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 سرمقاله
 ایران فازي هاي سیستم انجمن همدیر هیأت دوره سومین

در پی برگزاري انتخابات هیات مدیره انجمن در زمستان 
د و در اولین نشست خود کرآغاز فعالیت خود را  ،1388

 لزوم تقویت ارتباط انجمن با مراکز علمی و تحقیقاتیبر 
تاکید نمود و نقش خبرنامه را در این راستا، بسیار  کشور

ریریه از ــت تحـاهیاین اساس، بر . مهم و سازنده دانست
سات ـوسها و مگاهــدر دانش انجمن ي محترماــکلیه اعض

مطالب نماید تا دعوت میمندان و سایر عالقهآموزش عالی 
هاي فعالیتها، اهـها، کارگدر زمینه همایش و اخبار

هاي دوره آموختــگاندانشا، ـهگاهــدانش تحقیقاتی در
ها و هاي الکترونیکی، مقالهپایگاه ، نشریه ودکتري، کتاب

به را هاي فازي سایر مطالب خواندنی مرتبط با سیستم
ترونیکی خبرنامه ـتر انجمن یا آدرس الکــدف آدرس

گفتنی است اخبار ارسالی به نام فرستنده . ال نمایندــارس
   .در خبرنامه چاپ خواهد شد

راي طرح خود را بشود دعوت میمندان عالقهاز همچنین 
به آدرس دفتر انجمن یا آدرس  ،رنامهــروي جلد خب

از گفنتی است که . ترونیکی خبرنامه ارسال نمایندـالک
  .هاي برگزیده به نحو شایسته قدردانی خواهد شدطرح

  سر دبیر                                                       
  مست نهیحسن میش

  

 فازي هاي سیستم انجمن مدیره هیأت دوره سومین
  ایران

 هاي سیستم انجمن مدیره هیأت دوره سومین انتخابات
 گرفت و شمارش انجام الکترونیکی صورت به ایران فازي
علوم،  وزارت نماینده باحضور 11/11/1388 تاریخ در آراء

که  ،گردید برگزار انتخابات تحقیقات و فناوري و کمیته
 :نتایج آن به شرح ذیل است

 آزاد گاهـدانش(لو ـالهویرن توفیق ترـدک :اعضاي اصلی •
 دکتر ،)رانـته اتـوم و تحقیقـعل واحد -المیـاس

 ترـدک، )لمـمع تربیت گاهـدانش(پدرام  سنـمیرمح
 رـاقـمحمدب ترـدک ،)زدـی گاهـدانش(دواز  ژنـبی

 یدـستر ـدک ،)بیرـامیرک صنعتی گاهـدانش(منهاج 
 ،)بیرـیرکامی صنعت گاهـدانش(پور   ظـواع ورـمنص
 ردوسیـف گاهـدانش(امیاد ـک وحیدیان علی ترـدک

 .)مشهد
 برزادهـاک اـمحمدرض ترـکد :البدل علیاعضاي  •

 کـباب ترـو دک )مشهد فردوسی دانشگاه(چی ـتوتون
 .)تهران دانشگاه(رابی ـاع ارـنج

 .دکتر رضا عامري: بازرس •

 5/12/88  تاریخ در نیز انجمن مدیره هیأت جلسه اولین
 منصور سید دکتر آقایان جلسه آن در که گردید لتشکی
 الهویرنلو دکترتوفیق  بندي و عباس سعید پور، دکتر واعظ

 انتخاب داررئیس و خزانه رئیس، نایب عنوان به ترتیب به
 .دشدن

 گفتگو

  چیدکتر ماشینگفتگو  با  

  خانواده پدري و دوران کودکی .1
 - سنتی ايوادهـانـمسی در خـري شـهج 1329ال ـدر س

اي با دو خواهر و خانواده ،مذهبی در کرمان متولد شدم
دایی تا ـ، از ابترا امیلیـام دوران تحصـتم . یک برادر

رمان به اتمام ـهر کـي دبیرستان، در شایان دورهـپ
ي مادر هدایت کلی تحصیلی این دوران بر عهده. رساندم

 پر تالشم بود که به حق خیلی خوب هم عمل کرد، گرچه
. از پدر نیز رفتارهاي اجتماعی خوب زندگی را پند گرفتم

من در این دوره افرادي راسخ،  استاداناما قریب به اتفاق 
زیست بودند، صفاتی که اغلب محکم، استوار و ساده
اي ـهشیوه. ها آراسته بودندنآمردمان آن دوران به 
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از . )2تصویر (این دوره تدریس شد
نیا، بزرگ: شاخص این دوره باید از آقایان دکترها

عبداهللا و نشوادیان نام ببرم ، پور
ذاري ـگام را پایههاي رشته تخصصی

در همین دوره بود که به عنوان دانشجو به 
در  1352که فکر کنم بهار 

اعزام  ،دانشگاه پهلوي سابق در شهر شیراز برگزار شد
ي جالب، منحصر به فرد و 

شهر شیراز در . مسیر تحصیلی من بود
اوایل بهار حال و هوایی دیگر دارد و فضاي کنفرانس هم 

 جاذبه هاي که بسیار فعال و جذاب بود، براي من
این جو سبب شد که تصمیم بگیریم 

در اینجا . کارشناسی ارشد خود را در شهر شیراز بگذرانم
براي اولین بار با آقاي دکتر بهبودیان آشنا شدم و از 
ایشان خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنند، که با 
خوشرویی گفتند اگر معدل باال داشته باشی فرم شرکت 

فرستم و واقعاً با در موقع مناسب برایت می
سپس من در امتحان . چنین کردند

کتبی و مصاحبه این دوره شرکت کردم و نهایتاً از مهرماه 
به عنوان دانشجوي کارشناسی ارشد در رشته آمار 

و این دوره را در  نمودمو احتمال شروع به تحصیل 
لذا من از استاد گرانقدر . اندم

یر علمی ـول مسـآقاي دکتر بهبودیان که سبب تح
اما از نکات قابل . دند همیشه سپاسگزارم

آن خارجی  انادتذکر در این دوره این است که اغلب اس
به . ان انگلیسی بودـبودند و لذا  اجباراً محیط علمی به زب

تر افقهی  مشغول ـقاي دکانی که مرحوم آ
تدریس درس نظریه اندازه بودند و شاگردان کالس همه 
ایرانی، در این موقع یک خانم دانشجوي خارجی وارد 
کالس شد و ایشان مجبور شدند که زبان تدریس را 
از نکات دیگر اینکه در این دوره هم دروس 

-، مدلازيـسزیادي مثل منطق ریاضی، توپولوژي، بهینه

اري و نظریه احتمال به تعداد 
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دهنده  مسیر زندگانی من بوده 
ام که 

