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  چاپخانه المهدي دانشگاه سیستان و بلوچستان: چاپ

این شماره از خبرنامه با همکاري و حمایت مالی دانشگاه سیستان و 
 .به چاپ رسیده است بلوچستان
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 سرمقاله

با سپاس و حمد خداي یگانه، شماره جدید خبرنامه در 
در . گیردمندان قرار میاختیار اعضاي انجمن و دیگر عالقه

پیشگامان این شماره، شرح مختصري از زندگی یکی از 
ارائه یر، ـهاي فازي، یعنی آقاي دکتر کلنظریه سیستم

در اوائل  شود کهشود، ضمن آن که یاد آوري میمی
هاي فازي دهمین کنفرانس سیستم به استقبالتابستان 

خواهیم رفـت و امید است اعضـاي محترم انجمن و 
مندان را در این همایش ملی  مالقات کنیم، ضمن عالقه

پژوهشی -ي علمیر خوشی نیز در مورد مجلهاین که خب
 .انجمن ارائه خواهد شد

ت اهیهاي پیشین نیز گفته شد، همان طور که در شماره
رسانی بهتر و پر بار کردن به منظور اطالع تحریریه

 از طـرف بارــب و اخـاده دریافت مطالـبرنامه آمـخ
ي علمی و هااهـکارگ و هاهمایشدر زمینه  ،مندانعالقه

هاي دوره آموختــگاندانشها، گاهــاخبار دانشآموزشی، 
هاي ، معرفی کتاب، نشریه و پایگاهتحصیالت تکمیلی
ها و سایر مطالب خواندنی در ها و نامهالکترونیکی، مقاله

  .باشدهاي فازي میهاي مرتبط با سیستمزمینه

  دبیر سر                                                      
مست نهیحسن میش  

  فراخوان
هاي فازي ایران از بدو تأسیس، ایجاد   انجمن سیستم

گیري از   هاي کشور و بهره  ارتباط سازنده با دانشگاه
تجارب و دانش فنی و تخصصی استادان محترم که در 

جمن مشغول به فعالیت ارتباط با موضوعات مورد نظر ان
هستند را رسالت خود به شمار آورده و این مهم را در 

   .هاي خود قرار داده است  الویت فعالیت

هاي فازي ایران فرصت را مغتنم شمرده،   انجمن سیستم
 ضمـن معرفی وبـگاه الکـترونیـکی انجـمن به آدرس

www.fuzzy.irوسیله از پیشنهادات و انتقادات    این  ، به
نماید و دست همکاري کلیه همکاران محترم استقبال می

هاي هاي مرتبط با سیستماسـتادان محترم را که در زمینه
فـازي به تدریـس و تحقـیق اشتـغال دارنـد، به گـرمی 

شود تا به منظور از این عزیزان دعوت می. فشارد  می
نام و نام (ن، مشخصات خود تکمیل بانک اطالعاتی انجم

ي علمی، زمینه تخصصی، شماره تماس و خانوادگی، مرتبه
به دفتر انجمن ارسال نمایند تا در  را) پست الکترونیکی

ها و دانـش آنـان به نحو احسن موارد مقتـضی از توانـایی
ات و ـتصمیم گـیري الزم صـورت پذیـرفتـه و دربهره
 .یم باشندـسه من خودـهاي علمی انجالیتـفع

  هامعرفی شخصیت

  دکتر جرج کلیر
ه چک ب از کشور پراگشهر در  1932جرج کلیر در سال 

درك ـذ مـق به اخـموف 1957ال ـاو در س. ا آمدـدنی
گاه ـدانش ازرق ـندسی بـته مهـکارشناسی ارشد در رش
مشغول میالدي،  60در اوائل دهه . فنی چک در پراگ شد

به تدریس در موسسه تحقیقات کامپیوتري در پراگ شد و 
موفق به اخذ مدرك دکتري در علوم  1964در سال 
 .آکادمی علوم چکسلواکی شد ازکامپیوتر 

 دانشگاه بغداد در عراق درسال  2به مدت  60وي در دهه 
و در  مهاجرت کردبه آمریکا  پس از آن و  تدریس نمود

