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ًكطيِ ذجطي، ػلوي ٍ   "ّبي فبظي ايطاىاًزوي ؾيـؿتنذجطًبهِ "

ّبي فبظي ايطاى اؾت وِ تَؾٍ اًزوي اًتكبض اضتجبَي اًزويِ ؾيـؿتن

 .يبثسهي

 ّبي فبظي ايطاىاًزوي ؾيؿتن :احة اهتياسص

 هيطهحؿي پسضام  :   هذيز هسؤٍل

          ؾيس هحوَز َبّطي : سزدتيز

 آشض بزلـػ :ّيأت تحزيزيِ

 هيطهحؿي پسضام 

  ويـزضّ يـٍل 

 پَضـبزلـن طامـثْ 

 ؾيس هحوَز َبّطي 

 يـبضفـػ هحؿي 

 ًْي هؿت هيف حؿي 

 ؾيس ّبزي ًبنطي 
 

 ت پبويعُػهو  : ٍيـزاسـتار

 ًؿرِ 450: ضوارگاى

قوبلي، ثبالتط اظ تمبَغ آل احوس، وَچِ  ذيبثبى وبضگطتْطاى،  :ًطاًی

 .2، َجمِ اٍل، ٍاحس3پٌزن، پالن

 88639285 :تلفي ٍ دٍرًگار

 info@fuzzy.ir:    پست الکتزًٍيک

 www.fuzzy.ir    :                ٍتگاُ

 ايطاى  فبظي ّبيوٌفطاًؽ ؾيؿتن ؾيعزّويي: طزح رٍي جلذ

ايي قوبضُ اظ ذجطًبهِ ثب ّوىبضي ٍ حوبيت هبلي ؾبظهبى آهَظـ فٌي ٍ 

 اي وكَض ثِ چبح ضؾيسُ اؾت. حطفِ
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 سرهقالِ

 فؼبليت زٍم ؾبل اًزوي، ذجطًبهِ اظ قوبضُ ايي اًتكبض ثب

 ذَقجرتبًِ. َزق هي آغبظ ذجطًبهِ رسيس ي زٍضُ

 ثِ اذجبض ؾبيط ٍ هطثٌَ ّبي گعاضـ ٍ اًزوي ّبي فؼبليت

 اظ قوبضُ ايي ثبض ًرؿتيي ثطاي وِ اؾت ثَزُ اي اًساظُ

 .قَز هي تمسين هحتطم ذَاًٌسگبى ثِ نفحِ 28 زض ذجطًبهِ

 ٍيؼيت ثِ هطثٌَ گعاضـ اظ ثرف آذطيي قوبضُ ايي زض

 اضائِ رْبى زض فبظي ّبي ؾيؿتن يِ ظهيٌ زض تحميمبت

 هَضز زض قبذم چٌس ثطضؾي ثِ اذتهبل وِ گطزز هي

 ٍ ّب ثطضؾي زاضز آهبزگي ذجطًبهِ. زاضز ايطاى ػعيعهبى وكَض

 ٍ آهَظقي ػلوي، ٍيؼيت هَضز زض ضا هرتلف ّبي تحليل

 چبح ثِ ايطاى زض فبظي ّبي ؾيؿتن يِ ظهيٌ زض پػٍّكي

 .ثطؾبًس

 پٌذهست )هيبى  ضاّجطزي يِ ثطًبه چٌيي ّن قوبضُ، ايي زض

 اًتظبض اًزوي اػًبي اظ. اين ًوَزُ زضد ضا اًزوي (ِ ؾبل

 ؾٌس، ايي زض هٌسضد اّساف تحمك ضاؾتبي زض ضٍز هي

 .ًوبيٌس تالـ ٍ ّوىبضي

 ؾطزثيط     

 ؾيس هحوَز َبّطي        

ّاي فازي در جْاى  جايگاُ ًظريِ سيستن

 (سَم)بخص 

 هَضززض گعاضـ اًزوي  ثرف ؾَم ٍ ًْبييزض ايي لؿوت، 

ّبي  ي ؾيؿتن رْبى زض ظهيٌِتحميمبت اًزبم قسُ زض 

،  (2011تب هبُ زّن ؾبل  2000ّبي  ي ؾبل زض ثبظُفبظي )

زاًكگبُ ٍ هَؾؿِ  46اؾبهي ، 1 رسٍل .َزق هياضائِ 

ي  پػٍّكي ثطتط وكَض ضا زض اضتجبٌ ثب چبح همبلِ زض ظهيٌِ

 قسُ چبح همبالت ولّبي فبظي ثِ ّوطاُ تؼساز  ؾيؿتن

 زّس. ّب ًكبى هي ٍ اػًبي ّيبت ػلوي آىتَؾ

 ٌِيسه در زاىيا تزتزپژٍّطی ٍ هَسسِ  داًطگاُ 46 فْزست: 1جذٍل 

 2011تا اٍاخز سال  يفاس يّا ستنيس ًظزيِ تحقيقات

اد
ؼذ

ت
ت 

اال
هق

 

 داًطگاُ يا هَسسِ ًام

ف
دي

ر
 

940 Daneshgahe Azad Eslami 1 

565 University of Tehran 2 

454 Amirkabir University of Technology 3 

410 Sharif University of Technology 4 

371 Iran University of Science and Technology 5 

248 Daneshgah-e-Khajeh Nassir-o-dine Toosi 6 

192 Ferdowsi University of Mashhad 7 

154 Daneshgahe Shahid Bahonar-e-Kerman 8 

154 Daneshgahe Tarbiat Modares 9 

133 Shiraz University 10 

108 Isfahan University of Technology 11 

100 Daneshgahe Yazd 12 

98 Daneshgahe Tabriz 13 

60 University of Isfahan 14 

55 Shahrood University of Technology 15 

54 Imam Khomeini International University 16 

53 Urmia University 17 

52 Daneshgahe Mazandaran 18 

52 Shahid Beheshti University 19 

52 Shiraz University of Technology 20 

49 IPM 21 

43 Iran Telecommunication Research Center, 22 

41 Shahed University 23 

34 Tarbiat Moallem University 24 

33 Petroleum University of Technology, Tehran 25 

31 Daneshgah-e-Semnan 26 

31 Shahid Chamran University of Ahvaz 27 

30 University of Mazandaran 28 

27 University of Birjand 29 

23 Payame Noor University 30 

23 Babol Noshirvani University of Technology 31 

22 Tehran University of Medical Sciences 32 

21 University of Sistan and Baluchistan 33 

20 University of Kurdistan 34 

16 Alzahra University 35 

16 Allame Tabatabaei University 36 

15 Sahand University of Technology 37 

14 Power and Water University of Technology, 
Tehran 

38 

14 Bu Ali Sina University 39 

13 Malek Ashtar University of Technology 40 

13 Zanjan University 41 

12 University of Tafresh 42 

12 Damghan University of Basic Sciences 43 

12 Razi University 44 

12 University of Mohaghegh Ardebili 45 

10 Shahrekord University 46 
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وليِ هزوَع  ) ّبي آظاز اؾالهي زض ايي فْطؾت، زاًكگبُ

، تْطاى، نٌؼتي اهيطوجيط، نٌؼتي قطيف ٍ ػلن ٍ ٍاحسّب(

ّبي اٍل تب پٌزن ّؿتٌس.  نٌؼت ايطاى ثِ تطتيت حبئع ضتجِ

ّبي فبظي وِ  ي پطاضربع ضا زض ؾيؿتن ، زُ همبل2ِرسٍل 

اضائِ  2012ب ت 1977ي  تَؾٍ پػٍّكگطاى ايطاًي زض ثبظُ

الِ  زّس. گفتٌي اؾت هطحَم زوتط ٍلي اًس، ًكبى هي قسُ

ي زوتطي ذَز ضا ظيط ًظط پطٍفؿَض ظازُ زض  َحبًي وِ زٍضُ

زاًكگبُ ثطولي ؾپطي ًوَزًس، زض نسض ايي رسٍل لطاض 

ضا ثط حؿت  ايطاًيثٌسي پػٍّكگطاى  ، ضتج3ِرسٍل  زاضًس.

 زض فبظي يّب ؾيؿتن ي ظهيٌِ زض ي وِهمبالت ول تؼساز

 چبح 2011 ؾبل تب 2000 زض ثبظُ ّب ؽوٌفطاً ٍ  هزالت

 زّس. ًكبى هي ،اًس زُوط

(زاًكگبُ قْيس ثْكتي)ضرجؼلي ثطظٍيي   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2زض رسٍل 

 
 
 
 
 
 

 

 ي : تؼذاد کل هقاالت چاج ضذُ هحققاى ايزاًی در سهي3ٌِذٍل ج

 2011 تا 2000 ي  تاسُدر ّا فاسي در هجالت  ٍ کٌفزاًس ّايسيستن

 تؼذاد

 هقالِ
 داًطگاُ/ هَسسِ

ٍ ًام  

خاًَادگی ًام   

ف
ردي

 

70 University of  Yazd Davvaz, B. 1 

37 Daneshgahe Azad Eslami 
Allahviranloo

, T. 
2 

37 Imam Khomeini 
International University 

Abbasbandy, 
S. 

3 

33 University of Tehran Lucas, C. 4 

27 Daneshgahe Shahid 
Bahonar-e-Kerman 

Mashinchi, 
M. 

5 

26 Islamic Azad University Niknam, T. 6 

25 Daneshgahe Azad Eslami Saadati, R. 7 

21 University of Tehran Azadeh, A. 8 

21 University of Tehran Araabi, B.N. 9 

20 Amirkabir University of 
Technology 

Menhaj, 
M.B. 

10 

19 University of Tehran 
Tavakkoli-

Moghaddam
, R. 

11 

17 Amirkabir University of 
Technology 

Khorram, E. 12 

17 Amirkabir University of 
Technology 

Zarandi, 
M.H.F. 

13 

 2012-1976 يّاسال یط در يفاس يّاستنيس در یزاًياپژٍّطگزاى  ارجاع پز يِهقال: دُ 2جذٍل 

ف
دي

 ر

هقالِ ػٌَاى  ػٌَاى هجلِ ًَيسٌذگاى 
 تاريخ

 اًتطار
Vol Issue 

تؼذادکل 

 ارجاػات

هتَسط 

ارجاػات 

 در سال

1 
Fuzzy Model of Document-

Retrieval Systems 
TAHANI, V. 

Information Processing 
and Management 

1976 12 3 77 2.14 

2 

Fuzzy Multiobjective Linear 

Model for Supplier Selection in 

a Supply Chain 

Amid, A.; 

Ghodsypour

, S. H.;  

International Journal of 
Production Economics 

DEC 

 2006 
104 2 77 12.83 

3 
Linear Programming with Fuzzy 

Variables 

Maleki, HR; 

Tata, M; 

Mashinchi, 

M. 

Fuzzy Sets & Systems 
JAN 

2000 
109 

 

1 
68 5.67 

4 

Extension of The TOPSIS 

Method for Decision-Making 

Problems With Fuzzy Data 

Jahanshahlo

o, G. R.; 

Lotfi, F. H. 

Applied Mathematics and 
Computation (AMC)  

OCT  

2006 
181 2 64 10.67 

5 

Hybrid Adaptive Fuzzy 

Identification and Control of 

Nonlinear Systems 

Hojati, M; 

Gazor, S 
IEEE Transaction on Fuzzy 

Systems 

APR 

 2002 
10 2 62 6.20 

6 
Conceptual-Framework for 

Fuzzy Query Processing 
TAHANI, V. 

Information Processing 
and Management 

1977 13 5 61 1.74 

7 Fuzzy H-V-Groups Davvaz, B. Fuzzy Sets & Systems 
JAN  

1999 
101 1 61 4.69 

8 
On The Intuitionistic Fuzzy 

Topological Spaces 

Saadati, R; 

Park, J.H. 
Chaos Solutions 

JAN  

2006 
27 2 57 9.50 

9 

Day-Ahead Price Forecasting of 

Electricity Markets by a New 

Fuzzy Neural Network 

Amjady, N. 
IEEE Transaction on Power 

System 

MAY  

2006 
21 2 55 9.17 

10 
(,  q)-Fuzzy Subnear-

RingsAnd Ideals 
Davvaz, B. Soft Computing 

FEB  

2006 
10 3 49 8.17 
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17 Daneshgahe Tarbiat 
Modares Tehran 

Zahedi, 
M.M. 