از . گنجد
 دبستانم آقاي
است، چه نام خوبی، که 

حق ـ
دیگري 
آقاي نصري استاد فیزیک دوره دبیرستانم که واقعاً مرد 
در سال 
هجري شمسی موفق شدم در رشته ریاضی از 
از نکات جالب 
ین است که در این دبیرستان 
انتخاب بهترین محصل، مسابقات 
ورزشی فوتبال و بوکس سازمان یافته، اعتصاب و تحصن 
بعد از دوره 
دبیرستان به مدت یکسال در انستیتوي تکنولوژي کرمان 
که با هدایت 

 
از راست به چپ، نفر دوم آقاي نمازیان، نفر سوم 
از چپ به راست، نفر سوم مرحوم آقاي 

وارد بخش ریاضی دانشکده علوم 
دانشگاه فردوسی مشهد شدم که در آن روزها در خیابان 
هاي 
به لحاظ جدید بودن 
این رشته، دروس متفاوتی از ریاضی، آمار و کامپیوتر به 

این دوره تدریس شد واحد در 140تعداد 
شاخص این دوره باید از آقایان دکترها انادتاس

، پورصادقی، مشکانی، شاهکار
هاي رشته تخصصیکه واقعاً شالوده

در همین دوره بود که به عنوان دانشجو به . کردند
که فکر کنم بهار  نفرانس ریاضی کشورـک

دانشگاه پهلوي سابق در شهر شیراز برگزار شد
ي جالب، منحصر به فرد و شدم که یک تجربه

مسیر تحصیلی من بود يتغییردهنده
اوایل بهار حال و هوایی دیگر دارد و فضاي کنفرانس هم 

که بسیار فعال و جذاب بود، براي من
این جو سبب شد که تصمیم بگیریم . داشتفاوتی مت

کارشناسی ارشد خود را در شهر شیراز بگذرانم
براي اولین بار با آقاي دکتر بهبودیان آشنا شدم و از 
ایشان خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنند، که با 
خوشرویی گفتند اگر معدل باال داشته باشی فرم شرکت 

در موقع مناسب برایت میدر امتحان را 
چنین کردند ،نظمی که داشتند

کتبی و مصاحبه این دوره شرکت کردم و نهایتاً از مهرماه 
به عنوان دانشجوي کارشناسی ارشد در رشته آمار  1353

و احتمال شروع به تحصیل 
اندمبه پایان رس 1355خرداد 

آقاي دکتر بهبودیان که سبب تح
دند همیشه سپاسگزارمـانب شـاینج

ذکر در این دوره این است که اغلب اس
بودند و لذا  اجباراً محیط علمی به زب

انی که مرحوم آـاد دارم   زمـی
تدریس درس نظریه اندازه بودند و شاگردان کالس همه 
ایرانی، در این موقع یک خانم دانشجوي خارجی وارد 
کالس شد و ایشان مجبور شدند که زبان تدریس را 

از نکات دیگر اینکه در این دوره هم دروس . تغییر دهند
زیادي مثل منطق ریاضی، توپولوژي، بهینه

اري و نظریه احتمال به تعداد ـهاي خطی، استنباط آم

خبرنامه انجمن سیستم
 ________________________________ ________________________________

دهنده  مسیر زندگانی من بوده  جهت استادانرفتاري این 
ام که ت و از هر کدام نیز پندي و عملی را آموخته

گنجدبرشمردن همه آنها در این مختصر سطور نمی
دبستانم آقاي بین همه این آموزگاران یکی استاد دوره

است، چه نام خوبی، که  )1تصویر ( نمازیان محمدحسین
ـنماز را ایشان با جان و دل به من آموختند و ال

دیگري . شد امد براي تمام دوران زندگانیماننري بی
آقاي نصري استاد فیزیک دوره دبیرستانم که واقعاً مرد 

در سال  انادتبا تالش همه این اس .علم و اخالق بودند
هجري شمسی موفق شدم در رشته ریاضی از 

از نکات جالب  .التحصیل شومدبیرستان پهلوي سابق فارغ
ین است که در این دبیرستان و فراموش نشدنی براي من ا

انتخاب بهترین محصل، مسابقات : با موضوعاتی مثل
ورزشی فوتبال و بوکس سازمان یافته، اعتصاب و تحصن 

بعد از دوره . آشنا شدم که در آن دوران نظیر نداشت
دبیرستان به مدت یکسال در انستیتوي تکنولوژي کرمان 

که با هدایت که تازه دایر شده بود شروع به تحصیل کردم 
  .آقاي نصري در سال بعد آنجا را ترك کردم

از راست به چپ، نفر دوم آقاي نمازیان، نفر سوم ایستاده 
از چپ به راست، نفر سوم مرحوم آقاي ایستاده .  یچنماشی

 )کرمان ،1342سال (یغما  یوسف الهی مدیر دبستان

  کارشناسی ارشد  و  دوران کارشناسی
وارد بخش ریاضی دانشکده علوم  1349ر ماه سال 

دانشگاه فردوسی مشهد شدم که در آن روزها در خیابان 
هاي بود و در دوره جدید التاسیس آمار و ماشین

به لحاظ جدید بودن . حسابگر شروع به تحصیل کردم
این رشته، دروس متفاوتی از ریاضی، آمار و کامپیوتر به 

2   ________________________________

رفتاري این 
ت و از هر کدام نیز پندي و عملی را آموختهاس

برشمردن همه آنها در این مختصر سطور نمی
بین همه این آموزگاران یکی استاد دوره

محمدحسین
نماز را ایشان با جان و دل به من آموختند و ال

ري بیـوهـگ
آقاي نصري استاد فیزیک دوره دبیرستانم که واقعاً مرد 

علم و اخالق بودند
هجري شمسی موفق شدم در رشته ریاضی از  1348

دبیرستان پهلوي سابق فارغ
و فراموش نشدنی براي من ا

با موضوعاتی مثل
ورزشی فوتبال و بوکس سازمان یافته، اعتصاب و تحصن 

آشنا شدم که در آن دوران نظیر نداشت
دبیرستان به مدت یکسال در انستیتوي تکنولوژي کرمان 

که تازه دایر شده بود شروع به تحصیل کردم 
آقاي نصري در سال بعد آنجا را ترك کردم

ایستاده : 1 تصویر
ماشیدکتر 

یوسف الهی مدیر دبستان

دوران کارشناسی .2
ر ماه سال در مه

دانشگاه فردوسی مشهد شدم که در آن روزها در خیابان 
بود و در دوره جدید التاسیس آمار و ماشین اسرار

حسابگر شروع به تحصیل کردم
این رشته، دروس متفاوتی از ریاضی، آمار و کامپیوتر به 
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واحد تدریس شد که گرچه بسیار متنوع بودند ولی  36
در آن زمان . گذار بودندهاي من تأثیرشهـژوـبعدها در پ

نامه مرسوم نبود، گرچه به عنوان درس گرفتن واحد پایان
ن در پایان دوره یک امتحان آوجود داشت، ولی به جاي 

فاهی از تمام دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ش
گرفتند که بایستی نمره قبولی می ارشد از دانشجو می