مشغول به  UCLA و Fairleigh Dickinson هايدانشگاه
دانشگاه به  1969در سال . علوم کامپیوتر شد تدریس در

نام  ابه در حال حاضر ک ایالتی نیویورك در بینگهمتون
به  جاو در آن ؛شود، رفتشناخته می دانشگاه بینگهمتون

به مدت یک سال . رسید هام سیستموعلدر  ياستاد
موسسه مطالعات "و در هلند کشور در را ) 1983 - 1982(

http://www.fuzzy.ir
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به سر  NIAS(1( "در علوم انسانی و علوم اجتماعی پیشرفته
را  "هاسیستمحل مساله معماري "کتاب جا و در آن، برد 

 . سال بازنشسته شد 37پس از  2007وي در سال . نوشت

  

هاي المللی سیستممجله بینسردبیر  1974کلیر از سال 
علوم  هايسري کتابسردبیر  1985و از سال  عمومی
هاي و در سال است بوده هاو مهندسی سیستم اهسیستم
 تحقیقاتالمللی فدراسیون بینریاست  1984تا  1980
هاي در سالنیز را به عهده داشته و  IFSR(2( هاسیستم
هاي سیستمتحقیقات انجمن رئیس  1982تا  1981

فازي آمریکاي  انجمن وي ریاست .است بودهعمومی 
ریاست  نیز و 1991تا  1988هاي الـدر سرا شمالی 

در را  IFSA(3( هاي فازيستمـمللی سیـالنـمن بیـانج
  .بر عهده داشته است 1995تا  1993هاي سال

دکتري  5کلیر جوایز و افتخارات متعددي از جمله 
افتخاري، مدال طالي برنارد بلزانو، جایزه بهترین مقاله 

را  IFSAو جایزه  4، مدال طالي کافمن، جایزه سانیزاده
 انجمن هوش محاسباتی از 2007، و در سال دریافت نمود

                                                           
1 Netherlands Institute for Advanced Study 
2 International Federation for Systems Research 
3 International Fuzzy Systems Association 
4 Sunny 

IEEE را دریافت کرد5 هاي فازيپیشتاز در سیستم جایزه. 
شکنی در تحقیق در چهار دهه اخیر خط براي کلیر جرج

  .شناخته شده است

 :زیر بوده استدر زمینه هاي دکتر کلیرقبلی  هايکار
مدارهاي ، طراحی هاسیستم سازيشبیهو  سازيمدل

تحقیقات  .تهریاضیات گسس، و ترمعماري کامپیومنطقی، 
، هاي هوشمندسیستمبه بعد، بیشتر در  1990 دههاز  وي

و  فازي هايمجموعه ينظریه، اطالعات ينظریهتعمیم 
یافته و محاسبات نرم هاي تعمیمنظریه اندازه، منطق فازي

 .استبوده

  

و انتشار داده مقاله  300بیش از  و کتاب 16جرج کلیر 
  .است کتاب را نیز به عهده داشته 10ویرایش 

  :هاکتاب
• 1967, Cybernetic Modelling, Iliffe, 

London. 
• 1969, An Approach to General 

Systems Theory, Van Nostrand 
Reinhold, New York. 

• 1972, Trends in General Systems 
Theory, (ed.) 462 pp. 

• 1979, Methodology in Systems 
Modelling and Simulation, with B. P. 

                                                           
5 Fuzzy Systems Pioneer Award 
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Zeigler, M. S. Elzas, and T. I. Oren 
(ed.), North-Holland, Amsterdam. 

• 1978, Applied General Systems 
Research, (ed.), Plenum Press, New 
York. 

• 1985, Architecture of Systems 
Problem Solving, with D. Elias, Plenum 
Press, New York, 354 pp. 

• 1988, Fuzzy Sets, Uncertainty and 
Information, with T. Folger, Prentice 
Hall. 

• 1991, Facets of Systems Science, 
Plenum Press, New York, 748 pp. 

• 1992, Fuzzy Measure Theory, with 
Zhenyuan Wang, Plenum Press, New 
York, 1991. 

• 1995, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: 
Theory and Applications, with Bo 
Yuan, Prentice Hall, 592 pp. 

