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قابل توجه فارغ التحصيالن محترم دكتري و 

  استادان محترم راهنما

هاي  رسالهخواهشمند است اخبار مربوط به دفاع از 

هاي فازي، شامل شرح حال  دكتري مرتبط با سيستم

مشخصات مقاطع تحصيلي قبلي و (مختصر دانشجو 

راهنما و  )ان(، استاد)سال ورود به مقطع دكتري

و تاريخ دفاع،  با افعال  رسالهوان و چكيده مشاور، عن

سوم شخص مفرد، و ليست مقاالت پذيرفته شده 

مستخرج از آن را همراه با عكس اسكن شده دانش 

آموخته در قالب  فايل ورد، جهت درج در خبرنامه به 

نماينده انجمن در دانشگاه خود تحويل داده يا به 

 .پست الكترونيكي خبرنامه ارسال نماييد

  
  خبرنامه
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يده به چاپ رس با پشتيباني دانشگاه بجنوردي خبرنامه  اين شماره 

 .است
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  سخن سردبير

  

خوانندگان محترم خبرنامه و تمامي  ضورحسالم با        

  .ن حوزه نظريه مجموعه هاي فازيمندا عالقه

نظريه گونه كه خوانندگان محترم مستحضرند،  همان      

و در  سترش استگمجموعه هاي فازي به سرعت رو به 

. دنسزايي دار ايراني نيز سهم به ژوهشگرانپاين عرصه 

و ن اين عرضه تشكر راگ پژوهشاز زحمات تمامي جادارد 

نكته اي كه بنده . نماييمعرض  به همگي خسته نباشيد

ضمن ارج نهادن به تمامي  خواهم به آن اشاره كنم، مي

گران  پژوهشوجه دادن تن حوزه، هاي تئوري در اي پژوهش

زحمتي اگر . هاي كاربردي است محترم به پژوهش

عضو هيات علمي و چه در  چه در كسوت(كشيم  مي

 چه خوب است كه )دانشجوي تحصيالت تكميليكسوت 

اي كاربردي باشد تا دردي از  حل مسئله در راستاي

گونه  اين .و گرهي از جايي باز نمايداي دوا كند  گوشه

حد يك  از اي به انجام برسد، و نامه يا رساله نباشد كه پايان

قفسه زينت بخش چاپي يا الكترونيكي يا چند نسخه 

گونه كار كردن قدري مشكل به  اينشايد . رودن، فراتر هايي

ساير حوزه ها اعم از ارتباط با . شدني است نظر برسد، ولي

، برگزاري نشست هاي ...و  فني و مهندسي ،علوم انساني

و انجام كارهاي مشترك،  يابي مشترك جهت مسئله

  .تواند يك راهكار باشد مي

در جهت  ،دار اقدامات ما جهتكه تمامي اميد روزي به 

 ، و به قولي ازكشايي از كارها باشد خدمت به مردم و گره

  .حد پژوهش براي پژوهش فراتر رويم

  سردبير                                                     

  حسن پورحسن                                                

گزارشي از روند برگزاري هفتمين كنگره مشترك 

  يرانهاي فازي و هوشمند ا سيستم

هاي فازي و هوشمند  هفتمين كنگره مشترك سيستم

هاي فازي و  هجدهمين كنفرانس سيستم( ايران

به همت ) هاي هوشمند تمسشانزدهمين كنفرانس سي

و با  1397بهمن  11الي  9دانشگاه بجنورد در تاريخ 

انجمن و  رانيا يفاز يها ستميانجمن س حمايت

  .شدبرگزار خواهد  رانيهوشمند ا يها ستميس

تعداد مقاالت واصله پس از چندين بار تمديد مهلت 

ارسال، بنا به درخواست شركت كنندگان محترم، به عدد 

توسط كميته  مقاله 149رسيد كه از اين تعداد  مقاله 176

برنامه  .شد پذيرفته سخنراني صورت بهداوران براي ارائه 

 11بهمن تا ظهر پنج شنبه  9از عصر سه شنبه  كنگره

با مراسم افتتاحيه آغاز و با سخنراني سخنرانان بهمن 

كليدي و سپس تعدادي سخنراني تخصصي ادامه پيدا 

روز اول مجمع عمومي انجمن هاي در . خواهد كرد

نيز برگزار سيستم هاي فازي و سيستم هاي هوشمند 

برنامه روز دوم با سخنراني هاي عمومي در . خواهد شد

اني هاي تخصصي ادامه صبح و عصر و در ادامه آنها سخنر

خواهد يافت و در روز سوم با برگزاري سخنراني هاي 

  .تخصصي به كار خود پايان خواهد داد

 از چي ماشين ماشااله پروفسورسخنرانان كليدي كنگره، 

 اكبرزاده محمدرضا پروفسور ،كرمان باهنر شهيد دانشگاه

 درضايپروفسور حم ،مشهد فردوسي دانشگاه از توتونچي

از  پروفسور محمودرضا دالور، ز دانشگاه شيرازي املك