آورد، و دانشجو حتماً بایستی یک مقاله در زمینه 
مربوطه  استادانکرد و به یکی از تخصصی هم مطالعه می

تشخیص توابع توزیع احتمال داد که من در مورد ارائه می
شده زیر نظر آقاي دکتر  مرتب هايارهبا استفاده از آم

کته دیگر هم وجود آقاي یک ن. کرمانی کار کردم
گریگوریان منشی بخش ریاضی بود که تمام امور اداري 

التحصیلی دانشجویان را یک تنه و با جدیت  بخش و فارغ
نیز ایشان که خود  کهآنداد و جالب تمام انجام می

با شد که و گفته می داشتندکارشناسی ریاضی  يدرجه
موقع رئیس بخش ریاضی ، که آن آقاي دکتر فتاحی

  . دنبودهمکالس ، بودند

  
  دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد  ،آزمایشگاه شیمی: 2 تصویر

  )1349سال (

به  1355بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد از تیرماه 
عنوان مربی انجام خدمت سربازي را در بخش ریاضی 

که به همت زنده یاد  ،گاه کرمانـده علوم دانشدانشک
پور و همکاري همسرش مرحوم مرحوم مهندس افضلی

 .مشغول به کار شدم ،فاخره صبا تازه تأسیس شده بود

  دوران دکتري در ژاپن .3
خواندم جو غالب به لحاظ هنگامی که در شیراز درس می

اینکه محیط تحصیلی به زبان انگلیسی بود و در ایران هم 
وره دکتري ریاضی و آمار وجود نداشت این بود که د

ي تحصیل بیشتر به آمریکا یا دانشجویان عالقمند به ادامه
رفتند، من هم از این امر جدا نبودم و از دو کانادا می

دانشگاه در امریکا و دانشگاه واترلو در کانادا براي رشته آمار 
خدمت پذیرش گرفته بودم و قصد داشتم که بعد از انجام 

براي ادامه تحصیل به کانادا  ،سربازي در دانشگاه کرمان
تحوالت انقالب فرهنگی در کشور  بروم که این امر به علت

بعدها روزي در دانشگاه کرمان یک آگهی از . محقق نشد
یه ــتري بورسـراي دوره دکـدم که بـن دیـفارت ژاپـس

 رغم اینکه هیچ گونه اطالعی ازپذیرفت، من هم علیمی
نبود دوره دکتري  ه علتب، زبان و فرهنگ این کشور نداشتم

در ایران براي این بورس تقاضا دادم و از بین تعداد زیادي 
به  1362مهر سال  متقاضی توانستم پذیرفته شوم و از

ام عازم دانشگاه واسدا در ژاپن شدم و زیر نظر اتفاق خانواده
مه تحصیل ی در رشته ریاضی اداآقاي دکتر هیروشی نوگوچ

 با آن کهاین دوره مبتنی بر پژوهش بود و من . مداد
دهم ولی به لحاظ  عالقمند بودم در رشته آمار ادامه

وژي بود و با ـولـوپـام که مرتبط با تهاي قبلیپژوهش
ایالغ در دوره همکاري آقایان دکتر بهرامپور و دکتر قزل

داده  گی انجامنـها در زمان انقالب فرهتعطیلی دانشگاه
ترجیح دادم در همین زمینه پژوهش خود را انجام  ،بودم

که  یرمـاضی بگـته ریـدر رشتري خود را ـدکایتاً ـدهم و نه
با حمایت همسرم و آرامشی که در کنار دو فرزندم، محمد 

لذا مشوق  .رضا و محمد هادي داشتم، با موفقیت انجام شد
ف بهرامپور تر یوسـش آقاي دکـیه من براي انجام پژوهـاول

رمان در مورد ـبود به طوري که در همان زمانی که در ک
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اله معروف آقاي ـکردم با مقان کار میـتوپولوژي با ایش
شوال، (ازي ـاي فـههـوعـزاده در مورد مجم ورـپرفس

ک  Fuzzyآشنا شدم و حتی در آن زمان مجله مهم ) مشکّ

Set and Systems ه را سفارش دادم و مدتی هم این مجل
ردم و همین امر باعث کنجکاوي و در ـکرا دریافت می

ازي شد و لذا ـهاي فستمـنهایت عالقه  من به موضوع سی
بعداً که به ژاپن رفتم با توجه به امکان دسترسی وسیع به 

-آوري و مطالعه تدریجی مقالهبه جمع ،منابع علمی در آنجا

کنار  ازي پرداختم که این درـهاي فهاي مربوط به مجموعه
کار اصلی دوره دکتریم بود تا اینکه در اردیبهشت سال 

ان به عنوان ـرمـگاه کـگشتم و در دانشازبه ایران ب 1366
تمام کارهاي  پساستادیار مشغول به کار شدم و از آن 

پژوهشی خودم را روي این موضوع متمرکز کردم و به قول  
 ر شومـالبته بایستی متذک. شدم»  سینـازیــف«شما  

در ) 3تصویر (اي زاده ـرد آقـاگـین فرد ایرانی و شـاول
ص داشت ـازي تخصـهاي فستمـته سیـلی که در رشـبرک
 .اهللا طحانی بودیـتر ولـوم دکـمرح

  
  )سمت راست(  چیما شیندکتر ،  )وسط( پروفسور زاده: 3تصویر 

  )کره جنوبی - سئول ،ISFAکنفرانس ، 1993سال (

  بازگشت به ایران .4
در  ،به ایران برگشتم 1366ز اینکه در اردیبهشت سال بعد ا

دانشگاه کرمان به عنوان استادیار مشغول به کار شدم و از 
ي همان ابتدا یک سمینار غیر رسمی را در مورد نظریه

ردم که تعدادي از همکاران ـزار کـازي برگـهاي فهـموعـمج
ه نجا بحث مقدماتی این نظریآدر  .ردندـکن شرکت میآدر 

آقاي زاهدي  ،کارانـکردیم تا اینکه از بین همرا دنبال می
بخش ریاضی در ریاضی  يترـي دککه به تازگی وارد دوره

و چون  ندبه موضوع عالقمند شد ،دانشگاه کرمان شده بود
قرار شد که در زمینه  ،وي جبر بود رشته مورد عالقه

ه این همکاري ادام .ساختارهاي جبر فازي با هم کار کنیم
تا اینکه ایشان دکتري خود را در این زمینه به عنوان  داشت

. نداولین دانشجوي دکتري ریاضی در ایران به اتمام رساند
ساختارهاي  يدر زمینه ،ي منهاپژوهش پس، بیشتراز آن 

که بخش ریاضی دانشگاه کرمان از آنجبري فازي بود تا 
مپیوتر ي علوم جدا شد و به دانشکده ریاضی و کادانشکده

تازه  يهاي این دانشکدهچون یکی از بخش. منتقل شد
آمار بود من را به این بخش منتقل کردند و قرار  ،تأسیس