• 1996, Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and 
Fuzzy Systems, with Lotfi Asker Zadeh 
(author) & Bo Yuan (ed.), Selected 
Papers, 840 pp. 

• 1997, Fuzzy Set Theory: Foundations 
and Applications, with U. St. Clair and 
B. Yuan, Prentice Hall, 257 pp. 

• 1998, Uncertainty-Based Information: 
Elements of Generalized Information 
Theory, with M. Wierman, Springer 
Verlag, Heidelberg. 

• 2000, Fuzzy Sets: An Overview of 
Fundamentals and Personal Views, 
Beijing Normal University Press, 
Beijing. 

• 2005, Uncertainty and Information: 
Foundations of Generalized 
Information Theory, John Wiley, 
Hoboken, NJ, 499 pp. 

)دانشگاه تربیت معلم(امید شاکري   

  هاي آینده گردهمایی

  هاي فـازي ایراندهمین کـنفرانس سیـستم

هاي با همکاري انجمن سیستم بهشتیشهید دانشگاه 
از ازي را ـهاي فستمـس سیـنفرانـهمین کد ،رانـازي ایـف

در دانشکده علوم ریاضی این  1388تیرماه  24تا  22
  . دنمودانشگاه برگزار خواهد 

با استقبال خوب پژوهشگران مواجه شده و  فرانساین کن
پس . مقاله به دبیرخانه کنگره واصل گردید 350بیش از 

مقاله  180از داوري مقاالت و با نظر کمیته علمی تعداد 
در  .پذیرفته شد مقاله به صورت پوستر 50و  ارائه براي
- شده بینی پیش عمومیسخنرانی  11نفرانس ـامه کـبرن

  .است

هاي کار و ایدهـبه منظور تبادل اف فرانسنـاین ک
اوردهاي ـرین دستــآخ سازيتیـصنعردي و ـاربـک

نظریه شده است و ریزي برنامه ،رانـنظاحبـقان و صـمحق
از  ،هاي مختلفدر زمینهرا هاي فازي و کاربردهاي سیستم

  :دهدمورد توجه قرار می ،جمله موارد زیر

  رباتیکو  کنترل •
  هاي هوشمندسیستم •
  نظریه تصمیم •
  هاي اطالعاتیسیستم •
  مهندسی پزشکی •
  ايمهندسی هسته •
  )هاتحلیل سیستم(صنایع  •
  شبیه سازي •
  رمزنگاري •
  مدیریت •
  اقتصاد •
  روانشناسی •
  کشاورزي و منابع طبیعی •
  صنایع غذایی •
  هنر •
 زیست شناسی محاسباتی •

  نظریه احتمال •
 آمار •
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 علوم کامپیوتر •

 )کالسیک و غیر کالسیک( منطق  •
 )ساختارها و ابرساختارهاي جبري(جبر  •
 توپولوژي •

 آنالیز •

 آنالیز عددي •

  تحقیق در عملیات •

  )دانشگاه شهید بهشتی(مژگان محمودي 

  فازي و کاربردهاي چهارمین کنفرانس بین المللی

با همکاري انجمن فازي و  1389در مهرماه دانشگاه شمال 
المللی فازي و کشور چین، چهارمین کنفرنس بین

در شهرستان آمل   ICFIE2010 6با نام کاربردهاي آن را 
موضوعات مورد توجه کنفرانس به قرار .  نمایدبرگزار می
  :ذیل است

  اطالعات فازي •
  محاسبات نرم •
  مهندسی فازي •
  مدیریت وتحقیق در عملیات فازي •
  هوش مصنوعی •
ازي، و کاربردهاي ـهاي فستمـات و سیـریاضی •

  .هاآن

به توانند میتر ـمندان براي کسب اطالعات بیشقهعال
 (/http://icfie2010.shomal.ac.ir)نفرانس ـگاه کـوب

کی ـترونیـت الکـپسبـا ا ـو ی کـنندعه ـجارـم
icfie2010@shomal.ac.ir نمایند مکاتبه.  

