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 سرمقاله

  صد هزاران درگه است این بارگاه
  صدر را بگذار، صدر توست راه

دومین گام است. دومین گام از ... و راه است و راه. و این 
حرکت جدید. دومین شمارة خبرنامه در دورة فعالیت 

  مجدد آن. و در واقع نهمین شمارة پیاپی.

-در این شماره، عالوه بر مطالب جاري، گفتگو با پیش

هاي فازي را از سر کسوتان و استادان برجسته در سیستم
 ،یدیانایم، و این بار با جناب آقاي دکتر علی وحگرفته

طور ویژه براي چاپ در خبرنامۀ انجمن گفتگویی را، که به
ها نامهکنیم. بخش معرفی پایانانجام شده است، تقدیم می

هاي فازي را نیز هاي تدوین شده در موضوع سیستمو رساله
گیریم. در همین جا از همۀ عالقمندان از این شماره پی می

کنیم که اطالعات یویژه نمایندگان انجمن درخواست مو به
هایی را، براي چاپ در ها و رسالهنامهمربوط به چنین پایان

خبرنامه، به نشانی سردبیر یا مدیر مسوول یا دفتر انجمن 
-صورت الکترونیکی) ارسال نمایند. امید داریم، با برنامه(به

هاي انجام شده و همکاري همۀ اعضا، در شماره هاي ریزي
هاي جدید و اخبار متنوع تونآیندة خبرنامه شاهد س

  .دیگري نیز باشیم.

  سردبیر    
   سید محمود طاهري        

  

  یس انجمن در سال نوپیام رئ

هاي فازي  سروران ارجمند،  اعضاي محترم انجمن سیستم
  ایران

  و احترام، سالم با 

از طرف خود و اعضاء  رافرارسیدن فصل بهار و آغاز سال نو 
هیات مدیره انجمن تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد 

هاي محترم سالمت،  منان براي همه شما و خانواده
  کنیم.شادکامی و توفیق آرزو می

سالی پرثمر و پرافتخار براي جامعه علمی  1390سال 
هاي فازي ایران به شمار  کشور به ویژه انجمن سیستم

هاي مؤثر همه اعضاء محترم  کاريرود که حاصل هم می
ها و  حقیقی و حقوقی، نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه

اعضاء محترم هیات مدیره انجمن بوده است. فرصت را 
هاي ارزشمند که جایگاه  غنیمت شمرده از این همکاري

  نمایم. انجمن را ارتقاء بخشیده، سپاسگزاري می

 1391در سال  انجمن در دوره جدید (چهارم) به ویژه
هایی را براي پیشبرد اهداف خود در نظر دارد که از  برنامه

  جمله آنها عبارتند از:

ترغیب و تشویق پژوهشگران ومحققان نظریه  •
 هاي فازي و تجلیل از پژوهشگران ممتاز، سیستم

همکاري با نهادهاي علمی، پژوهشی و اجرایی در  •
هاي پژوهشی نهاد مربوطه در زمینه  زمینه طرح

  علمی انجمن،
انتشار نشریات متنوع پژوهشی با اعتبار  •

  ترویجی،- پژوهشی و علمی- المللی، علمی بین
هاي  ایجاد ارتباط مستمر و مستحکم با گروه •

  مختلف دانشگاه و صنعت،
موثر با جامعه و ارتباط و تعامل سازنده  •

المللی و انجمن سیستم هاي فازي دیگر  بین
  کشورها،

 لید دانش و فناوري کشور،در روند تو يتاثیرگذار •
هاي  ها و میزگرد ها، گارگاه برگزاري سمیناره •

هاي اجرایی و  تگاهها، دس تخصصی در دانشگاه
 ،هاي صنعتی بخش

هاي تخصصی ذیل هیات مدیره  سیونیایجاد کم •
 انجمن با توجه به حوزه ماموریتی وسیع انجمن،

ها و  هاي  فعال در کلیه دانشگاه ایجاد نمایندگی •
  تحقیفاتی بزرگ. مراکز
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اعضاء هیات مدیره انجمن در سال جدید نیز مشتاق 
هاي  دریافت نظرات و پیشنهادات شما و همکاري

  تان به انجمن خواهند بود. ثمربخش

  تقدیم احترامبا 
  رجبعلی بـرزویـی 

  هاي فازي ایران  رئیس انجمن سیستم                      

  ها معرفی شخصیت

  کامیاددکتر علی وحیدیان 
و منطق  ،ي گفتگو با پیشکسوتان ریاضیات در ادامه
فازي، در این شماره گفتگویی را که آقاي هاي  سیستم

دکتر طاهري با جناب آقاي دکتر علی وحیدیان کامیاد (از 
محققان و استادان دانشگاه فردوسی مشهد) انجام دادند، 

کنیم. از جناب آقاي دکتر وحیدیان  تقدیم خوانندگان می
ه دعوت خبرنامه را براي این گفتگو پذیرفتند تشکر ک

در  1391نماییم. این گفتگو در فروردین و اردیبهشت  می
  دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی انجام شده است.

  

  
  جناب آقاي دکتر علی وحیدیان کامیاد :1 تصویر

 
 محققان از یکی شما وحیدیان، دکتر يآقا نابج  . 1 س

 ژه وی به فازي هاي سیستم زمینه در برجسته و فعال
 باره در یکم میدار دوست. هستید فازي کنترل
 علت دتان،یاسات لی،یتحص سوابق شما، هاي تیفعال

 که یدانشجوهای علم، از شاخه این به شما توجه
 تانهای دگاهید کال و اند داشته فعالیت شما نظر تحت
 صحبت فازي منطق کاربردهاي و نظریه مورد در
 از ابتدا که معمول روند خالف که دمید بهتر. میکن

 از شود، یم سوال ییابتدا التیتحص دوران و خانواده
 شروع دکترا دوره در انگلستان در لتانیتحص دوران
 موضوعی چه در و دیرفت انگلیس به شد چه. میکن
 فازي منطق زمینه در زمانی چه از و کردید کار

   شدید؟ متمرکز
 فرصت دانشگاهی دوستان از یکی 1363 سال در.  1 ج

از . گذراند می لیدز دانشگاه در را خود مطالعاتی
 لیدز دانشگاه انادتاس از یکی که شدم مطلع طریق

 نظریات غیرخطی کنترل زمینه در وروبی دکتر نام به
 کتاب یک نوشتن حال در  و دارد کاربردي و جدید
 کردم مکاتبه ایشان با بنده. هست نهیزم نیا در هم
 با دکتري دوره تحصیل مشغول 1364 مهرماه از و

 ایشان خوشبختانه. شدم روبید دکتر آقاي راهنمایی
 من به نهایی تصحیح براي را انخودش جدید کتاب
 کتاب به اشکالی یا ایراد اگر خواستند من از و دادند
 تز من حال هر به. کنم منعکس ایشان به است وارد

 یافته تعمیم بهینه کنترل زمینه در را خود دکتري
 سال انتهاي در حرارت معادله تحت هاي سیستم
 که نباشد مناسبت بی شاید. رساندم پایان به 1366
 بودم دزیل دانشگاه در کسی اولین بنده کنم عرض
 پایان به سال 5/2 از کمتر در را دکتري دوره که

 در تدریس مشغول ایران به بازگشت از پس. رساندم
 اما. شدم توزیعی پارامتر هاي سیستم کنترل زمینه

 و يفاز منطق نهیزم در یزمان چه از نکهیا
 که میبگو دیبا کردم، کار به شروع يفاز يها ستمیس
 داور استاد که دادند پیشنهاد بنده به 1368 سال در
 يآقا دانشجویان از یکی ارشد کارشناسی نامه انیپا

