔٙغك ٚ ضيبضيبت  ٌٛقٝ :12 تهٛيط

 فبظي ٚ وبضثطزٞبي آٖ 

 ؾغح زض( اي زليمٝ ؾي) ؾرٙطا٘ي زٜزٚاظ وبضٌبٜ ايٗ زض

 وبضثطزٞبي ٚ فبظي ضيبضيبت ٔتٙٛؿ ٔٛضٛفبت زض ٚ ٔمسٔبتي

 :قس اضائٝظيط  ب فٙبٚيٗث آٖ،

 ي )٘ٛيس ضاقسي(فبظ افساز ٗيث تيتطت 

 ( ؾٟيال وطيٕيفبنّٝ ثيٗ افساز فبظي) 

 )زؾتٍبٜ ٔقبزالت فبظي )أيٗ ضرجي 

 )ا٘تٍطاَ فبظي )حبٔس پٛضؾپبٞي 

 ظازٜ(طٚـ قفيقياحتٕبَ فبظي )ؾ 

 قفط )پسضاْ زافي(-آقٙبيي ثب ٘ؾطيٝ زٔپؿتط 

 ٝثٙسي فبظي )٘ٛيس ضاقسي(ذٛق 

 ٌٓيطي زض ٔحيظ فبظي )ؾٟيال وطيٕي(تهٕي 

 )تكريم اٍِٛ زض ٔحيظ فبظي )پسضاْ زافي 

 ْٞبي ٔخّخي )ؾيس ٔحٕٛز عبٞطي(٘ط 

 ٓٞبي وٙتطَ فبظي )أيٗ ضرجي(ؾيؿت 

 ٓبٞي(غ٘تيه )حبٔس پٛضؾپ-ٞبي فبظيؾيؿت 

 ٓظازٜ(فبظي )ؾطٚـ قفيقي-ٞبي فهجيؾيؿت 

(زا٘كٍبٜ ذٛاضظٔي)ٔٙٛچٟط والضؾتبلي   

در چْارهيي ّوايش  يیداًشجَ ترتر هقالِ

 ت ـن ٍ ترتيـفِ تعليـاًجوي فلس

وـٝ زض   چٟبضٔيٗ ٕٞبيف ا٘زٕٗ فّؿـفٝ تقّـيٓ ٚ تطثيـت   زض 

 
 وٙٙسٌبٖ زض وبضٌبٜ آٔٛظقي آقٙبيي ثب ٔٙغك ٚ ضيبضيبت فبظي ٚ وبضثطزٞبي آٖرٕقي اظ قطوت :13 تهٛيط
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 ا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكـٟس زض ز 1392ذطزاز ٔبٜ  2ٚ  1ضٚظٞبي 

پطٚضـ زض  ٚ آٔٛظـ ٘ؾبْ تحَٛ تجييٗ" يٝ ٔمبِ  ثطٌعاض قس،

ٖ    وٝ "فطآيٙس آ٘تطٚپي فبظي حٕيسضضـبلٙجطي)   تٛؾـظ آلبيـب

زا٘كــزٛي وبضقٙبؾــي اضقــس ضٚا٘كٙبؾــي فٕــٛٔي زا٘كــٍبٜ 

ٔؾـبٞطي )زا٘كـيبض    ٟٔـطزاز  زوتـط  ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ( ٚ

اظ  اضائـٝ ٌطزيـس،   ضٚا٘كٙبؾي زا٘كٍبٜ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿـتبٖ( 

 زا٘كــزٛيي ثطتــط  ثــٝ فٙــٛاٖ ٔمبِــٕٝــبيف ؾــٛي زاٚضاٖ ٞ

ٝ   ٔطاؾٓ زض ٚ  ٔقطفي  لـطاض  تمـسيط  ٔـٛضز   ٕٞـبيف  اذتتبٔيـ

ت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ فّؿـفٝ  بعجك ٔهٛثٝ ٞي . ٌفتٙي اؾتٌطفت

ــزٛيي     ــط زا٘ك ــٝ ثطت ــٝ ٔمبِ ــٝ ؾ ــطاٖ، ث ــت اي ــيٓ ٚ تطثي تقّ

ا٘زٕٗ فّؿفٝ تقّـيٓ ٚ تطثيـت    ٞبي وٙٙسٜ زض ٕٞبيف قطوت

وٕــه ٞعيٙــٝ تكــٛيمي تــب  وــٝ حــبئع قــطايظ شيــُ ثبقــٙس،

ــبَ 3000000 ؾــمف ــبزَ) ضي ــبٖ( افغــب   300ٔق ــعاض تٛٔ ٞ

 قٛز: ٔي

 ِٝقسٜ پصيطفتٝ ؾرٙطا٘ي نٛضت ثٝ اضائٝ ثطاي ٔمب 

 .ثبقس

  زا٘كزٛ زض ٕٞبيف حجت ٘بْ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ضٚظٞبي

 ثطٌعاضي حضٛض زاقتٝ ثبقس.

 ِٝزا٘كزٛ ثبقساضائٝ وٙٙسٜ ٔمب ،. 

تيبظ زاٚضاٖ )زض عي ٔمبالت حبئع قطايظ فٛق، ثط اؾبؼ أ

فطآيٙس زاٚضي( ٚ ويفيت اضائٝ ؾرٙطا٘ي تٛؾظ وٕيتٝ 

 .ٌيطز ٔيثطٌعاضي ٕٞبيف ٔٛضز اضظيبثي لطاض 

چٟبضٔيٗ ٕٞبيف ا٘زٕٗ فّؿفٝ تقّيٓ ٚ تطثيت زثيطذب٘ٝ )

 (زا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكٟس

 کتاب یهعرف

 ٞب، ٘رؿتيٗ آٖ .قٛ٘س ٔقطفي ٔيوتبة  ؾٝٗ قٕبضٜ يزض ا

ي  ٞبي ٔحبؾجٝ اٍِٛضيتٓوٝ ي آٔبض ٜ زض حٛظوتبثي اؾت 

اي ٚ فبظي ٔٛضز تٛرٝ لطاض  ٞب ضا تحت فسْ لغقيت ثبظٜ آٔبضٜ

 زضبظي ـبي فـٞطفي ضٚــثٝ ٔقزٞس. وتبة زْٚ  ٔي

پطزاظز. وتبة ٞبي پيچيسٜ غيطذغي ٔيؿتٓـؿبظي ؾيـٔسِ

ي ٟٔٙسؾي اؾت ٚ زيسي ربٔـ زض ظٔيٙٝ  زض حٛظٜ ؾْٛ

س ٚ ـزٞ اضائٝ ٔي ،حُ آٖ بيـٞ يبزٌيطي تمٛيتي ٚ ضٚـ

اي اظ  بظي ضا زض زؾتٝـٞبي ف طيٝ ؾيؿتٓـٍبٜ ٘ؾـبيـر

 .وٙس ٞبي حُ ٔؿبئُ يبزٌيطي تمٛيتي ٔقطفي ٔي ضٚـ

اي  ّا تحـت عذم قطعيت تـازُ ي آهـارُ هحـاسثِ

 ٍ فازي

 ٞبً٘ ٘يٛيٗؿٙسٜ:  ي٘ٛ

 ٚالزيً وطايٙٛيچ             

 ثطِيٗ ٚٚ             

 ًٌٙ ظيبً٘             

 2012:  اَٚ چبح

 Springer٘بقط: 

 

ٞبي يه ربٔقٝ، فطو  ثٝ عٛض ٔقَٕٛ ثطاي ٔحبؾجٝ آٔبضٜ

ٞب زليك ٞؿتٙس. أب زض ثؿيبضي  ثط آٖ اؾت وٝ ٔمبزيط ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌيطي ثٝ زؾت  ٞب اظ عطيك ا٘ساظٜ اظ ٔٛاضز، ٔمبزيط ٕ٘ٛ٘ٝ

آيٙس ٚ زاضاي ذغب ٞؿتٙس. زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز، اٌط فمظ  ٔي

اي  طاٖ ثبالي ذغب اعالؿ زاقتٝ ثبقيٓ، فسْ زلت ثبظٜاظ و

قٛز. زض ثطذي ٔٛاضز ٘يع، فسْ زلت ثٝ وٕه  ٔغطح ٔي

ي  قٛز. وتبة حبضط ٔحبؾجٝ ٞبي فبظي ثيبٖ ٔي ٔزٕٛفٝ

زٞس ٚ زض   ٞب ضا زض چٙيٗ قطايغي ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي آٔبضٜ

ثرف وٝ ٞط يه قبُٔ فهِٛي اؾت، تسٚيٗ قسٜ اؾت.  5

زٞٙس وٝ ٔؿبِٝ  ض ثرف ٘رؿت ٘كبٖ ٔي٘ٛيؿٙسٌبٖ ز

تٛاٖ ثٝ  لغقيت فبظي، ٔي ضا تحت فسْ ٞب ي آٔبضٜ ٔحبؾجٝ

اي وبٞف  لغقيت ثبظٜ ٞب تحت فسْ ي آٔبضٜ ي ٔحبؾجٝ ٔؿبِٝ

ٞب  ي آٔبضٜ ٞبيي ثطاي ٔحبؾجٝ زاز. زض ثرف زْٚ اٍِٛضيتٓ

قٛز ٚ زض ثرف ؾْٛ  اي اضائٝ ٔي لغقيت ثبظٜ تحت فسْ

قٛز. زض ثرف  ٞب ثيبٖ ٔي زازٜ ي ؾٙزف ويفيت ٘حٜٛ

ٞبي پيكيٗ،  ٞبي اضائٝ قسٜ زض فهُ چٟبضْ، ثطاي اٍِٛضيتٓ

ٞبي  فّْٛ ٚ ٟٔٙسؾي  وبضثطزٞبي ٔتٙٛفي زض حٛظٜ

قٛز. فهُ ثرف  قٙبؾي ٚ ٔىب٘يه اضائٝ ٔي وبٔپيٛتط، ظٔيٗ
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ٞبي  پٙزٓ، تقٕيٕي اظ ٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ ثطاي زأٙٝ

ٞب ٚ ٘يع  ٞبيي اظ آٖ زٕٛفٝٞب ٚ ظيطٔ p-boxاي، ثطاي  ثبظٜ

 2-ٞبي فبظي ٘ٛؿ اي ٔمساض ٚ ٔزٕٛفٝ ٞبي ثبظٜ ثطاي ٔزٕٛفٝ

 وٙس. اضائٝ ٔي

 سازي فازي ٍ کٌترل فازي هذل

 ٞٛاٌٛاً٘ غاً٘ؿٙسٜ:  ي٘ٛ

 يٛ زضًُ٘ ِي             

 2006:  اَٚ چبح

 Springer٘بقط: 

ٔٙغك فبظي ثطاي ٔٛارٟٝ ثب 

ٞبي پيچيسٜ ؾيؿتٓ

اي فسْ غيطذغي وٝ زاض

ٞب ؾرت اؾت، ثؿيبض ٔٛضز ؾبظي آٖلغقيت ٞؿتٙس ٚ ٔسَ

فهُ تٙؾيٓ قسٜ ٚ ؾقي  13وتبة حبضط زض تٛرٝ اؾت. 

ؾبظي فبظي ٚ وٙس وٝ زيسي ربٔـ ٚ وبُٔ اظ ٔسَٔي

ٞبي پيچيسٜ وٙتطَ ؾيؿتٓ ضا ثٝ ٔٙؾٛض وٙتطَ فبظي

 غيطذغي اضائٝ زٞس. 