 كره از Eun Hwan Roh پروفسور ، دانشگاه تهران

پروفسور و از چين  Xiao Long Xinپروفسور جنوبي، 

Young Bae Jun همچنين . از كره جنوبي مي باشند

هوشمند  يها ستميكاربرد س«دو كارگاه آموزشي با عنوان 

 يانيمعمار زاهللايعزكتر توسط آقاي د »در سالمت يو فاز

انجمن  سيرئعضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي و 

وزارت  يزيهوشمند و مشاور معاون برنامه ر يها ستميس
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 يداده كاو«و كارگاه  يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 دباقريستوسط آقاي دكتر  »آن يو كاربردها يفاز

 يفاز يها ستميانجمن س رهيمد ئتيعضو ه يراشرفيم

در برنامه هاي  ،و هيأت علمي دانشگاه مازندران نرايا

  .كنگره پيش بيني شده است

همچنين كميته برگزاري كنگره موفق شد مجوز نمايه 

يت بخش ايران و نيز حما ISCمقاالت كنگره را در 

IEEE بر همين اساس، مقاالت انگليسي . را دريافت كند

شدن در پذيرفته  شده و ارائه شده در كنگره براي نمايه 

IEEEeXplore ارسال خواهد شد.  

مندان،  دانشگاه بجنورد اميد دارد پذيراي خيل عالقه

هاي  هاي فازي و سيستم دانشجويان و متخصصان سيستم

هوشمند به منظور غنا بخشيدن هر چه بيشتر به برگزاري 

  .كنگره باشد

كميته برگزاري كنگره مراتب قدرداني خود را از ديگر 

كه به نوبه ) كه در زير نام آنها آمده است(حاميان كنگره 

سزا در برگزاري درخور كنگره داشته اند  خود سهمي به

  .اعالم مي دارد

 ريو پردازش تصو يينايب نيانجمن ماش، رانيانجمن آمار ا

 IEEEي، كيلجست يها مركز مطالعات و پژوهش، رانيا

دانشگاه ، باهنر كرمان ديدانشگاه شه، ISCبخش ايران، 

 يدانشگاه صنعت، )تهران كيتكن يپل(ريكب ريام يصنعت

دانشگاه ، دانشگاه مازندراني، طوس نيالد ريخواجه نص

چمران  ديدانشگاه شه، رازيدانشگاه شي، ليمحقق اردب

نرم و  انشيرا يب علمقط، اصفهان يدانشگاه صنعت، اهواز

 ،مشهد يدانشگاه فردوس پردازش هوشمند اطالعات

 ي وخراسان شمال يم و فن آورپارك عل، دانشگاه كوثر

  ).IFSA( يفاز يها ستميس يالملل نيانجمن ب

  محمود بخشي                                          

  دانشگاه بجنورد                                         

 »هوش و هوشمندي«گزارش كارگاه 

 

  

در سالن   01/10/97ن كارگاه روز شنبه مورخ اي

عات دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن با حضور اجتما

رئيس، معاون و جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشكده 

نفر  73تعداد شركت كنندگان در كارگاه  .برگزار گرديد

در اين كارگاه جناب آقاي دكتر سيدمحمود . بودند

طاهري، استاد دانشكده فني دانشگاه تهران، به عنوان 

اي را  در ابتداي جلسه مقدمه ايشان. مدرس حضور داشتند

در باب موضوع كارگاه ارائه نمودند و اين سوال را مطرح 

صورت فراگير تعريف  هتوان هوش را ب كردند كه آيا مي

كه همه عوامل و مفاهيم مربوطه را در بر  طوري هنمود ب

گيرد؟ سپس به اهميت و كاربرد موضوع پرداختند و انواع 

ر ادامه، روند تاريخي تعريف د. هوشمندي را معرفي كردند

هوش و هوشمندي بيان شد و درباره تعاريف گوناگون 

هاي  پس، نظريه هوشس. هوش مطالبي بيان گرديد

 .چندگانه پروفسور گاردنر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

عاملي و يا چندعاملي  دكتر طاهري مجددا به موضوع تك

وش را به در انتها نيز تعريف ه. بودن هوش بازگشتند

پيشنهاد كردند "	اقدام مناسب در محيط نايقيني"صورت 
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پايان . توضيحاتي ارائه دادند "نايقيني"ه واژو پيرامون 

پس از  .يافت كارگاه نيز به بحث و تبادل نظر اختصاص

هاي فازي در دانشگاه  برگزاري كارگاه، دفتر انجمن سيستم

ضور با ح) دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن(گيالن 

تعدادي از اعضاي شوراي شهر رودسر و مسئوالن دانشگاه 

  .افتتاح گرديد

  