 يزیر برنامه زمینه در که باشم چی نیماش دکتر
 بنده که بود زمان آن از. بودند کرده کار فازي خطی
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 افکار واقعاً که شدم آشنا فازي ریاضیات و منطق با
 وقتی خصوصاً. داد قرار خود تأثیر تحت کامالً را بنده
 سؤاالتی از بسیاري جواب شدم آشنا فازي منطق با
 در بود کرده مشغول مرا ذهن يمتماد سالیان که را
 که نباشد مناسبت بی شاید. کردم پیدا منطق این

 مطالعات ریاضی منطق زمینه در من کنم عرض
 فازي منطق با آشنایی با و داشتم خوبی نسبتاً

 و صنعت در فازي منطق کاربرد زمینه در توانستم
  .دهم انجام یخوب يتهایفعال مهندسی

 التیتحص دوران به مگردی می بر حاال. خوب اریبس  . 2 س
 و یکودک دوران به میبرگرد اصال. متوسطه و ییابتدا

 تحصیل کجاها. دییبگو دوران آن از. يپدر خانواده
  بود؟ چه دوران آن ویژگیهاي و کردید

 در مشهد در را دبیرستان و دبستان يها دوره  .2ج
. کردم سپري نیمی ابن رستانیدب و انتید دبستان
 رشته در که دبیرستان دوره در که هست یادم

 دانش بین در غلط فکر یک کردم می تحصیل ریاضی
 باید هندسه درس در که بود کرده پیدا رواج آموزان
 کرد حل را هندسه مسائل بتوان تا باشد خالق ذهن
 شد باعث موضوع این. نیست کتاب مطالعه به نیاز و
 درس امتحان براي دبیرستان چهارم سال در بنده که

 جلسه سر رفتم و گذاشتم کنار را کتاب اصالً هندسه
ه ب و کردم پیدا مشکل خیلی متأسفانه که امتحان
 را 12 نمره هندسه درس در توانستم فقط هرحال
  .کنم دریافت

 طی کجا را ارشد یکارشناس و یکارشناس هاي دوره  .3س
 که یخاطرات و تانانادتاس و دوره دو نیا از کردید؟

  .دییبفرما دیدار
 یفردوس دانشگاه در را ریاضی کارشناسی دوره  .3ج

. شدم لیالتحص فارغ 1349 سال در و گذراندم مشهد
 یفاطم پروفسور استاد مرحوم محضر از دوره نیا در

 پروفسور مرحوم يها درس در. بردم فراوان استفاده
 يها يا همدوره از. کردم یم شرکت هم يهشترود

 انیآقا و انیتوتون فائزه دکتر خانم به توانم یم بنده،
 ینخع غالمرضا دکتر و زاده رجب رضا محمد دکتر
   .کنماشاره  زاده

  
  جناب آقاي دکتر وحیدیان کامیاد و جناب آقاي دکتر طاهري :2 تصویر

 عالی مؤسسه کنکور در کارشناسی دوره آخر سال در  
 آقاي جناب مرحوم سرپرستی تحت که ریاضیات

 که کردم شرکت بود مصاحب غالمحسین دکتر
 واقع در که کنم عرض باید. شدم قبول خوشبختانه

 مؤسسه آن در فشرده بسیار صورت به ماه 27
 تعداد کالً مؤسسه این. بودم تحصیل به مشغول
 از اغلب آن انادتاس و پذیرفت می دانشجو اندکی

 نروژ و انگلستان دانمارك، مانند یخارج کشورهاي
 و سلبرگ پروفسور نظیر یانادتاس از ژهیو به. بودند

 برجسته انیادتاس که ببرم نام دیبا هالورسن پروفسور
 ما ،روز شبانه اوقات تمام تقریباً. بودند مسلط و

 اینکه ضمن. بودیم تمرینات حل و مطالعه مشغول
 از. شدند می حمایت کامالً مالی نظر از دانشجویان
 استاد مرحوم شاگردي افتخار خوبم بسیار خاطرات
 هاي درس ایشان از که بود مصاحب نیغالمحس
 منطق و ریاضیات زمینه در چه آموختم زیادي بسیار

 مثبتی تأثیر بسیار زندگیم در که هایی درس چه و
 توانم یم ارشد یکارشناس هاي يا همدوره از. داشت

 و يخسرو ریام دکتر و انیبابل لیاسماع دکتر به
 یتق محمد دکتر و زاده ژنیب حسن محمد دکتر
  .کنم اشاره ییباید
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همراه تعدادي از به  جناب آقاي دکتر وحیدیان کامیاد :3 تصویر

، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی 1391دانشجویان (اردیبهشت 
  مشهد)

. دکترا از پس دوران سراغ میبرو حاال. خوب اریبس  .4س
 چگونه ها دانشگاه در تیفعال ران،یا به دیبرگشت یوقت
 بود؟ هایی زمینه چه در شما تدریس و تحقیقات بود؟

  شدید؟ فازي منطق موضوع وارد چگونه
 دوره دروس دوم و اول ترم برگشتم ایران به وقتی  .4ج

 تدریس را مختلط آنالیز و ریاضی آنالیز نظر لیسانس
 ارشد کارشناسی دوره در که یهنگام تا کردم می
 پیشنهاد را تغییرات حساب و بهینه کنترل درس
 را فردوسی دانشگاه ریاضی رشته دانشجویان و کردم

 زمینه بیترت نیبد که کردم آشنا نظریه این با
  .گردید فراهم کاربردي ریاضیات در کنترل گرایش

 فازي منطق و ها مجموعه نظریه با بنده آشنایی نحوه  
 شد شروع آنجا از کردم، اشاره قبال که همانطور هم،
 از یکی نامه پایان يداور 1369 سال حدود در که

 در که را چی ماشین دکتر آقاي جناب دانشجویان
 محول بنده به بود فازي خطی ریزي برنامه زمینه
 من که شد باعث نامه پایان این مطالعه که نمودند
  .شوم فازي منطق و اتیاضیر جذب

 در قیتحق و آموزش حاضر حال در شما نظر به   .5س
 چگونه رانیا در يفاز منطق و يفاز ریاضیات نهیزم

 نقاط و کمبودها چه م؟یدار یقوت نقاط چه است؟
   م؟یدار یضعف

 و فازي اتیاضیر دارم اطالع بنده که جائی تا  .5ج
 تدریس کشور هاي دانشگاه اکثر در يفاز يها ستمیس
 به مشغول زمینه این در بسیاري محققین و گردد می

 قوت نقطه بنده نظر به. هستند تحقیق و تدریس
 نظریه محض هاي جنبه توسعه تحقیقات این بیشتر
 زمینه در ولی است خوب هم اریبس که است فازي

 کار است شایسته که طور آن فازي نظریه کاربردهاي
 صنعتی کاربردهاي در مثالً. است نشده انجام چندانی

 و است بسیار کار جاي مدیریتی امور و کشاورزي و
 کارهاي توسط بیشتر نظریه این سازي عمومی
  .است پذیر امکان کاربردي-عملی

 و ،فرزندان و همسر از. دییبگو تان خانواده از حاال  .6س
  .فراغت اوقات از نیهمچن

ازدواج کردم و همسرم دبیر زبان  1352در سال  من  .6ج
 پسر یک و دختر یکانگلیسی هستند و داراي  

پزان  با آقاي دکتر گچ 1376هستیم. دخترم در سال 
که هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده علوم 

 نوه یک وریاضی دانشگاه فردوسی است ازدواج کرد 
 کشاورزي به بنده فراغت اوقات در دارم. ساله 7

 مشغول میدار که یکوچک باغ در و دارم بسیار عالقه
 کشاورزي آب بهینه مصرف زمینه در. شوم یم کار
 خوبی نتایج به که داریم اقدام دست در هاي طرح نیز
  .است رسیده هم

 در. يفاز سراغ میبرو دوباره که است خوب. ممنون  .7س
 اتیاضیر از هایی شاخه چه شما نظر به حاضر حال
 ستهیشا) يکاربرد و محض( فازي منطق و يفاز