14 

17 Daneshgah-e-Khajeh Nassir-
o-dine Toosi 

Teshnehlab, 
M. 

15 

15 Daneshgahe Shahid 
Bahonar-e-Kerman 

Maleki, H.R. 16 

15 Isfahan University of 
Technology 

Taheri, S.M. 17 

15 Amirkabir University of 
Technology 

Ghatee, M. 18 

15 Daneshgahe Elm va Sanat e 
Iran 

Ghazanfari, 
M. 

19 

14 Daneshgahe Shahid 
Bahonar-e-Kerman 

Yaghoobi, 
M.A. 

20 

14 University of Tehran Kerachian, R. 21 

14 University of Tehran Sabei, M. 22 

14 Daneshgahe Shahid 
Bahonar-e-Kerman 

Eslami, E. 23 

12 University of Tehran Rabbani, M. 24 

12 Daneshgahe Azad Eslami Otadi, M. 25 

12 University of Mazandaran Nasseri, S.H. 26 

12 Urmia University Khoei, A. 27 

12 University of Tabriz 
Zarghami, 

M. 
28 

12 Islamic Azad University Ezzati, R. 29 

12 Babol Noshiravani University 
of Technology 

Hedayati, H. 30 

11 Shiraz University Roopaei, M. 31 

11 Daneshgahe Azad Eslami Sedghi, S. 32 

11 Daneshgahe Azad Eslami Asady, B. 33 

11 Sharif University of 
Technology 

Sadati, N. 34 

11 University of Tehran Azadeh, A. 35 

11 Daneshgahe Azad Eslami Shobe, N. 36 

10 Sharif University of 
Technology 

Alasty, A. 37 

10 Amirkabir University of 
Technology 

Dehghan, M. 38 

10 Daneshgahe Shahid 
Bahonar-e-Kerman 

Parchami, A. 39 

10 University of Tehran Ameri, R. 40 

10 Sharif University of 
Technology 

Mahdavi-
Amiri, N 

41 

10 Mazandaran University Mahdavi, I 42 

9 Shahid  Beheshti University 
Borzooei, 

R.A. 
43 

9 University of Mohaghegh 
Ardebili 

Shayanfar, 
H.A. 

44 

9 Amirkabir University of 
Technology 

Hashemi, B. 45 

9 Ferdowsi University of 
Mashhad 

Akbarzadeh-
T, M.R 

46 

9 Amirkabir University of 
Technology 

Hashemi, 
S.M. 

47 

9 Islamic Azad University Saneifard, R. 48 

9 Urmia University Hadidi, K. 49 

9 Daneshgahe Elm va Sanat e 
Iran 

Afshar, A. 50 

 

 ّا هعرفی ضخصيت

 اسفٌذيار اسالهی پرٍفسَر

فبظي، زض ايي ّبي  ؾيؿتني گفتگَ ثب پيكىؿَتبى  زض ازاهِ

اؾتبز ثب  پَض ػطةآلبي زوتط رٌبة قوبضُ گفتگَيي ضا وِ 

اؾتبز زاًكگبُ ، يآلبي زوتط اؾفٌسيبض اؾالهگطاهي رٌبة 

اًزبم زازًس، تمسين  1391زض پبييع  ،قْيس ثبٌّط وطهبى

 .وٌين ذَاًٌسگبى هي

 

 
 اؾفٌسيبض اؾالهي پطٍفؿَض :1 تهَيط

 ٍ تشرگاى اس ضوا اسالهی، دکتز آقاي جٌاب –سَال 

 تا .ّستيذ ايزاى در اسيـف هٌطق سَتاىـک پيص

 در درج تزاي احثِـهص تِ دػَت پذيزش اس تطکز

 زاى،ـاي اسيـف ايـّ سيستن ويـاًجي ِ خثزًاه

 تحصيالت هَرد در اطالػاتی ٍ تَضيحات خَاّين هی

 تا ّوچٌيي ٍ تفزهاييذ هطزح خَدتاى تحقيقات ٍ

 فاسي هٌطق حَسٓ تا هزتثط هَارد در ّايتاى ديذگاُ

 یکَدک دٍراى اس ّستيذ هَافق اگز ذااتت .ضَين آضٌا

 ٍ دٍراى آى يّا یژگيٍ ٍ يپذر خاًَادٓ ،پلنيد تا

 .کٌين آغاس داريذ اگز ّايی خاطزُ

 اؾفٌسهبُ پٌزن ديتبض زض هي قوب، تَرِ ٍ ػٌبيت اظ تكىط ثب

 يا ذبًَازُ زض( وطهبى يلَهتطيو 150) ثبفت قْط زض 1329

 زضؼ لطآى ٍ بتيبييض .ثَز هؼلن پسضم .قسم هتَلس يفطٌّگ
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 فطٌّگ ازاضُ زبزيا اظ پؽ وِ ثَز يوؿبً يياٍل اظ .زاز يه

 هبزضم .ثَز قسُ هكغَل ذسهت ييا ثِ ثبفت قْطؾتبى زض

 .ًكس وِ قَز هؼلن ثَز لطاض عيً

 تبظُ ظهبى آى زض) يزثؿتبً فيپ اظ ليتحه زٍضاى 

 بي ّب ذبًِ  هىتت يربِ ث سيرس نَضت ثِ ييّب وَزوؿتبى

 ٍ زثؿتبى ؾبل قف زٍضاى ،(ثَز قسُ زبزيا آًْب رَاض زض

 اٍل ىليؾ ؾبل ؾِ آى ثِ) طؾتبىيزث اٍل ؾبل ؾِ

 ضا ،يؾبلگ 14 ؾي حسٍز تب يؼٌي ،(قس يه گفتِ طؾتبىيزث

 ٍ ؾبل 6 ظهبى آى زض زثؿتبى زٍضاى) ثَزم ثبفت زض

 ،يياثتسا قكن والؼ ياًتْب زض .(ثَز ؾبل 6 عيً طؾتبىيزث

 وِ وطزًس يه قطوت ييًْب اهتحبى هي زض آهَظاى زاًف

 ثِ هَفميت اظ پؽ ٍ زاقت ّن ؾبل12 يؾٌ قطٌ

 ثِ هصوَض ؾٌي قطٌ اظ هي .يبفتٌس هي ضاُ زثيطؾتبى

 اٍل ضتجِ قبگطز ليزل ثِ ظهبى آى فطٌّگ ؽيضئ زضذَاؾت

 هؼلوبى ٍرَز ًؼوت اظ يياثتسا زٍضُ زض .قسم هؼبف ثَزى

 ّوِ بزي .ثَزم ثطذَضزاض هْطثبى ٍ وفظحوت ذَة، بضيثؿ

 ضٍح يقبز ٍ آهطظـ َلت كبىيثطا ٍ زاضم يه يگطاه ضا آًْب

 بضيثؿ يطاًيزث عيً طؾتبىيزث اٍل ؾبل ؾِ زٍضاى زض .زاضم

 يربّب اظ آًْب اظ يتؼساز .نيزاقت ؿَظزل ٍ فؼبل ثبؾَاز،

 يّب تيفؼبل ذبَط ثِ سيتجؼ رولِ اظ ييّب ػلت ثِ طاىيا گطيز

 يّب والؼ رعثِ .ثَزًس آهسُ ثبفت ثِ هزبظ طيغ يبؾيؾ

 قس يه ليتكى آهَظاى زاًف ٍ آًبى حًَض ثب يرلؿبت زضؼ،

 يبزيظ بضيثؿ ووه يػوَه ٍ يػلو اَالػبت فيافعا ثِ وِ

 .زاقت

 فيپ اظ كتطيث يبييض ثِ هي ػاللِ طؾتبىيزث ؾَم ؾبل زض

 ضا يبييض ضقتِ ٌنيٍالس ٍ طاىيزث كيتكَ ثِ .گكت بىيًوب

( زٍم ىليؾ) طؾتبىيزث زٍم ؾبل ؾِ زض ليتحه ازاهِ يثطا

 يؼيَج ضقتِ فمٍ ثبفت قْط زض چَى ٍ وطزم اًتربة

 .آهسم وطهبى قْط ثِ زاقت ٍرَز( يوًٌَ يتزطث هؼبزل)

 يٌيذو اهبم) يپْلَ طؾتبىيزث زض ضا پٌزن ٍ چْبضم ؾبل

 زٍضاى وِ ذَاّطم ثب ؾبل زٍ ييا زض .ًوَزم ليتحه( يوًٌَ

 ؾبل زٍ ييا زض .وطزم يه يظًسگ گصضاًس يه ضا هؼلن تيتطث

 ثبؾَاز ٍ فؼبل زلؿَظ، بضيثؿ طاىيزث ٍرَز ًؼوت اظ عيً

 آًْب يثطا ٍ قبز يضٍح اًس ضفتِ وِ آًْب يثطا .ثَزم ثطذَضزاض

 .زاضم آضظٍ ػوط ََل ٍ يؾالهت ّؿتٌس وِ

 يطيبزگي ٍ كطفتيپ هٌظَض ثِ طؾتبىيزث قكن ؾبل يثطا

 تْطاى 1 قوبضُ يذَاضظه طؾتبىيزث( تٌَع سيقب بي ٍ) ثْتط

 طؾتبىيزث ؾِ اظ يىي طؾتبىيزث ييا .وطزم اًتربة ضا

 4 طؾتبىيزث ييا قكن والؼ .ثَز تْطاى ظهبى آى هكَْض

 آهَظاى زاًف اظ يّوگ جبًيتمط هب قؼجِ وِ زاقت قؼجِ

 .ثَزًس يقْطؾتبً هوتبظ

 طاىيزث ّوِ وِ ََضي ثِ ثَز فكطزُ بضيثؿ ؽيتسض تيٍيؼ

 يٍضٍز يّب آظهَى اظ يثؼً يثطگعاض ذبَط ثِ زاقتٌس ػاللِ

 وٌىَض .وٌٌس توبم ضا ّب زضؼ اؾفٌس آذط تب ّب زاًكگبُ

 زض قطوت يثطا ٍ قس يه ثطگعاض رسا رسا ّب زاًكگبُ يٍضٍز

 ٍ نيوطز يه ؾفط هرتلف يقْطّب ثِ يؿتيثب اهتحبى

 يثؼً .ًجَزًس بزيظ اهطٍظ هخل ّن تْطاى قْط يّب زاًكگبُ

 آظهَى جْكتياضز لياٍا بي ييفطٍضز اٍاذط زض ّب زاًكگبُ اظ

 زض تب وطزًس يه يؾؼ آهَظاى زاًف ٍ وطزًس يه ثطگعاض

 ازاهِ ٍ ذَز يلجَل تب وٌٌس قطوت هرتلف يّب آظهَى

 .قَز ضاحت بلكبىيذ يػجبضت ثِ ٍ وٌٌس ييتًو ضا ليتحه

 يپْلَ) طاظيق زاًكگبُ آظهَى زض وِ ثَزم يوؿبً اظ ّن هي

 ضقتِ زض ٍ طزمو قطوت 1347 ؾبل ييفطٍضز اٍاذط( ؾبثك

 بضيثؿ زِيًت ييا اظ .قسم طفتِيپص زاًكگبُ آى يبييض

 بتيبييض هَضز زض بزيظ ٌىِيا ثسٍى ٍ قسم ذَقحبل

 هؼلن ثرَاًن، يبييض وِ ثَزم هٌس ػاللِ ثساًن زاًكگبّي

 وِ ييّب نحجت زض .زّن ازاهِ قَز هي وِ يربي تب ٍ قَم

 ثطاظا ضا ام ػاللِ كِيّو زاقتن، يا هسضؾِ زٍؾتبى ثب

 اٍل ىليؾ زٍضاى يّب يّوىالؾ اظ يبضيثؿ .وطزم يه

 ضا يؼيَج ضقتِ ٍ هبًسًس ثبفت قْط زض وِ طؾتبىيزث

 ػاللِ ٍ پكتىبض زضذكبى، اؾتؼساز ليزل ثِ وطزًس اًتربة

 وؿَت زض اوٌَى ّن ٍ بفتٌسي ضاُ يپعقى يّب ضقتِ ثِ

 .هؿتسام ػوطقبى .هكغَلٌس ذسهت ثِ هبّط پعقىبى
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 ثبفت آهَظاى زاًف يلجَل تؼساز نيًوب يه يآٍضبزي رب  ييا زض