 )دبیر علمی کنفرانس( جواد وحیدي

                                                           
6  International Conference on Fuzzy Information & 

Engineering 2010 

  هاي فازي اطالعیه مرکز پژوهشی سیستم

ستان و ـگاه سیـهاي فازي دانشژوهشی سیستمـز پـمرک
هاي سیستم" اجرایی مجله ولیت اموروتان که مسـبلوچس

عنوان بخشی از وظایف کاري  بر عهده ه را ب "فازي ایران
، رسانداطالع می وسیله با کمال مسرت به بدین ،دارد

نمایه (  "هاي فازي ایرانسیستم" پژوهشی –مجله علمی
اخبار، موفق به کسب بر اساس آخرین   )ISI شده در

وسیله این  بدین. تـردیده اسـگ 421/0  7رـثیـاریب تـض
هاي بی شائبه تمامی دست اندرکاران مجله مرکز از تالش

به خصوص سر دبیر محترم  "هاي فازي ایرانسیستم"
جناب آقاي دکتر ماشین چی ، مدیر مسئول محترم جناب 

تحریریه  تاآقاي دکتر برزویی و تمامی اعضاي محترم هی
این مرکز به اطالع  در ضمن، .تشکر و قدردانی می نماید

تمامی نسخ الکترونیکی  کهرساند رم میـدان محتـمنهعالق
ماره ـجز دو شه ب(له ـمجاین ده در ـاالت منتشر شـمق
و ت ـاسده ـذاري شـله بارگـجدید مج اهـگـدر وب) آخر
ی        ـترنتـاین انیـنشه به ـراجعـمندان با مهعالق

http://journals.usb.ac.ir/fuzzy  ود ـند بـخواه ادرـق
صورت رایگان ه ب وبگاهمقاالت مورد نیاز خود را از این 

  .نمایند ریافتد

 )هاي فازيرییس مرکز پژوهشی سیستم( حسن رضایی

  

  آموختگان دوره دکتريمعرفی دانش

  عبدالرضا پناهی
از رساله  1388 آذر   26، در تاریخ عبدالرضا پناهیآقاي 

جواب تحلیلی تقریبی معادالت "دکتري خویش با عنوان 
دفاع در رشته ریاضیات کاربردي  ،"دیفرانسیل فازي

                                                           
7 Impact Factor 

http://icfie2010.shomal.ac.ir/
mailto:icfie2010@shomal.ac.ir
http://journals.usb.ac.ir/fuzzy
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یی راهنماگفتنی است که این رسـاله تحـت . نمودند
جناب آقاي  و مشاورهتوفیق الهویرنلو  جناب آقاي دکتر
دکتر محمدعلی جناب آقاي بندي و دکتر سعید عباس

 -آزاد اسالمیدانشگاه  ریاضیدر دانشکده  قیفریبرزي عرا
  .است به اتمام رسیدهتهران  واحد علوم و تحقیقات

به صورت زیر  قسمت 4این رساله در : نماي کلی رساله
  :تنظیم شده است

اي برخی از تعاریف پایهدر قسمت نخست،  •
در خصوص  یبحثی کوتاهو  اندآورده شده

سرشت معادالت دیفرانسیل فازي، معادالت 
دیفرانسیل شمولی فازي و معادالت دیفرانسیل 

 .ري ارائه شده استکس

یک جواب تحلیلی تقریبی براي در قسمت دوم،  •
ل فازي توسط روش تکرار معادالت دیفرانسی

 .تغییراتی ارائه شده است

عدد فازي و کاربرد  LUنمایش  در قسمت سوم،  •
 آن براي حل معادالت دیفرانسیل شمولی فازي

 .مورد مطالعه قرار گرفته است

مشتق کسري فازي توصیف در قسمت چهارم،  •
و جوابی تقریبی براي معادالت گردید 

دیفرانسیل کسري فازي به کمک روش تکرار 
 .ارئه شد تغییراتی

 در 1353عبدالرضا پناهی در سال آقاي گفتنی است 
هیات شهرستان اردبیل متولد شدند و هم اکنون عضو 

   .هستند علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

مقاالتی که از ایشان در مجالت علمی پژوهشی چاپ شده 
  : است، عبارتند از

• A computational method to find an 
approximate analytical solution for 
fuzzy differential equations, An. St. 