  بهروز فتحي واجارگاه                                                  

  دانشگاه گيالن                                                    

 و يفاز يها ستميسانتخاب ششمين كنگره مشترك 

به عنوان كنفرانس برتر دانشگاه  رانيا هوشمند

   1396شهيد باهنر كرمان در سال 

 و يفاز يها ستميسششمين كنگره مشترك   

در دانشگاه شهيد باهنر  1396كه اسفندماه  رانيا هوشمند

حوزه معاونت پژوهشي اين كرمان برگزار گرديد، از سوي 

به عنوان كنفرانس برتر دانشگاه شهيد باهنر دانشگاه 

در همين راستا . گرديد انتخاب  1396ان در سال كرم

تقديرنامه هايي از طرف رياست دانشگاه به اقايان دكتر 

چي، دكتر افتخاري، دكتر ارشام برومند و دكتر  ماشين

اين انتخاب را به اين اساتيد . اميرزاده اعطا شده است

ض نموده روكليه دست اندركاران برگزاري كنگره تبريك ع

احديت براي همگي سالمتي و موفقيت را و از درگاه 

  .مخواستاري

  هيات تحريريه خبرنامه                                     
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  هاي فازي ايران گزارش عملكرد انجمن سيستم 

 

به اطالع اعضاي محترم انجمن سيستم هاي فازي ايران 

رساند، طبق گزارش كميسيون انجمن هاي علمي  مي

با افزايش قابل  1396ياز عملكرد انجمن در سال ايران، امت

 .ارتقاء يافته است  874به  1395مالحظه نسبت به سال 

ي انجمن در ميان  گفتني است با اين امتياز رتبه

  .است Bي  هاي علمي كشور، رتبه انجمن

ي اعضاي محترم انجمن و  اميد است با همكاري همه 

ء بيشتر انجمن هاي آن شاهد ارتقا گسترش بيشتر فعاليت

  .باشيم

  

  

 

  

  شاخص

  

  امتياز 

امتياز 

كسب 

  شده

  75/275  320  توانمند سازي

مديريت علمي و ايفاي 

  نقش مرجعيت علمي

480  5/275  

  5/185  350  توسعه تعامالت ملي

ت بين توسعه تعامال

  المللي

200  75/119  

  18  150  هاي انجمن ساير فعاليت

  5/874  1500  جمع كل امتيازات
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  دكتري مقطعدانش آموختگان 

  زينب عباسي گنجي  خانم دكتر •

 

زينب عباسي گنجي خانم   
در شهرستان  1363در سال 

بابل در استان مازندران 
وي مقاطع . متولد شد

كارشناسي رشته آمار و 
كارشناسي ارشد رشته آمار 
رياضي را در دانشگاه 

ر مقطع دكتري رشته د 1392در سال  ومازندران سپري 
آمار زمينه استنباط در دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته 

) در ترم ششم تحصيلي( 1395در شهريور ماه سال . شد
هاي كارايي  مباحثي بر شاخص«از رساله خود با عنوان 

تحت راهنمايي آقاي دكتر بهرام صادقپور گيلده و  »فرآيند
شين بابايي محمد اميني و دكتر افدكتر مشاوره آقايان 

هم اكنون در مركز تحقيقات و آموزش ايشان . نموددفاع 
كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي مشغول 

  .باشد به خدمت مي
 

كنترل كيفيت آماري از مباحث مهم و  :چكيده رساله 

هاي  آن به شاخص باشد كه بخشي از كاربردي علم آمار مي

هاي كارايي  صاخش تاكنون، . كارايي مربوط مي شود

. اند متعددي معرفي شده متغيره و چندمتغيره يك

شده در بيان  هاي ارائه متأسفانه در برخي موارد، شاخص

اي از  در اين رساله، خانواده. نارسا هستند كارايي فرآيند

 هاي كارايي يك متغيره براي فرآيندهاي نرمال با شاخص

براي  عالوه بر آن،. شود تلورانس نامتقارن معرفي مي

چندمتغيره و  فرآيندهاي چند متغيره نرمال، بردار كارايي

در . شود نين، شاخص كارايي چندمتغيره پيشنهاد ميچهم

ها دقيق  زيادي وجود دارد كه داده دنياي واقعي، موارد

كار گرفته  هها منطق فازي ب نيستند و براي بيان آن

كه  هاي فرآيند فازي باشند، منطقي است داده اگر. شود مي

رساله  در. شاخص كارايي فازي مورد استفاده قرار گيرد

متغيره و چندمتغيره فازي  هاي كارايي يك حاضر، شاخص

عالوه بر اين، نسبت اقالم نامنطبق  .گردد را پيشنهاد مي

ها به دو  فرآيندهايي كه طول عمر محصوالت توليدي آن

ها بر اساس مفصل  وابسته كه ساختار وابستگي آن متغير

 .گيرد باشد، مورد بررسي قرار مي ام مي.جي.فا

باشد، براي  جا كه توزيع برآوردگر مربوطه پيچيده مي از آن

 انجام آزمون فرض آماري بر نسبت اقالم

نامنطبق از روش شبيه سازي مونت كارلو استفاده 

براي  چنين، براي يافتن فاصله اطمينان هم. شود مي

ردگر درستنمايي پارامتر مربوطه توزيع مجانبي برآو

  . شود كار گرفته مي هماكسيمم ب

  :مستخرج از رساله مقاالت 
1. Z. Abbasi Ganji and B. Sadeghpour 

Gildeh. A modified multivariate process 

capability vector. International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 