   است؟ شتریب توجه
 در فازي منطق و يفاز اتیاضیر از دارم اعتقاد بنده  .7ج

 بسیار توان می پزشکی مخصوصاً و کشاورزي صنعت
 اینجانب دکتري دانشجوي حاضر حال در. برد بهره
  و هستند تحقیق حال در فازي پزشکی زمینه در

 زمینه در بنده دکتري و ارشد دانشجویان  از بسیاري
 به کنون تا که داریم یپزشک یمهندس و پزشکی
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 مجالت در جینتا نیا که ایم رسیده خوبی نتایج
 رشته حال هر به. است رسیده چاپ به هم مختلف
 یک خوشبختانه. بینم می مفید بسیار را فازي پزشکی
 در پزشکی ریاضیات زمینه در دانشگاهی بین ي رشته
 به علوم و بهداشت هاي وزاتخانه سوي از مشهد
... شاا ان ارشد کارشناسی مقطع در که رسیده تصویب

  .کرد خواهد دانشجو پذیرش به شروع زودي به

  
  ماشین با کنترل هوشمند :4 تصویر

 قرآن ژهیو به و یانسان علوم لیتحل نهیزم در شما   .8س
. دیا کرده کار يفاز منطق از استفاده با هم میکر
   د؟یبده حیتوض زین مورد نیا در شود یم

 آمده در نیز مقاله صورت به که کار دو ،مورداین  در  .8ج
 از بخشی شناسایی یکی است، شاخص خودم نظر از

 1372 سال در آنها شروع که است کریم قرآن منطق
 زمینه این در کتاب یک اکنون هم و شد انجام بود
. برسد چاپ به زودي به امیدوارم که ام کرده تهیه
 قرآن منطق از یبخش شناخت: است نیا کتاب عنوان

  .میکر
 در دانشجو تعداد چه تاکنون که دییبفرما شود یم  .9س

  د؟یا نموده تیترب يفاز يها ستمیس و اتیاضیر نهیزم
 از ياریبس و مقاطع همه در را ياریبس دروس من  .9ج

 نامه انیپا منظورتان اگر اما. ام نموده سیتدر ها رشته
 نامه انیپا 50 حدود که میبگو دیبا باشد، رساله و

 نهیزم در دکترا رساله 18 حدود و ارشد یکارشناس
  م.ا کرده ییراهنما يفاز يها ستمیس و يفاز اتیاضیر

  
 دستگاه هوشمند معلق سازي اجسام :5 تصویر

 کاربردهاي در که هستید محققانی جمله از شما  .10س 
 محصوالتی و اید داشته خوبی تحقیقات فازي منطق
 توضیح هم مورد این در. اید نموده طراحی هم

   .بفرمایید
 هاي جنبه جذب بیشتر بنده که شود می عرض  .10ج

 از 1372 سال در مثالً. ام شده نظریه این کاربردي
 واحد بزرگترین ضایعات يساز نهیکم در نظریه این

 کردیم استفاده چندالیه مقوایی هاي کارتن تولیدي
. گرفت قرار تولیدي واحد این مدیران توجه مورد که
 مقاله یک صورت به تحقیقاتی کار این آن، دنبال به
 که هست یادم که ،شد چاپ کشور از خارج در زین

 ،آن کاربردي جنبه لحاظ به ،مقاله ایناز  داوران
  .کردند رضایت اظهار بسیار



  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
  9شماره پیاپی     ______ ________________________________ ________________________________   6

 

  
 دستگاه اجاق خوراکپزي با کنترل فازي :6 تصویر

 براي را فازي کنترل درس بنده که بعد هاي سال در  
 مهندسی دانشکده دکتري و ارشد دانشجویان
 هاي پروژه کردم ارائه مشهد فردوسی دانشگاه

 محصوالت ساخت و طراحی سمت به را دانشجویان
  جمله از دادم سوق فازي يها ستمیس بر یمبتن

 یعنی کند، نمی تصادف که اتومبیلی ساخت و طراحی
 مانع، از دوري یا نزدیکی به توجه با که اتومبیلی
 صورت در و دهد می افزایش یا کاهش را خود سرعت
 کار نیا. گردد می متوقف مانع به حد از بیش نزدیکی

 و طراحی فازي آنگاه –اگر هاي قاعده 9 اساس بر
 اجاق ساخت و طراحی طور همین. است شده ساخته

 و کند می کار خانگی گاز با که هوشمند خوراکپزي
 انرژيباعث کاهش مصرف  اوالً که دارند را آن قابلیت
 نسوزد عذا هرگز که شود موجب که نیا گرید و شود

. شود انجام بهینه صورت به آشپزي لذا و) نگیرد ته(
 یک و ندارد داخلی و خارجی مشابه دستگاه این

  .است آشپزي براي هوشمند کامال سیستم

 اول بار از يفاز کلمه از شما تصور. پرسش نیآخر و  .11س
 اصال است؟ کرده يرییتغ چه تاکنون دیدیشن که
       کرده؟ يرییتغ

ي فازي: یک منطق بینهایت  درك اولیه از کلمه .11ج
توان در صنعت  که می یک تئوريمقدار. درك فعلی: 

  هوشمند از آن استفاده کرد.
دانشگاه صنعتی اصفهان ( سید محمود طاهري  

  )مشهد دانشگاه فردوسیو 

  پژوهشـگر بـرتـر 

  آذر عادل دکتر
 انجمن رهیمد اتیه عضو آذر، عادل دکترجناب آقاي 

 را پژوهش 2 درجه یمل نشان ران،یا يفاز يستمهایس
  ند.کرد افتیدر

  
دکتر آذر در هنگام دریافت نشان از رئیس آقاي جناب  :1 تصویر

  جمهور محترم 

 انونـق 129 اصل ياـراست در گذشته، الـس اسفند در
 20  ادهـم به نادـاست با و رانـیا یالمـاس يجمهور یاسـاس
 یقدرشناس منظور به ،یدولت يها انـنش ياـاعط  امهـن نـییآ
 تن ارـچه به شورـک  تهـبرجس گانـنخب و گانـختیفره  از
  .شد اعطا یمل نشان ،يرـوهن یمـعل يها تیـشخص از

 اسفندماه هفدهم ها، تیشخص نیا به یمل  نشان ياعطا
 »ییطباطبا عالمه« زهیجا ياعطا مراسم با همزمان يجار
 در کشور برجسته محققان و اندتااس به نخبگان یمل ادیبن
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 استیر توسط و ،يجمهور استیر نهاد یبهشت دیشه سالن
   .شد انجام جمهور، محترم

 و تیریمد دانشکده یعلم اتیه عضو آذر عادل دکتر
 استیر اکنون هم که تهران، مدرس تیترب دانشگاه اقتصاد
 یعلم خدمات پاس به دارند، عهده به زین را رانیا آمار مرکز

 پژوهش 2 درجه نشان افتیدر به موفق خود یپژوهش و
 در 1345 سال در شانیا که شودیم نشان خاطر. شد

 مختلف مقاطع و ندشد متولد ایالم استان دهلران شهرستان
  .اند نموده یط یصنعت تیریمد يدکتر مقطع تا را یلیتحص

 علم  حوزه در کتاب جلد ده فیتال با آذر دکترآقاي 
 یعلم مقاله 78 ارائه و یقاتیتحق طرح 37 انجام و تیریمد
 و یمل يها شیهما و یخارج و یداخل مجالت در
 کشور در تیریمد رشته گر پژوهش عنوان به یالملل نیب

 نمونه استاد عنوان کسب. است گرفته قرار ریتقد مورد بارها
 يراهنما استاد و مدرس تیترب دانشگاه برتر پژوهشگر و