 آى تيروؼ ًؿجت ثِ ّب زاًكگبُ يٍضٍز يّب آظهَى زض

 .اؾت ثَزُ ظثبًعز كِيّو

 دٍراى اس کٌيذ لطف .هوٌَى تسيار تَضيحاتتاى اس

 ًيش سهاى آى ذياسات ٍ ارضذ یکارضٌاس ٍ یکارضٌاس

 .تگَييذ ها تزاي

 ضا يبييض ضقتِ ٍ قسم زاًكگبُ ٍاضز 1347 هْطهبُ زض هي

 ؿبًؽيل زٍضاى زض هي هكبٍض اؾتبز .وطزم قطٍع

 آى زض وِ ثَزًس بىيرؼفط هحوَز زوتط يآلب( يوبضقٌبؾ)

 اؾتبز اوٌَى ّن ٍ ثَزًس ؿبًؽيل فَق يزاًكزَ ظهبى

 تبظُ يبييض ؿبًؽيل فَق زٍضُ .ّؿتٌس ىبيآهط زض زاًكگبُ

 يَ يثطا تْطاى زاًكگبُ اظ يبًيزاًكزَ وِ ثَز قسُ زبزيا

 يهْس زوتط يآلب رولِ اظ ثَزًس آهسُ طاظيق ثِ زٍضُ ييا

 زٍضُ .ثَزًس هكغَل ّن يبييض ؽيتسض ثِ وِ پَض ليضرجؼ

 يتؼساز آهسى ثب ههبزف طاظيق زاًكگبُ زض هب يوبضقٌبؾ

 وِ ثَز زاًكگبُ ييا ثِ يذبضر يبييض هسضؼ يبزيظ

 هب يترهه زضٍؼ اظ يبضيثؿ هتأؾفبًِ بي ذَقجرتبًِ

 ييا اظ 51 ؾبل .قس يه ؽيتسض يؿياًگل ثِ لوبه ََضثِ

 ؿبًؽيل فَق زٍضُ ٍاضز ثالفبنلِ ٍ گطفتن ؿبًؽيل زاًكگبُ

 اگط يوبضقٌبؾ زٍضاى زض .قسم يبييض( اضقس يوبضقٌبؾ)

 زضٍؼ هؼسل ٍ ثَزم يذَث يزاًكزَ ًجبقس فيتؼط

 يگطاه ضا ظهبى آى اؾتبزاى بزي .ثَز اٍل ضتجِ ام يبييض

 وٌن يه بزي ٍنبل هٌَچْط زوتط يآلب اظ هرهَنبً .زاضم يه

 زض ٍ وطزًس يه ؽيتسض اػساز ِيًظط ٍ يبييض عيآًبل وِ

 بضيثؿ ًفف ،يبييض ٍ يػلو يّب تيقره زّيقىل

 اظ .ثَزًس طيؾرتگ ٍ كيزل بضيثؿ كبىيا .وطزًس فبيا يهبًسً

 اهتحبى هي زض وِ اؾت ييا كبىيا ثب هي ذبَطات ييثْتط

 ضا زازًس ٍ 37 ًوطُ 35هي اظ ثِ  كبىيا ،اػساز ِيًظط زضؼ

 .وطزًس كيتكَ بضيثؿ هطا

 ليتحه هكغَل 1353 ؾبل ذطزاز تب 1351 ؾبل هْطهبُ اظ

 زٍضُ ييا زض ليتحه .ثَزم يبييض اضقس يوبضقٌبؾ زٍضُ زض

 ٍرَز ًبهِ بىيپب ٍ ثَز زضٍؼ يتؼساز گصضاًسى قبهل

 ٍ هُبلؼِ يثطا ضا يهمبالت اؾتبزاى اظ يثؼً الجتِ .ًساقت

 اوخط ّن زٍضُ ييا زض .زازًس يه بىيزاًكزَ ثِ يپػٍّك وبض

 ظثبى ثِ ؽيتسض ّن ٍ ّب وتبة ّن .ثَزًس يذبضر هب اؾتبزاى

 زض ٍ قسم ليالتحه فبضؽ 1353 ذطزاز زض .ثَز يؿياًگل

 وبض هكغَل يهطث ػٌَاىثِ ؾبل 3 هست ثِ زاًكگبُ ّوبى

 ييا زض .گصضاًسم عيً ضا يؾطثبظ ذسهت يوي زض وِ قسم

 هرتلف يّب ضقتِ يثطا ضا يػوَه يبييض زٍضؼ هست

 .ثَز ياضظقوٌس بضيثؿ تزطثِ وِ وطزم يه ؽيتسض زاًكگبُ

 ّوگي ثب وِ زاقتن يذَث ّوىبضاى ٍ زٍؾتبى هست ييا زض

 زوتط ثِ آًْب ثيي اظ .اؾت ثطلطاض ّب زٍؾتي ًيع اوٌَى ّن آًْب

 ييثْتط اظ ّوچٌبى وِ وٌن هي اقبضُ پَضثْطام يَؾف

  .ّؿتٌس زٍؾتبى

 ٍ کزديذ؟ اقذام يدکتز دٍرٓ تزاي کِ ضذ چطَر

 چگًَِ؟

 يثطا ػاللِ طاظيـق گبُـزاًك آهَذتگبى زاًـف يِ ّو جبًيتمط

 ضقتِ ثِ ٍضٍز ياثتسا اظ ّن هي زاقتٌس، ليتحه ازاهِ

 زض .ٌنـو يَ ضا يػلو ساضدـه َاؾتـذ يه زلن يبييض

 ثِ بىـيآث ؿبًسضـالى ؿَضـپطٍف اضقس يٌبؾـوبضق بلـؾ طـآذ

 ثِ يتبًـتبثؿ تطم زض ؽيتسض يثطا طاظيـق گبُـزاًك زػَت

 زض ٍ زاز يه  زضؼ يبييض هٌُك بىـكيا .آهسًس طاىيا

 ظهبى ّوبى زض .ثَز مـهتره عيً بـّ هزوَػِ يِ يطـًظ

 فطؾتبزم بيبـتم ىبـيآهط زض هرتلف يّب گبُـزاًك يثطا هي

 هي ٍ ازًسز طـيپص َايآ يبلتيا گبُـزاًك رولِ اظ تب چٌس وِ

 ٍ ثَزًس بـآًز اؾتبز وِ بىيآث تطـزوآلبي  ثب ييآقٌب ػلت ثِ

ٍآهبض  يبييض يِ ضقت زض گبُـزاًك ييا زض يزٍؾتبً وِ ييا

 ٍاضز 1356 ؾبل زض ،زاقتن پبضؾيبىاظ رولِ زوتط احوس 

 ي زٍضُ زض يهتؼسز يّب زضؼ .قسم َايآ يبلتيا گبُـزاًك

 وِ ييرب تب اقتنز زٍؾت بضيـثؿ .طفتنـگ يتطـزو َظــآه

 ّبيبذِـق ٍ ثبقن  زاًكزَ هرتلف زضٍؼ زض تَاًن يه

 .طميثگ بزي ضا بتيبييض هرتلف
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 بزيظ احتوبل ثِ) زاقتن يبييض عيآًبل ثِ يبزيظ ػاللِ