(2016) 83: 1221-1229.  

2. Z. Abbasi Ganji and B. Sadeghpour 

Gildeh. A class of process capability 

indices for asymmetric tolerances. Quality 

Engineering, (2016) 28 (4): 441-454.  

3. Z. Abbasi Ganji and B. Sadeghpour 

Gildeh. Fuzzy multivariate process 

capability vector. Journal of Intelligent & 

Fuzzy Systems, (2016) 30: 1007-1017.  

4. Z. Abbasi Ganji, B. Sadeghpour Gildeh. 

A new multivariate process capability 

index. Total Quality Management and 

Business Excellence. (Published online: 26 

Apr 2017): 1-12. DOI: 

10.1080/14783363.2017.1315936  

5. Z. Abbasi Ganji and B. Sadeghpour 

Gildeh. On the multivariate process 

capability vector in fuzzy environment. 

Iranian Journal of Fuzzy Systems, (2016) 

13 (5): 147-159. 

6. Z. Abbasi Ganji and B. Sadeghpour 

Gildeh. A new fuzzy process capability 
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index for asymmetric tolerance interval. 

International Journal of Fuzzy Systems 

Applications, (2017) 6 (3): 74-104. 

 خانم دكتر رباب افشاري  •

رباب افشاري در خانم 

 1354اسفند ماه سال 

در شهر زنجان متولد 

نامبرده تحصيالت . شد

دوره متوسطه را در 

همين شهر و با اخذ 

ديپلم رياضي به پايان 

در مقطع كارشناسي رشته  1373رسانده و در سال 

وي دوره . دبيري رياضي دانشگاه زنجان پذيرفته شد

با كسب رتبه دوم در ميان  1377سال مذكور را در 

، در مقطع 1381او در سال . دانشجويان به پايان رسانيد

كارشناسي ارشد رشته آمار رياضي وارد دانشگاه شهيد 

با دفاع از  1383چمران اهواز شد و اين مقطع را در سال 

انتخاب پارامتر همواركننده در "نامه خود با عنوان پايان

تحت راهنمايي آقاي دكتر رحيم  "رگرسيون خطي مكاني

پرداز و مشاوره آقاي دكتر عبدالرحمن راسخ با چيني

كسب رتبه دوم در ميان دانشجويان و با درجه عالي به 

، در مقطع دكتري 1393ايشان در سال . پايان رسانيد

رشته آمار در دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شد و در 

بين دانشجويان، با كسب رتبه اول  1396بهمن ماه سال 

مباحثي در "موفق به دفاع از رساله دكتري خود با عنوان 

تحت  "گيري شرطي براي پذيرشهاي نمونهطرح

راهنمايي آقاي دكتر بهرام صادقپور گيلده و مشاوره آقاي 

وي همچنين موفق . دكتر مجيد سرمد با درجه عالي شد

توسط  1396به دريافت عنوان پژوهشگر برتر در سال 

. شكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد گرديددان

شايان ذكر است خانم رباب افشاري به عنوان دبير رياضي 

در آموزش و پرورش استان زنجان مشغول به فعاليت 

  .است

  :رساله ي  چكيده

هاي مهم و كاربردي  كنترل كيفيت آماري يكي از مقوله

گيري  هاي نمونه علم آمار است كه بخشي از آن به طرح

تاكنون . شود اي از توليدات مربوط مي براي پذيرش انباشته

گيري براي پذيرش متعددي معرفي  هاي نمونه طرح

گيري شرطي  هاي نمونه ، طرح ها اند كه در ميان آن شده

ها در  عليرغم وجود بسياري از مزيت. ارجحيت دارند

هاي مذكور  ، نارسايي طرح هاي شرطي بكارگيري روش

را آشكار خواهد ساخت كه برخي از زماني خود 

در . ، دقيق نباشد پارامترهاي طرح مانند پارامتر نسبت

هاي فازي راه حل  چنين مواقعي استفاده از نظريه مجموعه

، ضمن پيشنهاد طرح  در رساله حاضر. مناسبي است

،  )نرمال(گيري تعويقي چندگانه فازي وصفي و متغير  نمونه

هاي بازرسي و بازرسي طرح پيشنهادي در حضور خطا

همچنين به منظور ارزيابي . شود اصالحي بررسي مي