این . ماري را تدریس کنمآشد که درس کنترل کیفیت 
هاي فازي در آمار سبب شد که به کاربرد مجموعه مساله

عالقمند شوم و لذا تمرکز پزوهشی خود را روي کنترل 
فرآیند  ینانـاطم ابلیتـهاي قصـاخـاري و شـآم کیفیت

در این . دمنموهاي فازي متمرکز با استفاده از مجموعه
سازي فازي کار کردم که در مدت مقداري هم روي بهینه

التحصیل ي دکتري فارغاین راستا تعدادي دانشجو در دوره
ازي ـساز دانشجویانی که در رشته جبر، آمار و بهینه. شدند

وان از آقایان ـتمی ،اندرفتهـتري خود را گـکرده و دک کار
سلیلی در رشته شهرام زاهدي و محمد مهدي : دکترها

علی محمد ت وـمسشـمیحسـن یزدانی، اسـماعیل بر، ـج
محـبوبه تر ـانم دکـازي و خـسته بهینهـقوبی در رشـیع

سازي روي ساختارهاي جبري یزدي در زمینه بهینهحسین
 امیرزاده در رشته کنترل کیفیت آماري وحید کترو آقاي د
ر هم در ـان دیگـجویـدانش البته تعداد زیادي از. نام برد

ازي ـاي فـههاي مرتبط با مجموعهبخش ریاضی در زمینه
اطالعات  هکاند تري یا کارشناسی ارشد خود را گرفتهـدک

باید  و ،نامه چاپ شده استها در همین خبربخشی از آن
تأثیر از جو پژوهشی ایجاد بدون شک بی مواردگفت که این 

هایی هم در این فاصله تالش. باشدشده در این موضوع نمی
هاي زاري سمینارهایی در زمینه نظریه مجموعهـبراي برگ
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انه هم اکنون این ـم که خوشبختاهفازي انجام داد
اط مختلف ـاند و در نقها انسجام و قوام گرفتهگردهمائی

ها به همه این تالش يموعهمج. وندـشزار میـران برگـای
من ـاد انجـایتاً در ایجـوي تبدیل شد که نهـیک جریان ق

ازي ایران ـهاي فستمـازي ایران و مجله سیـهاي فستمـسی
  .مؤثر بود

  وضعیت ایران در زمینه فازي .5
رسد که از با توجه به مسایل مطرح شده قبلی به نظر می

بتاً خوب هاي فازي نسش در زمینه سیستمـبابت پژوه
هاي مختلف علمی در سطح دنیا یعنی در زمینه. هستیم

هاي ستمـي سیافرادي که مطرح باشند داریم و مجله
هاي ازي ایران هم منبع خوبی براي نشان دادن جهتـف

هاي این موضوع در ایران و خارج از ایران پژوهشی و تازه
البته در این مورد بایستی بگویم که پژوهش در . است
هاي ایران گاهـازي در خیلی از دانشـهاي فستمـنه سیزمی

این  فتود که آنها هم نقش بسزایی در پیشرـشانجام می
هاي  به عالوه تاسیس انجمن سیستم، اندموضوع داشته

مند، که اینجانب از ـهاي هوش ستمـمن سیـو انج يزفا
ها هستم، در پیشبرد پژوهش در موسس آن يعضاا

ش به سزأیی داشته و دارند و باید در هاي وابسته نق رشته
اما در بعد  .استحکام این دو نهاد هر چه بیشتر کوشا باشیم

که نآازمان یافته نیستیم یا ـچنان سفکر کنم آن ،آموزش
دست شاید به زمان بیشتري نیاز داریم تا بدان انسجام 

 ،هاي دیگرولی در دانشگاه کرمان و خیلی از دانشگاه یابیم،
نه ارائه و ـان است در این زمیـازشـا که مورد نیدروسی ر

انه اخیراً به همت آقایان ـخوشبخت. نندـکتدریس می
زي ـریامهـروه برنـرزویی گـتر بـدي و دکـتر زاهـدک

دفتر گسترش و  در ،اخهـه شـمشتمل بر س ،رمنمحاسبات 
الی تشکیل شده است تا نسبت به ـریزي آموزش عبرنامه

. ي مربوط و دروس مورد نیاز اقدام کنداـهتهـتأسیس رش
نند توان ایجاد ـکدر همین جا از همکارانی که فکر می

شود تقاضا می ،رشته یا ارائه دروسی را در این رابطه دارند

هاي خود را براي بررسی و تصویب به اینجانب هـامـکه برن
شود   ضمنا پیشنهاد می .یا آقاي دکتر برزوئی ارائه دهند

تدریس  ٔکه تجربه ه شودکاران دانشگاهی خواستاز همکه 
هاي فازي با سیستم ٔخود را در مباحث مختلف در زمینه

  .جزئیات براي خبرنامه بفرستند

  شایسته توجه ات فازيهاي ریاضیشاخه .6
ازي براي ـهاي فستمـهاي سیبه نظر من همه شاخه

فقط بایستی سعی کنیم که از  ،پژوهش خوب هستند
هاي اصیل و در شهـسطحی بپرهیزیم و پژوانجام کارهاي 

سطح باال انجام دهیم حال چه در زمینه محض یا در 
ش ـالبته از طرفی براي ایجاد دان. دـاربردي باشـموارد ک

راي ـایی که بـهابـکت  يمهـف یا ترجـتألی ،ايهـایـپ
 مورد نیاز وارد مفید باشد دانشجویان و عالقمندان تازه

، توجه يهاي شایستهشاخهدر  این افراد راهگشايتا  ،است
ال ـهاي فعاخهـهائی که شرافـالبته چاپ منوگ. باشند

در این راستا . دهد نیز الزم استپژوهشی را نشان می
گر اولین کتاب منتشر ـاخیراً به همت آقاي دکتر دانش

. ددهمیهاي فعال در ایران را نشان که زمینه ه اسـتشد
هاي علمی لهـهاي ویژه از مجمارهـاپ شـهمچنین چ

لب و کارآمدي براي شناساندن ارسی نیز روش جاـف
ازي است که این نیز به همت ـهاي فستمـهاي سیشاخه

ي انجام شده رشه آماـقاي دکتر طاهري در مجله اندیآ
  .است

  ازي ایرانـهاي فستمـپژوهشی سی-مجله علمی .7
هاي نهـمی در زمیـهاي علشـها رواج پژوهالـبعد از س

ران به نظر رسید که ـازي در ایـهاي فستمـمختلف سی
گی الزم رسیده است و لذا ـل به پختـسطح علمی در داخ

ال ـین حـا و در عـهشـژوهـجام  دادن به این پـبراي انس
 ازي ایرانـهاي فستمـمجله سی یسـتأس ،انی کردن آنـجه
ایت و ـانه با حمـید که خوشبختـر رسـروري به نظـض
 زیر ران وـارج ایـل و خـادي از داخـراد زیـکاري افـهم

 گاهـدانش ران وـازي ایـهاي فستمـمن سیـانج پوشش
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توسط گروه مهندسی  ،الی
ي فنی و ولین دانشکدهئهاي مس

مهندسی و دانشـگـاه، در روزهاي پنجم و ششم اسفندماه 
شهریور دانشگاه تربیت معلم برگزار 

  

نفر  33، هیـات علمی وـعض
ناس از ـنفر کارش 4لی و ـ

نایع ـرق، صـستر شـگاـاوري انرژي آری
 8 و حضور داشتند رکت تالیا

  :هاي زیر ارائه شد
  کاربردهاي مدل مخفی مارکف فازي،

  ابر ساختارهاي جبري منطقی،
  اجتماعی، 
  کاوي،افزارهاي داده

  باشی و حفظ محرمانگی،
یري با استفاده ـگین خطاهاي اندازه

Fuzzy-Rough و کاربردهاي آن. 