بظي ؾزض ايٗ وتبة ٔجبحج ٟٔٓ وٙتطَ فبظي ٘ؾيط ٔسَ

ٞبي عطاحي فبظي، اؾتٙتبد فبظي، تحّيُ پبيساضي، چبضچٛة

ثٛزٖ ثط اؾبؼ ؾٝ ٔسَ فبظي ٕٔسا٘ي، ؾيؿتٕبتيه ٚ ثٟيٙٝ

ؾٌٛٙٛ ٚ ٞبيپطثِٛيه ٔٛضز ثحج ٚ ثطضؾي لطاض -تبوبٌي

ٌطفتٝ اؾت. وتبة فالٜٚ ثط ايٗ وٝ ٔطرـ ثؿيبض ذٛثي ثطاي 

طاي ضٚز، ثٞبي ٟٔٙسؾي ثٝ قٕبض ٔيتقساز ظيبزي اظ ضقتٝ

ٞبيي ٘ؾيط ٞبي تحهيالت تىٕيّي زض ضقتٝتسضيؽ زض زٚضٜ

ٟٔٙسؾي ثطق، ٟٔٙسؾي وبٔپيٛتط ٚ فّْٛ وبٔپيٛتط ٘يع 

 ٔٙبؾت اؾت.

 

گرّاي  ريسي پَيا تا تقرية يادگيري تقَيتی ٍ ترًاهِ

 6تاتعی

      ،ِٛؾيٗ ثٛؾٛ٘يٛ ؿٙسٌبٖ:ي٘ٛ

 ضٚثطت ثبثٛقىب،                

 ثبضت زقٛتط،    

 زٔيٗ اض٘ؿت                

                 

 2010 چبح اَٚ: 

 CRC Press٘بقط: 

زض قف ٗ وتبة يأغبِت 

٘رؿت ٘ٛيؿٙسٌبٖ وتبة، زض فهُ  فهُ تسٚيٗ قسٜ اؾت.

ي ضا ، ظيطثٙبيضيعي ٔقطفي يبزٌيطي تمٛيتي ٚ ثط٘بٔٝثب زْٚ ٚ 

ٞبي  . زض فهُ ؾْٛ، ضٚـايزبز وطز٘سٞب  ؾبيط فهُثطاي 

زض ضيعي پٛيب  طيجي يبزٌيطي تمٛيتي ٚ ثط٘بٔٝضٚظ زض حُ تم

فهُ چٟبضْ،   .قٛ٘س ٔقطفي ٔيٞبي ثعضي ٚ پيٛؾتٝ  ٔحيظ

تمطيجي   ٞبيي ضا ثط اؾبؼ ثبظٕ٘بيي فبظي ثطاي حُ اٍِٛضيتٓ

زض س. وٙ ٔقطفي ٔي ،زض يبزٌيطي تمٛيتي 7ضٚـ تىطاض ٔمساض

ٞبيي ثطاي حُ تمطيجي  فهُ پٙزٓ ٚ قكٓ ٘يع اٍِٛضيتٓ

ًتٞبي  ضٚـ ً 8ىطاض اٚض٘ ٔقطفي  9ٚ رؿتزٛي اٚض٘

ٞبي  ٞب ٚ وبضايي اٍِٛضيتٓ فهُ، ٚيػٌي زض ٞطقٛ٘س.  ٔي

ثٝ وٕه ٚ  ثطضؾي قسٜ اؾتٔرتّف اظ زيسٌبٜ ٘ؾطي 

قٛز. ايٗ ٔٛاضز  ٔي ٞب تكطيح تفبٚت آٖٔرتّف   ٞبي ٔخبَ

ٔٛرت قسٜ اؾت تب ايٗ وتبة، ٔطرـ ٔٙبؾجي ثطاي 

يٙٝ يبزٌيطي تمٛيتي زا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي  زض ظٔ

  ثبقس.

 (يزا٘كٍبٜ ذٛاضظٔ) ط ٔحؿٗ پسضاْئ

                                                           
6
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 Journal of Intelligent & Fuzzy systemsهجلِ 

  

يىـي اظ   Journal of Intelligent & Fuzzy systemٔزّـٝ   

 IOS Pressپػٚٞكي اؾت وٝ ا٘تكـبضات  -ٔزالت ٔقتجط فّٕي

ٞٛـ ٔهـٙٛفي،   ٞبي ٔرتّفذٝوٙس ٚ زض قب ٔيآٖ ضا چبح 

فّْٛ وبٔپيٛتط ٚ اضتجبعبت، ضيبضـيبت، ٟٔٙسؾـي اِىتطٚ٘يـه،    

ٟٔٙسؾي ٔىب٘يـه، ٟٔٙسؾـي ؾـبذت ٚ تِٛيـس ٚ ... ٔمـبالت      

ٞبي ٟٔٓ ٔمـبالت  ضؾب٘س. ثطذي ظٔيٙٝضا ثٝ چبح ٔيپػٚٞكي 

 چبح قسٜ ثٝ قطح ظيط اؾت:

 ٞٛـ ٔهٙٛفي،   

 ٓٞبي فبظيؾيؿت،   

 ٓٞبي ٞٛقٕٙسؾيؿت، 

 ٝٞبي فبظئزٕٛفٝ ٘ؾطي، 

 ٓٞبي ٔجتٙي ثط ٚةؾيؿت.   

ٞبي ثٛزٜ وٝ زض ٔزٕٛفٝ ISIايٗ ٔزّٝ يىي اظ ٔزالت ٔقتجط 

 قٛز: ظيط ٕ٘بيٝ ٔي

 Thomson Reuters 
 Scopus 
 Academic Source Complete 
 Computer Science Index 

 Inspec IET 

 Mathematical Reviews 

 Science & Technology Collection 

 Zentralblatt MATH 

ثـٛزٜ   556/0ثطاثـط   2011ضطيت تأحيط ايٗ ٔزّـٝ زض ؾـبَ   

اؾــت. ؾــطزثيط ٔزّــٝ پطٚفؿــٛض ضضــب ٍِٙــطي  اظ زا٘كــىسٜ 

 اؾت.  10تٍعاؼ A&Mٟٔٙسؾي ٔىب٘يه زا٘كٍبٜ 

يـب   Latexتٛا٘ٙـس ٔمـبالت ذـٛز ضا زض لبِـت     ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔـي 

Word      ــبي ــٛز زض ضإٞٙ ــّي ٔٛر ــبذتبض ان ــبؼ ؾ ــط اؾ ث

ضا ثـٝ   pdfنفحٝ آٔبزٜ ٚ فبيُ  12ط زض ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ حساوخ

 نٛضت اِىتطٚ٘يىي اضؾبَ ٕ٘بيٙس. 

قٕبضٜ قطٚؿ ثـٝ وـبض    4ثب  1998ايٗ ٔزّٝ اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ 

قـٕبضٜ زض ٞـط    6تـب   4رّس )قبُٔ  20ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ تبوٖٙٛ 

قـٕبضٜ   6(، 2013رّس( ثٝ چبح ضؾب٘سٜ اؾت. زض ؾبَ اذيط )

 Onlineثـٝ نـٛضت    ثٝ چبح ضؾيسٜ اؾت، ٚ يه قـٕبضٜ ٘يـع  

 :ثٝ لطاض شيُ اؾت لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت. ٘كب٘ي ٚثٍبٜ ٔزّٝ

http://www.iospress.nl/journal/journal-of-

intelligent-fuzzy-systems/ 

(زا٘كٍبٜ ثيطرٙس)ٔحؿٗ فبضفي   

 ّاي خارجی تقَين کٌفراًس

ٔرتّف ٔطتجظ ثب  يٞبٙٝيزض ظٟٔٔٓ  يذبضر يٞبوٙفطا٘ؽ

 يالزئ 2014ٚ  2013 ٞبي ؾبَ زضوٝ  يفبظ ٞبي ؾيؿتٓ

 ثبقٙس:يط ٔيثطٌعاض ذٛاٞٙس قس، ثٝ قطح ظ

 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 

                                                           
10  Reza Langari: Department of Mechanical Engineering, 

Texas A&M University, College Station, TX 77843-
3123, USA.  Email: rlangari@tamu.edu 
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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 
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 

 14th Engineering Applications of Neural 

Networks Conference 

http://delab.csd.auth.gr/eann2013/ 
Start Date: 2013.09.13 
End Date: 2013.09.16 
Country: Greece 
Location: Halkidiki 

 International Conference of the German Society 

for Computational Linguistics and Language 

Technology 

http://gscl2013.ukp.informatik.tu-
darmstadt.de/ 
Start Date: 2013.09.25 
End Date: 2013.09.27 
Country: Germany 
Location: Darmstadt 

 16th International IEEE Conference on Intelligent 

Transportation Systems 

http://ieee-itsc13.org/ 
Start Date: 2013.10.07 
End Date: 2013.10.09 
Country: Netherlands 
Location: The Hague 

 2013 IEEE International Conference on Systems, 

Man, and Cybernetics 

http://www.smc2013.org 
Start Date: 2013.10.13 
End Date: 2013.10.16 
Country: UK 
Location: Manchester, England 

 IEEE International Workshop on Advanced 

Robotics and its Social Impacts 

http://www.arso2012.org/ARSO_2013_CFP.pdf 
Start Date: 2013.11.07 
End Date: 2013.11.09 
Country: Japan 
Location: Tokyo 

 2014 IEEE Conference on Computational 

Intelligence in Financial Engineering and 

Economics 

http://ieee-
cis.org/conferences/co_sponsorship_1/ 
Start Date: 2014.03.27 
End Date: 2014.03.28 
Country: UK 
Location: London 

http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Bulgaria.html
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 The 35th International Conference on 

Information Security and Artificial Intelligence 

http://www.waset.org/conferences/2014/venic
e/icisai/ 
Start Date: 2014.04.14 
End Date: 2014.04.15 
Country: Italy 
Location: Venice 

 International Conference on Fuzzy Information 

and Engineering 2014 

http://www.waset.org/conferences/2014/johan
nesburg/icfie/ 
Start Date: 2014.04.29 
End Date: 2014.04.30 
Country: South Africa 
Location: Johannesburg 

 6th International Trade Fair for Automation and 

Mechatronics 

http://www.automatica-munich.com/ 
Start Date: 2014.05.20 
End Date: 2014.05.23 
Country: Germany 
Location: Munich 

 2014 IEEE World Congress on Computational 

Intelligence 

http://www.ieee-wcci2014.org/ 
Start Date: 2014.07.06 
End Date: 2014.07.11 
Country: China 
Location: Beijing 

 

 (طرٙسيزا٘كٍبٜ ث) ئحؿٗ فبضف

arefi@Birjand.ac.ir 

 رُ يات هذيّ اتسـجل َتاتـهص ي سيذُـگ

 اًجوي در دٍرُ چْارم

رُ  اًجوي در يات هذيهصَتات دٍازدّويي جلسِ ّ

 دٍرُ چْارم

 ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيأت زٚضٜ چٟبضٔيٗ اظ ٗ رّؿٝيزٚاظزٕٞ

 30/9/91ضٚظ پٙزكٙجٝ ٔٛضخ  زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٚ ثحج ظيط ٔٛضز ٔٛاضز رّؿٝ ايٗ زض .قس ثطٌعاض 9:00بفتؾ

 .ٌطفت لطاض ٌيطي تهٕيٓ

 ٚٞبي ا٘زٕٗ  ، ضٕٗ اقبضٜ ثٝ لبثّيتييآلبي زوتط ثطظ

ٞبي فبظي زض ايطاٖ، زض  ٚ افضبي آٖ ٚ ربيٍبٜ ؾيؿتٓ

ٔٛضز فقبِيت ثيكتط افضبي ٞيأت ٔسيطٜ ٚ ٚؽبيف 

ضٛض ايكبٖ پيكٟٙبز ح .ٔحِٛٝ ٘ىبتي ضا ثيبٖ زاقتٙس

افضبء زض زفتط ا٘زٕٗ ٚ پيٍيطي أٛض ضا ٔغطح ٕ٘ٛز٘س 

 2اي  ٚ اؽٟبض زاقتٙس وٝ ذٛز ٘يع اظ ايٗ پؽ ٞفتٝ

 .ؾبفت زض زفتط ا٘زٕٗ حضٛض حبثت ذٛاٞٙس زاقت

 چٝ  افضبي ٞيأت ٔسيطٜ پيكٟٙبزاتي ضا زض ذهٛل ٞط

ثٟتط ثٝ رب آٚضزٖ ضؾبِت ٚ ٘مف ا٘زٕٗ زض حٛظٜ 

تقطيف ٚ  -1ٛز٘س: فقبِيت ذٛز ثٝ تطتيت ٔغطح ٕ٘

عاضي ـثطٌ -2 ،ٞبي ّٔي طحـطاي عـٛيت ٚ ارـته

آيي  ثطٌعاضي ٌطزٞٓ -3 ،ٞبي آٔٛظقي زضآٔسظا وبضٌبٜ

تكىيُ رّؿبت ٞيأت ٔسيطٜ زض  -4 ،ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘زٕٗ

ٞبي  ثطضؾي ٚ اضظيبثي وٙفطا٘ؽ -5 ،ٔطاوع ٔرتّف

ٞبي ٔغطح  فّٕيبتي وطزٖ ايسٜ -6 ،ٞبي فبظي ؾيؿتٓ

تٛرٝ ثٝ  -7 ،جّيغبت زض ٔٛضز ا٘زِٕٗعْٚ ت -6قسٜ 

فقبَ ٕ٘ٛزٖ قبذٝ  -8 ،ٞبي زا٘ف ثٙيبٖ قطوت

ٞبي تأِيف ٚ  پكتيجب٘ي اظ چبح وتبة -9 ،زا٘كزٛيي

ٞبي  ٞبيي زض لبِت آٔٛظـ تٛرٝ ثٝ زٚضٜ -10 ،تطرٕٝ

ٞبي لجّي ٚ اضائٝ آٖ  تٙؾيٓ فٟطؾت ٔهٛثٝ -11 ،آظاز

 ا٘ساظي ضاٜ -12 ،زض ٞط رّؿٝ ثٝ ٔٙؾٛض پيٍيطي

تٟيٝ ثب٘ه اعالفبتي  -13 ،اليٗ ٞبي آٔٛظقي آٖ زٚضٜ

ٞبي  ٞبي زضٚؼ ٔطتجظ ثب ؾيؿتٓ ٞب ٚ ؾطفهُ زٚضٜ

 .فبظي زض زفتط ا٘زٕٗ ٚ اعالؿ ضؾب٘ي زض ٔٛضز آٖ

  زض ٔٛضز تقييٗ ٔحُ ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ثقسي

ٞبي ٔطثٛعٝ )ٔزتٕـ  ٞبي فبظي، زضذٛاؾت ؾيؿتٓ

ز ٚاحس آٔٛظقي فّٓ ٚ نٙقت ثٟكٟط ٚ زا٘كٍبٜ آظا

پؽ اظ ثحج ٚ ثطضؾي ٔمطض قس  .لعٚيٗ( ٔغطح قس٘س

تهٕيٓ ٟ٘بيي زض رّؿٝ آيٙسٜ اذص قٛز ٚ زض نٛضت 

فسْ اضائٝ پيكٟٙبز زيٍط اظ ضئيؽ زا٘كٍبٜ آظاز لعٚيٗ 

 .ثطاي ٔصاوطٜ ثيكتط زض رّؿٝ آيٙسٜ زفٛت قٛز

  ٔمطض ٌطزيس رّؿبت ا٘زٕٗ اظ ايٗ پؽ ضٚظٞبي

 .زٚقٙجٝ فهط ثطٌعاض قٛز
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 ٌ ٘بٔٝ  ٘ٛيؽ آييٗ پٛض پيف طزيس آلبي زوتط ٚافؼٔمطض

اي زض  ٞبي تأِيفي ٚ تطرٕٝ ٔطثٛط ثٝ ا٘تكبض وتبة

ٞبي فبظي ضا تسٚيٗ ٚ زض رّؿٝ آيٙسٜ  حٛظٜ ؾيؿتٓ

 .اضائٝ ٕ٘بيٙس

 ٜٛضؾبِٝ ثطتط زض   ٘بٔٝ زاٚضي ا٘تربة پبيبٖ ٘بٔٝ قي ٚ

 .ٞبي فبظي ٔغطح ٚ پيكٟٙبزاتي اضائٝ قس ظٔيٙٝ ؾيؿتٓ

ِت  ٘بٔٝ ٔزسزاً تٛؾظ آلبي زوتط تكٙٝ قيٜٛٔمطض قس 

ثبظ٘ٛيؿي ٚ زض رّؿٝ آيٙسٜ ٔٛضز ثطضؾي ٟ٘بيي لطاض 

 .ٌيطز

  زض ٔٛضز چبح قٕبضٜ پبئيع ذجط٘بٔٝ ثحج قس ٚ ٔمطض

ٌطزيس ٘ؿرٝ ٟ٘بيي آٖ ثطاي آلبي زوتط ثطظٚيي اضؾبَ 

 .قٛز تب رٟت ٔحُ چبح، ضايع٘ي ٚ الساْ ٕ٘بيٙس

رُ  اًجوي در يهذات يهصَتات سيسدّويي جلسِ ّ

 دٍرُ چْارم

 ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيأت زٚضٜ چٟبضٔيٗ اظ ٗ رّؿٝيعزٕٞيؾ

 11/10/91ضٚظ پٙزكٙجٝ ٔٛضخ  زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 رّؿٝ ايٗ زض .قس ثطٌعاض زض ٔحُ زفتط ا٘ز16:00ٕٗؾبفت

 .ٌطفت لطاض ٌيطي تهٕيٓ ٚ ثحج ظيط ٔٛضز ٔٛاضز

 ٚطي ، تٛضيحبتي زض ذهٛل پيٍيييآلبي زوتط ثطظ

زفتط حبثت ا٘زٕٗ ٚ ٔصاوطات ا٘زبْ قسٜ ثب ٔقبٖٚ 

پبضِٕب٘ي قٟطزاضي تٟطاٖ اضائٝ زاز٘س ٚ پيكٟٙبز قس تب 

ٞبي فّٕي زيٍط، ظٔيٙي رٟت  ثب ٕٞىبضي ا٘زٕٗ 

 .احساث زفتط ا٘زٕٗ ذطيساضي قٛز

 ذب٘ي، ضئيؽ  ثب تٛرٝ ثٝ حضٛض آلبي زوتط ٔٛؾي

 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس لعٚيٗ ٚ زضذٛاؾت آٖ

زا٘كٍبٜ رٟت ثطٌعاضي ؾيعزٕٞيٗ زٚضٜ وٙفطا٘ؽ 

، آلبي زوتط 1392ٞبي فبظي ايطاٖ زض ؾبَ  ؾيؿتٓ

ٞبي  اي اظ ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ثطظٚيي تبضيرچٝ

ٕٞچٙيٗ آلبي زوتط  .ٞبي فبظي ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س ؾيؿتٓ

ٞب ٚ  ٔٛؾي ذب٘ي ٌعاضقي اظ ؾٛاثك ثطٌعاضي ٕٞبيف

ٚ اشفبٖ زاقتٙس  ٞبي زا٘كٍبٜ ضا ثبظٌٛ ٕ٘ٛزٜ وٙفطا٘ؽ

وٝ ايٗ زا٘كٍبٜ اظ ِحبػ أىب٘بت زض ٚضقيت ذٛثي 

  .ثبقس ٞبي ٔزٟع ٚ ٔسضٖ ٔي اؾت ٚ زاضاي ؾبِٗ

  پؽ اظ ثحج ٚ ثطضؾي زض ايٗ ذهٛل، افضبء ٔٛافمت

ذٛز ضا اظ ثطٌعاضي ايٗ وٙفطا٘ؽ زض زا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس 

( 7اِي  5لعٚيٗ افالْ ٕ٘ٛز٘س ٚ ٞفتٝ اَٚ قٟطيٛض )

ثط ايٗ ٘ىتٝ  .ي وٙفطا٘ؽ ٔٙؾٛض ٌطزيسثطاي ضٚظٞب

ٞب ٚ  ٘بٔٝ تأويس قس وٝ تمسيط اظ پيكىؿٛتبٖ ٚ پبيبٖ

ٞبي ثطتط زض ايٗ زٚضٜ وٙفطا٘ؽ، ثطاي اِٚيٗ ثبض  ضؾبِٝ

 .ا٘زبْ ذٛاٞس قس

  ٔمطض قس رّؿٝ آتي ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ زض ضٚظ

ثٟٕٗ زض زا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس لعٚيٗ ثطٌعاض  2زٚقٙجٝ 

 ٔطثٛعٝ أىب٘بت ٚ طٌعاضي وٙفطا٘ؽٌطزز تب اظ ٔحُ ث

 .آيس فُٕ ثٝ ثبظزيس٘يع 

  ٝآلبي زوتط پسضاْ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ا٘زٕٗ زض وٕيت

ٞبي فبظي  ارطايي ؾيعزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ؾيؿتٓ

 .ا٘تربة قس٘س

 ٝٞبي: زا٘كزٛيي ثب ٔؿؤِٚيت )زوتط  ٔمطض قس وٕيت

إُِّ )زوتط عبٞطي(، فّٕي )زوتط  ٘بنطي(، ثيٗ

ضات ٚ اضتجبعبت ٚ فضٛيت )زوتط پسضاْ(، فبٔطي(، ا٘تكب

ٞب  پٛض( وٕيتٝ تقبُٔ ثب ؾبظٔبٖ ضاٞجطزي )زوتط ٚافؼ

 .)زوتط آشض( تكىيُ قٛ٘س

 ٖٛٞبي ٔهٛة ا٘زٕٗ، ثب ٔؿؤِٚيت  ٔمطض قس وٕيؿي

پٛض فقبِيت ذٛز ضا ثب حىٓ  ٕٞبٍٞٙي آلبي زوتط ٚافؼ

 .ضئيؽ ا٘زٕٗ، آغبظ ٕ٘بيٙس

 ت ا٘زٕٗ اظ ٔمطض قس پيف ٘ٛيؽ آييٗ ٘بٔٝ حٕبي

پٛض تٙؾيٓ قسٜ،  ا٘تكبضات وٝ تٛؾظ آلبي زوتط ٚافؼ

رٟت ثطضؾي ثطاي افضبي ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ اضؾبَ 

 .قٛز تب زض رّؿٝ آيٙسٜ ٟ٘بيي ٌطزز

 ٜٞبي  ٔمطض قس ِيؿت ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘زٕٗ زض زا٘كٍب

ٔرتّف ثطاي افضبي ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ رٟت 

 .ثطٚظضؾب٘ي اضؾبَ قٛز



 های فازی ايرانخبروامه اوجمه سيستم
 17 _________________________________________________________________________ 1392ثٟبض 

 

رُ  اًجوي در يات هذيلسِ ّج چْاردّوييهصَتات 

 دٍرُ چْارم

 ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيأت زٚضٜ چٟبضٔيٗ اظ رّؿٝ چٟبضزٕٞيٗ

 2/11/1391قٙجٝ ٔٛضخ  ضٚظ زٚ زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

زض زفتط ضئيؽ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس  14:00ؾبفت 

 ٚ تهٕيٓ ثحج ٔٛضز ظيط ٔٛاضز رّؿٝ ايٗ زض قس. لعٚيٗ آغبظ

 .ٌطفت لطاض ٌيطي

 ئيؽاثتسا افضبء ثٝ اتفبق آلبي زوتط ٔٛؾي ذب٘ي ض زض 

لعٚيٗ ثٝ ثبظزيس اظ ٔحُ ٚاحس  -اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ٚ أىب٘بت رب٘جي زا٘كٍبٜ پطزاذتٙس. 

  آلبي زوتط ٟٔٙبد ثٝ فٙٛاٖ زثيط فّٕي ٚ ذب٘ٓ زوتط

زا٘ب ثٝ فٙٛاٖ زثيط ارطايي وٙفطا٘ؽ ٔقطفي  ضئيؽ

 قس٘س.

 ٛزٚاظزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ثطٌعاضي  يٜ زض ذهٛل ٘ح

 ٚ ٔؿبئُ ٔطثٛط، ٕٞچٖٛ ٚثٍبٜ ٞبي فبظي ؾيؿتٓ

ثحج قس. ٔمطض قس زثيط  ،عطاحي پٛؾتط ٚ وٙفطا٘ؽ

ارطايي وٙفطا٘ؽ السأبت اِٚيٝ ضا ا٘زبْ زازٜ ٚ زض 

رّؿٝ ثقسي ثٝ نٛضت حضٛضي ٌعاضقي اظ أٛض ضا 

 اضائٝ زٞس.

 ٜٛي قس ٚ ضؾبِٝ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اض ٘بٔٝ ا٘تربة پبيبٖ قي 

 ،ِت تٙؾيٓ قسٜ ثٛز زوتطي ثطتط وٝ تٛؾظ زوتط تكٙٝ

لطائت ٌطزيس. افضب ٘ؾطات ذٛز ضا اضائٝ زاز٘س ٚ ٔمطض 

ِت تهحيحبت الظْ ضا افٕبَ ٚ  قس آلبي زوتط تكٙٝ

 ٘ؿجت ثٝ آغبظ وبض الساْ ٕ٘بيٙس.

 ت افضبي پيٛؾتٝ ٚ زض ذهٛل افعايف حك فضٛي

نٛضت ظيط  ٞب ثٝ ٛيتـحك فضٚاثؿتٝ ثحج قس ٚ 

بِٝ(: ـؾ  يه بي ٚاثؿتٝ )ـافض تهٛيت ٌطزيس:

ٚ  حك  000/250بِٝ(: ـؾ زٚضيبَ ٚ ) 000/150

ضيبَ ٚ  000/250ؾبِٝ(:  يهفضٛيت افضبي پيٛؾتٝ )

 ضيبَ. 000/400بِٝ(: ـؾ 2)

 ٞبي تأِيفي ٚ  آييٗ ٘بٔٝ حٕبيت اظ ا٘تكبض وتبة

ٞبي فبظي وٝ تٛؾظ زوتط  اي زض حٛظٜ ؾيؿتٓ تطرٕٝ

پٛض تٟيٝ ٚ تٙؾيٓ قسٜ ثٛز لطائت قس. افضبء  ٚافؼ

٘ؾطات ذٛز ضا افالْ ٚ پؽ اظ ثحج ٚ ثطضؾي ٔمطض قس 

 تهحيحبت الظْ ا٘زبْ قٛز.

  وٕيتٝ فطٍٞٙؿتبٖ ازة ٚ  ثطائٛضٛؿ ٔقطفي افطازي

ٞبي  ظثبٖ فبضؾي عجك ٘بٔٝ ٚنِٛي اظ ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ

ٞٛقٕٙس، ٔغطح ٚ آلبيبٖ زوتط عبٞطي، زوتط پسضاْ ٚ 

 ِت ا٘تربة قس٘س. كٙٝزوتط ت

رُ  اًجوي در يات هذيجلسِ ّ پاًسدّوييهصَتات 

 دٍرُ چْارم

 ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيأت زٚضٜ چٟبضٔيٗ اظ رّؿٝ پب٘عزٕٞيٗ

 7/12/1391قٙجٝ ٔٛضخ  ضٚظ زٚ زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٔٛاضز رّؿٝ ايٗ زض قس. زض زفتط ا٘زٕٗ آغبظ 16:00ؾبفت 

 .ٌطفت لطاض ٌيطي ٚ تهٕيٓ ثحج ٔٛضز ظيط

  ٓ٘زثيط زٚاظزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ؾيؿتٓ ٞبي فبظي، ذب

زا٘ب ٌعاضقي اظ پيكطفت أٛض وٙفطا٘ؽ اظ  زوتط ضئيؽ

 رّٕٝ ٔٛضاز ظيط اضائٝ زاز٘س:

o  أىبٖ ٕ٘بيٝ قسٖ ٔمبالت اٍّ٘يؿي وٙفطا٘ؽ

 ، IEEE   ٚISCزض ؾبيت 

o  ٜوٙفطا٘ؽ ٚ فطٔت فبيُ ٔمبالتٚثٍب، 

o پٛؾتط وٙفطا٘ؽ، 

o وٕيتٝ فّٕيٞبي ٟٔ ٔحٛضٞب، تبضيد ٚ ٓ. 

ضا ٔغطح  ٞبييپؽ اظ ثحج ٚ ثطضؾي، افضب پيكٟٙبز

ٕ٘ٛز٘س ٚ ٔمطض قس اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ٔحٛضٞب ٚ 

ت ٔسيطٜ اضؾبَ ٚ زض بپٛؾتط ٚ ثطٚقٛض ثطاي افضبي ٞي

 ّٟٔت ؾٝ ضٚظٜ ٘ؾطات آٟ٘ب زضيبفت قٛز.

  آقٙبيي وبضٌبٜ آلبي زوتط عبٞطي ٌعاضقي اظ ثطٌعاضي

ي وٝ زض زا٘كٍبٜ تٟطاٖ زض ثب ٔٙغك ٚ ضيبضيبت فبظ

چٙيٗ چٟبضٔيٗ وبضٌبٜ آٔبض ٚ  ٚ ٞٓ 91ثٟٕٗ  8تبضيد 

 8احتٕبَ فبظي وٝ ثب حٕبيت ٔطوع آٔبض ايطاٖ زض 

 اضائٝ ٕ٘ٛز٘س. ،ثطٌعاض قس 91اؾفٙس ٔبٜ 
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 ٕٗٞبي فّٕي ايطاٖ زض  ٘بٔٝ ضؾيسٜ اظ وٕيؿيٖٛ ا٘ز

ذهٛل ٔقطفي زا٘كٕٙس ثطرؿتٝ زض ظٔيٙٝ ترههي 

 ،پؽ اظ ٔكٛضت افضبي ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ، ٔغطح ٚ

 زض ايٗ ذهٛل ا٘تربة قس٘س. "پطٚفؿٛض ظازٜ"

 ٕٗٞبي فّٕي ايطاٖ، وٝ ا٘زٕٗ  ٘بٔٝ قٛضاي ا٘ز

فضٛيت پيٛؾتٝ زض ايٗ  ثطايٞبي فبظي ايطاٖ  ؾيؿتٓ

ٔسيطٜ ثب  ا٘تربة قسٜ ثٛز، ٔغطح ٚ افضبي ٞيبتقٛضا 

 فضٛيت زض ايٗ قٛضا ٔٛافمت ٕ٘ٛز٘س.

رُ  اًجوي در يات هذيجلسِ ّ شاًسدّوييهصَتات 

 دٍرُ چْارم

 ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيأت زٚضٜ چٟبضٔيٗ اظ رّؿٝ قب٘عزٕٞيٗ

اظ  2/2/1392قٙجٝ ٔٛضخ  ضٚظ زٚ زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٔٛاضز رّؿٝ ايٗ زض قس. آغبظ ا٘زٕٗزض زفتط  16:00ؾبفت 

 .ٌطفت لطاض ٌيطي ٚ تهٕيٓ ثحج ٔٛضز ظيط

 ٝٔبِىيت ا٘زٕٗ زض ذهٛل تٟيٝ يه ٔىبٖ زائٓ ث، 

 ٔمطض قس ضايع٘ي الظْ ثب قٟطزاضي تٟطاٖ نٛضت پصيطز.

 ٗوٕيتٝ ا٘تكبضات ا٘زٕٗ "٘بٔٝ  انالحبت ٟ٘بيي آيي

ا٘زبْ ٚ ثٝ تهٛيت ٟ٘بيي  "ٞبي فبظي ايطاٖ ؾيؿتٓ

 ضؾيس.

  زض ذهٛل ا٘تربة ضؾبِٝ ثطتط ٔمطض قس رٙبة آلبي

زوتط تكٙٝ ِت أٛض ارطايي ٔطثٛط ثٝ ٔؿبثمٝ ضا آغبظ ٚ 

اظ ضٚ٘س پيكطفت وبض اضائٝ ضا زض رّؿٝ ثقسي ٌعاضقي 

 ٕ٘بيٙس.

  ٜٔمطض قس زض نٛضت تغييط ظٔبٖ قكٕيٗ وبضٌب

اثطؾبذتبضٞبي رجطي ٚ ضيبضيبت فبظي ثٝ ٞفتٝ اَٚ 

ذطزاز، رّؿٝ ثقسي ا٘زٕٗ زض زا٘كٍبٜ ٔبظ٘سضاٖ 

 ثطٌعاض قٛز.

 زا٘ب، زثيط ؾيعزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ  ذب٘ٓ زوتط ضئيؽ

اظ أٛض وٙفطا٘ؽ اضائٝ  ضا عاضقيٞبي فبظي، ٌ ؾيؿتٓ

ٞبي ٔرتّف پبيٍبٜ  زاز٘س. ٔمطض قس زض ذهٛل لؿٕت

ٞبي اٍّ٘يؿي ٚ فبضؾي  وٙفطا٘ؽ، ؾطثطي، فطاذٛاٖ

 انالحبتي ا٘زبْ قٛز.

 ٕٗٞبي فّٕي ايطاٖ زض  ٘بٔٝ ضؾيسٜ اظ وٕيؿيٖٛ ا٘ز

ٞبي آٔٛظقي ٔغطح ٚ  ذهٛل ٘ؾبضت ثط فّٕىطز زٚضٜ

اظ عطف ا٘زٕٗ ثٝ  ٔمطض ٌطزيس آلبي زوتط ٘بنطي

 ثطائطوع ٘ؾبضت ٚ اضظيبثي آٔٛظـ فبِي ٚظاضت فتف 

 حضٛض زض رّؿبت ٔطثٛعٝ ٔقطفي ٌطز٘س.

 ٕٗي فّٕي ايطاٖ زض ٞب ٘بٔٝ ضؾيسٜ اظ وٕيؿيٖٛ ا٘ز

ٞبي زضٚؼ ٚ تِٛيس  ٞب ٚ ؾطفهُذهٛل تسٚيٗ زٚضٜ

 ٔحتٛاي آٔٛظقي ٔغطح ٚ ٔمطض ٌطزيس آلبي زوتط

حٕبيت، پكتيجب٘ي ٚ  پسضاْ اظ عطف ا٘زٕٗ ثٝ زفتط

حضٛض زض  ثطايضيعي آٔٛظـ فبِي ٚظاضت فتف  ثط٘بٔٝ

 رّؿبت ٔطثٛعٝ ٔقطفي ٌطز٘س.

 ٕٗٞبي فّٕي ايطاٖ زض  ٘بٔٝ ضؾيسٜ اظ وٕيؿيٖٛ ا٘ز

ٞبي آٔٛظقي زض  ذهٛل تهٛيت ٚ ايزبز زٚضٜ

ٞب، ٔغطح ٚ ٔمطض ٌطزيس آلبي زوتط عبٞطي اظ  زا٘كٍبٜ

ِي ٚظاضت عطف ا٘زٕٗ ثٝ زفتط ٌؿتطـ آٔٛظـ فب

 حضٛض زض رّؿبت ٔطثٛعٝ ٔقطفي ٌطز٘س. ثطايفتف 

 ٌْطايف فّْٛ  - وّيبت زٚضٜ زوتطي ٔحبؾجبت ٘ط

تهٕيٓ ٚ ٟٔٙسؾي زا٘ف ثٝ تهٛيت ضؾيس ٚ ٔمطض 

 ٌطزيس ثٝ ٚظاضت فتف اضؾبَ قٛز.