 بتيبييض ّبيزضؼ( ثَز ٍنبل زوتط ؽيتسض ام عُياًگ

 ّبيزضؼ زٍضُ ييا زض ذالنِ .سميپؿٌس يه ًيع ضا يثطزضوب

 رجط، يػسز عيآًبل ،يتبثؼ عيآًبل ،يميحم عيآًبل زض ثؿيبضي

 ّب، هزوَػِ ِيًظط ،ؾبظيٌِيثْ ،يوبتگَض ِيًظط هٌُك،

 قسم هتَرِ زضٍؼ ييا توبم زض .گصضاًسم ... ٍ هرتلٍ عيآًبل

 تفىيه وِ اؾت يذبن ًظن هي ٍ ول هي بتيبييض وِ

 آًْب زٍض يّب يوك ذٍ ٍ اؾت زقَاض آى هرتلف هَيَػبت

 ثب ثَز آهسُ ثَرَز هي زض وِ يتفىط .ًساضز يبتيح ًمف

 گفت يه كِيّو اٍ .ثَز ؾبظگبض زاقت بىيآث پطٍفؿَض ًچِآ

 هطوع زض اٍ الجتِ .اؾت ٍاحس ول هي بتيبييض وِ

 ثس .قٌبذت يه ضا ّوِ ٍ ثَز وطزُ وبض يبييض هَيَػبت

 ثطق يهٌْسؾ ضقتِ ليالتحه فبضؽ اٍ وِ سيثساً ؿتيً

 ٍ يبييض ضقتة ل،يتحه ازاهِ يثطا وِ ثَز تْطاى زاًكگبُ

 زض .ثَز وطزُ اًتربة ضا هٌُك ٍ ّب هزوَػِ ِيًظط ّن آى

 ّب هزوَػِ ِيًظط زض كبىيا ثب وِ قسم هٌس ػاللِ نَضت ّط

 قبهل وِ ربهغ اهتحبى گصضاًسى اظ پؽ .وٌن وبض هٌُك ٍ

 يوبضثطز يتبثؼ عيآًبل هٌُك، رجط، ،يبييض عيآًبل هَيَػبت

 گصضاًسى ثب ّوطاُ ضا ذَز يميتحم وبض ثَز، يؾبظ ٌِيثْ ٍ

 ؾبل زض .وطزم قطٍع ّب هزوَػِ ِيًظط زض يكتطيث زضٍؼ

 5 زٍضُ ييا زض .قسم ليالتحه فبضؽ زاًكگبُ آى اظ 1361

 ؽ،يتسض ىؿبلي الجتِ .وطزم يه ّن ؽيتسض اثتسا اظ ؾبلِ

 ييا زض .َزث (.Ph.D) يزوتط زٍضُ گصضاًسى ٍيقطا اظ ييرع

 زٍ تطم ّط زض) سياؾبت تَؾٍ يليتحه تطم يّب گعاضـ زٍضُ

 گعاضـ ثرف ؽيضئ َطف اظ قسُتؼييي هرتلف سياؾبت ثبض

 زاز يه ّب گعاضـ ييثْتط اظ ًكبى( زازًس يه ؽيتسض

 آى زض يهطث ػٌَاىثِ ضا آذط تطم قس ذَاؾتِ وِ ََضيثِ

 يثطا ثَز يگطيز تزطثِ ّن ييا ٍ وٌن ؽيتسض ثرف

 .ؽيتسض ٍ يطيبزگي

 اگز ضوي در داضتيذ؟ ّن تذريس سهاًی چِ اس

 .تفزهاييذ داريذ سهيٌِ ايي در ّن ايخاطزُ

 زٍضُ زض .وطزم يه ؽيتسض طؾتبىيزث ظهبى اظ جبًيتمط هي

 هؼلن .وطزم يه ؽيتسض طاظيق يّب طؾتبىيزث زض ًيع ؿبًؽيل

 زضٍؼ ؿبًؽيل فَق زٍضاى زض .ام ثَزُ ّن اًكبء ٍ اهال

 ََض ييّو ٍ وطزم يه ؽيتسض زاًكگبُ زض يػوَه بتيبييض

 زض .ثَزم قسُ اًتربة وبض ييا يثطا وِ ثَزى يهطث ظهبى زض

 ضا يبييض زضٍؼ عيً َايآ يبلتيا زاًكگبُ زض يزوتط زٍضُ

 وِ اؾت بزيظ آًمسض ؽيتسض ثِ هي ػاللِ .وطزم يه ؽيتسض

 ووجَز احؿبؼ ًسّن اًزبم ضا وبض ييا ّن يوَتبّ هست اگط

 ًىبت ٍ بتيتزطث ؽيتسض اظ كِيّو .وٌن يه يافؿطزگ ٍ

 يطيبزگي هي ؽيتسض .ام گطفتِ بزي ياذالل يحت ياضظقوٌس

 .اؾت زٍَطفِ

 زض تسضيؽ اٍل ضٍظّبي اظ ذبَطُ يه ذبَطُ، هَضز زض

 يؾؼ ّوِ هؼوَالً ؽيتسض يضٍظّب يياٍل زض  .زاضم زاًكگبُ

 .نيوٌ ؽيتسض نيا وطزُ آهبزُ وِ ضا يهُبلج توبم نيوٌ يه

 طاظ،يق زاًكگبُ زض ؽيضتس يضٍظّب يياٍل زض سيآ يه بزمي

 ثَزم، ًَقتِ يحت ٍ ثَزم وطزُ آهبزُ وِ يهُبلج اظ يىي

 .ثَز يتْ هزوَػِ هفَْم ٍ فيتؼط آى ٍ وطزم فطاهَـ

 ييا چگًَِ زاًؿتن يًو ضفتن، ؽيتسض يثطا وِ ثؼس رلؿِ

 .ثَزم ًبضاحت يليذ ثبثت ييا اظ ٍ وٌن ضاهُطح هَيَع

 گذار زيأثت افزاد یکساً چِ ضوا ليتحص ٍ یسًذگ در

 تَدًذ؟

 ّب تيهَفم وِ زاضًس زذبلت اًؿبى يظًسگ زض يبزيظ ػَاهل

 ذبًَازُ يؼيَج ََضثِ .آًْبؾت اظ هتأحط ّب آى ػسم بي ٍ

 هؼلوبى ّب آى اظ ثؼس ٍ ثطازضاى ٍ ذَاّطاى هبزض، پسض، قبهل

 ًفط زٍ زٍضُ ييا زض هرهَنبً طؾتبىيزث زٍضُ ،يياثتسا زٍضُ

 يوبضقٌبؾ زٍضاى زض ،يارتوبػ ػلَم ٍ يبييض طاىيزث اظ

 هطحَم يزوتط ظهبى زض ٍ ٍنبل هٌَچْط زوتط هطحَم

 يظًسگ زض .اًسزاقتِ ضا ًمف ثيكتطيي بىيآث پطٍفؿَض

 اظ .زاضز ٍ زاقتِ ؾبظًسُ بضيثؿ ًمف ّوؿطم ًيع هكتطن

 الْبم كِيّو ًيع اضروٌسم ّوىبضاى ٍ ذَة زٍؾتبى

 ثب ضا افطاز ٍ لػَاه اظ چىساميّ ّطگع .طميگ يه ٍ ام گطفتِ
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 طيتمس آًْب اظ ٍ وٌن يًو فطاهَـ اًسن ّطچٌس طيتأح

 .وٌن يه

 ٍ ّوسز خاًَادُ، هَرد در ضَدهی دکتز آقاي

 دّيذ؟ تَضيح ًيش تاىيّا تچِ

 هْطا ذبًن ؾطوبض ّوؿطم .وطزم اظزٍاد 1357 ؾبل زض هي

 .اؾت ثَزُ فساوبض ٍ ٍفبزاض هْطثبى، يبضي كِيّو يليرل

 تحول ٍ يثعضگَاض َىيهس ضا نيّب تيهَفم اظ يبضيثؿ

 وَزوبى ػبقك اٍ .زاًن يه اٍ َطف اظ يظًسگ وبتيًبهال

 يثطا كيتحم ٍ آهَظـ نطف ضا ذَز اٍلبت كتطيث ٍ اؾت

 ؾبلِ 30 ياٍل وِ نيزاض پؿط فطظًس ؾِ هب .سيًوب يه وَزوبى

 29 يزٍه .وٌس يه وبض ٍ زاضز ثطق يهٌْسؾ ؿبًؽليفَق

  پؿب زٍضُ زض كيتحم هكغَل ٍ زاضز يبييض يزوتطا ؾبلِ

 ثط وبض هكغَل ٍ اؾت غينٌب هٌْسؼ يؾَه ٍ اؾت يزوتط

 .اؾت فَىيآ يوبضثطزّب يضٍ

  ايذ؟ داضتِ يیاجزا سَاتق چِ

 سيقْ زاًكگبُ زض ذسهت ؾبل 30 اظ فيث هست زض

 ،يبييض ثرف بؾتيض ليلج اظ ييّب تيهؿؤٍل ثبٌّطوطهبى

 زاًكىسُ يقآهَظ هؼبٍى ،يهبّبً يپػٍّك هطوع بؾتيض

 ػْسُ ثط ضا زاًكگبُ يزضؾ يعيض ثطًبهِ هؿؤٍل ػلَم،

 .امزاقتِ

 رياضيات هَضَع تِ ّستيذ، هَافق اگز .خَب تسيار

 ٍ رياضيات تا ضوا آضٌايی .تپزداسين فاسي هٌطق ٍ

 تَد؟ سهاًی چِ اس ٍ چگًَِ يفاس هٌطق

 فبظي يّب هزوَػِ ِيًظط وال ٍ يفبظ ٍاغُ ثب وِ ثبض يياٍل

 زض ام يا زٍضُ ّن ٍ زٍؾتبى اظ يىي تَؾٍ مقس آقٌب

 ثطق يهٌْسؾ يزوتط يزاًكزَ اٍ .ثَز َايآ يبلتيا زاًكگبُ

 يبييض ثِ هطثٌَ وِ ضا يهُبلج ذَاؾت هي اظ يضٍظ .ثَز

 هطٍض ّن ثب ثَز وطزُ ثطذَضز آى ثب همبلِ هي زض ٍ اؾت

 وِ ثَز يفبظ يّب هزوَػِ اظ نحجت همبلِ ييا زض .نيوٌ

 .ثَز 1356 ؾبل ظهؿتبى زض ٍالؼِ ييا .ثَز زُوط هُطح ظازُ

 ٍ نيزاز لطاض يثطضؾ ٍ ثحج هَضز ضا همبلِ هُبلت ّن ثب هب

 ثب هَارِْ يثطا ياِ يًظط قسم هتَرِ وِ ثَز ثبض يياٍل

 ييهجٌب تَاًس يه ِيًظط ييا ٍ زاضز ٍرَز هجْن نيهفبّ

 .زاقت ازاهِ يهست يثطا يّوىبض ييا .ثبقس زاقتِ يبييض

 اظ يپػٍّك وبض يثطا ضا يهمبالت وِ ثؼس ؾبل زٍ زحسٍ سيقب

 هُبلؼِ ثَز گطفتِ لطاض بضمياذت زض بىيآث زوتط َطف

 زض كبىيا ثب ضا يفبظ هَيَع وِ سيضؾ ًظطم ثِ وطزم يه

 هتَرِ وطزم نحجت اٍ ثب هَيَع ييا اظ يٍلت .ثگصضام بىيه

 .زاضز ييآقٌب يذَث ثِ ظازُ ََض ييّو ٍ هفَْم ييا ثب قسم،

 يّب قبگطزيّن اظ ػؿىطظازُ يلُف پطٍفؿَض وِ نبًهرهَ

 اؾت ثَزُ تْطاى زاًكگبُ ثطق يهٌْسؾ زض اٍ ليتحه زٍضاى

 يىي .اًس آهسُ ىبيهطآ ثِ ليتحه ازاهِ لهس ثِ زٍ ّط ٍ

 ضا ّب ؿتنيؾ ليتحل ٍ ِيتزع يگطيز ٍ ّب هزوَػِ ِيًظط

 .وٌس يه اًتربة

 
  ظازُ پطٍفؿَض ثِ ّوطاُاؾالهي  پطٍفؿَض :2 تهَيط

 زاًكگبُ زض يفبظّبي  ي ؾيؿتن ًظطيِ ؾبل ييچْلو فيّوب)

 (2005زض ؾبل  يثطول-بيفطًيوبل

 وِ يّبي وٌفطاًؽ اظ يىي زض وِ وِ وطز ًمل بىيآث زوتط

 زض وِ وٌس يه كٌْبزيپ اٍ ثِ ظازُ ثَزًس،  سُيز ضا گطيّوس

 طزيپص يًو اٍ يٍل وٌس يّوىبض اٍ ثب ،يفبظ يمبتيتحم ٌِيظه

 .وٌس يًو ياضظق زٍ ٍ هٌؿزن لبَغ، يبييض هٌُك اظ زل ٍ

 وِ وٌسهي سايپ ذبتوِ اٍ رولِ ييا ثب آًْب يگفتگَ گَيب
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 ثب هي يانل وبض ّطچٌس ط؟يذ بي يثل نييثگَ سيثب ثبالذطُ

 تع يٍل ثَز يبييض هٌُك ٍ ّب هزوَػِ ِيًظط زض بىيآث زوتط

 زض يزضؾت يّب اضظـ وِ اؾت يهٌُم قبهل هي يزوتط

 هطتت رعئب هزوَػِ هي اظ يذبن يّب هزوَػِ طيظ آى

 هَضز ضا زِيًت ن،يهفبّ ٌگيفَضؾ يّب َُيق ثب ٍ ّؿتٌس

 .نيا زازُ لطاض يثطضؾ

 ؾبل چٌس تب آهسم طهبىـو گبُـزاًك ثِ وِ 1361 ؾبل اظ

 ٍ بـّ هزوَػِ طيِـًظ ؽيتسض يثطا يفطنت آى اظ پؽ

 رجط ع،يآًبل يّب زضؼ هي ّب ؾبل آى زض .بهسيً ثَرَز هٌُك

 يانل يّب زضؼ ّب ييا .وطزم يه ؽيتسض ضا يتَپَلَغ ٍ

 يبييض هٌُك ٍ ّب هزوَػِ ِيًظط يّب زضؼ ٍ ثَزًس

 ّن ٌَّظ الجتِ ٍ ثَزًس ياًتربث ٍ يبضياذت يّب زضؼ

  .ّؿتٌس

 غاپي اظ يچ ييهبق زوتط يآلب وِ يظهبً وطهبى زاًكگبُ زض

 ِيًظط ثحج ثطگكتٌس وطهبى ثِ يزوتط زٍضُ اظ پؽ

 ثِ يا ػسُ ٍ قس آغبظ آى يوبضثطزّب ٍ يفبظ يّب ػِهزوَ

 زٍضُ يزاًكزَ يياٍل وِ يََض ثِ قسًس هٌس ػاللِ وبض ييا

 وطهبى زاًكگبُ اظ( يظاّس زوتط آلبي) طاىيا يبييض يزوتط

 ثب ضا ذَز ًبهِ بىيپب يچ ييهبق زوتط يآلب ييضاٌّوب تحت

 ًيع آى اظ پؽ .زضآٍضز طيتحط ضقتِ ثِ يفبظ رجط هَيَع

 ٍ اضقس يوبضقٌبؾ بىيزاًكزَ يّب ًبهِ بىيپب اظ يبزيظ تؼساز

 ٍ يفبظ هٌُك ،يفبظ يّب هزوَػِ ِيًظط هَيَع زض يزوتط

 .اؾت ثَزُ آى يوبضثطزّب

 يّا رضتِ ٍ يفاس ّاي سيستن ٌذُيآ ٍ حال تيٍضؼ

 تيٌيذ؟هی چگًَِ زاىيا در را آى تا هزتثط

 يّب زوَػِه ثب هطتجٍ هَيَػبت زاضم اَالع هي وِ آًزب تب

 يهفَْه زضن .وٌٌس يه سايپ يثْتط نَضت ضٍظ ثِ ضٍظ يفبظ

 آى يوبضثطزّب .اؾت قسُ  تطكيػو يفبظ يّب ؿتنيؾ اظ

 هٌُك .قَز يه تط گؿتطزُ يهٌْسؾ يّب ضقتِ زض هرهَنبً

 يبييض يّب ضقتِ زض ياضظق چٌس هٌُك هي ػٌَاىثِ يفبظ

 اظ يػًَ ثب گصقتِ يّب ؾبل زض اگط .قَز يه هُطح كتطيث

 ثِ ٍ ًساقت يذبن اًؿزبم وِ نيذَضز يثطه يفبظ هٌُك

 وِ ظازُ گفتِ اهطٍظ قس، يه ثطزُ وبضثِ ّن زض يميَط

 گطفتِ لطاض تَرِ هَضز كتطيث "ؿتيً يفبظ ،يفبظ هٌُك"

 زض يفبظ يّب َُيق اظ اؾتفبزُ يثطا يذَث ٌسُيآ هي .اؾت

 ييا ثِ تط يػلو ٍ تطكيػو ّطچِ الجتِ ٍ ٌنيث يه مبتيتحم

 سيثب هب .ثَز ذَاّس كتطيث آًْب ييوبضآ قَز، تَرِ هجبحج

 هُبلؼِ ثِ سيثب يوبضثطز ٍ ػول ّط اظ لجل وِ نيطيثپص

 .نيثپطزاظ كتطيث ٍ كتطيث

 
 فبتحي زوتط ٍحيسيبى، زوتط ػبهطي، زوتط لَوؽ، زوتط هطحَم ظازُ، ًرؼي زوتط اؾالهي، زوتط پعاى،گچ زوتطآلبيبى : ضاؾت اظ :3 تهَيط