 

 )دانشگاه تربیت معلم(میرمحسن پدرام 
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گفتنی 
له از تمام 
ا رو به افزایش است و آینده بسیار خوبی را براي آن 

ه از ـ
اي ـاره

ویت و نشان دادن توان 

تصور شما از کلمه فازي از بار اول که شنیدید تاکنون 

کنم چون 
زیرا  ،کل داریم

به بعد از شنیدن آن تصویر روشنی در ذهن یک فرد ایرانی 
نظرم ابتدا باید دنبال یک لغت 
معادل فارسی براي آن باشیم که وقتی شنونده با آن مواجه 

اما . غت در ذهنش ایجاد شود
هاي ه

دید روشنی از آن نداشتم  ولی 
ري از 
دا متوجه 
 عیت و
 ،صین

  .کار خوبی بود 

 )دانشگاه صنعتی اصفهان

پشتیبانی علمی و مالی 
هاي من سیسـتم
 آن هاي

ش و 

الیـوزش عـریزي آمهـبرنام
هاي مسدتکـامپیـوتر و با مساع

مهندسی و دانشـگـاه، در روزهاي پنجم و ششم اسفندماه 
شهریور دانشگاه تربیت معلم برگزار  17در تاالر  1388
  . گردید

عضنفر  12، در این کارگاه
ـتحصیالت تکمیجوي ـدانش

اوري انرژي آریـشرکت فن
رکت تالیاـیراز، و شـالکترونیک ش

هاي زیر ارائه شددر زمینه عمومی سخنرانی
کاربردهاي مدل مخفی مارکف فازي، •
ابر ساختارهاي جبري منطقی، •
اجتماعی،  کاوش شبکه •
افزارهاي دادهمعرفی نرم •
باشی و حفظ محرمانگی،قواعد هم •
ین خطاهاي اندازهچگونگی تبی •

  از منطق فازي،
 کاوي فضایی،داده •

Rough هايمجموعه •

میرمحسن پدرام 

خبرنامه انجمن سیستم
 ________________________________ ________________________________

گفتنی . رفتـاین مهم انجام گ تانـوچسـبل ستان و
له از تمام ـاله در این مجـتمایل براي چاپ مق

ا رو به افزایش است و آینده بسیار خوبی را براي آن 
ـت کـا الزم اسـین جـدر هم. شودمینی 

ارهـنم که کـت کـران درخواسـگران ای
ویت و نشان دادن توان ـپژوهشی خوب خود را براي تق

  .شور به این مجله ارسال نمایندـعلمی داخل ک

تصور شما از کلمه فازي از بار اول که شنیدید تاکنون 
  ؟چه تغییري کرده است

کنم چون ابتدا فکر می. ل بسیار سخت استپاسخ این سوا
کل داریمـفارسی نیست با آن مش  "ازيـف"

بعد از شنیدن آن تصویر روشنی در ذهن یک فرد ایرانی 
نظرم ابتدا باید دنبال یک لغت ه بنابراین ب .آیدوجود نمی

معادل فارسی براي آن باشیم که وقتی شنونده با آن مواجه 
غت در ذهنش ایجاد شودـعی لـاس واقـد احس
هـالـمه در مقـاري که با این کلـین بـودم در اول

دید روشنی از آن نداشتم  ولی  ،انگلیسی زبان مواجه شدم
ري از ـهاي بهتتـرداشـان بـپس از مطالعه بیشتر و گذر زم

دا متوجه ـزي که در ابتـردم که مسلماً با چیـ
عیت وـقطعدم ر درموردگـا "کال. تـاوت اسـ

صینـمتخص راتـطه نظـد و نقـشبحث می درجایی
کار خوبی بود ، شدانجمن چاپ میي خبرنامه

دانشگاه صنعتی اصفهان( سید محمود طاهري

  هاي برگزار شده گزارش گردهمایی

  اولین کارگاه داده کاوي نرم

پشتیبانی علمی و مالی  رم باـاوي نـکه دادهاـاولین کارگ
من سیسـتمـهاي فـازي ایران، انجستمـانجمن سی

هايازي و کـاربردـهاي فهوشمند ایران، قطب سیسـتم
ش و ـي پژوهو  مؤسـسه)  دانشـگاه شهید با هنر کرمان

6   ________________________________

ستان وـسی
تمایل براي چاپ مق است که

ا رو به افزایش است و آینده بسیار خوبی را براي آن ـدنی
نی بیپیش

گران ایـپژوهش
پژوهشی خوب خود را براي تق

علمی داخل ک

تصور شما از کلمه فازي از بار اول که شنیدید تاکنون  .8
چه تغییري کرده است

پاسخ این سوا
"این کلمه 

بعد از شنیدن آن تصویر روشنی در ذهن یک فرد ایرانی 
وجود نمی

معادل فارسی براي آن باشیم که وقتی شنونده با آن مواجه 
د احسشومی
ودم در اولـخ

انگلیسی زبان مواجه شدم
پس از مطالعه بیشتر و گذر زم

ـن پیدا کآ
ـمتف ،دمش

درجایی ابهام
خبرنامه در  مثال

گزارش گردهمایی

اولین کارگاه داده کاوي نرم

اولین کارگ
انجمن سی

هوشمند ایران، قطب سیسـتم
دانشـگاه شهید با هنر کرمان(
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  هاي آینده گردهمایی

ارمین کارگاه ابرساختارهاي جبري و ریاضیات ـچه
  فازي

 مرکز پژوهشی ابرساختارهاي جبري و ریاضیات فازي
ري و ـچهارمین کارگاه ابرساختارهاي جب نشگاه مازندران،دا

من ـازندران، انجـگاه مـبا حمایت دانش راازي ـات فـریاضی
ازي و ـهاي فستمـران و قطب سیـازي ایـهاي فستمـسی

. کندبرگزار می )دانشگاه شهید باهنر کرمان(هاي آن کاربرد
 هاي عمومی و تخصصیخنرانیـدر قالب س این کارگاه