ّاي فازي  هذت اًجوي سيستن تلٌذي  ترًاهِ

 ايراى

ٞيبت ، اقبضٜ ٌطزيس وٝ ذجط٘بٔٝ 1391 پبئيعي  زض قٕبضٜ

ؾبِٝ ٚ زٜ ؾبِٝ ضا  ؾبِٝ، پٙذ ي يه ي ا٘زٕٗ ؾٝ ثط٘بٔٝ ٔسيطٜ

ٞبي فبظي ايطاٖ، ثٝ  ٞبي ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ ثطاي اضتمبء فقبِيت

اضائٝ ٕ٘ٛز وٝ ثٝ تهٛيت  1391ٔزٕـ فٕٛٔي آثبٖ ٔبٜ 

ٞبي  زض قٕبضٜؾبِٝ  ٚ پٙذؾبِٝ  ي ارطايي يه ضؾيس. ثط٘بٔٝ

زض ايٗ قٕبضٜ،  اضائٝ قس ٚ ذجط٘بٔٝ 1391پبئيع ٚ ظٔؿتبٖ 

ٔفبز وٝ  أيس اؾتقٛز.  زضد ٔي (ؾبِٝ زٜثّٙس ٔست )  ثط٘بٔٝ
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ي افضبي  وّيٝثب پيٍيطي، ٕٞىبضي ٚ تالـ  ثط٘بٔٝايٗ 

 .ٔحمك قٛز

 فازي ّاي سيستن اًجوي سالِ دُ راّثردي ترًاهِ

 (1444-1331) ايراى

 :اًذاس چشن

 ا٘زٕٗ يه ؾبِٝ، زٜ افك زض ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ا٘زٕٗ

 ٚ وكٛض ؾغح زض افتٕبز لبثُ ويفي ؾغح ثب ٚ ضٚظٝ ث ٚ ٛيبپ

 ارطايي ٚ آٔٛظقي ٚ پػٚٞكي ٞبي ظٔيٙٝ زض وٝ اؾت ٔٙغمٝ

 فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ػٜٚي ثٝ ٞٛقٕٙس، ٞبي ؾيؿتٓ يٜ حٛظ زض

 تسٚيٗ ٚ تحّيُ زض ٚ ٕ٘بيس ٔي ٔكبضوت ٘طْ ٔحبؾجبت ٚ

 ٔطثٛط ٞبي فقبِيت ٞسايت ٚ اؾبؾي ٞبي ثط٘بٔٝ ٚ ٔٛضٛفبت

 .ٕ٘ٛز ذٛاٞس تالـ حٛظٜ ايٗ ثٝ

  :اصلی ّاي ّذف

 وبضثطزي ٚ ٘ؾطي ٞبي ظٔيٙٝ يٝ وّي زض ؾطآٔسي (1

 ،ٔٙغمٝ يوكٛضٞب ؾغح زض فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٚ ٘ؾطي ٞبي ظٔيٙٝ اظ ثطذي زض يكٍبٔيپ (2

 ،رٟبٖ ؾغح زض فبظي ٞبي ؾيؿتٓ وبضثطزي

 ٚ ٔٛضٛفبت تسٚيٗ ٚ تٙؾيٓ زض تٛإ٘ٙسي (3

 ػٜيٚ ثٝ ٞٛقٕٙس ٞبي ؾيؿتٓ ثب ٔطتجظ ٞبي ثط٘بٔٝ

  ،٘طْ ٔحبؾجبت ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 پػٚٞكي،) ضاٞجطزي ٞبي ٔكبٚضٜ اضائٝ زض تٛا٘بيي (4

 ثب ظـٔطتج بزٞبيـٟ٘ ثٝ( طاييـار ٛظقي،ـآٔ

  ،فبظي ٞبي يؿتٓؾ

 ٚ ٞب آٔٛظـ ويفيت اضتمبء ٚ ٞسايت زض تٛإ٘ٙسي (5

 .فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ثب ٔطتجظ ٞبي پػٚٞف

 :راّثزدّا

 حٛظٜ زض زا٘كزٛيي طٞبيـلك بضوتـٔك رّت (1

 ،ٔطتجظ فّْٛ ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٚ ٌطاٖ پػٚٞف ذجطٌبٖ، ٔكبضوت رّت (2

 ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ي حٛظٜ زض وؿٛتبٖ پيف

 ،ٔطتجظ فّْٛ

 تٛا٘بيي ٔٙؾٛض ثٝ ا٘زٕٗ ؾبظٔب٘ي ؾبذتبض اضتمبء (3

 ،ربٔقٝ ٘يبظٞبي ثٝ زٞي پبؾد

 زض ا٘زٕٗ ٞبي فقبِيت تقٕيك ٚ تٛؾقٝ ٚ تمٛيت (4

 ،ٌٛ٘بٌٖٛ يٞب ظٔيٙٝ

 ٞبي فقبِيت ويفي ٚ وٕي ؾغح اضتمبء ثٝ وٕه (5

 ثط تبويس ثب ايطاٖ، زض فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ثٝ ٔطثٛط

  ،اي ٔٙغمٝ ٚ ثٛٔي ضٚيىطزٞبي

 تقبُٔ ثطاي ٔتٙٛؿ ٚ ٔٙبؾت ثؿتطٞبي ايزبز (6

 .وبضثطزي ٚ ٘ؾطي ٔترههبٖ ثيكتط

 ا:يکزدّرٍ

 :آٔٛظـ حٛظٜ( اِف

 ٞبي بٔٝثط٘ ٔزٕٛفٝ ضاٞجطي ٚ تسٚيٗ زض ٔكبضوت (1

 اظ( فبِي ؾغٛح تب زثيطؾتبٖ ؾغح اظ) آٔٛظقي

 زضٚؼ ٚ يزا٘كٍبٞ سيرس يٞب ضقتٝ ٗيتسٚ رّٕٝ

 ؾطفهُ حيتهح ٚ ٗيتسٚ ٗيچٙ ٞٓ ٚ سيرس

 ٔحبؾجبت ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ حٛظٜ زض زضٚؼ

 ،شيطثظ ٔٛؾؿبت ٚ ٞبذب٘ٝ ٚظاضت ثب تقبُٔ ٚ ٘طْ

 رٟت زض آٔٛظقي ترههي ٞبي وبضٌبٜ ثطٌعاضي (2

 ٔحبؾجبت ٚ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ ٞبي ّيتلبث ٔقطفي

 ،وبضثطزي ٞبي ظٔيٙٝ زض ٚيػٜ ثٝ ٘طْ

  ،ٔحٛض-آٔٛظـ ا٘تكبضات تٛؾقٝ (3

 ثب ٔطتجظ فّْٛ زض يآٔٛظق ذسٔبت اضائٝ (4

 يىطزٞبيضٚ ثط سيتبو ثب يفبظ ٞبي ؿتٓيؾ

 .يثٛٔ-يوبضثطز

 :ػٚٞف پ حٛظٜ( ة

 ازٚاضي ٞبي وٙفطا٘ؽ ٘ؾبْ ضاٞجطي ٚ تسٚيٗ (1

 ،ويفيت ضتمبءا ثط تبويس ثب ا٘زٕٗ

  ،ا٘زٕٗ پٛقف تحت فّٕي ٘كطيبت تٛؾقٝ (2
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 ثب ثيكتط تقبُٔ زض وبضثطزي ٞبي پػٚٞف تمٛيت (3

 فّْٛ وكبٚضظي، التهبزي، فّْٛ ٔسيطيت، نٙقت،

 ،ؿتيظ ظئح ٚ يپعقى

 ٞبي ؽـٙفطا٘ـو زائٕي يٝ ب٘ـطذـزثي ا٘ساظي ضاٜ (4

 ،ايطاٖ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٞبيٝ ضؾبِ ٚ ٞب ٘بٔٝ بٖيپب اظ تيحٕب ٚ ييقٙبؾب (5

  ،يفبظ ٞبي ؿتٓيؾ حٛظٜ زض ثطتط

 ٞسف ثب ا٘زٕٗ يترهه ٞبي ٖٛيؿيوٕ زبزيا (6

 ٚ ا٘زٕٗ يافضب يفّٕ يبظٞبي٘ ثٝ ييپبؾرٍٛ

 ،ٞب آٖ ٞبي يتٛإ٘ٙس يطيوبضٌ ثٝ ٚ قٙبذت

 ٔحممبٖ اظ ُيتزّ ٚ پػٚٞكٍطاٖ كيتكٛ ٚ تيتطغ (7

 .ٕٔتبظ اؾتبزاٖ ٚ

 :اضتجبعبت ٚ فّٓ ؾبظي فٕٛٔي ؾبظي، فطًٞٙ حٛظٜ( ح

 ٞبي ؽطفيت قٙبؾبيي ٚ فٕٛٔي ٔكبضوت رّت (1

 عطيك اظ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ حٛظٜ زض ثبِمٜٛ

 ،زا٘كزٛيي ٔؿبثمبت ثطٌعاضي

 ٞبي ؽطفيت قٙبؾبيي ٚ فٕٛٔي ٔكبضوت رّت (2

 تزّيُ عطيك اظ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ حٛظٜ زض ّٔي

 ،حٛظٜ ايٗ فقبالٖ ٚ ٔترههبٖ ،اٖبزتاؾ اظ

 يتتمٛ ٚ ا٘زٕٗ ذجط٘بٔٝ ٔٙؾٓ ا٘تكبض ٚ چبح (3

 ،آٖ ٔحتٛايي ٚ ويفي ٚ وٕي

 ٞبي حٛظٜ زض يترهه يفّٕ ٞبي يعئٕ ا٘زبْ (4

 ،ٔطتجظ

 ٞبي ا٘زٕٗ ثب ا٘زٕٗ يفّٕ ٞبي يٕٞىبض تٛؾقٝ (5

 .إِّّيٗ يث ٚ ئّ ٔقتجط يفّٕ

 :زِٚتي ٟ٘بزٞبي ثب تقبُٔ حٛظٜ( ت

 تسٚيٗ رٟت زض فّْٛ فطٍٞٙؿتبٖ ثب تقبُٔ  (1

 حٛظٜ زض ٘يبظ ٔٛضز ٞبي ثطاثطٟ٘بزٜ ٚ ٞب ٚاغٜ

 ،فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٚ تسٚيٗ رٟت زض فّْٛ فطٍٞٙؿتبٖ ثب تقبُٔ (2

 ٘بٔٝ ٚاغٜ: فٙٛاٖ ثب ٔطرـ وتبة يه چبح

  ،فبظي ٞبي ؾيؿتٓ

 ٚ فٙبٚضي ٘يبظؾٙزي ٔغبِقبت ا٘زبْ زض ٔكبضوت (3

 ثؿتطؾبظي ٔٙؾٛض ثٝ فبظي ٞبي ؾيؿتٓ نٙقتي

 ٟ٘بزٞبي ؾبيط ٚ ضقس ٔطاوع فٙبٚضي، ٞبي پبضن زض

 ،وبضثطزي ٚ تينٙق يٞب حٛظٜ زض رسيس

 ٞبي ٘ؾبْ ايزبز زض شيطثظ ٔطارـ ثب ٕٞىبضي (4

 ثب فبظي ٞبي ؾيؿتٓ حٛظٜ اؾتب٘ساضزٞبي ضاٞجطي

  ،حٛظٜ ايٗ زض ا٘زٕٗ فّٕي ٔطرقيت ثط تبويس

 ٔطوع ٔب٘ٙس حبوٕيتي، ٟ٘بزٞبي ثب تقبُٔ (5

 زثيطذب٘ة اؾالٔي، قٛضاي ٔزّؽ ٞبي پػٚٞف

 پػٚٞكي ٔطاوع ٚ ٘ؾبْ ٔهّحت تكريم ٔزٕـ

 ٚ والٖ ٞبي تحّيُ يٝ اضائ ٔٙؾٛض ثٝ ٞب، ب٘ٝٚظاضتر

 ،ضاٞجطزي فّٕي ٞبي ٔكبٚضٜ ا٘زبْ

 ٔب٘ٙس ارطايي، حبوٕيتي ٟ٘بزٞبي ثب تقبُٔ (6

 ٚ ٞب ٚظاضترب٘ٝ پػٚٞكي ٔطاوع ٚ ٞب ٔقبٚ٘ت

 زض ٔكبٚضٜ يب/ٚ ٔكبضوت ٔٙؾٛض  ثٝ ٞب، ؾبظٔبٖ

 .ارطايي ٚ پػٚٞكي ٞبي عطح

 :ثبظاض ٚ نٙقت ٚ فٙبٚضي حٛظٜ( ث

 ٞبي ثط٘بٔٝ زض تمبضبٔحٛض ٔٛضٛفبت ثٝ تٛرٝ (1

 ٔحٛضٞبي پػٚٞكي، ٞبي عطح ٞب، وبضٌبٜ) ا٘زٕٗ

 ٚ زضؾي ٞبي ضيعي ثط٘بٔٝ ؾٕيٙبضٞب، ٚ ٞب وٙفطا٘ؽ

...) 