 گرید از يدکتر رساله 24 ییراهنما با کشور دهیبرگز
  .است آذر دکتر افتخارات

 نیا کسب رانیا يفاز يها ستمیس انجمن رهیمد اتیه
 و دیگو یم کیتبر آذر دکترآقاي  به را ارزشمند عنوان
 آرزو بزرگ خداوند درگاه از را شانیا يها تیموفق تداوم
  .دارد

دانشگاه صنعتی اصفهان ( سید محمود طاهري  
  )مشهد و دانشگاه فردوسی

  هاي آینده گردهمایی

  هاي فـازي ایران همین کـنفرانس سیـستموازدد
دانشگاه مازندران در آبان ماه سال جاري میزبان کنفرانس 

کنفرانس با ساالنه انجمن سیستم هاي فازي است. این 
هاي فازي ایران، انجمن ایرانی هاي سیستمحمایت انجمن

تحقیق در عملیات، گروه پژوهشی ریاضیات فازي، مرکز 
 2هاي فازي و نیز مرکز آمار ایران از تاریخ  پژوهشی سیستم

در دانشکده ریاضی دانشگاه  1391آبان  4آبان لغایت 
که با حضور مازندران برگزار خواهد شد. این کنفرانس بزرگ 

ترین محققین و دنشمندان کشور برگزار خواهد شد  برجسته
شود.  هاي تحقیقات کاربردي کشور را شامل می اکثر زمینه

هاي هاي دوازدهمین کـنفرانـس سیـستم مهمترین برنامه
هاي تخصصی، فـازي ایران عبارتند از: ارایه سخنرانی

-کارگروههاي آموزشی، تشکیل میزگردهاي  برگزاري کارگاه

هاي تخصصی انجمن و نیز جلسه مجمع عمومی ساالنه 
شود  اعضاي انجمن. به ویژه، در این کنفرانس تالش می

ضمن فراهم آوردن فضاي تبادل نظر و گفتگو، آخــرین 
هاي دستـاوردهاي محقـقان فعال در حوزه نظریه سیستم

فازي کشور به منظور ارتباط سازنده بین جامعه دانشگاهی و 
هاي تخصصی این کنفرانس  ت ارایه شود. سخنرانیصنع

ي هاي کاربردي و نظري مرتبط با نظریه شامل کلیه زمینه
 هاي فازي، با تاکید بر موارد ذیل است:سیستم

  فازي ها و منطق مبانی مجموعه •

 و رئیس جمهور محترم کـشور برجسـته نخبـگان و ختـگانیفرهدکتر آذر در جمع جناب آقاي  :2 تصویر
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 شناسایی و پیش بینی سیستمها •
 کنترل و رباتیک  •
  ریاضیات  •
  آمار و احتمال  •
 تحقیق در عملیات  •
 اقتصاد، مدیریت و تجارت  •
 هنر و معماري  •
 علوم کامپیوتر  •
 سیستمهاي هوشمند  •
 نظریه تصمیم  •
 علوم پزشکی  •
 علوم انسانی  •
 صنعت و کشاورزي  •

شایان ذکر است مقاالت برگزیده این کنفرانس در برخی 
 Iranian مجله ریاضیات کاربردي، :مجالت معتبر نظیر

Journal of Optimization ، Caspian Journal of 

Mathematical Sciences و The Journal of Mathematics 

and Computer Sciences  به چاپ خواهد رسید. بدیهی
است چاپ مقاالت برگزیده در مجالت مذکور در چارچوب 
ضوابط آن مجله خواهد بود. عالقه مندان براي کسب 

به اطالعات بیشتر و ارتباط با کنفرانس، میتوانند اطالعات 
  روز شده را در وبگاه کنفرانس مالحظه نمایند:

http://ifsc1391.umz.ac.ir 

  )مازندراندانشگاه ( ناصري هاديسید 

  هاي برگزار شده گردهمایی

  کاوي نرم دومین کارگاه داده

 یمهندس گروه توسط نرم کاوي داده کارگاه نیدول
 انجمن یعلم پشتیبانی باخوارزمی و  دانشـگـاه ـوتریکـامپ

 هوشمند هاي سیسـتم انجمن  و ایران فـازي هاي سیستم
 پردیس در 1390 اسفندماه چهارم و سوم يروزها در ایران،

 کنندگانی شرکت آن درو  گردید برگزار دانشگاهاین تهران 
  :یافتند حضور زیر ترکیب با

 از يدکتر و ارشد یکارشناس يدانشجو نفر 106 •
 اصفهان، یصنعت تهران، خوارزمی هاي دانشگاه
 یفردوس کرمان، باهنر شهید راز،یش اصفهان،
 تهران، نور امیپ کبیر، امیر صنعتی تهران، مشهد،
 آزاد دانشگاه ،یبهشت دیشه یپزشک علوم گیالن،
 واحد -یاسالم آزاد قات،یتحق علوم واحد - یاسالم
 نور امیپ ،مشهد واحد - یاسالم آزاد حیدریه، تربت
  .بنیادي هاي دانش پژوهشکدهو  بروجرد واحد

  
  در کارگاه کننده جمعی از استادان و دانشجویان شرکت :1 تصویر

 بانک تهران، استان گاز شرکت از کارشناس نفر 7 •
  .یاسالم شوراي مجلس تحقیقات مرکز و سپه،

 هاي دانشـگاه یعلم هیـات ياعضـا فرن 18 •
 ،یبهشـت دیشـه مشـهد، یفـردوس خوارزمی،

 صنعتی بیر،ـرکـامی تیـصنع هد،ـمش یردوسـف
 خواجه یصنعت ایران، صنعت و علم ریف،ـش
 -یاسـالم آزاد ،)یبهشت دیشه ،یطوس نیرالدینص

 مرکز ،)ع( نیحس امام دانشگاه جنوب، تهران واحد
 قاتیتحق مؤسسه و زنجان تکمیلی تحصیالت
 قـاتیتحق مـرکـز( اطالعات يورافن و ارتباطات
  .)ـرانیا مخـابـرات

http://ifsc1391.umz.ac.ir
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  کننده در کارگاه جمعی از استادان شرکت :2 تصویر

 موضوعات با یسخنران 13  کارگاه، يبرگزار روز دو طول در
  :گردید ارائه زیر

-دکتر بابک نجار اعرابی: نظریه شواهد دمپستر •
 شفر،

 هاي متنی،دکتر کامبیز بدیع: تفسیر پیام •

 هاي زمانی خطی و مانا،ا.. پاشا: سريدکتر عین •

 ها،کاوي دادهپدرام: کیفیتدکتر میرمحسن  •

 فازي،-هاي عصبیلب: سیستمدکتر محمد تشنه •

 کاوي،داده دکتر سعید ستایشی: علوم شناختی در •

 زاده: انتخاب ویژگی،دکتر جمشید شنبه •

 دکتر مهدي صادقی: بیو انفورماتیک، •

 دکتر سید محمود طاهري: رگرسیون فازي، •

هاي فـرض ی: آزمـونشاهیـعل يسرـکدکتر  •
 همزمان،

هاي زمانی ناخطی و دکتر محمدباقر منهاج: سري •
 ،نامانا

 بندي گروهی.دکتر بهروز مینایی: خوشه •

  
از راست به چپ: آقاي دکتر اکبرزاده، آقاي دکتر برزویی،  آقاي  :3 تصویر

  دکتر بدیع، آقاي دمتر مشیري، آقاي دکتر کالرستاقی

رجبعلی برزویی گفتنی است در این همایش، از  آقاي دکتر 
هاي فازي ایران و آقاي  یس هیات مدیره انجمن سیستمئر

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، رییس سابق انجمن 
هاي ایشان در  ، به واسطه تالشد ایرانهاي هوشمن سیستم

هاي علمی این دو انجمن علمی تقدیر  راستاي رشد فعالیت
 به عمل آمد.