هاي غير شرطي  ، برخي از طرح عملكرد طرح پيشنهاد شده

نتايج به دست آمده . شوند در محيط فازي معرفي مي

، ضمن اينكه  اصالحي پيشنهاد شده دهد طرح  نشان مي

،  بيشترين تأثير را در كاهش متوسط كيفيت خروجي دارد

،  در ادامه. كاربرد آن مقرون به صرفه است  از نظر اقتصادي

گيري شرطي براي پذيرش در محيط  طرح جديد نمونه

فازي مبتني بر آماره ميانگين متحرك موزون نمايي ارائه 

،  شود كه در آن به طور همزمان از اطالعات گذشته مي

گيري استفاده  جاري و آتي فرآيند توليدي براي تصميم

نتايج كسب شده حاكي از آن است كه طرح . شود مي

، ضمن  هاي معرفي شده ديگر پيشنهاد شده نسبت به طرح

گيري درباره  استفاده از حجم نمونه كمتر براي تصميم

هاي خوب و  ، از قدرت بااليي در تشخيص كيفيت انباشته

  .بد انباشته از هم دارد

  :مقاالت  مستخرج از رساله

1. Afshari, R., SadeghpourGildeh, B. 

and Sarmad, M., (2017) Fuzzy 
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multiple deferred state attribute 

sampling plan in the presence of 

inspection errors, Journal of Intelligent 

and Fuzzy Systems, 33(1), 503-514, 

DOI: 10.3233/JIFS-161912. 

2. Afshari, R. and SadeghpourGildeh, 

B., (2017) Designing a Multiple 

Deferred State Attribute Sampling Plan 

in Fuzzy Environment, American 

Journal of Mathematical and 

Management Sciences , 36(4), 328-345, 

DOI: 

10.1080/01966324.2017.1342578. 

3. Afshari, R., SadeghpourGildeh, B. 

and Sarmad, M., (2018) Multiple 

deferred state sampling plan with fuzzy 

parameter , International Journal of 

Fuzzy Systems , 20(2), 549-557. DOI: 

10.1007/s40815-017-0343-9. 

4. Afshari, R., SadeghpourGildeh, B., 

(2018) Fuzzy multiple deferred state 

variable sampling plan, Journal of 

Intelligent and Fuzzy Systems, 34(4), 

2737-2752. DOI: 10.3233/JIFS-17907. 

5. Afshari, R., SadeghpourGildeh, B., 

(2018) The Effects of Misclassification 

Errors on the Multiple Deferred State 

Attribute Sampling Plan, Journal of 

industrial and systems engineering, 

11(1), 31-46. 

  بهرام صادق پور گيلده                                      

  دانشگاه فردوسي مشهد                                             

  عرفي كتابم

آيا يك : نظريه مجموعه هاي فازي مقدماتي   :عنوان

  ماشين لباسشويي مي تواند بينديشد؟

ژانگ -ياون كاو و يون-ران لين، بينگ-هاو: نويسندگان

 لياو

2018: سال چاپ  

 

در  هسال در مدارس متوسط 10در بيش از  پايهاين كتاب 

است  يكتاب. شانگهاي چين مورد استفاده قرار گرفته است

اهداف براي دستيابي به  دقيق مفاهيم  با انتخابكه 

هاي فلزي  افزايي نظريه مجموعه روشنگري و محبوبيت

شامل پنج فصل به شرح زير اين كتاب . نوشته شده است

  : است

ان، كامپيوتر و رياضيات فازي؛مغز انس: 1فصل    

، روابط فازي و ماتريس فازي؛ها ماتريس: 2فصل    

كنترل فازي؛: 3فصل   

  ؛ آمار فازي و احتمال فازي: 4فصل 

خطي فازي ريزيبرنامه : 5فصل   

خالصه مطالب مفيد همراه با تمرينات مناسب آخر هر 

نه تنها به عنوان يك فصل باعث شده است كه اين كتاب  

كالج هاي حرفه اي، رسي در مدارس متوسطه و كتاب د

براي يادگيري  رياضيات كتاب ساده به عنوان يك بلكه 

  .استفاده شودبه صورت خودخوان فازي 

 سي مشهد    دانشگاه فردو -  پور گيلده صادق  بهرام         
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هاي فازي و  انتشار اولين شماره مجله سيستم