Univ. Ovidius Constanta 17 (2009) 5-
14. 

• Solving fuzzy differential inclusions 
using the LU-representation of fuzzy 
numbers, J. Sci. I. A. U (JSIAU) 19 
(2010) 79-88. 

• Solving fuzzy linear system of 
equations, ROMAI J. 4 (2008) 207-214. 

• Fractional differential equations with 
Legendre polynomials, International 
Journal of Industrial Mathematics, 
Accepted to be published (2010). 

هاي مختلف ارائه مقاالتی که آقاي پناهی در کنفرانس
  :بدین قرارند، اندداده

• Approximate analytical solution of 
fuzzy first order initial value problem, 
39th Annual Iranian Mathematics 
Conference, Kerman, Iran, 2008. 

• LU decomposition of a fuzzy matrix, 
Proceeding: First Joint Congress on 
Fuzzy and Intelligent Systems, 
Mashhad, Iran, (2007) 479-483. 

• Solving fuzzy linear system of 
equations, The 16th Conference on 
Applied and Industrial Mathematics, 
Romania, 2008. 

• Defuzzification of generalized fuzzy 
numbers by incenter point and its 
application, 39th Annual Iranian 
Mathematics Conference, Kerman, 
Iran, 2008. 
 

آزاد اسالمی، واحد علوم و دانشگاه (توفیق الهویرنلو 
)تحقیقات  
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  نامهمعرفی پایان
 دـاسی ارشـهاي کارشن امهـن ایانـپت ـرسـفه

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

 ،ریزي خطی چند هدفی معمولی و فازي مسائل برنامه    ]24[
 ،راهنمایی حمیدرضا ملکیبه  ،دامنه کاووس سلیمانی

دانشگاه شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و (ارشد  کارشناسی
  .1379  ،)کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی کاربردي

گاه قواعد خبره فازي، ـازي با محدودیت پایـس بهینه   ]25[
چی،  ینـماش ..مایی ماشااـابق، به راهنـاري سـجبد وداو

شهیدباهنر، دانشکده ریاضی و دانشگاه (ارشد  کارشناسی
  .1380 ، )کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی

 ) EMOP(ریزي چند هدفی فازي  بررسی مسائل برنامه   ]26[
البی، به  با توابع عضویت شبه مقعر و نامقعر، مهران چه

دانشگاه شهید (ارشد  بانو تاتا، کارشناسی راهنمایی ماه
، گروه ریاضی، رشته باهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر

  .1381 ، )ریاضی کاربردي

آنگاه فازي، خسرو سلیمانی،  - نقاط ثابت براي قواعد اگر   ]27[
دانشگاه (ارشد  چی، کارشناسی ماشین.. به راهنمایی ماشاا

شهید باهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 
  .1381 ، )رشته ریاضی کاربردي

ریزي خطی با  ها در برنامهبرد آنها و کار مرتب کننده   ]28[
گرمابکی، به  اي و فازي، امیرحسین سلیمان اعداد بازه

دانشگاه (ارشد  راهنمایی حمیدرضا ملکی، کارشناسی
شهید باهنر، دانشکده ریاضی، گروه ریاضی، رشته 

  .1381 ، )ریاضی

ریزي پویاي فازي، خیراله رهسپارفرد، به راهنمایی  برنامه   ]29[
دانشگاه شهیدباهنر، (ارشد  چی، کارشناسی ماشینماشااله 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته 
  .1381 ، )کاربردي ریاضی

ریزي چند هدف معمولی و فازي،  ایستائی مسائل برنامه   ]30[
چی، ینـاشـم ..امایی ماشاـولی، به راهنـا رسـرض

ضی و دانشگاه شهیدباهنر، دانشکده ریا(ارشد  کارشناسی
  .1381 ، )کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی کاربردي

هاي دو نفره تک هدفی و چند هدفی در نظریه بازي   ]31[
حالت معمولی و فازي، علی دریجانی، به راهنمایی 

دانشگاه شهیدباهنر، (ارشد  بانو تاتا، کارشناسی ماه
دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی 