  )خوارزمی دانشگاه(میرمحسن پدرام 

 IFSA 2011 1 ازکنفرانسگزارشی 

 ، بزرگترین همایش محققانIFSAي جهانی  کنگره
هاي فازي است که هر دو سال یکبار در یکی از  سیستم

 IFSAکنگره مین چهاردهشود.  کشورهاي جهان برگزار می
 4خرداد تا  31برابر با  2011ژوئن  25تا  21پنج روز از 

)  و جزیره Surabayaدر شهرهاي سورابایا ( 1390تیرماه 
) در کشور اندونزي، Denpasar Bali-Islandدنپاسار بالی (

ي  با میزبانی انجمن محاسبات نرم اندونزي برگزار شد. دوره
میالدي در شهر لیسبون  2009قبل این کنگره در سال 

ي آتی آن نیز در سال  کشور پرتغال برگزار گردید و دوره
 دا برگزار خواهد شد.در شهر ادمونتون کشور کانا 2013

  
(نفر سمت  (Janusz Kacprzyk) کاسپریچ پروفسور یانوش  :1 تصویر

  گزارش ي به همراه نویسنده چپ)

ها و  در دو بخش سخنرانی IFSA2011کنگره جهانی 
ها به مدت  میزگردهاي علمی برگزار گردید. بخش سخنرانی

                                                             
1 International Fuzzy Systems Association (IFSA) 



  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
  9شماره پیاپی     _____ ________________________________ ________________________________   10

 

ژوئن) در شهر سورابایا و در دانشگاه  22و  21دو روز (
Electronic Engineering Polytechnic Institute of 

Surabaya-ITS   برگزار شد و میزگردهاي علمی در جزیره
  ژوئن) برپا گردید.  25تا  23دنپاساربالی به مدت سه روز (

  
  سورابایا شهراي اندونزي در  یکی از نمادهاي اسطوره :2 تصویر

هاي تخصصی  سخنرانیهاي علمی کنگره شامل ایراد  برنامه
هاي عمومی و بخش  محققان برجسته، ایراد سخنرانی
توان  هاي تخصصی، می پوسترها بود. از مهمترین سخنرانی

 Prof. Andrzejهاي پروفسور بارجیال ( به سخنرانی

Bargiela (مدرسه از کشور) ر) ـوتـامپیــي علوم ک انگلستان
 Balancing Interpretability andرانی ـخنـوان سـا عنـب

Representation of Information Granuales in Fuzzy 

Clustering ) و پروفسور رودي ستیونوProf. Rudy 

Setiono( وان ـا عنـگاپور  بـگاه ملی سنـاز دانشFinding 

Minimal Neural Networks for Business Intelligence 

Applications   .اشاره کرد 

 
  کنندگان ایرانی در کنگره شرکتجمعی از  :3 تصویر

بخش میزگرد علمی بر موضوعاتی استوار بود که اغلب به 
هاي فازي و محاسبات نرم، به ویژه  کاربرد سیستم

پرداخت. در این باره تعدادي از  کاربردهاي صنعتی، می
ي  نظران به بحث در باره کنندگان و صاحب شرکت

هاي انجام شده راهکارهاي موجود در این زمینه و برخی کار
در این کنگره،  در کشورهاي خود پرداختند.

مختلف جهان به ویژه کنندگان زیادي از کشورهاي  شرکت
کشورهاي آسیاي شرقی از قبیل ژاپن، چین و تایوان 

کنندگان  شرکت کرده بودند. گفتنی است که سهم شرکت
نفر  400در مجموع در حدود  ایرانی نیز در خور توجه بود.

سخنرانی  300نگره شرکت کرده بودند و بیش از در این ک
مقاله به  100و پوستر ارائه شد که از این میان در حدود 

ره گنکصورت سخنرانی ارائه گردید و در مجموعه مقاالت 
به چاپ رسید. در مجموعه مقاالت کنگره، مقاالت متعددي 

هاي  از نویسندگان ایرانی به چاپ رسید که بیشتر در زمینه
جده نفر از کشور یبودند تا کاربردي. در این کنگره همحض 

مندان براي  ایران براي ایراد سخنرانی حضور داشتند. عالقه
توانند به نشانی اینترنی زیر مراجعه  آگاهی بیشتر می

  نمایند.
http://ifsa2011.eepis-its.edu 

  صنعتی اصفهاندانشگاه ( چاچی جالل
  )دانشگاه سمنان  و 

هاي فازي  یازدهمین کنفرانس سیستمگزارشی از 
  ایران

الی  14هاي فازي ایران در تاریخ  یازدهمین کنفرانس سیستم
در دانشگاه سیستان و بلوچستان با  1390تیرماه  16

هاي فازي ایران برگزار گردید.  بر  همکاري انجمن سیستم
، دانشجویان و انادتهایی که با برخی از اساساس مصاحبه

مطرح در کنفرانس انجام گرفت نکات زیر شرکت کنندگان 
  شود. می

  :هاي مهم کنفرانس داوري مقاالت و زمانالف) 

http://ifsa2011.eepis-its.edu


  هاي فازي ایرانخبرنامه انجمن سیستم
  11  _________ ________________________________ ________________________________   1391بهار 

 

در زمان ارسال مقاالت مشکلی در قسمت داوري  •
که نام داور و نکات بدین ترتیب وجود داشت 

مربوطه را که به دبیرخانه به طور محرمانه ارسال 
-اله قرار میـکردند در معرض دید نویسنده مقمی

 گرفت. 

زمان ارسال مقاالت منتخب براي داوري و چاپ  •
هاي فازي تا پایان خرداد  احتمالی در مجله سیستم

ماه اعالم گردید. اما زمان تمدید شده در اختیار 
نویسندگان (تا روز کنفرانس) قرار نگرفت و در 
برخی موارد نیز نسخه اولیه (قبل از تمدید) به 

 مجله ارسال گردیده بود. 

   :ر زمان برگزاري کنفرانسدب) 
هاي عمومی  ها در برنامه سخنرانینظمی برخی بی •

ها با یکدیگر مشاهده     و تداخل زمان سخنرانی
 شد.می

هاي عمومی تکراري و یا  طوالنی  برخی سخنرانی •
 بود.

معرفی  برايها رئیس جلسه  در برخی سخنرانی •
 اداره جلسه وجود نداشت.نیز فرد ارائه دهنده و 

هاي ثبت نام، خوابگاه و غذا نسبت به برخی نههزی •
  هاي دیگر باال بود. از کنفرانس

  :ج) سی دي کنفرانس
سی دي کنفرانس بسیار زیبا و با قابلیت جستجوي سریع 

  آماده شده بود، ولی ایرادات زیر قابل توجه است:
اي براي بررسی سی دي کنفرانس به صورت   گزینه •

 التین وجود ندارد.

نویسندگانی که مقاالت را به صورت التین نام  •
اند، نیز فارسی بود و در جستجو به ارسال نموده

 شد.اي براي آنها دیده نمیصورت التین مقاله

یکی از ایرادات بسیار مهم، قرار دادن نسخه اولیه  •
برخی مقاالت در سی دي است و نسخه نهایی 

مقاالت (بعد از داوري و اصالح) در سی دي اعمال 
 نشده بود.