  (1386 هكْس، فطزٍؾي زاًكگبُ َّقوٌس، ٍ فبظي ّبيؾيؿتن هكتطن گطُوٌ ؾَهيي)
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 ٍ يفاس هٌطق طزفتيپ يتزا يیّاِ يتَص چِ

 ذ؟يدار زاىيا در فاسي ّايسيستن

 ِيًظط هجبًي هُبلؼِ ثِ سيثب وِ اؾت ييا تهَضم هي

 يهجبً .نيثپطزاظ ثيكتط يفبظ هٌُك ٍ يفبظ يّب هزوَػِ

 ثط هب احبَِ ّطچِ .زاضًس تياّو بضيثؿ نيهفبّ ييا يبييض

 ٍ تطآؾبى يػلو ٍ يًظط  پػٍّف ثبقس، كتطيث يبييض يهجبً

 يّب ضٍـ وِ ثگَين ّن ضا ايي .ثَز ذَاّس تط غيٍؾ وبضثطزّب

 هجْن ٍ ًبقفبف يّبٍ يهح زض يفبظ اؾتٌتبد ٍ اؾتسالل

 ذَز وِ ضا ييّبٍ يهح نيًساض حك هب .قَز يه ثطزُ ثىبض

  ًساضًس ياثْبه ثحج هَضز ظهبى زض بي ٍ ّؿتٌس قفبف انبلتبً

 سيثب نيوٌ ازػب وِ نيوٌ ًبقفبف يههٌَػ ََضثِ ٍ غجبضآلَز

 ازػب ّن اثتسا اظ ظازُ ذَز وِ ََض آى .نيوٌ ػول ٍاضز يفبظ

 ِيطًظ وبضثطز وٌس، يه سيتأو آى ثط هطتجبً ٍ وطزُ

 ٍ يًبضٍقٌ اثْبم، وِ اؾت ييربّب زض يفبظ يّب هزوَػِ

 ليلج اظ ياًؿبً ػلَم زض ٍيػُثِ ثبقس زاقتِ ٍرَز يًبقفبً

 زض يفبظ كطفتيپ اظ ثبضّب اٍ .يقٌبؾ ربهؼِ ٍ يضٍاًكٌبؾ

 آًْب وِ ذبَط ييا ثِ سيقب اؾت وطزُ تؼزت يهٌْسؾ ػلَم

 تَرِ هَضز كتطيث ضا ؾبظيهسل ٍ وٌٌس يه ػول ٍاضتطيبييض

 يّب ؿتنيؾ وطزى يوبضثطز يثطا هي ِيتَن .زٌّس يه لطاض

 قَز كتطيث ياًؿبً ػلَم زض ّب پطٍغُ اٍالً وِ اؾت ييا يفبظ

 يػوَه هكىالت حل زض يفبظ يوبضثطزّب يثطا بًيحبً ٍ

 ييا .قَز اًزبم تَرِ لبثل يّب يگصاضِ يؾطهب ربهؼِ،

 ٍ اَّ يآلَزگ ه،يتطاف ليلج اظ تَاًس يه هَيَػبت

 هؤؾؿبت تيطيهس وطزى ثْتط يثطا هرتلف يّب يعيض ثطًبهِ

 .ثبقس

 زاىيا در يفاس هٌطق تا هزتثط هٌاتغتِ ًظز ضوا 

 است؟ چگًَِ

 ثطاؾبؼ يفبظ هٌُك هرهَنبً هَضز ييا زض وتبة ييچٌس

 تَاى يه بىيه آى اظ قسُ ًگبقتِ يفبظ يّب هزوَػِ ِيًظط

 ٍ يچ ييهبق زوتط يلبآ "هكىه يّب هزوَػِ" وتبة

 يَبّط زوتطآلبي  اظ "يفبظ يّب هزوَػِ  ًظطيِ ثب ييآقٌب"

 تَؾٍ عيً يفبضؾ ٍ يؿياًگل ثِ يبزيظ همبالت .ثطز ًبم ضا

 اؾتفبزُ هَضز تَاًس يه وِ اؾت قسُ ًَقتِ نبحجٌظطاى

  .طزيگ لطاض

  ايذ؟داضتِ سهيٌِ ايي در فاتیيتأل آيا ضوا خَد

  ّبي ػٌَاى ثب وتبة زٍ هي ثلِ،

 An Introduction to Fuzzy Logic and Fuzzy 

Set Theory, 

 Fuzzy Mathematics in Economics and 

Engineering, 

    

 وِ، ام ًَقتِ يؿياًگل ثِ يثبول وعير پطٍفؿَض يّوىبض ثب

 اًتكبضات تَؾٍ 2001 ٍ 2000 يّب ؾبل زض تطتيت، ثِ

Springer يّب هٌُك" ػٌَاى ثب ًيع وتبة هي .قسًس چبح 

 .ام وطزُ تطروِ فبضؾي ثِ يٌَؾىيهبل فيتأل "يظقاض چٌس

 "آى يوبضثطزّب ٍ يفبظ هٌُك" ػٌَاى ثب يوتبث ّن طاًياذ

 قسُ چبح وطهبى ثبٌّط سيقْ زاًكگبُ تَؾٍ وِ امًَقتِ

 ّب هزوَػِ ِيًظط يهجٌب ثط يفبظ هٌُك وتبة ييا زض .اؾت

 هُطح ياضظق چٌس هٌُك هي ػٌَاىثِ يفبظ هٌُك ًيع ٍ

 زض ػاللوٌس بىيزاًكزَ اؾتفبزُ لبثل يهُبلج ٍ اؾت قسُ

 .زاضز حَظُ ييا هحممبى ٍ ؾُح ّط

 ٍ رياضيات جيتزٍ در يفاس يّا ستنيس اًجوي ًقص

  تيٌيذ؟هی چگًَِ را فاسي ّاي سيستن

 ضا ًمف ييا تَاًس يه الجتِ ٍ زاضز يهخجت ًمف ًظطم ثِ

 يّب زاًكگبُ زض يقؼجبت اًزوي اگط هخال .سيًوب تطپطضًگ
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 وٌس ثطلطاض اػًبء ثب يكتطيث تؼبهل ٍ ثبقس زاقتِ هرتلف

 .وٌس ػول هؤحطتط ذَز ضؾبلت زض تَاًس يه

 تيٍضؼ آخز، پزسص ػٌَاى تِ جٌاب آقاي دکتز،

 ٍ است چگًَِ ضوا ًظز تِ زاىيا در یػال آهَسش ًظام

 تخطيذ؟ تْثَد را آى تَاى هی چگًَِ

 هبيل ايٌزب زض هي .زاضز ثؿيبض تَرْبت ثِ ًيبظ ػبلي آهَظـ

 زض هي ًظط ثِ .وٌن اوتفب ٍ اقبضُ ًىتِ يه ثِ وِ ّؿتن

 هطثٌَ اهَض زض يكتطيث بضاتياذت ّب زاًكگبُ ثِ وِينَضت

 ثْتط آًْب قَز، زازُ يپػٍّك ٍ يآهَظق يّب ؿتنيؾ ثِ

 ٍ ّب زاًكگبُ اگط .ٌسيثطآ ذَز تيهؿؤٍل ػْسُ اظ تَاًٌس يه

 ضا ذَز يظقآهَ يّب ثطًبهِ هطثََِ، يآهَظق يّب ثرف

 ٍ يَطاح ذَز يثَه ٍ يػلو ٍيقطا ثِ تَرِ ثب ٍ ييتسٍ

 ٍ آؾبًتط ضؾبلتكبى اًزبم زض آًْب تيهَفم وٌٌس، ارطا

 ػُيٍ ٍيقطا ثِ تَرِ ثب تَاًٌس يه آًْب .ثَز ذَاّس ؼتطيؾط

 ٍ ػلن ليتحه يثطا يكتطيث يّب عُياًگ بىيزاًكزَ ثِ ذَز

 ثِ ذسهت ٍ َضوك ازاضُ يثطا يهؤحطتط افطاز ٍ زازُ زاًف

 .وٌٌس تيتطث هطزم

  (وطهبى ثبٌّط قْيس زاًكگبُگطٍُ آهبض، ) پَضػطة ػليطيب

 ّاي آتی گردّوايی

 ّاي فازي ايراى سيسدّويي کٌفراًس سيستن

هبُ  قْطيَضاظ پٌزن تب ّفتن آظاز اؾالهي لعٍيي زاًكگبُ 

ّبي  هيعثبى وٌفطاًؽ ؾبالًِ اًزوي ؾيؿتن 1392ؾبل 

ّبي . ايي وٌفطاًؽ ثب حوبيت اًزويثَزايطاى ذَاّس فبظي 

ّبي َّقوٌس ايطاى،  ؾيؿتنّبي فبظي ايطاى، اًزوي ؾيؿتن

اًزوي ، اًزوي هٌْسؾبى ثطق ٍ الىتطًٍيه ايطاى

هىبتطًٍيه ايطاى، اًزوي ضثبتيه ايطاى، اًزوي اًفَضهبتيه، 

ي  پػٍّكىسُپػٍّكگبُ فًبي هزبظي، هطوع آهبض ايطاى، 

 ثطگعاض ذَاّس قس.  ّب يگط اظ ؾبظهبىآهبض ايطاى ٍ تؼسازي ز

 بى،يزاًكزَ ،اىبزتاؾ اظ وٌفطاًؽي  وٌٌسُثطگعاض تِيوو

 يّب ؿتنيؾ ٌِيظه زض ينٌؼت وبضقٌبؾبى ٍ پػٍّكگطاى

 ييآذط تب سيًوب يه زػَت ،آى ثب هطتجٍ يّب فيگطا ٍ يفبظ

 اظثِ نَضت همبلِ  ضا ذَزٍ پػٍّكي  يػلو زؾتبٍضزّبي

. ٌسيًوب اضؾبل وٌفطاًؽ طذبًِيزث ِث وٌفطاًؽ پَضتبل كيَط

 هحَضّبي انلي ايي وٌفطاًؽ ػجبضتٌس اظ:

 يهٌْسؾ زض يفبظّبي  ؾيؿتن 

 ّيههٌَػ َـ 

 اَالػبت فٌبٍضي زض يفبظّبي  ؾيؿتن 

 يفبظ يّب هزوَػِ ٍ ّب ؿتنيؾ 

 بتيػولزض  كيتحم ٍ تيطيهس زض يفبظّبي  ؾيؿتن 

 يفبظ هٌُك ٍ يفبظ يّب تنؿيؾ يوبضثطزّب 

ذطزاز  30آذطيي هْلت اضؾبل همبلِ، گفتٌي اؾت 

اضائِ قسُ زض همبالت اًگليؿي ثبقس. اظ َطفي،  هي1392

ًوبيِ ذَاّس قس.  IEEE Exploreزض ؾبيت وٌفطاًؽ، 

چَى   ، ّنISIزض هزالت ثطاي چبح چٌيي همبالت ثطتط  ّن

-يػلو هزلِزيگط هزالت ػلوي هبًٌس ٍ  IJFSهزلِ 

  ييلعٍ ياؾاله آظاز زاًكگبُ هيضثبت ٍ َتطيوبهپ يپػٍّك

 پيكٌْبز زازُ ذَاٌّس قس.