  .1381 ، )کاربردي

- هاي ابرافزونسازي دینامیک بازوي مکانیکی روباتمدل   ]32[

هاي به روش مودال و طراحی کنترل کننده فازي براي 
سیستم، رضا احمدزاده، به راهنمایی محمدعلی حاج 

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده (ارشد  عباسی، کارشناسی
  .1382 ، )فنی، گروه مکانیک، رشته طراحی کاربردي

اله  هاي فازي، روح هاي ترتیب کمیتمروري بر روش   ]33[
ارشد  کارآموز، به راهنمایی اسفندیار اسالمی، کارشناسی

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه (
  .1382 ، )ریاضی، رشته ریاضی کاربردي

اي فازي، اسماعیل  ریزي خطی فازي معمولی و بازه برنامه   ]34[
چی با مشاوره  ماشین... پرائی، به راهنمایی ماشاایزدانی

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده (حمیدرضا ملکی، دکتري 
  .1382 ، )ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی

مسائل حمل و نقل چند هدفی و حل آنها با استفاده از    ]35[
تکنیک فازي، حبیبه نظیف، به راهنمایی حمیدرضا 

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده (ارشد  اسیملکی، کارشن
، )ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی محض

 1383.  

الدین دریکوند، به راهنمایی  قابلیت اعتماد فازي، تاج ]36[
 دانشگاه شهید(ارشد  اله معافی، کارشناسی سیدعنایت

باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، 
  .1383 ، )یرشته ریاض

هاي فازي شهودي در ساختارهاي مختلف  مجموعه ]37[
به راهنمایی عباس حسنخانی، جبري، مهدیه کوهپایه، 

دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده (ارشد  کارشناسی
، )محض ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی، رشته ریاضی

 1383.
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  هاسازمانو  هانمایندگان انجمن در دانشگاه
  سرکار خانم دکترالهام احمدي

  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شهریار 

  جناب آقاي دکتر امیردانشگر
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  جناب آقاي دکترسلمان احمدي
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه ایالم

  شهرام رضاپورآقاي دکتر 
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم 

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

  جناب آقاي دکتربهرام صادقپور
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران

  جناب آقاي دکترمحمدعلی ادبی تبار
  آزاد واحد قائمشهرعضو محترم هیأت علمی دانشگاه  

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

  سرکار خانم دکترمژده افشار
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  جناب آقاي دکتر مجید علوي
 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
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

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

  جناب آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی
 دانشگاه تربیت معلم تهرانعضو محترم هیأت علمی 

  جناب آقاي دکترآلفرد باغرامیان
  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیالن

  مدرس مصدقمحمد صادق جناب آقاي دکتر 
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه یزد

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

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

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

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

  جناب آقاي عباس پرچمی
 باهنر کرمانعضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید 

  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
  .هاي فازي ایران قرار دهندرا 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 خواندنیي برگزیده هامقالهو مراکز تحقیقاتی، معرفی  الکترونیکی
توانند از طریق آدرس زیر با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند، و یا مطالب خود را به مندان میعالقه

  . نشانی پست الکترونیکی خبرنامه ارسال کنند
  .2، طبقه اول، واحد3کارگر شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه پنجم، پالك خیابانتهران،  :نشانی

  88639285  :تلفن و دورنگار
 niffs@hamoon.usb.ac.irیا     info@fuzzy.ir: پست الکترونیکی

mailto:info@fuzzy.ir
mailto:niffs@hamoon.usb.ac.ir


 

  )ي آخر صفحه( جلدروي 

  

  

  

 

  

  هاي فازي ایرانهاي فازي ایرانمزایاي عضویت در انجمن سیستممزایاي عضویت در انجمن سیستم
  هاي علمی انجمن، ها و نشستها، کارگاهتخفیف در هزینه ثبت نام همایش -1
در سه شماره ( (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پژوهشی انجمن -دریافت مجله علمی -2

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

  ."نرم رایانشهاي فازي و سري سیستم"هاي دریافت کتاب -4

  هاي فازي ایران هاي فازي ایران حامیان 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 سیستمسیستممرکز پژوهشی مرکز پژوهشی   ••
  هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريکمیسیون 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   ••

  واحد تهران جنوبواحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی   ••

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  ••
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