 26-27توسط گروهی از صاحب نظران کشور در روزهاي 
  .دشوبرگزار می )بابلسر( ازندرانـدر دانشگاه م 1389خرداد 

  )دانشگاه مازندران( رضا عامري

  کتابمعرفی 

 MATLABاي بر منطق فازي با استفاده از مقدمه

  S. N. Sivanandam :نوشته
                            S. Sumathi  
                             S. N. Deepa 

  نیافریدون شعبانی: مترجمان

  سینا سعیدنیا  

  خانیران: ناشر

در این . امروزه علم با سرعتی فزاینده در حال توسعه است
ها و روابط قدیمی کم و بیش اعتبار خود  سازي راستا مدل

توجه به  ،در کنار این مسأله. ند دادـرا از دست خواه
عمل  غیرـار متـاط کـی که در نقـایـهاي پوی ازيـس مدل
هاي ادگی نتوان از مدلـشود که به س باعث می ،کنند می

ائل نیز ـی بودن مسـرخطـغی. فاده نمودـثابت معمولی است
. توان از کنار آن گذشت ادگی نمیـعاملی است که به س

نهاد ـددي  پیشـازي متعـسهاي مدلتا روشـدر این راس
نی وبی، کلـهاي عصکهـله شبـده است که از آن جمـش

توان نام وریتم ژنتیک را میـالگو فازي، منطق ، مورچگان
اي خاص خود ـایب و مزایـها معهر کدام از این روش. برد

م، ـاظ فهـت که از لحـازي روشی اسـمنطق ف. را دارند
همپوشانی . سازي و هزینه بسیار ساده و مناسب استپیاده

اوره و هم چنین مفاهیم ـان محـازي با زبـمنطق ف
رد آن ـاربـود تا کـشهاي ما باعث میهـناي آموختـآش

ازي ـستاب به منظور پیادهـاین ک. بسیار فراگیر شود
زار، تهیه شده ـاف تفاده از نرمـازي با اسـطق فـتر منادهـس

که در  باشدمی  MATLABزار مورد استفاده ـنرم اف. است
. رده استـزمینه محاسبات عددي برتري خود را ثابت ک

در کار با منطق فازي مشکلی  ،زارـافرمـا با وجود این نلذ
  .نخواهیم داشت

  )دانشگاه شیراز( نیاسینا سعید -فریدون شعبانی نیا

  نامهمعرفی پایان
 دـاسی ارشـهاي کارشن امهـن ایانـپت ـرسـفه

ازي در کتابخانه ـف هاي ریه مجموعهـنظمرتبط با 
 )بخش نخست( رمان ـدانشگاه شهید باهنر ک

به راهنمایی محمد ، زادهاله عباس نعمت، هاي فازيمدول   ]1[ 
هید ـگاه شـدانش( ارشد اسیـکارشن، ديـمهدي زاه

 ،)رشته ریاضی گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، باهنر،
1371.  

به راهنمایی ، نکویی رضا، معنی درمنطق فازي و نحو  ]2[
 ر،دانشگاه شهید باهن( ارشد کارشناسی، اسالمی اسفندیار

  .1371 ،)رشته ریاضی گروه ریاضی، دانشکده علوم،

، اسپکتروم اول فازي فازي و ناپذیرهاي تحویلآل ایده  ]3[
، به راهنمایی محمد مهدي زاهدي، آبادي حسین حاجی

 دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید باهنر،( ارشد کارشناسی
  .1372 ،)رشته ریاضی گروه ریاضی،
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هاي فازي،  بندي ترتیبو کالسهاي تشابه فازي  رابطه   ]4[
المی، ـفندیار اسـمایی اسـابوتراب صیادي، به راهن

دانشگاه شهیدباهنر، دانشکده علوم، (ارشد  کارشناسی
  .1372 ، )گروه ریاضی، رشته ریاضی

پذیر جبري و محضا  جبري، تفکیک(هاي فازي میدان زیر   ]5[
، رجبعلی برزوئی، به راهنمایی )ناپذیرتفکیک
دانشگاه (ارشد  هدي زاهدي، کارشناسیمحمدم

، )شهیدباهنر، دانشکده علوم، گروه ریاضی، رشته ریاضی
 1372.  

هاي دقیق فازي، رضا عامري، به راهنمایی  دنباله   ]6[
 دانشگاه شهید(ارشد  محمدمهدي زاهدي، کارشناسی

، )باهنر، دانشکده علوم، گروه ریاضی، رشته ریاضی
 1372.  

هاي خبره فازي،  ها در سیستما نتایج آنترکیب قواعد ی   ]7[
سهیال شریعتی، به راهنمایی اسفندیار اسالمی، 

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، (ارشد  کارشناسی
  .1373 ، )گروه ریاضی، رشته ریاضی

نسب، به راهنمایی  هاي فازي، علی سلیمانیزیرگروه   ]8[
 شهید دانشگاه(ارشد  چی، کارشناسی ماشاءاهللا ماشین

، )باهنر، دانشکده علوم، گروه ریاضی، رشته ریاضی
 1373.  

هاي مستقیم جمعهاي فازي، آلهاي ایدساختار مشبکه   ]9[
هاي فازي، حسین باقري قلعه جوقی، همریختی فازي و

به راهنمایی محمد مهدي زاهدي، کارشناسی ارشد 
دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ریاضی، گروه ریاضی، (

  .1373، )ریاضیرشته 

هاي لآههاي ایدهاي فازي اول، اولیه و رادیکاللآهاید  ]10[
پور، به راهنمایی محمدمهدي  فازي، حمید رحیمی

دانشگاه شهیدباهنر، دانشکده (ارشد  زاهدي، کارشناسی
  .1373 ، )علوم، گروه ریاضی، رشته ریاضی محض

راي رپذیر بـهاي تغییاويـاق و نامسـاي انطبـایـقض  ]11[
هاي فازي، عبدالکریم عطوفی، به راهنمایی نگاشت

دانشگاه (ارشد  محمود محسنی مقدم، کارشناسی

شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 
  .1374 ، )رشته ریاضی کاربردي

هاي تراز و  هاي فازي، زیرمجموعه توسیع زیر مجموعه   ]12[
به راهنمایی  پرائی، کاربردهاي آن، اسماعیل یزدانی

دانشگاه شهیدباهنر، (ارشد  چی، کارشناسی ماشین..ماشاءا
، )دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی

 1374.  