  كاربردها

، هاي فازي و كاربردها سيستمشماره اول مجله 

. هاي فازي منتشر شد ترويجي انجمن سيستم-مجله علمي

. ست به صورت دوفصلنامه منتشر شودااين مجله قرار 

نتشر و شماره م 1397شماه اول مجله با تاخير در ديماه 

در . نيز در اسفند ماه به چاپ خواهد رسيد 97ل دوم سا

  :شماره اول مقاالت زير منتشر شد

هاي آن،  هاي فازي و تعميم نظريه مجموعه -

 اسفنديار اسالمي

عملگرهاي ميانگين وزندار ترتيبي روي شبكه  -

ماشين  الهماشا نژاد و هاي كامل، فاطمه كوچكي

 چي

پيش بيني پارامترهاي هواشناسي بوسيله  -

پذير، محمد سعيد  هاي فازي تطبيق سيستم

 ابراهيمي سعدآبادي و محمد تشنه لب

نظريه احتمال و نظريه امكان، سيد محمود  -

 طاهري

نمودارهاي كنترل شوهارتبر اساس كيفيت فازي،  -

 عباس پرچمي

ضريب همبستگي بين داده هاي فازي، رضا  -

 زارعي و طاهره كيانپور

تحصيالت در اينجا از كليه محققين و دانشجويان 

تكميلي كه مقاالتي در حوزه سيستم هاي فازي و سيستم 

كه به ترويج اين حوزه كمك مي كند  هاي هوشمند دارند

دعوت مي شود مقاالت خود را از طريق سايت مجله به 

  آدرس

www.jfsa.fuzzy.ir 

يه اي، مقاالت مي تواند در مباحث پا. ارسال نمايند

زمينه هاي تحقيقاتي، ترجمه مقاالت مفيد و معرفي حوزه 

هاي هوشمند  هاي فازي و سيستم هاي كاربردي سيستم

  .باشد

  حسن ميش مست نهي                                

    هاي فازي و كاربردها سردبير مجله سيستم                   

  معرفي مجالت معتبر خارجي 

 

International Journal of Fuzzy Logic and 

Intelligent Systems 

 

ــه  International J. of Fuzzy Logic and Intelligent مجل

Systems  علمـي پژوهشـي    الملليبين يكي از مجالت معتبر

ISI هدف اصلي اين مجلـه انتشـار مطالعـات نظـري و     . است

هاي هوشمند بر اساس منطق فازي  تجربي در مورد سيستم

ايـن مجلـه در   . باشـد هـاي هوشـمند مـي    ظريه سيسـتم و ن

ــه ــون  زمين ــف فن ــاي مختل ــباتي   ه ــوش محاس ــامل (ه ش

هـاي عصـبي و محاسـبات     هاي منطقي فازي، شبكه سيستم

، پــردازش ســيگنالرباتيــك، كنتــرل هوشــمند، ، )تكــاملي

يــادگيري ماشــين و ، شناســايي الگــو و پــردازش اطالعــات

فـازي و كـاربرد    هـاي  مجموعه نظريه، هاي هوشمند سيستم

  . باشدت مياالدريافت و چاپ مق هآماد... و  آن

هاي معتبر جهاني بـه شـرح زيـر نمايـه     در پايگاهاين مجله 

 :شده است
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� Thomson Reuters 

� SCOPUS 

� Korea Citation Index (KCI) 

� DOI/CrossRef 

� DBLP 

� Google Scholar 

� Science Citation Index Expanded (SciSearch) 

 Keon Myung( 1كُئن مايانـگ لـي   سردبير مجله پروفسور

Lee ( مهندسي برق و كـامپيوتر، دانشـگاه ملـي    از دانشكده

  .  ره جنوبي استكك چانگبو

 يـا  Word     قالبخود را در مقاالت توانند نويسندگان مي

Latex   اهنمـاي نويسـندگان  موجـود در ر ساختار بر اساس          

)Instruction to Author (  آماده و فايـلPDF    مقالـه را بـه

  .ارسال نمايند e-Submissionصورت الكترونيكي از بخش 

شـروع بـه    شـماره  با يك 2001اين مجله اولين بار در سال 

شـماره در هـر    4دوره شـامل   17تـاكنون  . كار نموده است

 3نيـز  ) 2018(در سـال جـاري   . دوره به چاپ رسيده است

قابل مشـاهده  شماره به چاپ رسيده است و در سايت مجله 

  . است

 
  محسن عارفي

  )دانشگاه بيرجند(

  هاي فازيهاي داخلي مرتبط با گرايشكنفرانس

 

هاي ي كه در حوزههايدر اين بخش به معرفي همايش 

شود،   رگزار ميبهاي فازي و هوشمند  رتبط با سيستمم

  . پردازيم  مي

 آمار و احتمال فازي  ملي نهمين سمينار •

 

در  1398ارديبهشت  12تا  10اين سمينار در روزهاي 

 .دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد

                                                             
1 . Keon Myung Lee: School of Electric and Computer Engineering, 

Chungbuk National University, South Korea.  