هاي اجرایی و علمی کنفرانس در اینجا الزم است از کمیته
که زحمات زیادي را متحمل شدند تا کنفرانس به خوبی 
برگزار گردد کمال تشکر را داشته باشیم. امیدوارم با بررسی 

هاي آینده، گامی ها در کنفرانس نکات فوق و اعمال آن
هاي فازي  هاي سیستمجهت پیشرفت و برگزاري کنفرانس

  ایران ایفا نمائیم.
   )دانشگاه بیرجند( محسن عارفی

  آموختگان دوره دکتري معرفی دانش

  پوراحمد دهیسع
در شهر شیراز متولد  1358خانم سعیده پوراحمد در سال 

دیپلم ریاضی فیزیک خود را از  1376شد و در سال 
 1380دبیرستان بنت الهدي صدر شیراز اخذ نمود. در سال 

دریافت درجه کارشناسی آمار از دانشکده علوم موفق به 
دانشگاه شیراز شد. در همان سال در آزمون ورودي 
کارشناسی ارشد آمار زیستی در دانشگاه علوم پزشکی 

از رساله خود با  1382شیراز پذیرفته و در بهمن ماه 
راهنمایی آقاي دکتر سید محمد تقی آیت اللهی و مشاوره 

تهیه مقادیر مرجع "عنوان  آقاي دکتر نجف زارع تحت
 "قد، وزن و وزن بر حسب قد کودکان دبستانی شیراز

با درجه عالی دفاع نمود. نتایج حاصل از این رساله درقالب 
مقاله به زبان انگلیسی  در مجالت معتبر علمی داخل و  4

  خارج از کشور به چاپ رسیده است.

 آماردوره دکتري را در گروه  1382ایشان در بهمن ماه 
زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع کرد و از سال 
دوم تحصیل نیز بورسیه همان دانشگاه گردید. او پس از 

کار روي رساله  1385گذراندن امتحان جامع در خرداد 
دکتري خود را  که با همکاري دانشگاه صنعتی اصفهان 
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چند الگوي "تعریف شده بود، آغاز کرد. عنوان این رساله 
جدید در آنالیز رگرسیون لجستیک، و کاربرد  فازي

است  که با راهنمایی آقاي  "آنها در مطالعات بالینی
دکتر سید محمد تقی آیت اللهی، مشاوره علمی آقاي دکتر 
سید محمود طاهري از دانشگاه صنعتی اصفهان و همکاري 

آوري گروه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (در جمع
نظرات تخصصی مربوط به بیماریهاي بررسی ها و ارائه داده

از  1389شده در رساله) انجام پذیرفت. وي در مرداد ماه 
دکتري خود دفاع نمود و رساله ایشان توسط هیات  ي رساله

  داوران با درجه عالی ارزیابی شد.

• S. Pourahmad, S.M.T. Ayatollahi, S.M. 
Taheri (2011), “Fuzzy logistic regression: a 
new possibilistic regression and its 
applications in clinical vague status”, 
Iranian Journal of Fuzzy Systems, 8:1-17. 

• S. Pourahmad, S.M.T. Ayatollahi, S.M. 
Taheri, Z. Habib Agahi (2011), “Fuzzy 
logistic regression based on least squares 
approach with application in clinical 
studies”, Computers & Mathematics with 
Applications, 62:3353-3365.  

پوراحمد، سعیده؛ آیت اللهی، سیدمحمدتقی؛  •
مدل  طاهري، سیدمحمود؛ حبیب آگهی، زهرا؛

سازي موقعیتهاي مبهم تشخیص در پزشکی با 
استفاده از رگرسیون لجستیک به روش حداقل 

، سیستمهاي فازي و محاسبات نرم مربعات فازي
هاي فازي ایران)،  (از انتشارات انجمن سیستم

  .1390، 19-43، ص2شماره 

)خوارزمیدانشگاه ( میرمحسن پدرام  

گزیده اي از مصوبات اولین جلسه هیات 
  انجمن در دوره چهارم مدیره 

 انجمن رهیمد أتیه دوره چهارمین از جلسه نینخست
 1/10/1390 شنبه سه روز در رانیا يفاز يها ستمیس

 و چهارم  دوره رهیمد اتیه ياعضا حضور با 9:00 ساعت
 انجمن دفتر در سوم دوره رهیمد اتیه اعضاي از دعوت
 و بحث مورد ریز موارد جلسه نیا در. شد برگزار
  .گرفت قرار يریگ میتصم

انجمن در دوره هیات پور رئیس  آقاي دکتر واعظ •
هاي انجمن در  اي به فعالیت سوم، ضمن اشاره

این دوره از زحمات هیأت مدیره محترم وقت 
تشکر و لوح تقدیري از طرف انجمن به اعضاء 
اعطا نمودند. ایشان همچنین با اشاره به رویکرد 

هاي فازي در ایران، وظایف  گسترده به سیستم
آور مهم و سنگین انجمن در این مقطع را یاد

 شدند. 

آقایان: دکتر برزویی به عنوان رئیس انجمن،  •
دکتر رضا عامري به عنوان نایب رئیس انجمن و 

پور به عنوان خزانه دار انجمن به اتفاق  دکتر واعظ
 آراء انتخاب شدند.

آقاي مهندس خرمی دبیر دومین کنفرانس  •
، 1390کاربرد منطق فازي در علوم رسانه (اسفند 

در جلسه حضور  )ا و سیماهاي صد سالن همایش
داشته و درخواست همکاري انجمن با این 
کنفرانس را عنوان نمودند که اعضاي هیأت 
مدیره موافقت خود را جهت حمایت معنوي از 
این کنفرانس اعالم نمودند. آقاي دکتر ناصري به 

 عنوان نماینده انجمن در کمیته انتخاب شدند.

اه فردوسی آقاي دکتر محمدرضا اکبرزاده (دانشگ •
 IFSAمشهد) مجدداً به عنوان نماینده انجمن در 

 سال دیگر انتخاب شدند. 1حداقل به مدت 

اعضاي زیر به عنوان مسئول کمیته هاي مختلف  •
 انجمن انتخاب شدند:

  الملل آقاي دکتر طاهري: کمیته بین §
  آقاي دکتر ناصري: کمیته دانشجویی §
  آقاي دکتر عامري: کمیته علمی §
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  پور: کمیته راهبردي عظآقاي دکتر وا §
آقاي دکتر پدرام: کمیته ارتباطات،  §

  عضویت و انتشارات
آقاي دکتر آذر: کمیته تعامل با  §

 ها. سازمان

  ها نامه معرفی پایان
هایی را که در  ها و رساله نامه ، معرفی پایاناز این شماره

در  گیریم. اند، پی می هاي فازي تدوین شده ي سیستم زمینه
هاي انجام شده  نامه این شماره مشخصات تعدادي از پایان

شوند  در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درج می
خواهند  معرفیها  نامه ي این پایان هاي آتی، بقیه ودر شماره

 شد.

 پذیر آموزش کننده کنترل از بااستفاده ترافیک کنترل   ]1[
 ،صدیق خاکی علی راهنمایی به ،احمدي محمدرضا ،فازي

  .1373  ، برق مهندسی رشته کنترل، گروه برق، دانشکده

 ماشینه چند قدرت سیستم متمرکز غیر پایدارساز طراحی   ]2[
 علی راهنمایی به ،رمضانیان محمد ،فازي منطق اساس بر

 مهندسی رشته کنترل، گروه برق، دانشکده ،مینا مهد
  .1373  ، برق

 مهرداد ،فازي PID کننده کنترل طراحی و آنالیز   ]3[
 دانشکده ،مطلق جاهد محمدرضا راهنمایی به ،زاده کرامت
  .1374  ،برق مهندسی رشته کنترل، گروه برق،

 به ،زاده تقی جواد محمد ،خون فشار فازي -عصبی کنترل   ]4[
 رشته کنترل، گروه برق، دانشکده ،کارولوکس راهنمایی
 .1374  ،برق مهندسی

امیرمهدي ، فازي PID کننده کنترل آنالیز و طراحی  ]5[
گروه طراحی ، علی غفاري راهنمایی به ،بهرامعلی
  .1374 دانشکده مکانیک،، کاربردي

 ،R.P.V. براي فازي کننده کنترل سازي پیاده و طراحی   ]6[
، مینا مهد علی راهنمایی به ،نوري نژاد مهدي مصطفی

 رشته کنترل، گروه برق، دانشکده، ارشد کارشناسی
  .1375  ،برق مهندسی

- عصبی هاي شبکه روش به بار مدت کوتاه بینی پیش   ]7[

 ،لب تشنه محمد راهنمایی به ،بافقی عامري مظفر ،فازي
 رشته کنترل، گروه برق، دانشکده، ارشد کارشناسی
  .1376  ،برق مهندسی