 ٞبي ؾيؿتٓ ٞبي لبثّيت زليك ٚ زضؾت قٙبؾبيي (2

 تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٚ نٙبيـ ٔترههبٖ ثٝ فبظي

 ،تزبضي ٔحهٛالت

 يثطزوبض فّْٛ ٔترههبٖ اظ تيحٕب ٚ ييقٙبؾب (3

 ،ا٘زٕٗ اٞساف چبضچٛة زض

 زض ينٙقت ٞبي پطٚغٜ ا٘زبْ زض ٔكبضوت (4

   .ٔطتجظ ٞبي حٛظٜ

 زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ٚ ) ؾيس ٔحٕٛز عبٞطي

 (زا٘كٍبٜ نٙقتي انفٟبٖ
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ّاي تخصصی اًجوي  يَىـکويس"ًاهِ  آييي

 "ّاي فازي ايراى سيستن

ي  ٞبي فبظي ايطاٖ ثٝ اؾتٙبز ثٙس ة ٘مكٝ ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ  ؾبِٝ وكٛضثط٘بٔٝ ثيؿت  فّٕي وكٛض ٚ

ي فّٕي ٚ ثٝ ٔٙؾٛض پبؾرٍٛيي ٞط چٝ  ٌؿتطزٌي ايٗ حٛظٜ

ٕچٙيٗ قٙبذت ثيكتط ثٝ ٘يبظٞبي فّٕي افضبي ذٛز ٚ ٞ

افعايي ٚ زؾتيبثي ثٝ  ٚ ايزبز ٞٓٞبي افضبء  تٛإ٘ٙسي

ٞبيي وٝ ثتٛا٘س ا٘زٕٗ ضا زض حهَٛ ثٝ اٞساف  ؽطفيت

ي  ضاؾتبي ارطاي ٔفبز ٔبزٜ ضاٞجطزي ذٛز يبضي ضؾب٘س، زض

ٞبي  اؾبؾٙبٔٝ ا٘زٕٗ، الساْ ثٝ تكىيُ وٕيؿيٖٛ 5

 ترههي ٕ٘ٛزٜ اؾت.

 .  تعزيف1هادُ 

اظ رٕقي اظ اؾتبزاٖ،  ٞط وٕيؿيٖٛ ترههي، ٔطوت

اي ذبل ٚ  يب ٔترههبٖ فقبَ زض ظٔيٙٝ ٘ؾطاٖ نبحت

ٞبي فبظي ٚ وبضثطزٞبي آٖ اؾت وٝ ٞيبت  ٔطتجظ ثب ؾيؿتٓ

ي  ٞب زٕٗ زض ظٔيٙٝزض ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ا٘ ٔسيطٜ ا٘زٕٗ ضا

  ضؾب٘س. يبضي ٔي ترههي وٕيؿيٖٛ

 ّاي تخصصی . کويسيَى2هادُ 

زض لبِت چٟبض وٕيؿيٖٛ  فقبِيت ترههي ا٘زٕٗ، زض اثتسا

 قٛز: ثٙسي ٔي ترههي ظيط زؾتٝ

 وٕيؿيٖٛ فٙي ٚ ٟٔٙسؾي  .1

 وٕيؿيٖٛ فّْٛ وبٔپيٛتط .2

 وٕيؿيٖٛ ضيبضي ٚ آٔبض .3

 لتهبزوٕيؿيٖٛ ٔسيطيت ٚ ا .4

ؿيٛ٘ي زيٍط، ثب زض نٛضت ٘يبظ ثٝ تكىيُ وٕي :1تثصزُ 

ايٗ وٕيؿيٖٛ ٔغبثك ٔفبز ايٗ  تهٛيت ٞيبت ٔسيطٜ

 ٌطزز. ( تكىيُ ٔي5٘بٔٝ )ٔبزٜ  آييٗ

ي تخصصی  ّا در حَسُ . اّذاف کويسيَى3هادُ 

 ّا آى

وٝ زض  اي اؾت ي ٌؿتطزٜ ٞبي فبظي حٛظٜٓ ٘ؾطيٝ ؾيؿت

فّٕي، وبضثطز ٚؾيقي زاضز  ٞبي فّٕي ٚ ي فّْٛ ٚ حٛظٜ ٕٞٝ

ثبقس؛ ِصا ٞيبت  ٚ ٔٛضز تٛرٝ ٚيػٜ تٕبٔي ٔحممبٖ ٔي

ٔسيطٜ، زض ضاؾتبي ٔكبضوت فقبَ ٔترههبٖ ٚ ذجطٌبٖ 

ٞبي  ي ؾيؿتٓ ٞبي ٔرتّف، ثطاي اضتمب ربيٍبٜ ٘ؾطيٝ حٛظٜ

ٞبي ترههي ضا ثب اٞساف شيُ تبؾيؽ  فبظي، وٕيؿيٖٛ

 ٕ٘بيس.  ٔي

ٞبي فّٕي ثطاي  ٔٝاضائٝ ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ٚ ثط٘ب .1

ٞبي  افتال ٚ تطٚيذ زا٘ف ٚ وبضثطزٞبي ؾيؿتٓ

 فبظي.

ٚ ٕٞىبضي ثب ٟ٘بزٞبي فّٕي، پػٚٞكي  .2

يب   ي تسٚيٗ ٚ ٞبي ارطايي زض ظٔيٜٙٝ زؾتٍب

ٞبي آٔٛظقي ٚ پػٚٞكي ٟ٘بز  ارطاي عطح

 ٞبي فّٕي ا٘زٕٗ. ٔطثٛعٝ زض ظٔيٙٝ

ٞب ٚ ٔيعٌطزٞبي ترههي زض  ثطٌعاضي وبضٌبٜ .3

ٞبي  ثرف ٞبي ارطايي ٚ زؾتٍبٜٞب،  زا٘كٍبٜ

 نٙقتي والٖ. 

ٞبي ترههي  ثطزاضي ٔٙبؾت اظ تٛإ٘ٙسي ثٟطٜ .4

ٞبي  افضبي ا٘زٕٗ ٚ ؾبيط ٔترههبٖ ؾيؿتٓ

فبظي ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ فضبي ضقس ٚ ٕٞىبضي 

 ٔٙبؾت.

 .  ٍظايف کويسيَى تخصصی4هادُ 

ٚ يب ٕٞىبضي زض ثطٌعاضي  ضيعي عطاحي، ثط٘بٔٝ .1

ٛظقي ٚ پػٚٞكي، ٞبي آٔ ٞب، وبضٌبٜ ٕٞبيف

ٞب ٚ إِپيبزٞبي  ،  ٔؿبثمٝٔيعٌطزٞبي ترههي

ٞب ٚ ٔطاوع  ثب ٕٞبٍٞٙي ا٘زٕٗ زض زا٘كٍبٜ ٔطتجظ

 نٙقتي.

ٞبي اعالفبتي ٔٛضز ٘يبظ  ي ثب٘ه ٕٞىبضي زض تٟيٝ .2

 ٞبي ا٘زٕٗ. ٚ ٔطتجظ ثب فقبِيت

ٞب ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي  پيكٟٙبز ٚ تسٚيٗ قبذم .3

 ي.ٞبي فبظ ي ؾيؿتٓ ٔطتجظ ثب  ٘ؾطيٝ
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ٞبي  اضائٝ پيكٟٙبزٞبي الظْ ثٝ ٔٙؾٛض ارطاي عطح .4

اي زض ضاؾتبي تحمك ثٙس  پػٚٞكي ّٔي يب ٔٙغمٝ

 ي ا٘زٕٗ. اؾبؾٙبٔٝ 5

ٞبي  پيكٟٙبز، تسٚيٗ يب ثبظٍ٘طي زضٚؼ ٚ زٚضٜ .5

آٔٛظـ فبِي ٚ آٔٛظـ فٕٛٔي ٔطتجظ ثب 

ٞبي فبظي ٚ اضائٝ آٖ ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ  ؾيؿتٓ

ٞب يب  اضترب٘ٝا٘زٕٗ ثطاي تهٛيت ٚ اضؾبَ ثٝ ٚظ

 ٞبي ٔطتجظ. زؾتٍبٜ

ي ترههي ا٘زٕٗ  ٘بٔٝ ٕٞىبضي زض ارطاي آييٗ .6

ٞب،  ثطاي ا٘تربة اؾتبزاٖ، زا٘كزٛيبٖ، وتبة

ٞبي تحميمبتي ٚ  ٞب، عطح ٘بٔٝ ٞب، پبيبٖ ضؾبِٝ

 ٞبي فبظي. ٞبي ؾيؿتٓ ٔمبالت ثطٌعيسٜ زض ظٔيٙٝ

ٞبي فبظي ٚ  تالـ ثٝ ٔٙؾٛض ٔقطفي ؾيؿتٓ .7

ٞبي ٔرتّف ٚ  فوبضثطزٞبي آٖ ثٝ ثر

ثب تبويس ثط  ضيع ٚ ارطايي وكٛض ٞبي ثط٘بٔٝ بٜزؾتٍ

ٞبي نٙقت ٚ  ٞب ثب ثرف ٕٞىبضي ٚ ارطاي پطٚغٜ

 ارطايي.

اضائٝ ٘ؾطات ترههي ٚ وبضقٙبؾي زض رٟت اضتمب  .8

 ويفي ا٘زٕٗ.

ٞبي آٔٛظقي،  اي زض ظٔيٙٝ اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ .9

 پػٚٞكي ٚ ارطايي.

 خصصیت  ّاي .  ساختار کويسيَى5هادُ 

ٞبي  ٞط وٕيؿيٖٛ ترههي ٔتكىُ اظ ٔترههبٖ حٛظٜ

اي  ٞبي فبظي اؾت وٝ زض ظٔيٙٝ ٔرتّف ٔطتجظ ثب ؾيؿتٓ

ٞبي ترههي  ي وٕيؿيٖٛ وٙٙس. ٔزٕٛفٝ ذبل فقبِيت ٔي

ٞبي ترههي ثب ٞيبت  ي وٕيؿيٖٛ وٙٙسٜ اظ عطيك ٕٞبًٞٙ

ٞبي  ٔسيطٜ ا٘زٕٗ زض اضتجبط اؾت. ؾبذتبض وٕيؿيٖٛ

ٞب ثب ٞيبت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ زض  تجبط آٖي اض ترههي ٚ ٘حٜٛ

 ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 1قىُ 

 ّاي تخصصی: کٌٌذُ کويسيَى ّواٌّگ 

ٞبي ترههي اظ عطف  ي وٕيؿيٖٛ وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ

قٛز ٚ  ؾبَ ا٘تربة ٔي 3ٞيبت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ ثٝ ٔست 

 ٚؽبيف ٚي ثٝ قطح شيُ اؾت:

 ٜي اٚ زض تٕبْ رّؿبت  حضٛض ٚي يب ٕ٘بيٙس

 ي.ٞبي ترهه وٕيؿيٖٛ

 ي ا٘زٕٗ ثٝ  ٞبي ٞيبت ٔسيطٜ اثالك ؾيبؾت

 ٞب. افضبي وٕيؿيٖٛ

  ثطٌعاضي رّؿبت ٔكتطن افضبي ٞيبت

 ٞبي ترههي. ٔسيطٜ ٚ ضئيؿبٖ وٕيؿيٖٛ

 ٝٞبي  ي ٌعاضـ فهّي اظ فقبِيت تٟي

ي آٖ ثٝ افضبي ٞيبت  ٞب ٚ اضائٝ وٕيؿيٖٛ

 ٔسيطٜ ا٘زٕٗ.