 ٍ پػٍّكگطاى ،اىبزتاؾ اظ وٌفطاًؽي  وٌٌسُثطگعاض تِيوو

پيكٌْبزّبي ذَز ضا ثطاي  وٌس يه زػَت غينٌب نبحجبى

 يفبظ يّب ؿتنيؾ وٌفطاًؽ ييعزّويؾ زض وبضگبُثطگعاضي 

 بًبهِيضا  ثِ 15/2/1392 ديتبض تب حساوخط طاى،يا

research.it@qiau.ac.ir ٍ هـطًٍيـت الىتـپؿ بي 

info@IFSC2013.ir تَاًٌس  ػاللوٌساى هي. ٌسيًوب اضؾبل

تلفي   اظ َطيك قوبضُ كتطيث اَالػبت وؿتثطاي 

 حبنل توبؼ وٌفطاًؽ طذبًِيزث ثب  0281ـ3689752

 ٍ يب ثِ ٍثگبُ ظيط هطارؼِ وٌٌس: سيًٌوب

http://ifsc1392.ir 

(هي لعٍييزاًكگبُ آظاز اؾال) زاًب ؾويِ ضئيؽ  

 زثيط ارطايي وٌفطاًؽ
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 ٍ تربيتی علَم هطالعات در فازي هٌطق کاربرد

 پرٍرش  ٍ آهَزش رٍيكرد با رٍاًطٌاسی

 ٍ نيتؼل فلؿفِ اًزوي فيّوب ييچْبضهي  حبقيِ زض

 زاًكگبُزض  1392ذطزاز هبُ  2ٍ  1وِ زض ضٍظّبي  تيتطث

 هٌُك وبضثطز" ثطگعاض ذَاّس قس، گبضگبُ  هكْس يفطزٍؾ

 ضٍيىطز ثب ضٍاًكٌبؾي ٍ تطثيتي ػلَم هُبلؼبت زض ظيفب

تَؾٍ آلبي حويسضيب لٌجطي اضائِ  "پطٍضـ  ٍ آهَظـ

ي ظهبًي ّوبيف، ايي  هُبثك ثطًبهِگفتٌي اؾت ذَاّس قس. 

 ثطگعاض 30/12 تيلغب 8 ؾبػت اظ 31/2/92 ديتبض زض وبضگبُ

وٌٌسگبى ثب  ايي وبضگبُ ثب ّسف آقٌبؾبظي قطوت .قَز هي

ي ضٍاًكٌبؾي فبظي  زؾتبٍضزّبي پػٍّكي زض ظهيٌِآذطيي 

ي ضٍاًكٌبؾي ٍ  حَظُي وبضثطز هٌُك فبظي زض  ٍ تَؾؼِ

قَز  قَز. اظ ػاللوٌساى زػَت هي ػلَم تطثيتي اضائِ هي

ثطاي اَبػبت ثيكتط ثِ ٍثگبُ وٌفطاًؽ ثِ ًكبًي ظيط هطارؼِ 

 ًوبيٌس:

 http://pesi4.um.ac.ir  

 زضيبفتلبثل ُ ًيع اظ ًكبًي ظيط فبيل هطثٌَ ثِ هؼطفي وبضگب

 :اؾت

http://pesi4.um.ac.ir/index.php?module=htmlp

ages&func=display&pid=85 

زاًكگبُ تْطاى  ٍ )ؾيس هحوَز َبّطي   

(زاًكگبُ نٌؼتي انفْبى  

 ّاي برگسار ضذُ گردّوايی

ٍ  ّاي فازي ايراى ي کٌفراًس سيستنيدّودٍاز

عات ٍ هٌْذسی الوللی اطال ضطويي کٌفراًس بيي

 فازي

ّبي  ثب اتىبل ثِ ذساًٍس هتؼبل ٍ ّوىبضي اًزوي ؾيؿتن

ّبي ػلوي ٍ ارطايي ٍ  فبظي ايطاى ٍ اػًبي هحتطم وويتِ

زاًكگبّيبى ٍ  ،ؾبثمِ هحممبى ثب حًَض ٍ هكبضوت ثي

، ّبي فبظي اًسوبضاى حَظُ ؾيؿتن پػٍّبى ٍ زؾت زاًف

آثبى  4 تب 2 اظّبي فبظي ايطاى  زٍاظزّويي وٌفطاًؽ ؾيؿتن

زض زاًكىسُ ػلَم ضيبيي زاًكگبُ هبظًسضاى ثطگعاض  1391

قس. يميٌبً اؾتمجبل گطم ٍ قبيؿتِ هحممبى ٍ پػٍّكگطاى 

ثطاي اضايِ همبلِ ٍ قطوت زض ايي وٌفطاًؽ ػالٍُ ثط ايي وِ 

زٌّسُ ضقس ٍ اػتالي ايي زاًف زض وكَض هب َي  ًكبى

ّبي ثبلمَُ ٍ  يثيبًگط ٍرَز تَاًبي، ثبقس ّبي اذيط هي ؾبل

پػٍّبى وكَض زض ًَآٍضي ٍ  ثبلفؼل زض ثيي هحممبى ٍ زاًف

 ّبي انيل اؾت.  اًزبم پػٍّف

 اّن ثطًبهِ ّبي اًزبم قسُ ثِ قطح شيل هي ثبقس:

  ٍ گطزّوبيي پػٍّكگطاى، اًسيكوٌساى

ّبي فبظي ثِ  وبضقٌبؾبى فؼبل زض حَظُ ؾيؿتن

 هٌظَض تجبزل ٍ اًتمبل تزطثيبت ٍ تحميمبت ًَيي

ّبي ترههي زض لبلت ايطاز  ٍ اضايِ آذطيي يبفتِ

 ّبي ترههي ٍ اضايِ پَؾتط،  ؾرٌطاًي

 ّبي ػوَهي زض ظهيٌِ ّبي هرتلف  ايطاز ؾرٌطاًي

  ،ؾيؿتن ّبي فبظي

 ُّبي آهَظقي ثطگعاضي وبضگب،  

  ُثطپبيي ًكؿت نويوبًِ اػًبي ّيبت هسيط

ّبي  ى فؼبل زض حَظُباًزوي ٍ ثطذي اظ هترهه

 .ّبي فبظي هرتلف ؾيؿتن

ّبي وٌفطاًؽ ثب ثطگعاضي هطاؾن افتتبحيِ زض ؾبلي ثطًبهِ

آهفي تئبتط زاًكىسُ ػلَم ضيبيي ثب تبذيط حسٍز ًين ؾبػت 

آغبظ قس.  1391نجح ضٍظ ؾِ قٌجِ، زٍم آثبى  9ؾبػت زض 

 ضيع ثطًبهِ ّبي افتتبحيِ ثِ قطح شيل اؾت:

  تالٍت لطآى ٍ پرف ؾطٍز همسؼ روَْضي

 ،اؾالهي ايطاى

 يط همسم ضيبؾت هحتطم زاًكگبُ هبظًسضاى ذ

 ،)زوتط احوس احوسپَض (

 ( زوتط ؾيس ّبزي ًبنطيگعاضـ زثيط وٌفطاًؽ)، 

  زوتط آلبي ػطو ذيط همسم ٍ ايطاز ؾرٌطاًي

ضئيؽ هحتطم اًزوي ضرجؼلي ثطظٍيي 

  .ّبي فبظي ايطاى ؾيؿتن
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ثرف پبيبًي هطاؾن افتتبحيِ ثب ؾرٌطاًي زوتط ؾيس  زض

 ،ِ ػٌَاى يىي اظ ؾرٌطاًبى وليسيهحوَز َبّطي ث

وٌفطاًؽ زًجبل قس. پؽ اظ آى ّن ظهبى ثب ثطًبهِ پصيطايي، 

ػىؽ يبزگبضي ثب حًَض قطوت وٌٌسگبى، هسػَيي 

وٌفطاًؽ ٍ اػًبي ّيبت هسيطُ اًزوي گطفتِ قس. زض ازاهِ 

زوتط وَضٍـ ًَشضي آلبيبى ًيع زٍ ؾرٌطاًي وليسي تَؾٍ 

ّبي بهِ ؾرٌطاًيـ. ثطًگطزيس اضائٍِ زوتط هْسي لُؼي 

قٌجِ  ترههي ضٍظ اٍل ًيع زض زٍ ثرف ثؼس اظ ظْط ؾِ

 ثطگعاض قس. 

 ُثطگعاضوٌٌسوويتِ ثط اؾبؼ ثطًبهِ تسٍيي قسُ تَؾٍ 

وٌفطاًؽ، ثؼس اظ نطف قبم رلؿِ ّيبت هسيطُ اًزوي 

ّبي فبظي ايطاى زض هحل زفتط ضيبؾت زاًكىسُ ؾيؿتن

ؿِ يوي ثطضؾي . زض ايي رلگطزيسػلَم ضيبيي ثطگعاض 

ل ربضي اًزوي ثِ ًمس ٍ ثطضؾي ثطگعاضي زٍاظزّويي ئهؿب

ّبي فبظي پطزاذتِ قس. ثِ ٍيػُ، ضيبؾت وٌفطاًؽ ؾيؿتن

ّبي فبظي رٌبة آلبي زوتط ثطظٍيي اًزوي ؾيؿتن

هكىالت حبزث قسُ زض ثطگعاضي وٌفطاًؽ ضا ثِ آلبي زوتط 

 ؾيس ّبزي ًبنطي زثيط ّوبيف يبزآٍض قسًس.         

ّبي ترههي آغبظ ّبي ضٍظ زٍم وٌفطاًؽ ثب ؾرٌطاًيطًبهِث

ثِ  زوتط ؾؼبزتي ٍ زوتط اػطاثي آلبيبى ؾپؽ گطزيس ٍ

ثِ ايطاز ؾرٌطاًي ، زٍ ؾرٌطاى وليسي ثِ ََض هَاظي ػٌَاى

 پطزاذتٌس. گفتٌي اؾت ػٌَاى ؾرٌطاًي آلبي زوتط اػطاثي،

"ّبي فبظي زض حبل تحَل ؾيؿتن"
ثَزُ اؾت. پؽ اظ آى   1

ّبي ترههي َجك ثطًبهِ ظهبًجٌسي اًزبم قس. رٌطاًيؾ

زوتط آلبي الظم ثِ شوط اؾت ثِ ػلت تغييط ثطًبهِ، ؾرٌطاًي 

هٌْبد )يىي اظ ؾرٌطاًبى وليسي وٌفطاًؽ( ػهط ضٍظ زٍم 

ّبي ضٍظ زٍم ثب تكىيل هزوغ ثطگعاض قس.  زض ًْبيت ثطًبهِ

ّبي فبظي ايطاى ثِ پبيبى ضؾيس. ػوَهي اًزوي ؾيؿتن

يبى شوط اؾت، زض ايي هزوغ يوي اضايِ گعاضـ تَؾٍ قب

ّبي  اًتربة پبيبى ًبهِ ي ًبهِ زاض اًزوي قيَُ ضئيؽ ٍ ذعاًِ

تطي هطتجٍ ثب ـٌبؾي اضقس ٍ زوـبَغ وبضقـثطتط هم

ّبي فبظي ٍ ًيع چٌس ؾٌس ضاّجطزي ثِ تهَيت ؾيؿتن

                                                           
1
 Evolving Fuzzy Systems 

ضؾيس. ػالٍُ ثط ايي اػًبي حبيط ثِ ثيبى ًظطات ذَيف 

 پطزاذتٌس.  

الوللي اَالػبت ٍ  قكويي وٌفطاًؽ ثييض ضٍظ ؾَم، ز

هٌْسؾي فبظي ثب حًَض زوتط هحوس هْسي ظاّسي 

ّبي فبظي وكَض ٍ زثيط  پيكىؿَت فؼبل زض حَظُ ؾيؿتن

. ايكبى زض وٌفطاًؽ آغبظ ثِ وبض ًوَزافتربضي وٌفطاًؽ 

هطاؾن افتتبحيِ ثِ ػٌَاى ؾرٌطاى ٍيػُ ايي وٌفطاًؽ ايطاز 

زض ازاهِ رٌبة آلبي زوتط ػبهطي ؾرٌطاًي ًوَزًس. 

ًس. پؽ اظ ايي ثرف، ذَز ضا اضائِ ًوَزوليسي  يؾرٌطاًبً

اي ثب حًَض زوتط ظاّسي ٍ ثطذي اظ ؾرٌطاًبى رلؿِ

وليسي ٍ هسػَيي وٌفطاًؽ ثب اػًبي ّيبت هسيطُ اًزوي 

آلبيبى زض زفتط زاًكىسُ ػلَم ضيبيي ثطگعاض قس. پؽ اظ آى 

اظ زيگط ؾرٌطاًبى وليسي  ،ُزوتط فبتحي ٍ زوتط اوجطظاز

 ،قكويي وٌفطاًؽ ثيي الوللي اَالػبت ٍ هٌْسؾي فبظي

ّبي ّبي ؾرٌطاًيثِ ايطاز ؾرٌطاًي پطزاذتٌس. ثطًبهِ

وٌفطاًؽ اًزبم  ترههي ًيع تب ػهط ثط اؾبؼ ظهبًجٌسي

 قس. 