Email: kmlee@cbucc.chungbuk.ac.kr 

  1397اسفند 25 :آخرين مهلت ارسال مقاله

  1398فروردين 30 :آخرين مهلت ثبت نام

توانند براي دريافت اطالعات تكميلي  مندان مي قهعال

  .به آدرس زير مراجعه نمايند

https://conf.umz.ac.ir/sfsp9/   
  

  
  

 

ابرساختارهاي جبري و  نهمين سمينار •

 رياضيات فازي

در  1398ارديبهشت  12تا  10اين سمينار در روزهاي 

  .ه مازندران برگزار خواهد شددانشگا

  1397اسفند 25 :آخرين مهلت ارسال مقاله

  1398فروردين 30 :آخرين مهلت ثبت نام

توانند براي دريافت اطالعات تكميلي  مندان مي عالقه

  .به آدرس زير مراجعه نمايند

rchfm9https://conf.umz.ac.ir/  
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 اولين سمينار استنباط شواهدي •

 

  
  

داشت  گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد به منظور گرامي

مرحوم دكتر ارقامي اولين سمينار استنباط شواهدي را در 

  .كند برگزار مي 1398خرداد  22روز 
  31/1/98: مهلت ارسال مقاله

  31/2/98: مهلت ثبت نام

ات تكميلي به توانند براي دريافت اطالع مندان مي عالقه 

  .آدرس زير مراجعه نمايند

http://isei1.um.ac.ir/  

دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن  •

 ايراني تحقيق در عمليات

توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران در  اين كنفرانس 

در شهر بابل برگزار  1398ارديبهشت  12-11تاريخ 

   .ددميگر

  1397بهمن  10:   مهلت ارسال مقاله

  1397اسفند  19:      مهلت ثبت نام

توانند براي دريافت اطالعات تكميلي  مندان مي عالقه

  .به آدرس زير مراجعه نمايند

http://icors2019.ir/fa/ 
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  پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران •

  

  

  

اولين كنفرانس رياضي ايران به ابتكار  1349در سال 

انشگاه شيراز، توسط اين دانشگاه برگزار گرديد و از آن د

به بعد ساالنه و تحت هر شرايطي، اين كنفرانس توسط 

 اكنون. دانشگاه هاي ايران به طور مرتب برگزار شد

در  1398شهريورماه  7تا  4تاريخ  پنجاهمين كنفرانس در

كنفرانس پنجاهم مويد نيم قرن . ميگرددبرگزار شيراز 

وفق كنفرانس هاي رياضي كشور بوده و همانند برگزاري م

اولين كنفرانس و با مساعدت و همكاري همگاني ميتواند 

. نقطه عطف ديگري در تاريخ رياضيات ايران بوجود آورد

خروج از قالب هاي سنتي و توجه ويژه به كاربردها و 

فناوري هاي نوين همچون رياضيات صنعتي، نظريه 

پزشكي، نقش رياضيات در  اطالعات كوانتمي، رياضيات

در برنامه ريزي علمي كنفرانس، مي تواند ... كارآفريني و 

  .منشا تحوالت سودمندي در جامعه علمي كشور باشد

 http://aimc50.shirazu.ac.ir:وبسايت

خرداد  31تا  1398ابتداي فروردين از : زمان ارسال مقاله

1398.  
   مرتضی پاکدامن

  )پژوھشکده اقليم شناسی( مشھد مقدس                      

 

  فازيهاي هاي خارجي مرتبط با گرايشكنفرانس

هـاي  در زمينـه  مهـم  خـارجي هـاي  و كنگـره  هـا كنفرانس

 2019 هـاي فـازي كـه در سـال    مختلف مرتبط با سيسـتم 

  :باشندميالدي برگزار خواهند شد، به شرح زير مي

o 7th International Conference of Artificial 

Intelligence and Fuzzy Logic 

Event URL:  

https://cse2019.org/aifl/index.html 

Date: 2019.04.27 

End Date: 2019.04.28 

Country: Denmark 

Location: Copenhagen 

 
 

o ICFLA 2019: 21st International Conference 

on Fuzzy Logic and Applications 

Event URL:  

https://waset.org/conference/2019/05/sin

gapore/icfla 

Date: 2019.05.02 
End Date: 2019.05.03 

Country: Singapore 

Location: Singapore 

 
 

o 23rd International Conference on 

Intuitionistic Fuzzy Sets '2019 

Event URL:  

http://ifigenia.org/wiki/Ifigenia:ICIFS-2019 

Date: 2019.05.16 

End Date: 2019.05.17 

Country: Bulgaria 

Location: Sofia 

 
 

o 18th International Conference on Artificial 

Intelligence and Soft Computing  

Event URL:  

http://www.icaisc.eu/ 

Date: 2019.06.16 

End Date: 2019.06.20 

Country: Poland 

Location: Zakopane 

 
 

o IFSA World Congress and NAFIPS Annual 

Conference 

Event URL:  

https://interval.louisiana.edu/IFSA-

NAFIPS/ 

Date: 2019.06.18 

End Date: 2019.06.22 

Country: USA 

Location: Lafayette 
 

o The 2019 IEEE International Conference on 

Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE'2019) 