 ٘ؾطاٖ طاز اظ ٔيبٖ اؾتبزاٖ، نبحتپيكٟٙبز اف 

ٞبي ٔطتجظ ثب  هبٖ فقبَ زض ظٔيٙٝيب ٔتره

ٞبي فبظي ٚ وبضثطزٞبي آٖ، ثٝ ٞيبت  ؾيؿتٓ

ٞبي  ٔسيطٜ ثطاي فضٛيت زض وٕيؿيٖٛ

 ترههي.  

  پيكٟٙبز تأؾيؽ وٕيؿيٖٛ ترههي رسيس

 زض ا٘زٕٗ ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ.

 :اعضاي کويسيَى تخصصی 

فضٛ  7ٚ حساوخط  5ٞط وٕيؿيٖٛ ترههي اظ حسالُ 

ؾبَ اؾت.  3ٞب  قبِيت آٖي ف قٛز وٝ زٚضٜ تكىيُ ٔي

ٞيبت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ افضبي ٞط وٕيؿيٖٛ ضا اظ ٔيبٖ 

ي  وٙٙسٜ افطاز پيكٟٙبز قسٜ تٛؾظ ٕٞبًٞٙ

ٞبي ترههي، ثط اؾبؼ ؾٛاثك فّٕي ٚ  وٕيؿيٖٛ

ٌعيٙس ٚ حىٓ آ٘بٖ ضا نبزض  ٞب، ثطٔي پػٚٞكي آٖ

 وٙس. ٔي

غيجت ٞط فضٛ زض ؾٝ رّؿٝ ٔتٛاِي يب زض  :2تثصزُ

تٛاِي، ثسٖٚ فصض ٔٛرٝ، چٟبض رّؿٝ غيطٔ

ٔٛرت فعَ فضٛ وٕيؿيٖٛ ترههي 

 ذٛاٞس قس.
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تٛا٘س زض  رّؿبت وٕيؿيٖٛ ترههي ٔي :3تثصزُ

    ٔحُ زفتط ا٘زٕٗ تكىيُ قٛز.

 تخصصی:  رييس کويسيَى 

ي  افضبي وٕيؿيٖٛ ترههي زض اِٚيٗ رّؿٝ

ذٛز، فطزي ضا اظ ٔيبٖ ذٛز ثٝ فٙٛاٖ ضئيؽ ثطاي 

يؿيٖٛ ي وٕ عَٛ ٔست فقبِيت ؾٝ ؾبِٝ

ٌعيٙس. ٚؽبيف ضئيؽ وٕيؿيٖٛ ثٝ قطح  ٔي ثط

 شيُ اؾت:

  ٚ ٕ٘بيٙسٌي وٕيؿيٖٛ ترههي زض ٔصاوطات

 ٚؽبيف وٕيؿيٖٛ.   رّؿبت، زض حيغٝ

 ٝٔضيعي ثطاي تكىيُ رّؿبت ٔبٞب٘ٝ  ثط٘ب

 وٕيؿيٖٛ ترههي.

 ٞبي  ٚ ٌعاضـ فقبِيت  رّؿٝ اضؾبَ نٛضت

افضبي وٕيؿيٖٛ ترههي زض ٞط ٔبٜ ثٝ 

 ٞيبت ٔسيطٜ.  

 ٌيطي ٘ؾطات، پيكٟٙبزٞب ٚ  ا٘تمبَ ٚ پي

ٔهٛثبت وٕيؿيٖٛ ترههي ثطاي تهٛيت 

 . ٟ٘بيي ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ

  قطوت زض رّؿبت ٔكتطن ٞيبت ٔسيطٜ ثب

 ٞبي ترههي.   ضئيؿبٖ وٕيؿيٖٛ

غيجت ٞط ضييؽ وٕيؿيٖٛ زض ؾٝ رّؿٝ : 4تثصزُ

ٔتٛاِي يب زض چٟبض رّؿٝ غيطٔتٛاِي اظ 

ييؿبٖ رّؿبت ٔكتطن ٞيبت ٔسيطٜ ثب ض

ٞبي ترههي، ثسٖٚ فصض ٔٛرٝ،  وٕيؿيٖٛ

ٔٛرت فعَ ٚي اظ وٕيؿيٖٛ ترههي 

 ذٛاٞس قس.

٘بٔٝ زض پٙذ ٔبزٜ، چٟبض تجهطٜ ٚ يه قىُ زض  ايٗ آييٗ

ثٝ تهٛيت ٞيأت ٔسيطٜ ا٘زٕٗ  28/2/1391تبضيد 

 ٞبي فبظي ايطاٖ ضؾيس. ؾيؿتٓ

 يّا اى ًاهِيدعَت تِ ارسال فْرست پا

 يفاز ياّ ِ هجوَعِيهرتثط تا ًظر

قٛز  يٞب تمبضب ٔ ٙسٌبٖ ٔحتطْ ا٘زٕٗ زض زا٘كٍبٜياظ ٕ٘ب

 يفبظ يٞب ٝ ٔزٕٛفٝئطتجظ ثب ٘ؾط يٞب ٘بٔٝ بٖيفٟطؾت پب

 
 ٞب ثب ٞيبت ٔسيطٜ ا٘زٕٗي اضتجبط آٖٞبي ترههي ٚ ٘حٜٛ: ؾبذتبض وٕيؿي1ٖٛقىُ 
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زٚ ؾتٛ٘ٝ ٚ ثب لبِت  wordُ يزا٘كٍبٜ ذٛز ضا زض لبِت فب

 ٙس:يط اضؾبَ ٕ٘بيظ ٞبي ضايب٘بٔٝاظ  يىيط ثٝ يظ

hmnehi@hamoon.usb.ac.ir 

info@fuzzy.ir 

وٙٙسٜ ربٔي ٚ  ؾبظي فسزي رطيبٖ ثط ضٚي پطتبة ٔسَ  [1] 

 -تقييٗ ٔبوعيٕٓ فكبض زيٙبٔيىي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ فبظي

ثٝ ضإٞٙبيي غالٔحؿيٗ  ،فهجي، ايٕبٖ رٕقٝ ثيسذتي

زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي  ،چي اؾتبز ٔكبٚض ٔحٕس ٌيٜٛ ،اوجطي

 .1390 قٟيس ٘يىجرت، ٌطٜٚ ٟٔٙسؾي فٕطاٖ، 

 (تبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖزا٘كٍبٜ ؾيؿ) ئؿت ٟ٘ فيحؿٗ ٔ

 ّا ًاهِ هعرفی پاياى

ٔطتجظ ٞبي  ٘بٔٝ پبيبٖٔقطفي آذطيٗ ثرف اظ ، ايٗ قٕبضٜ زض

زض زا٘كٍبٜ نٙقتي ذٛارٝ ٞبي فبظي وٝ  ثب ؾيؿتٓ

زض  ٚقٛز  ٔي اضائٝا٘س،  ا٘زبْ قسٜ ٘هيطاِسيٗ عٛؾي

 ٞبي وكٛض ٞبيي اظ ؾبيط زا٘كٍبٜ ٘بٔٝ پبيبٖ ٞبي آتي قٕبضٜ

 .ذٛاٞٙس قس ٔقطفي

، فبظي ٔٙغك اظ اؾتفبزٜ ثب ذٛزضٚ فطضي زيٙبٔيه وٙتطَ [79]

 زا٘كىسٜ، ؾبزاتي حؿيٗ ضإٞٙبيي ثٝ، نٙقتي احؿبٖ

 .1390، ٔىب٘يه ٟٔٙسؾي ضقتٝ ٔىب٘يه،

-ٌبظ فبظي زٚ ٔحتطق رطيبٖ ثقسي زٚ فسزي ثطضؾي  [80]

 ٟٔطظاز ضإٞٙبيي ثٝ ،تجطيعي ثبٍ٘يبٖ اضزقيط ،ربٔس

 زا٘كىسٜ، اثطاٞيٕي ضضب ،٘بئيٙيبٖ ٔٛؾٛي ٔزتجي قٕؽ،

 .1390  ا٘طغي، تجسيُ ٌطٜٚ ٔىب٘يه،

 فطيس ،ٔقٙبيي ٚة زض فبظي ٞبي زازٜ پبيٍبٜ اعٕيٙبٖ لبثّيت  [81]

 زا٘كىسٜ ،ٔحٕسي قٟطيبض ضإٞٙبيي ثٝ ،ٔحٕٛزآثبز زٞمبٖ

 ٔسيطيت ٌطٜٚ، اعالفبت فٙبٚضي ٟٔٙسؾي ضقتٝ نٙبيـ،

 .1390  اعالفبتي، ٞبي ؾيؿتٓ

 ،فبظي ٔفٟٛٔي ٞبي ٘مكٝ يبزٌيطي ٞبي ٚـض تٛؾقٝ  [82]

 زا٘كىسٜ ،فّيعازٜ ؾٕيٝ ضإٞٙبيي ثٝ ،اضٔغبٖ ٟٔطاٖ

 ٔسيطيت ٌطٜٚ، اعالفبت فٙبٚضي ٟٔٙسؾي ضقتٝ نٙبيـ،

 .1390  ،اعالفبتي ٞبي ؾيؿتٓ

 قطايظ زض QFD ٚ LPP تّفيمي ٔسَ ثىبضٌيطي  [83]

 ظٞطا ،تأٔيٗ ظ٘زيطٜ فّٕىطز ثٟجٛز زض( فبظي) لغقيت فسْ

 ٌطٜٚ نٙبيـ، زا٘كىسٜ ،ضٚغٙيبٖ فٕبز ضإٞٙبيي ثٝ ،قبز

 .1390  نٙبيـ،

ثٙسي پطٚغٜ ثب ٔحسٚزيت ٔٙبثـ زض حبِت ظٔبٖ ٚ  ظٔبٖ  [84]

، ثٝ ضإٞٙبيي فٕبز ضٚغٙيبٖ ،ب ظاضؿ ففيفيضض، ٔٙبثـ فبظي

  .1390  طٜٚ نٙبيـ،زا٘كىسٜ نٙبيـ، ٌ

ؾٕيٝ  ،ي ٘مغٝ حبثت زض فضبٞبي ٔتطيه فبظيثطذي لضبيب  [85]

 ثٝ ضإٞٙبيي وٛضٚـ ٘ٛضٚظي، ٞبقٓ پطٚا٘ٝ ،فجسِي اضٔىي

 .1390 زا٘كىسٜ فّْٛ، ٌطٜٚ ضيبضي،  ،ٔؿيحب

ٞبي ٔقبزالت اپطاتٛضي فبظي تٛؾظ ضٚـ حُ فسزي [86]

يي فطيسٜ لطيكي، ثٝ ضإٞٙب ،فجساِجبؾظ ضيبيي، عيفي

 .1390 زا٘كىسٜ فّْٛ، ٌطٜٚ ضيبضي،  ،ٔحٕسضضب پيغبٔي

اضظيبثي اؾتٙتبرٍط فبظي رٟت تٟيٝ ٘مكٝ عطاحي ٚ  [87]

ثٝ ضإٞٙبيي ٔحٕس  ،ؾب٘بظ فالئي ٔمسْ ،پتب٘ؿيُ ٔقس٘ي

زا٘كىسٜ ٘مكٝ ثطزاضي، ٌطٜٚ ؾيؿتٓ  ،ؾقسي ٔؿٍطي

 .1390 بيي، اعالفبت رغطافي

ٞبي اٖ اتٛٔبتيه ا٘مغبؿ ٔٛرٛز زض ضاٜوكف ٚ رجط [88]