وبضگبُ ترههي ثِ  3قبيبى شوط اؾت زض ايي وٌفطاًؽ 

 قطح شيل ثطگعاض گطزيس:

  ؾطوبض ذبًن ػهوت  زازُ وبٍي، تَؾٍهطٍضي ثط

 ،پبويعُ حبري يبض

  تحليل ؾجس ثبظاض، تَؾٍ رٌبة آلبي زوتط هيط

 ،هحؿي پسضام

  ،ًمف وٌتطل فبظي زض ؾيؿتن ّبي تهَيطي

هٌْسؼ ػليطيب ذطهي ٍ  يبىتَؾٍ رٌبة آلب

 .هْسي هفيسيهٌْسؼ 

همبلِ  700هزوَعً ثيف اظ زض  ،زٍ وٌفطاًؽ ي ايي زثيطذبًِ

ز وِ پؽ اظ ثطگعاضي رلؿبت هتؼسز وويتِ زضيبفت وط

همبلِ ثطاي اضايِ زض  350ػلوي تهوين ثط آى قس حسٍز 

 وٌفطاًؽ ثِ نَضت ؾرٌطاًي ٍ پَؾتط پصيطفتِ قَز. 

ََض وِ زض ذالل ثطگعاضي وٌفطاًؽ هكَْز ثَز،  ّوبى

ضيعي وٌفطاًؽ زض ثؼس ثطذي هكىالت پيف آهسُ زض ثطًبهِ

بَط زؾت اًسضوبضاى ايي هَرت ضًزف ذ ،ػلوي ٍ ارطايي
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وٌٌسگبى ٍ هسػَيي  وٌفطاًؽ، اػًبي ّيبت هسيطُ ٍ قطوت

ن  ثب ييوي پَظـ اظ ّوِ ػعيعاى اهيسٍاض ،وٌفطاًؽ گطزيس

تؼبهل ٍ ّوطاّي ّوِ ػاللوٌساى ثتَاًين زض اػتالي زاًف 

 فبظي زض وكَض ؾطثلٌس ثبقين. 

ؾيس ّبزي ًبنطي                                  

زٍاظزّويي وٌفطاًؽ فبظي ايطاى ٍ زثيط)  

(قكويي وٌفطاًؽ ثيي الوللي اَالػبت ٍ هٌْسؾي فبظي   

 

 ٍ فازيي ِ ًظري در داغ هباحثکارگاُ   ی ازگسارض

 کاربردّا

 وطُ (NIMS) يبييض ػلَم يهل هَؾؿِ هيعثبًي ٍ زػَت ثب

 وبضگبُ يه 1391 ؾبل هبُ آشض 24 تب 22 ديتبض زض ،يرٌَث

ثِ  "وبضثطزّب ٍ فبظي يِ ًظطي زض اؽز هجبحج" ػٌَاى ثب

   .سيگطز ثطگعاض زَىيزا يزاًكگبّ قْط زضهست ؾِ ضٍظ 

 
 ًَان پطٍفؿَض :1 تهَيط

 ًَان پطٍفؿَض يؾرٌطاً ثب بُـبضگـو ًرؿت، ضٍظزض 

(Vilem Novak) سيگطز آغبظ چه يروَْض وكَض اظ. 

 يآٍض فطاّن ٍ يفبظ يؼيَج هٌُك ثِ ضارغ يٍ ؾرٌطاًي

 .ثَز يؼيَج ظثبى پطزاظـ ثطاي يفبظ هٌُك يبييض يّبِ يپب

 يبثياضظ يچگًَگ هَضز زض ًيعضا  هُبلجي ٍي

 اٍل، ضٍظ زٍم ؾرٌطاى .ًوَز ثيبى يظثبً يّب وٌٌسُ فيتَن

 زض وِ غاپي وكَض اظ (Junzo Watada) ٍاتبزا پطٍفؿَض

 يفبظ يتهبزف يطّبيهتغ ثط هجتٌي فبظي ضگطؾيَى هَضز

( نجح ًَثت) وبضگبُ اٍل ضٍظ آذط ؾرٌطاى .ًوَزًس ؾرٌطاًي

 .ثَز ياؾلَاو وكَض اظ (Martin Klimo) وَيول پطٍفؿَض

 يَطاح زض يفبظ هٌُك اظ اؾتفبزُ ظهيٌة زض ٍي ؾرٌطاًي

 .ثَز يتىٌَلَغ ًبًَ اؾبؼ ثط ؿتَضّبيعتطاً

 
 ٍاتبزا پطٍفؿَض :2 تهَيط

 
 وليوَ پطٍفؿَض :3 تهَيط

 هحوَز سيؾ تطزو يٌطاًـؾر ثب بُـبضگـو ،زٍم ضٍظزض 

 تْطاى گبُـزاًك ٍ ْبىـانف نٌؼتي گبُـزاًك اظ يَبّط

 همبٍم يّب هسل ظهيٌة زض ايكبى ؾرٌطاًي .قس بظـآغ

(Robust) پطٍفؿَض زٍم، ؾرٌطاى .ثَز يفبظ ضگطؾيَى زض 

 زض وِ ثَز هزبضؾتبى وكَض اظ(Jozef Dombi) ي زهج

 ي،زهج ػولگطّبي ٍيػُ ثِ ،يفبظ يػولگطّب هَلس تبثغ ظهيٌة

 هزسزا ؾَم، طاىـؾرٌ .زاز اضائِ ضا ذَز طاًيـؾرٌ
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 ؿَضـطٍفـپ ذَز طـّوؿ يرب ثِ وِ ثَز ًَان َضـپطٍفؿ

 وبضگبُ زض يوبضيث ػلت ثِ وِ (Irina Pefilieva)  َايليپف

 يّب ليتجس هَيَع ثب ؾرٌطاًي اضائِ ثِ ثَز ًىطزُ قطوت

 تَاثغ ييترو زض آًْب ًمف ٍ ّب ليتجس ييا تياّو ٍ يفبظ

  .زاذتپط

 
 زوتط َبّطي :4 تهَيط

 َيل پطٍفؿَض يؾرٌطاً ثب بُـبضگـو يي ضٍظ،ؾَهزض 

(Boading Liu) آغبظ ييچ يروَْض َّا ٌگيتؿ زاًكگبُ اظ 

 تيلُؼ ػسم يِ ًظطي هَضز زض يٍ .ثِ وبض وطز

(Uncertainty Theory)، ِهَضز زض ًمسي ثب ّوطاُ و 

 زوتط ثؼسي، ؾرٌطاى .ًوَز ؾرٌطاًي ثَز، يفبظ هٌُك

 يچگًَگ ثِ ضارغ وِ ثَز، تفطـ زاًكگبُ اظ نبثطي هطتًي

 ًبّوگي يفًب ليتحل زض يفبظ يبييض ياثعاضّب ييوبضا

 ؾرٌطاى .ًوَز اضائِ ؾرٌطاًي يهكتط ثب اضتجبٌ تيطيهس

 گطاى پػٍّف ثبقگبُ ياػًب اظ فط پػٍّف هٌْسؼ ؾَم

 ًَيي ّبي ضٍـ ٍ نيهفبّ وبضثطز هَضز زض وِ ثَز رَاى

  .پطزاذت ؾرٌطاًي اضائِ ثِ غينٌب يهٌْسؾ زض يظفب هٌُك

 
 زوتط نبثطي :5 هَيطت

 (Jin Hee Yoon) َىي زوتط ذبًن وبضگبُ ؾرٌطاى ييآذط

 بىيهزط اظ وِ كبىيا .ثَز (Yonsei) يي ؾِ بىي زاًكگبُ اظ

 ووتطيي ضگطؾيَى ظهيٌة زض ؾرٌطاًي ثَز، ًيع وبضگبُ يانل

 .ًوَز اضائِ رسيس ػولگطّبي ثطذي اؾبؼ ثط فبظي هطثؼبت

 :وبضگبُ اظ ّبيي حبقيِ

 سگبىوٌٌ قطوت وبضگبُ، يضؾو وبض ثِ آغبظ اظ فيپ 

 
  وبضگبُ زض وٌٌسگبى قطوت اظ تؼسازي :6 تهَيط

 ،(ّكتن ًفط) وليوَ پطٍفؿَض ،(قكن ًفط) ٍاتبزا پطٍفؿَض ،(ؾَم ًفط) َبّطي زوتط ،(زٍم ًفط) چَي پطٍفؿَض ،(اٍل ًفط) ليَ پطٍفؿَض: ضاؾت اظ

  (ثيؿتن ًفط) يَى زوتط ،(زٍاظزّن ًفط) نبثطي زوتط ،(يبظزّن ًفط) زٍهجي پطٍفؿَض ،(زّن ًفط) فط پػٍّف هٌْسؼ ،(ًْن ًفط) ًَان پطٍفؿَض
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 يريتبض هٌبَك اظ ؾبػت 6 هست ثِ وبضگبُ يذبضر