عملگرهاي عطف و استلزام غیراستاندارد در فرآیند چند  ]13[
اي استنتاج فازي، علیرضا ناسوتی، به راهنمایی  قاعده

دانشگاه شهیدباهنر، (شد ار اسفندیار اسالمی، کارشناسی
دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی 

  .1375 ، )محض

نجمه ، هاي اساسیپایه نرم مقایسه چند منطق فازي بر   ]14[
 ارشد کارشناسی، اسالمی به راهنمایی اسفندیار، مومنی

گروه  دانشکده ریاضی وکامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر،(
  .1376، )ضیرشته ریا ریاضی،

به ، زاده خراشادي محمدرضا، ابرگراف گراف فازي و   ]15[ 
 ارشد کارشناسی، مهدي زاهدي راهنمایی محمد

گروه  دانشکده ریاضی وکامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر،(
  .1376، )رشته ریاضی ریاضی،

هاي فازي، علیرضا عطایی، به راهنمایی  درونیابی داده   ]16[
دانشگاه (ارشد  ارشناسیمقدم، ک محمود محسنی

شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 
  .1376 ، )رشته ریاضی کاربردي

 رضا، عصبی-هاي کنترل فازيآموزش دستگاه  ]17[
، اسالمی به راهنمایی اسفندیار، زاده حسینقلی
دانشکده ریاضی  دانشگاه شهید باهنر،( ارشد کارشناسی
  .1377، )رشته ریاضی گروه ریاضی، وکامپیوتر،

ها، مهدي نورانی، به هاي مقایسه آناعداد فازي و روش   ]18[
دانشگاه (ارشد  چی، کارشناسی راهنمایی ماشااهللا ماشین

شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 
  .1377 ، )رشته ریاضی کاربردي

داري هاي دینامیکی و کاربرد آنها در بررسی پایسیستم   ]19[
کرمانی، به  هاي فازي، وحید مومنایی کنندهکنترل
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دانشگاه (ارشد  چی، کارشناسی راهنمایی ماشااهللا ماشین
شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 

  .1377 ، )رشته ریاضی محض

ها،  سازي سازه کاربرد نظریه مجموعه فازي در بهینه  ]20[
عیسی سالجقه با محمدرضا شهیري، به راهنمایی 

مشاوره اسفندیار اسالمی، محمدباقر منهاج، 
دانشگاه شهیدباهنر، دانشکده فنی، (ارشد  کارشناسی

  .1377 ، )گروه عمران، رشته سازه

دار از  هاي اندیس هاي فازي به عنوان خانواده منطق  ]21[
هاي دو ارزشی، ثابت رضائی، به راهنمایی  منطق

دانشگاه شهیدباهنر، (ارشد  اسفندیار اسالمی، کارشناسی
، )دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی

 1378.  

زاده، به ریزي تصادفی فازي، سعید رمضانبرنامه   ]22[
دانشگاه (راهنمایی ماشااله ماشین چی، کارشناسی ارشد 

، )شهید باهنر، دانشکده ریاضی، گروه ریاضی کاربردي
1379.  

طی فازي، سعید قبادي، به راهنمایی ریزي خ برنامه ]23[
دانشگاه شهیدباهنر، (ارشد  حمیدرضا ملکی، کارشناسی

، )دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی
 1379.  

  )دانشگاه شهید باهنر کرمان( چی ماشین.. ماشاا

  گزارش جلسات هیات مدیره انجمن

ت مدیره اهی يجلسههشتمین و نهمینمصوبات 
  نانجم

هشتمین و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن به ترتیب در 
دانشگاه صنعتی مالـک  در  15/10/87 و 7/8/87هاي تاریخ
هاي فازي  در حاشیه دومین کنگره مشترك سیستم( راشت

در ایـن جلسـات   . شـد  برگـزار  و دفتر انجمـن ) و هوشمند
 :گیري قرار گرفت موارد زیر مورد بحث و تصمیم

شتیبانی سایت انجمـن بـراي   قرارداد مربوط به پ •
مورد بحث قرار  22/5/88لغایت  22/5/87تاریخ 

  . گرفت و مفاد آن به تصویب رسید
هـاي فـازي در    در مورد کنفرانس نهـم سیسـتم   •

دانشگاه یزد بحـث شـد و آقـاي دکتـر مـدرس      
ــا انجمـــن   ــذاکرات بـ مصـــدق گزارشـــی از مـ

در مـورد تـوأم   . هاي هوشمند ارائه دادند سیستم
ــرا ــودن کنف ــتم ب ــرانس سیس ــا کنف ــاي  نس ب ه

هوشمند بحـث شـد و بـا توجـه بـه مکاتبـات و       
مصوب شد کـه دو کنفـرانس بـه     ،مصوبات قبلی

صورت توأم ولی با دو کمیته علمـی جداگانـه و   
ــا دریافــت و داوري   ــه ب ــر علمــی جداگان دو دبی

 .جداگانه مقاالت برگزار شود

هاي فـازي،   مقرر شد براي کنفرانس نهم سیستم •
وران علمی نیز تشکیل شـود و کلیـه   کمیته مشا

در کمیتـه   IJFSاعضاي هیـأت تحریریـه مجلـه    
هـا در  مشاوران علمی عضو باشند و فهرسـت آن 

. کلیه بروشورها و گزارشات کنفرانس درج شـود 
هاي بعد، دبیرخانه دائمی نیز مقرر شد براي سال

هاي فازي تشکیل شـود و   هاي سیستم کنفرانس
فـرانس در دبیرخانـه   مستندات مربوط به هر کن

 .داري شود نگه

، )شهید بـاهنر کرمـان  (چی  دکتر ماشین: آقایان •
دکتـر شـیخ   ) شهید باهنر کرمان(دکتر اسالمی 

، دکتـر فاضـل زرنـدي    )صنعتی اصفهان(السالم  
علـی  (آبـادي  و دکتـر نظـام  ) صنعتی امیر کبیـر (
بـه عنـوان اعضـاي    ) شهید باهنر کرمان) (البدل 

هـاي فـازي    هم سیسـتم کمیته علمی کنفرانس ن
  .انتخاب شدند) منتخب از انجمن(

مقرر شد از طرف انجمن براي برگزاري سـومین   •
دانشگاه صنعتی ( "آمار و احتمال فازي "کارگاه 
دانشـگاه  ( "ریاضـیات فـازي  "و کارگـاه ) اصفهان

  .حمابت صورت گیرد) سیستان و بلوچستان



  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
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در مورد پیشنهاد آقاي دکتر طاهري در مورد راه  •
. ترویجی انجمن بحث شـد  -زي نشریه علمیاندا

چـی پیشـنهاد دادنـد کـه بـه       آقاي دکتر ماشین
ترویجــی، چــاپ  -جــاي انتشــار نشــریه علمــی

ــه ــاب مجموع ــدام شــامل     اي از کت ــر ک هــا ه
انتشارات انجمن   اي از مقاالت در برنامه مجموعه

در این مـورد ایشـان حمایـت قطـب     . قرار گیرد
کار را نیز اعـالم   هاي فازي کرمان از این سیستم

هـاي فـازي و    سیسـتم «نمودند و پیشـنهاد نـام   
کلیت پیشنهاد . را مطرح نمودند» محاسبات نرم

تصــویب شــد و قــرار شــد چــاپ و انتشــار ایــن 
  . مجموعه در برنامه انجمن قرار گیرد