اي ثب سٜ اظ تهبٚيط ثعضي ٔميبؼ ٔبٞٛاضٜاؾترطاد ق

ثٝ ضإٞٙبيي  ،ٔحٕس ٞبقٕي، تفبزٜ اظ ٔٙغك فبظياؾ

زا٘كىسٜ ٘مكٝ ثطزاضي، ٌطٜٚ ، ساٖ ظٚدٔحٕسرٛاز ِٚ

 .1390  أتطي،فتٌٛط

 GISفهجي زض ٔحيظ  -اوتكبف زا٘ف ثٝ ضٚـ فبظي [89]

ثٝ ضإٞٙبيي  ،اِٝ ذعافي ،)ٔغبِقٝ ٔٛضزي آِٛزٌي ٞٛا(

 ،، ٔحٕسحؿٗ ٚحيس٘يبفّي انغط آَ قيد، ٔحٕس وطيٕي

 .1390 غئٛزظي،ىسٜ ٘مكٝ ثطزاضي، ٌطٜٚ زا٘ك

زاض ثب اؾتفبزٜ اظ ٔفبٞيٓ ٝٞبي اليثٟجٛز عجمٝ ثٙسي زازٜ  [90]

ثٝ ضإٞٙبيي فّي ، أيس ثكبضت ،ٞٙسؾي ٚ ٔٙغك فبظي

ثطزاضي، ٌطٜٚ  ٘مكٝ زا٘كىسٜ ،حٕيس فجبزي ٔحٕسظازٜ،

 .1390 ؾٙزف اظ زٚض،

زا٘كٍبٜ نٙقتي) ِت ٔحٕس تكٙٝ  

(ٛؾيذٛارٝ ٘هيطاِسيٗ ع  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاّا ٍ ساسهاىٌذگاى اًجوي در داًشگاُيًوا

 زوتط افكيٗ اثطاٞيٕي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي ؾٟٙس/ٟٔٙسؾي ثطق

 زوتط ضضب ربٚيساٖ يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي قيطاظ/ وبٔپيٛتط

 زوتط ثٟطٚظ فّيعازٜ يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي ؾٟٙس/فّْٛ پبيٝ

 ضضب احؿٗ يرٙبة آلب

 لٓ ٚاحس اؾالٔي ازآظ زا٘كٍبٜ

 زوتط ٚحيس رٛٞطي ٔزس يرٙبة آلب

 تطثيت ٔسضؼزا٘كٍبٜ 

 زوتط فّيطضب فبتحي يرٙبة آلب

 ٘هيط ثطق /زا٘كٍبٜ ذٛارٝ

 يؾطوبض ذب٘ٓ زوتط اِٟبْ احٕس

 بضيٚاحس قٟط اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 زوتط فّيطضب حبريبٖ يرٙبة آلب

 ٚاحس ٘زف آثبز اؾالٔيآظاز زا٘كٍبٜ 

 يط ٔٙٛچٟط والضؾتبلزوت يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ ذٛاضظٔي

 زوتطؾّٕبٖ احٕسي يرٙبة آلب  

 زا٘كٍبٜ ايالْ

 زوتط ثيبو زاضاثي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ زا٘كٍبٜ ٔطاغٝ

 ٌٛزضظي حٕيسضضب يرٙبة آلب

 يبؾٛدزا٘كٍبٜ 

 يٗ احٕسيؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ٘بظ٘

 ٗيٚاحس ٚضأ اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 زا٘كٍط زوتط أيط يرٙبة آلب

 فيقط يا٘كٍبٜ نٙقتز

 زوتط ٔحٕس نبزق ٔسضؼ ٔهسق يرٙبة آلب

 عزيزا٘كٍبٜ 

 زوتط احٕسي ٘يب يرٙبة آلب

 لٓزا٘كٍبٜ 

 زوتط ِٚي زضٕٞي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ يعز

 زوتط ٔحٕسحؿٗ ٔطازي يرٙبة آلب

 ثٛفّي ؾيٙبزا٘كٍبٜ 

 زوتطٔحٕسفّي ازثي تجبض يرٙبة آلب

 ٚاحس لبئٕكٟط اؾالٔيزا٘كٍبٜ آظاز 

 زوتط قٟطاْ ضضبپٛض يآلب

  ٖت ٔقّٓ آشضثبيزبيزا٘كٍبٜ تطث

 ٔمهٛزي ...ٟٔٙسؼ ضٚح ا يرٙبة آلب

 آظاز اؾالٔي آظاز ٚاحس ٘ٛض، ٔطوع ٔحٕٛز آثبززا٘كٍبٜ 

 ؾطوبض ذب٘ٓ زوتطٔػزٜ افكبض

 ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ اؾالٔيزا٘كٍبٜ آظاز 

 فطز زوتط أيس ؾّيٕب٘ي يرٙبة آلب

 ضيزا٘كٍبٜ فّْٛ پبيٝ زأغبٖ/ضيب

 زوتطحٕيسضضب ّٔىي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي قيطاظ

 زوتط تٛفيك اِٟٛيطاّ٘ٛ يرٙبة آلب

 ٚاحس فّْٛ ٚ تحميمبت اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 زوتط ٔرتبض قبنبزلي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي قيطاظ/ٟٔٙسؾي ثطق

 ٔؿت ٟ٘يفيزوتطحؿٗ ٔ يرٙبة آلب

 ؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ/ ضيبضييزا٘كٍبٜ ؾ

 يزوتط ٔحٕٛز اٚتبز يرٙبة آلب

 طٚظوٜٛيزا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس ف

 ٘يب زوتط فطيسٖٚ ققجب٘ي يرٙبة آلب

 قيطاظزا٘كٍبٜ 

 ٚ٘سُ يىبئيزوتط ٘بنط  ٔ يرٙبة آلب

 ُيزا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس اضزث

 زوتطآِفطز ثبغطأيبٖ يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ ٌيالٖ

 زوتط ثٟطاْ نبزلپٛض يرٙبة آلب

 فطزٚؾي ٔكٟسزا٘كٍبٜ 

 ؾيس ٞبزي ٘بنطيوتط ز يرٙبة آلب

 ٔبظ٘سضاٖزا٘كٍبٜ 

 رٙبة آلبي ٔحٕٛز ثركي

 ثزٙٛضززا٘كٍبٜ 

 زوتط ٔحؿٗ فبضفي يرٙبة آلب

 ثيطرٙسزا٘كٍبٜ 

 زوتط ٔحٕسفّي ٘هطآظازا٘ي يرٙبة آلب

 قبٞسزا٘كٍبٜ 

 يؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ٟٔٙبظ ثطذٛضزاض

 زا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس ثٙسضفجبؼ

 پٛض زوتط فّيطضب فطة يرٙبة آلب

 س ثبٞٙط وطٔبٖيبٜ قٟزا٘كٍ

 زوتط ٔحٕسضضب ٘ٛضثرف يرٙبة آلب

  ( ضفؿٙزبٖ فهط)فذ زا٘كٍبٜ ِٚي

 ييثطظٚ يزوتط ضرجقّ يرٙبة آلب

 يس ثٟكتيزا٘كٍبٜ قٟ

 يزوتط ضضب فعت يرٙبة آلب

 ٚاحس وطد اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 زوتطحؿيٗ ٞسايتي يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ نٙقتي ثبثُ

 بتيزوتط ؾيس ٔؿقٛز ثطو يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ/ ثطق

 يزوتط ٔزيس فّٛ يرٙبة آلب

 ٚاحس اضان اؾالٔي زا٘كٍبٜ آظاز

 ٞٛقٕٙس ...زوتط ضحٕت ا يرٙبة آلب

 زا٘كٍبٜ انفٟبٖ

 زوتط ٔزيس يبضاحٕسي يرٙبة آلب  

 زا٘كٍبٜ ِطؾتبٖ/فّْٛ پبيٝ

 اطالعيِ
ي ا٘زٕٗ، اظ اؾتبزاٖ، زا٘كزٛيبٖ، ٔحممبٖ ٚ ذجط٘بٔٝ ٕ٘ٛزٖضؾب٘ي ٚ پط ثبض ثٝ ٔٙؾٛض اعالؿٖ ٞبي فبظي ايطاا٘زٕٗ ؾيؿتٓ

ضا زض اذتيبض ذجط٘بٔٝ ٞبي فبظي ٞبي ٔطتجظ ثب ؾيؿتٓزض ظٔيٙٝ فّٕي ِت ٚ اذجبضبٔغٕ٘بيس تب ٔٙس زفٛت ٔيافطاز فاللٝ

 ٞبي فبظي ايطاٖ لطاض زٞٙس.ا٘زٕٗ ؾيؿتٓ

 ٞبٍبٜــزا٘ك ٕيـفّ اذجـبض ،ٞببٜـبضٌـٞب، وبيفــٕٞٛط ثٝ ثطٌـعاضي ـطثـفجبضتٙس اظ: اذجـبض ٔ ٞبي ٔـٛضز تٛرٝظٔيٙـٝ

ٚ ٔطاوع تحميمبتي،  ٞبي اِىتطٚ٘يىي٘كطيٝ ٚ پبيٍبٜ، ٔقطفي ٔقطفي وتبة ،ٞبي تحهيالت تىٕيّيزٚضٜ آٔٛذتــٍبٖٚزا٘ف

تٛا٘ٙس اظ عطيك آزضؼ ظيط ثب زفتط ا٘زٕٗ تٕبؼ حبنُ ٔي ٔٙساٖفاللٝ .ٚ ؾبيط ٔغبِت ذٛا٘س٘يي ثطٌعيسٜ ٞبٔمبِٝٔقطفي 

 ذجط٘بٔٝ اضؾبَ وٙٙس.  ٛز ضا ثٝ ٘كب٘ي ضايب٘بٕٔٝ٘بيٙس، ٚ يب ٔغبِت ذ

 .2، عجمٝ اَٚ، ٚاحس3ذيبثبٖ وبضٌط قٕبِي، ثبالتط اظ تمبعـ آَ احٕس، وٛچٝ پٙزٓ، پالنتٟطاٖ،  ٘كب٘ي:

 88639285 تّفٗ ٚ زٚضٍ٘بض:

  info@fuzzy.ir: ضايب٘بٔٝ



 

 

 

 ي آذط( )نفحٝ رّسضٚي 

 

 

 

 

 زاىيا يفاس يّاستنيت در اًجوي سيعضَ يايهشا

 ا٘زٕٗ،  يفّٕ يٞبٞب ٚ ٘كؿتٞب، وبضٌبٜفيٙٝ حجت ٘بْ ٕٞبيف زض ٞعيترف -1

 ،(ؾبَزض قٕبضٜ  )قف (Iranian Journal of Fuzzy Systems)ا٘زٕٗ  يپػٚٞك-يبفت ٔزّٝ فّٕيزض -2

 ،بفت ذجط٘بٔٝ ا٘زٕٗ )چٟبض قٕبضٜ زض ؾبَ(يزض -3

 .)ثب ترفيف ٚيػٜ( "ْبت ٘طٔحبؾجٚ  يفبظ يٞبؾيؿتٓ يؾط" يٞبزضيبفت وتبة -4

 

 ايزاى  يفاس يّاستنياعضاي حقَقی اًجوي س

 زا٘كٍبٜ ثزٙٛضز 

 ٜزأغبٖ زا٘كٍب 

 ٖزا٘كٍبٜ نٙقتي انفٟب 

 فيقط يزا٘كٍبٜ نٙقت 

 ايطاٖ آٔبض ٔطوع 

 ٔٚاحس اضان يزا٘كٍبٜ آظاز اؾال 

 ٜفيطٚظوٜٛ ٚاحس اؾالٔي آظاز زا٘كٍب 

 ٜظ٘زبٖ ٚاحس اؾالٔي آظاز زا٘كٍب 

 ٖوكٛض اي حطفٝ ٚ فٙي ٛظـآٔ ؾبظٔب 
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