Event URL:  



  هاي فازي ايرانخبرنامه انجمن سيستم
  14 __________________________________________________________________  1397بهار و تابستان 

 

http://sites.ieee.org/fuzzieee-2019/ 

Date: 2019.06.23 

End Date: 2019.06.26 

Country: USA 

Location: Louisiana 

 
 

o ISIPTA 2019 

Event URL:  

http://isipta2019.ugent.be/ 

Date: 2019.07.03 

End Date: 2019.07.06 

Country: Belgium 

Location: Ghent 

 
 

o 4th International Conference on 

Automation, Control and Robotics 

Engineering (CACRE 2019) 

Event URL:  

http://www.cacre.org/ 

Date: 2019.07.19 

End Date: 2019.07.21 

Country: China 

Location: Shenzhen 

 
 

o INFUS 2019: International Conference on 

Intelligent and Fuzzy Systems 

Event URL:  

https://easychair.org/cfp/INFUS2019 

Date: 2019.07.23 

End Date: 2019.07.25 

Country: Turkey 

Location: Istanbul 

 
 

o 11th conference of the European Society 

for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 

2019) 

Event URL:  

http://eusflat2019.cz/ 

Date: 2019.09.09 

End Date: 2019.09.13 

Country: Czech Republic 

Location: Prague 

 

 

o 5th International Conference on Fuzzy 

Systems and Data Mining (FSDM 2019)  

Event URL:  

http://www.fsdmconf.org/ 

Date: 2019.10.18 

End Date: 2019.10.21 

Country: Japan 

Location: Kitakyushu 

 
  محسن عارفي

  )دانشگاه بيرجند(

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

هاي فازي مزاياي عضويت در انجمن سيستم

  :ايران

- ها، كارگاهتخفيف در هزينه ثبت نام همايش -1

  هاي علمي انجمن، ها و نشست

پژوهشي انجمن -دريافت مجله علمي -2

(Iranian Journal of Fuzzy 

Systems) ) در سالسه شماره(، 

هاي فازي و سري سيستم"هاي ت كتابدرياف -3

 ."رايانش نرم

  

 

  :هاي فازي ايراناعضاي حقوقي انجمن سيستم

 دانشگاه بجنورد •

 دامغان دانشگاه •

 دانشگاه صنعتي اصفهان •

 دانشگاه صنعتي شريف •

  دانشگاه مازندران •

  ژوهشي ابرساختارهاي جبري مركز پ •

 ايران آمار مركز •
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  :تاريخ
  

  :شماره
  

  : پيوست

  

  انجمن

  هاي فازي ايرانسيستم

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

 ييقدرخواست عضويت حق

  مشخصات فردي .1

  : ...........................................................................................نام خانوادگي    ...................................................................: ....................نام

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

 : .........................  شماره شناسنامه: ...............................      محل تولد.......................      سال .............  ماه ............  روز : تاريخ تولد        �ن ،  ز�مرد 

  مشخصات تحصيلي و شغلي .2

  ) ..........................................................ذكر شود(�غيره        �كارشناسي       �رشدكارشناسي ا      �دكتري:   آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده

     .............................................................. :تخصص  ..................................: ...............................رشته تحصيلي: ...............................      سال دريافت آخرين مدرك

  : ......................................................................كشور/شهر/دانشگاه

          �شددانشجوي كارشناسي ار      �دانشجوي دكتري      �مربي      �استاديار      �دانشيار      �استاد  :    مرتبه علمي

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

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

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

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

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

  ....................................................................................................)ضروري(: الكترونيكي نشاني ...................       .............................................) ضروري:(همراه تلفن

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

   98تا مهر  97يت مهرحق عضو: اطالعات مربوط به عضويت .3

  ريال 000/100/1ه  دو سال �              ريال  000/600 يكساله �                         :حق عضويت براي اعضاي پيوسته .1

  ريال 000/600 دوساله �               ريال 000/400يكساله �          :حق عضويت براي اعضاي وابسته و دانشجويي .2

  امضا و تاريخ                                :......................      هاي فازي ايراندر انجمن سيستمآخرين سال عضويت 

____________________________________________________________________________________         

  :توضيحات

 .خواهد بود "وابسته"در ساير موارد، عضويت به صورت . باالتر استمنوط به  داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا  "پيوسته"عضويت  .1

 .توانند به عضويت هيات مديره انجمن درآينددر مجمع عمومي صاحب راي هستند و مي "پيوسته"نامه انجمن، فقط اعضاي طبق اساس .2

 :پرداخت حق عضويت به سه شكل مقدور است .3

i. پرداخت آنالين در پايگاه انجمن 

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

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

  

� 
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