 پایدارسازي در فازي- عصبی هاي شبکه کاربرد   ]8[
 راهنمایی به ،نظري غالمرضا ،قدرت هاي سیستم

 رشته برق، دانشکده ،لب تشنه محمد بطحائی، محمدتقی
   .1377  ،برق مهندسی

- پیش بینی پارامترهاي هوا به وسیله شبکه هاي عصبی  ]9[
 ،لب به راهنمایی محمد تشنه ،علیرضا حسنی ،فازي

  .1378  ،دانشکده برق، رشته مهندسی برق

مجموعه هاي بندي با استفاده از نظریه  روشهاي رتبه  ]10[
 به راهنمایی، هاله مرادي، ها فازي و تحلیل پوششی داده

، گروه ریاضی، بادامچی زاده، مقتدي هاشمی پرست
  .1378دانشکده علوم، 

 ترکیبی کنترل روش به قدرت سیستم ساز پایدار طراحی   ]11[
 به ،حامدي محمدرضا ،فازي کنترل و ساز خطی فیدبک

 گروه برق، دانشکده ،بطحایی سیدمحمدتقی راهنمایی
  .1379 ، برق مهندسی رشته قدرت،

 روش به القائی موتور) DTC( گشتاور مستقیم کنترل   ]12[
 صدیق، خاکی علی راهنمایی به ،فاطمیان حسام ،فازي
 گروه برق، دانشکده ،افشار احمد ویکی، هوشمند عباس
  .1380  ،برق مهندسی رشته قدرت،

 در فازي کنترل هاي الگوریتم سازي شبیه و بررسی   ]13[
 راهنمایی به ،شکوهی محمدتقی ،سیار تلفن توان کنترل
 گروه برق، دانشکده ،لب تشنه محمد محامدپور، کمال

  .1380  ،برق مهندسی رشته سیستم،

 تخمینگر و القائی موتور فازي- برداري کنترل طراحی   ]14[
 شکراهللا راهنمایی به ،رضائی اصغر علی ،روتور مقاومت
 رشته قدرت، گروه برق، دانشکده ،کجوري شکري

  .1380  ،برق مهندسی

 بینی پیش در برگشتی فازي- عصبی شبکه کاربرد   ]15[
 فخر محمدزاده، علیرضا ،هواشناسی کلیدي پارامترهاي
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 گروه برق، دانشکده، لب تشنه محمد راهنمایی به ،داود
  .1380  ،برق مهندسی رشته کنترل،

- فازي شبکه توسط هواشناسی پارامترهاي بینی  پیش   ]16[
 اطالعات ترکیب و عاطفی آموزش با برگشتی عصبی
 ،لب تشنه محمد راهنمایی به ،سرمدي نیما ،مکانی

  .1380  ،برق مهندسی رشته برق، دانشکده

الگوریتم تشخیص خطا و حفاظت ترانسفورماتورهاي   ]17[
، )ANFIS( تطبیقی- فازي-عصبی سیستم اساس بر قدرت

 برق، دانشکده ،لب تشنه محمد راهنمایی به، حسین رضا
  .1380  ،برق مهندسی رشته ،کنترل گروه

 کالمن فیلتر با آن عملکرد وبهبود GPS/INS تلفیق   ]18[
 محمد راهنمایی به ،هاونگی رمضان، فازي تطبیقی
 کنترل، گروه برق، دانشکده ،قنبرپوراصل حبیب لب، تشنه
  .1381  ،برق مهندسی رشته

 تخلیه با ماشینکاري پارامترهاي سازي بهینه   ]19[
، مهدي رسولی میر، فازي منطق بوسیله) EDM(الکتریکی

 مکانیک، مهندسی دانشکدهمجید قریشی،  راهنمایی به
  .1381 وتولید، ساخت گروه

 بعدي 3  مغزي MRI تصاویر بازسازي و بندي ناحیه   ]20[
 راهنمایی به، الیقی سیامک، فازي پیوستگی از بااستفاده
، الکترونیک گروه برق، دانشکده، مقدم ابریشمی حمید
1381.  

 ادیزس روش به سازمان عمر دوره شناسایی اجرایی مدل   ]21[
 مرتضی راهنمایی به ،الهی مانی ،فازي رویکرد با

 گروه صنایع، دانشکده ،محمدسیروس کاوه ،محمدخان
  .1382 ، صنایع

 خروجی یک و ورودي دو با آنالوگ فازي پردازنده طراحی   ]22[
 به ،نیا غالمی بابک ،آنالوگ دوباره پیکربندي قابلیت با

 الکترونیک، گروه برق، دانشکده ،رئیسی فرشید راهنمایی
  .1382  ،برق مهندسی رشته

 هاي سیستم از کالس در تطبیقی فازي هاي کنترل   ]23[
، غفاري علیبه راهنمایی ، عبداهللا مشیرپناهی ،غیرخطی
 ،کاربردي طراحی گروه مکانیک، مهندسی دانشکده

 1382.  

 هاي کننده کنترل از استفاده با انرژي مصرف سازي هینهب ]24[
 ،لب تشنه محمد راهنمایی به، صبوري محسن ،فازي

 مکانیک، مهندسی دانشکده، اردهالی محمدي مرتضی
  .1382، انرژي هاي سیستم گروه

 طراحی و فازي کنترل هاي سیستم پایداري تحلیل   ]25[
 علی راهنمایی به، صدیقی علی، پایدار فازي کنترلرهاي

 طراحی گروه مکانیک، مهندسی دانشکده، غفاري
  .1382، کاربردي

 از استفاده با ایران برق مصرف بینی پیش افزار نرم نگارش   ]26[
 خبره سیستم- کوهونن عصبی شبکه ترکیبی جدید مدل
 مقدس مسعود راهنمایی به ،فرهادي مهدي ،فازي

 ،برق مهندسی رشته قدرت، گروه برق، دانشکده ،تفرشی
 1383.    

 بخار نیروگاه بویلر مجموعه زیر یک کنترل سیستم اصالح   ]27[
 به، لنگرودي بخش چائی علی، عصبی- فازي هاي شبکه با

 گروه مکانیک، مهندسی دانشکده، علی غفاري راهنمایی
  .1383، کاربردي طراحی

، دریایی موشک یک براي فازي هیبرید کنترلر طراحی   ]28[
دانشکده ، علی اکبر موسویان راهنمایی به، مهران حشمتی

  .1383، مهندسی مکانیک، گروه طراحی کاربردي

 از استفاده با اي دانه خاکهاي در دینامیکی تراکم آنالیز   ]29[
 الگوریتم بوسیله طراحی سازي بهینه و فازي هاي سیستم
، محمود قضاوي راهنمایی به، پاسادارپور مازیار، ژنتیک

  .1384پی،  دانشکده عمران، گروه مکانیک خاك و

رضا ، مشتري رضایت گیري اندازه براي فازي مدلی ارائه   ]30[
دانشکده ، محسن اکبرپور شیرازي راهنمایی به، محبوبی

  .1384، صنایع، گروه صنایع

 و تجربی نتایج کمک به استرلینگ موتور مدل بهبود ]31[
 حسینقلی اهللا نصرت، عصبی-فازي روش به توان کنترل
 ،عباس علی آبادي ،علی غفاري راهنمایی به، ارباب

، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه طراحی کاربردي
1385.  