در مورد شماره عضویت اعضاي انجمن و درج در  •
. بحث و پیشنهاداتی مطـرح شـد   ،کارت عضویت

آقاي دکتـر طـاهري و خـانم مرسـلی      مقرر شد
انجمن نظرات را جمع بندي ) مسئول دبیرخانه(

 .گیري کنند و تصمیم

هـاي   آقاي دکتر برزویی گزارشی در مورد فعالیت •
انجام شـده در مـورد بررسـی امکـان راه انـدازي      

ــا   دوره هــاي کارشناســی و تحصــیالت تکمیلــی ب
پس از بحـث و بررسـی،   . گرایش فازي ارائه دادند

ظر هیأت مدیره بر این شـد کـه پیشـنهاد شـود     ن
ریــزي  کمیتــه برنامــه "اي بــا عنــوان   کمیتــه
در شوراي گسترش در وزارت  "هاي فازي سیستم

هاي پیشنهادي  به عالوه برنامه. عتف تشکیل شود
آن کمیته، جهت بررسی و اظهار نظر بـه انجمـن   

 .هاي فازي ارسال گردد سیستم

انجمـن و نیـز   آقاي دکتر عامري دربـاره حضـور    •
هـاي فـازي و کاربردهـاي آن در     قطب سیسـتم 

سـاله وزارت   30نمایشگاه دسـتاوردهاي علمـی   
علوم، که با برنامه ریزي خانم مرسلی انجام شده 
بود، مطـالبی بیـان نمودنـد و اظهـار امیـدواري      

کردند که این حضور در رتبه بندي انجمن مؤثر 
 .واقع شود

ــور  • ــدرام گزارشــی از ام ــر پ ــاي دکت و چــاپ  آق
خبرنامـه انجمـن ارائـه نمودنـد و اعـالم کردنـد       
شماره اول خبرنامـه توسـط انتشـارات دانشـگاه     

نامه . سیستان و بلوچستان به چاپ رسیده است
معاونت پژوهشـی آن دانشـگاه مبنـی بـر تقبـل      

. هاي آینده خبرنامه نیز مطـرح شـد   چاپ شماره
اي جهـت تشـکر بـراي معاونــت     قـرار شـد نامـه   
گاه سیسـتان و بلوچسـتان بـراي    پژوهشی دانشـ 

نیـز  . چاپ خبرنامه انجمن تنظیم و ارسال شـود 
مقرر شد خبرنامه عالوه بر اعضاي انجمن، بـراي  

. ها، و نمایندگان انجمن نیز ارسال شـود دانشگاه
به عالوه مقرر شد، خبرنامـه بـه صـورت فصـلی     
ــراي   ــماره دوم آن ب چــاپ و منتشــر شــود و ش

 .رددتنظیم و تدوین گ 87زمستان 

آقاي دکتر مدرس مصدق گزارشـی در خصـوص    •
هـاي فـازي و    سومین کنگـره مشـترك سیسـتم   

ایشان پوستر مربوط به . نمودند ارائههوشمند، را 
کنگره را در اختیار اعضـاء قـرار داده تـا نظـرات     

پـس از تبـادل نظـر بـین     . خود را مطرح کننـد 
اعضاء مقرر شد تا اصالحاتی در مورد طراحـی و  

  .بروشور انجام گیرد متن پوستر و
اي از طرف انجمن براي پروفسور  مقرر شد تا نامه •

Kacprzykسور ـ، پروفPedrycz سور ـو پروف
Verdegay ها براي شرکت در مبنی بر دعوت آن

کنگره به عنوان سخنران مدعو، تنظیم و ارسال 
در این باره قرار شد آقاي دکتر طاهري متن . شود

ضاي آقاي دکتر زاهدي به نامه را تهیه و نامه با ام
عنوان رئیس انجمن ارسال شود و آقاي دکتر 

هاي بعدي را به عمل  گیري مدرس مصدق پی
 .آورند
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 :پرداخت حق عضویت به دو شکل مقدور است .5

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

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

  یار عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر

  جناب آقاي دکتر امیردانشگر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  جناب آقاي دکترسلمان احمدي
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه ایالم

  آقاي دکتر شهرام رضاپور
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم 

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

  جناب آقاي دکتربهرام صادقپور
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران

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

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

  سرکار خانم دکترمژده افشار
  حترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمالعضو م

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

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

  جناب آقاي دکترحمیدرضا ملکی
  تی شیرازعضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنع

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

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

  جناب آقاي دکترآلفرد باغرامیان
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیالن

  مصدق مدرسمحمد صادق جناب آقاي دکتر 
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه یزد

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

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

  جناب آقاي دکتر رجبعلی برزویی
 تیعضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهش

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

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

  جناب آقاي دکترحسین هدایتی
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی بابل

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

هاي مرتبط با در زمینه علمی لب و اخبارامطنماید تا مند دعوت میدانشجویان، محققان و افراد عالقه
  .ي فازي ایران قرار دهندهارا در اختیار خبرنامه انجمن سیستمهاي فازي سیستم
 علمی اخبـار ،هااهـها، کارگهمایشاخبـار مربوط به برگـزاري : هاي مـورد توجه عبارتند اززمینـه

هاي نشریه و پایگاهمعرفی ، معرفی کتاب ،هاي تحصیالت تکمیلیدوره آموختــگانودانش هاگاهــدانش
  .و سایر مطالب خواندنیگزیده ي برهامقالهو مراکز تحقیقاتی، معرفی  الکترونیکی

توانند از طریق آدرس زیر با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند، و یا مطالب خود را به مندان میعالقه
  . نشانی پست الکترونیکی خبرنامه ارسال کنند

  .2، طبقه اول، واحد3خیابان کارگر شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه پنجم، پالكتهران،  :نشانی
  88639285  :تلفن و دورنگار

 niffs@hamoon.usb.ac.irیا     info@fuzzy.ir: پست الکترونیکی
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  هاي فازي ایرانهاي فازي ایرانیاي عضویت در انجمن سیستمیاي عضویت در انجمن سیستممزامزا
  هاي علمی انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش -1
در سه شماره ( (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشی انجمن -دریافت مجله علمی -2

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

  ."نرم رایانشهاي فازي و ستمسري سی"هاي کتابدریافت  -4

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

  ))دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه شهید باهنر کرمان((هاي فازي و کاربردهاي آن هاي فازي و کاربردهاي آن قطب سیستمقطب سیستم  ••
  ))دانشگاه سیستان وبلوچستاندانشگاه سیستان وبلوچستان((هاي فازي هاي فازي مرکز پژوهشی سیستممرکز پژوهشی سیستم  ••
  رت علوم، تحقیقات و فناوريرت علوم، تحقیقات و فناوريهاي علمی وزاهاي علمی وزاکمیسیون انجمنکمیسیون انجمن  ••

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

  دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج  ••

  دانشگاه تفرشدانشگاه تفرش  ••

  دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاندانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  ••

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

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

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  ••
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