دانشگاه صنعتی ( لب محمد تشنه  
)خواجه نصیرالدین طوسی



 

 

    
 تاریخ:

 
 شماره:
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 انجمن
 هاي فازي ایرانسیستم
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 قیودرخواست عضویت حق

 موسسهمشخصات .1
 .......................................................................................................................................................................................................................................: موسسه/دانشگاه نام

 ..................................................................................................................................................................................................................................................: .پستی نشانی
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 باشد.، در تاریخ .............................................. واریز شده است، پیوست میهاي فازي ایرانانجمن سیستم به نامشعبه هرمزان 
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 توضیحات:

 عضویت به دو شکل مقدور است:پرداخت حق .1
i. هاي فازي ایران،بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898واریز به حساب جاري شماره 
ii.ها و موسسات آموزشی.پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه 
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  عضویت فرم درخواست عضویت
 تاریخ:

 
 شماره:

 
 پیوست: 

 

 انجمن
 هاي فازي ایرانسیستم

 www.fuzzy.irوبگاه: ،  88639285تلفن و دورنگار:  .2، طبقه اول، واحد3احمد، کوچه پنجم، پالكخیابان کارگـر شمالی، باالتر از تقاطع آل  -تهران

 درخواست عضویت حقیقی

 مشخصات فردي.1
 نام خانوادگی: ...........................................................................................   .......................................................................................نام: 

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

 £،  زن £مرد 

 

 مشخصات تحصیلی و شغلی.2
 (ذکر شود) ..........................................................£غیره        £کارشناسی     £کارشناسی ارشد    £آخرین مدرك تحصیلی اخذ شده:   دکتري

 .............رشته تحصیلی: ...............................      دانشگاه/شهر/کشور: .........................................................سال دریافت آخرین مدرك: ...............................      

 £دانشجوي کارشناسی ارشد    £دانشجوي دکتري    £مربی    £استادیار    £دانشیار    £استاد مرتبه علمی:    

 (ذکر شود) ................................£غیره    £دانشجوي کارشناسی

 ..................................................................................................................................................................................................................نشانی محل خدمت یا تحصیل: .

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

 .........................................................................................................................................................................................: .پستی براي مکاتبه و ارسال مرسوالتنشانی 

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

 ل: ........................................................................تلفن محل خدمت یا تحصیل: .....................................................................        دورنگار محل خدمت یا تحصی

 ...........................................................................................الکترونیکی: ...... نشانی

 

 اطالعات مربوط به عضویت.3

 هاي فازي ایران: ...............................      آخرین سال عضویت در انجمن سیستم       £وابسته      £نوع عضویت درخواستی:  پیوسته

 

 امضا و تاریخ                                                                                                                                           

 

_______________________________________________________________________________________ 
 توضیحات:

 خواهد بود. "وابسته"منوط به  داشتن مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر است. در سایر موارد، عضویت به صورت  "پیوسته"عضویت .2
 توانند به عضویت هیات مدیره  (شوراي اجرایی) انجمن درآیند.در مجمع عمومی صاحب راي هستند و می "پیوسته"نامه انجمن، فقط اعضاي طبق اساس.3
 ریال است. 000/50ریال و براي اعضاي وابسته  000/80براي اعضاي پیوسته حق عضویت ساالنه .4
 پرداخت حق عضویت به دو شکل مقدور است:.5

i. هاي فازي ایران،بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم 338052898واریز به حساب جاري شماره 
ii.زشی.ها و موسسات آموپرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه 
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  هاها و سازماننمایندگان انجمن در دانشگاه
  جناب آقاي دکتر افشین ابراهیمی

 دانشگاه صنعتی سهند/مهندسی برق یعلم یأتعضو ه

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

  جناب آقاي دکتر بهروز علیزاده
  دانشگاه صنعتی سهند/علوم پایه یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي رضا احسن
 قم واحد آزاد دانشگاه یعلم أتیه عضو

  جناب آقاي عباس پرچمی
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

  جناب آقاي دکتر علیرضا فاتحی
 نصیر برق /دانشگاه خواجه یعلم یأتعضو ه

  سرکار خانم دکتر الهام احمدي
  دانشگاه آزاد واحد شهریارعضو هیأت علمی 

  جناب آقاي دکتر رضا جاویدان
 دانشگاه صنعتی شیراز/ کامپیوتر یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی
 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

  جناب آقاي دکترسلمان احمدي  
 عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم

  جناب آقاي دکتر وحید جوهري  مجد
 تربیت مدرسدانشگاه  یلمع یأتعضو ه

  جناب آقاي مظفر گودرزي
 یاسوجدانشگاه  یعلم یأتعضو ه

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

  جناب آقاي دکتر علیرضا حاجیان
 آزاد واحد نجف آباددانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکتر محمد صادق مدرس مصدق
  علمی دانشگاه یزدعضو هیأت 

  جناب آقاي دکتر احمدي نیا
 قمدانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکتر بیاض دارابی
 /ریاضیدانشگاه دانشگاه مراغه یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکتر محمدحسن مرادي
 بوعلی سینادانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکترمحمدعلی ادبی تبار
  آزاد واحد قائمشهرعضو هیأت علمی دانشگاه  

  دانشگر جناب آقاي دکتر امیر
 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  جناب آقاي دکترحمیدرضا ملکی
  عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

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

  جناب آقاي دکتر ولی درهمی
  برق یزد/دانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  مست نهیجناب آقاي دکترحسن میش
  عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ ریاضی

  جناب آقاي دکتر توفیق الهویرانلو
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  آقاي دکتر شهرام رضاپور
 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا 

  وند میکائیلجناب آقاي دکتر ناصر  
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

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

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

  جناب آقاي دکتر محمدعلی نصرآزادانی
  هدشادانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکترآلفرد باغرامیان
  عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن

  جناب آقاي دکتر مختار شاصادقی
 دانشگاه صنعتی شیراز/مهندسی برق یعلم یأتعضو ه

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

  جناب آقاي محمود بخشی
 بجنورددانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  نیا جناب آقاي دکتر فریدون شعبانی
 شیرازدانشگاه  یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکترحسین هدایتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بابل

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

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

  جناب آقاي دکتر رحمت ا... هوشمند
  دانشگاه اصفهان/ گروه برق یعلم یأتعضو ه

  جناب آقاي دکتر رجبعلی برزویی
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  جناب آقاي دکتر مجید علوي
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اراك

  جناب آقاي دکتر مجید یاراحمدي
 ان/علوم پایهدانشگاه لرست یعلم یأتعضو ه

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

را در اختیار خبرنامه هاي فازي هاي مرتبط با سیستمدر زمینه علمی لب و اخبارامطنماید تا مند دعوت میافراد عالقه
 هاي فازي ایران قرار دهند.سیستمانجمن 
 هاگاهــدانش میـعل اخبـار ،هااهـارگـها، کایشــهموط به برگـزاري ـربـهاي مـورد توجه عبارتند از: اخبـار مزمینـه
و مراکز تحقیقاتی،  هاي الکترونیکینشریه و پایگاه، معرفی معرفی کتاب ،هاي تحصیالت تکمیلیدوره آموختــگانودانش
 .و سایر مطالب خواندنیي برگزیده هامقالهی معرف
توانند از طریق آدرس زیر با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند، و یا مطالب خود را به نشانی پست مندان میعالقه

 الکترونیکی خبرنامه ارسال کنند. 
 .2طبقه اول، واحد، 3خیابان کارگر شمالی، باالتر از تقاطع آل احمد، کوچه پنجم، پالكتهران،  نشانی:

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

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


 

  ي آخر) (صفحه جلدروي 

  

  

  

 

 هاي فازي ایرانمزایاي عضویت در انجمن سیستم

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

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

 هاي فازي ایران اعضاي حقوقی انجمن سیستم

 دانشگاه بجنورد• 

 دامغان دانشگاه• 

 دانشگاه صنعتی اصفهان• 

 دانشگاه صنعتی شریف• 

 دانشگاه مازندران• 
 ژوهشی ابرساختارهاي جبريمرکز پ• 
 ایران آمار مرکز• 

 واحد اراكدانشگاه آزاد اسالمی • 

 فیروزکوه واحد آزاد دانشگاه• 
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