 ثطد وطُ، يپبزقبّ وبخ .ًوَزًس سيثبظز ؾئَل قْط

 ثَزًس يسًيز ربشثِ ؾِ ؾئَل يهحل ثبظاض ٍ ؾئَل

زض آذط،  ٍ وطزُ سيثبظز آًْب اظ وٌٌسگبى قطوت وِ

 ضؾتَضاى هي زض قبم بفتيي ثب ضٍظُ هي تَض ييا

 بىيپب "ّبى" ضٍز يضٍ ثط يوكت ثب گكت ٍ يغاپٌ

 ثِ وٌٌسگبى قطوت ضٍظُ، هي تَض اتوبم اظ ثؼس .بفتي

  .ًوَزًس ػعيوت زَىيزا قْط

 رلؿبت ُػوسثِ ََض ) وبضگبُ رلؿبت اظ تؼسازي 

 ايي زض وِ سگطزي هي ثطگعاض ايُ وط ظثبى ثِ( ػهط

 ثبظزيس ّبي ثطًبهِ يذبضر هْوبًبى ثطاي هَالغ

 .ثَز قسُ تٌظين

 هَظُ اظ سيثبظز وبضگبُ، ربًجي ّبي ثطًبهِ اظ يىي 

 .ثَز وطُ قٌبؾي ييظه هَظُ ٍ ؾىِ هَظُ ،يهل

 ّبي ضؾتَضاى اظ يىي زض قبم ّبي ثطًبهِ اظ يىي 

 يؾٌت فًبي .ثَز قسُ تٌظين قْط زاذل اي وطُ

 ايي تَرِ لبثل ًىبت اظ آى هتٌَع يغصا ٍ ضؾتَضاى

  .ثَز قبم

،(زاًكگبُ تفطـ)ي نبثط يهطتً  

(رَاى اىثبقگبُ پػٍّكگط) فط پػٍّف وبىيپ  

 آهَختگاى دٍرُ دکتري هعرفی داًص

 جالل چاچی

 ؾبل زض چبچي رالل آلبي

 هتَلس هكْس قْط زض 1360

  اظ لجل تحهيلي همبَغ ٍ قس

 قْط  ايي زض ضا زاًكگبُ

 هْط زض ٍي .وطز ؾپطي

 تحهيل ثِ قطٍع آهبض ضقتِ زض ٍ ثيطرٌس زاًكگبُ زض 1379

 1383 تبثؿتبى زض وبضقٌبؾي زضرِ اذص ثِ هَفك ٍ وطز

 آظهَى زض ؾبل ّوبى زض چبچي آلبي .گطزيس

 زض) ثطتط ضتجِ وؿت ثب ٍ وطز قطوت اضقسوبضقٌبؾي

 آهبض ّبيگطايف زض ٍ اٍل، ضتجِ هحى آهبض گطايف

 آظهَى اٍل ضتجِ هزوَع زض ٍ زٍم ضتجِ ثيوِ آهبض ٍ وبضثطزي

 زض 1383 هْط زض ؛(1383 ؾبل آهبض اضقسوبضقٌبؾي

 ضُزٍ زض تحهيل ثِ قطٍع هكْس فطزٍؾي زاًكگبُ

 زض ضا زٍضُ ايي ايكبى .ًوَز ضيبيي آهبض اضقسوبضقٌبؾي

 حسي ذَال“ ػٌَاى ثب ذَز ضؾبلة اظ زفبع ثب 1386 ثْبض

 تحت "ثمب تبثغ غيطقطَي ًبپبضاهتطي ثطآٍضزگطّبي

 اتوبم ثِ آشضًَـ حؿٌؼلي زوتط آلبي رٌبة ضاٌّوبيي

 آظهَى زض ؾبل ّوبى اضزيجْكت زض چبچي آلبي .ضؾبًس

 ثب هكتطوب وِ) انفْبى نٌؼتي زاًكگبُ آهبض زوتطاي

 اظ ٍ ًوَز وؿت ضا ًرؿت ضتجة( قس ثطگعاض انفْبى زاًكگبُ

 زوتطاي زٍضُ انفْبى نٌؼتي زاًكگبُ زض 1386 هْطهبُ

 َبّطي هحوَز ؾيس زوتط آلبي رٌبة ضاٌّوبيي ثب ضا ذَز

 ايكبى .ًوَز آغبظ فبظي هحيٍ زض احتوبل ٍ آهبض ظهيٌة زض

 ضؾبلِ اظ زفبع ثِ هَفك ػبلي زضرة ؿتو ثب 1391 آثبى زض

 اطالػات اساس تز آهاري ّاي رٍش" ػٌَاى ثب ذَز زوتطاي

: اظ ثَزًس ػجبضت فَق يِ ضؾبل زاٍضي ّيبت .قس "ًادقيق

 زاًكگبُ اظ ضؾبلِ هكبٍض اؾتبز) اضلبهي ًبنطضيب زوتط

 قْيس زاًكگبُ) چي هبقيي ...هبقبا زوتط ،(هكْس فطزٍؾي

 فطيس زوتط ٍ( يعز زاًكگبُ) تطاثي حوعُ زوتط ،(وطهبى ثبٌّط

 .(انفْبى نٌؼتي زاًكگبُ) االؾالم قيد

 اؾترطاد ظيط قطح ثِ پػٍّكي همبلة ّفت ايكبى ضؾبلة اظ 

 :اؾت قسُ

 Chachi, J., Taheri, S.M., and Viertl, R., 
Testing statistical hypotheses based on 
fuzzy confidence intervals, Austrian 
Journal of Statistics, Vol. 41, No. 4, pp. 
267–286, 2012.   

 Chachi, J., Taheri, S.M., Fuzzy confidence 
intervals for mean of Gaussian fuzzy 
random variables, Expert Systems with 
Applications, Vol. 38, pp.  5240-5244, 
2011. 

 Chachi, J., Taheri, S.M., A unified approach 
to similarity measures between 
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intuitionistic fuzzy sets, International 
Journal of Intelligent Systems, In press. 

 Chachi, J., Taheri, S.M., Optimal statistical 
tests based on fuzzy random variables, 
Control and Cybernetic, (Revised). 

 Chachi, J., Taheri, S.M., The variable 
spread fuzzy regression model: a least 
absolute deviations method, Fuzzy 
Information and Engineering, (Revised). 

 Chachi, J., Taheri, S.M., Multiple fuzzy 
regression model for fuzzy input-output 
data, (Submitted). 

 Chachi, J., Taheri, S.M., A least-absolutes 
regression model for imprecise response 
based on the generalized Hausdorff-
metric, (Submitted).  

 اظ هؿترطد همبلِ چْبض زاضاي چبچي رالل زوتط آلبي

 اضائِ نَضت ثِ) الوللي ثيي هؼتجط ّبي وٌفطاًؽ زض ضؾبلِ

 :اًس ثَزُ ظيط قطح ثِ( قفبّي
 Chachi, J., Taheri, S.M., Two general 

classes of similarity measures on 
intuitionistic fuzzy sets, In: Proc. of the 
11th International Conference on   
Intelligent Technologies, Bangkok, 
Thailand, December 14-16, pp. 88-92, 
2010.  

 Chachi, J., Taheri, S.M., Fuzzy statistical 
tests based on fuzzy confidence intervals, 
In: Proc. of the World Congress of 
International Fuzzy Systems Association, 
Surabaya-Bali, Indonesia, ISBN: 978-602-
99359-0-5, 21-25 June, 2011. 

 Chachi, J., Taheri, S.M., A least-absolutes 
approach to multiple fuzzy regression, In: 
Proc. of the 58th ISI Congress, Dublin, 
Ireland, paper CPS077-01, 21-26 August, 
2011. 

 Chachi, J.,  Taheri, S.M., and Rezaei-
Pazhand,  H., An interval-based approach 
to fuzzy regression for fuzzy input-output 
data, In: Proc. of the IEEE International  
Conference on  Fuzzy Systems, Taipei, 
Taiwan,  pp. 2859-2863,  27-30 June, 
2011. 

 

 قطح ثِ) فبضؾي تطٍيزي -ػلوي همبلِ زٍ ايكبى ػالٍُ ثِ

 زاذلي ّبيوٌفطاًؽ ٍ ؾويٌبضّب زض همبلِ چٌسيي ٍ( ظيط

 فبظي يّبؾيؿتن وٌفطاًؽ وكَض؛ ضيبيي وٌفطاًؽ هبًٌس

 اًس،ًوَزُ اضائِ تهبزفي فطايٌسّبي ٍ احتوبل ؾويٌبض ٍ ايطاى

ايكبى شوط  تطٍيزي -ػلوي همبالتفمٍ  ،اذتهبض ثطايوِ 

 قَز: هي

 ،هيبًگيي ثطاي فبظي اَويٌبى فَانل د، چبچي 

 ،14 ؾبل ،آهاري اًذيطِ فبظي، تهبزفي هتغيطّبي

 .1388 ،34-22 ل ل ،(28 پيبپي قوبضُ) ،2 قوبضُ

 هيبًگيي ثطاي فطييِ آظهَى م، ؼ َبّطي، د، ،چبچي 

 ّايسيستن سزي ًطهبل، فبظي تهبزفي هتغيطّبي

 ٍ آهبض زض هجبحخي) زٍم رلس ،ًزم هحاسثات ٍ فاسي

 فبظي ّبيؾيؿتن اًزوي اًتكبضات ،(فبظي احتوبل

 .1390 ،73-45 ل ل ايطاى،

 ػًَ ػٌَاى ثِ 1391 هْط اظ چبچي زوتط آلبي اؾت گفتٌي

 .اًسًوَزُ وبض ثِ آغبظ ؾوٌبى زاًكگبُ زض يػلو ّيبت

(زاًكگبُ نٌؼتي انفْبى)ؾؼيس پَالزؾبظ   

 هعرفی هجالت هعتبر خارجی 

 International Journal of Fuzzy Systemsهجلِ 

 

 ِ اظ  International Journal of Fuzzy Systems  هزلـ

ي  پػٍّكـي زض حـَظُ  -الوللـي ٍ هؼتجـط ػلوـي    هزالت ثـيي 

ّبي فبظي تبيَاى  فبظي اؾت وِ  اًزوي ؾيؿتنّبي  ؾيؿتن

ــي   ــبح ه ــِ چ ــٍ   آى ضا ث ــِ تَؾ ــي هزل ــبًس. اي زض  ISIضؾ

Thomson Reuters قَز. حَظُ انلي ايي هزلِ  ًوبيِ هي
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ّبي فـبظي اؾـت ٍ    زض هَضز ًظطيِ، َطاحي ٍ وبضثطز ؾيؿتن

 ضؾبًس: ّبي ظيط ًيع همبالت ضا ثِ چبح هيثِ ٍيػُ زض ظهيٌِ

 ّبي فبظي  ؾيؿتن 

 هحبؾجبت ًطم 

 ّبي َّقوٌسؾيؿتن 

 َّـ ههٌَػي 

 ّب وٌتطل فطآيٌسّب ٍ ؾيؿتن 

همبالت اضؾبل قسُ ثِ ايي هزلِ، اثتـسا ثـِ نـَضت اروـبلي     

گطزز ٍ زض نَضت ًَآٍضي، ثـطاي  تَؾٍ يه زاٍض اضظيبثي هي

 گطزز.  اضظيبثي ًْبيي ثطاي حسالل زٍ زاٍض اضؾبل هي

رــَى ٍاًــگ  ؾطزثيـــط  ايــي هزلــِ، آلـــبي  پطٍفؿــَض ٍِى 

(Wen-June Wang ،اظ زاًكــىسُ هٌْسؾــي الىتطًٍيــه )

 ثبقس.  هي 2زاًكگبُ هطوعي هلي تبيَاى

ثط ٍ    Wordتَاًٌس همبالت ذَز ضا زض لبلت ًَيؿٌسگبى هي

آهـبزُ ٍ   3اؾـبؼ لبلـت هَرـَز زض ضاٌّوــبي ًَيؿـٌسگبى   

همبلــِ ضا ثــِ نــَضت الىتطًٍيىــي اظ َطيــك هٌــَ  pdfفبيــل 

Electronic Publication  .ثطاي هزلِ اضؾبل ًوبيٌس 

هيالزي قطٍع  ثِ وبض ًوَزُ اؾت  2006ايي هزلِ زض ؾبل 

ضؾس. گفتٌي اؾت، قوبضُ اظ آى ثِ چبح هي 4ٍ زض ّط ؾبل 

همبلـِ ثـِ چـبح     10ثب    2013ايي هزلِ زض ؾبل  1قوبضُ 

       :      ضؾيسُ اؾت.  ًكبًي ٍثگبُ هزلِ ثِ لطاض شيل اؾت
www.ijfs.org.tw 

 (زاًكگبُ ثيطرٌس)هحؿي ػبضفي 

 هعرفی کتاب

ّبي  فبظي زض ثؿيبضي اظ ضقتِّبي  ؾيؿتناهطٍظُ وبضثطز 

ضا زض ايي قوبضُ زٍ وتبة  .فٌي هَضز ثحج ٍ ثطضؾي اؾت

                                                           
2 Department of Electrical Engineering, National Central 

University, Taiwan. Email:  wjwang@ee.ncu.edu.tw 

3 Information for Authors 

فبظي ّبي  ؾيؿتنوبضثطز ثحج ثط ضٍي چگًَگي وِ اظ ًظط 

 .وٌين يهًس، هؼطفي ّبي هرتلف اضظقوٌس زض حَظُ

       کاربردّاي هٌْذسی ٍهٌطق فازي 

 تيوَتي ضاؼ  : ًَُيؿٌس

 2011 : ٍيطاؾت ؾَم

 Wileyًبقط: 

وتبة زض ايي ٍيطاؾت اٍل 

اظ ٍ چبح قس  1995ؾبل 

غ زضؾي ـراهطّوبى ؾبل اظ 

ّبي  ؾيؿتنثطاي زاًكزَيبى همُغ وبضقٌبؾي زض حَظُ 

 تبةـوٍيطاؾت ؾَم  .آهس فبظي ٍ وبضثطزّبي آى ثِ قوبض هي

وِ ثِ تبظگي چبح قسُ  وبضثطزّبي هٌْسؾي ٍهٌُك فبظي 

ٍ  اي اؾت ٍ ثطاي هربَجبى حطفِ فهل 15 قبهل  ،اؾت

فبظي زض ّبي  ؾيؿتنوِ هبيلٌس ثب وبضثطزّبي  زاًكگبّي

توطوع ايي  .آقٌب قًَس، هٌبؾت اؾت فٌبٍضيهٌْسؾي ٍ 

، يوي آى ٍي وبضثطزّبي فٌي هٌُك فبظي اؾتض وتبة ثط

زاًف ضيبيي الظم ثطاي  ،ّط فهلاثتساي زض ًَيؿٌسُ  وِ

  .هجبحج هُطح قسُ زض فهل ضا هُطح ًوَزُ اؾت

 فازي تصادفیسازي  بْيٌِ

      ،قَهيٌگ ٍاًگ ًَيؿٌسگبى: 

 رًَعٍ ٍاتبزا                

                 

 2012 چبح اٍل: 

 Springerًبقط: 

زض ايي وتبة تهبزفي ثَزى 

ثِ ػٌَاى زٍ  فبظي ثَزىٍ 

هَضز هٌجغ ػسم لُؼيت 

بز ٍ ـزض هٌْسؾي نٌبيغ، الته .گيطز تَرِ لطاض هي

زض  ي وِتبـالػـاَ ،بتـبضي اظ اٍليـؿثزض طيت ـهسي

 

http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=075DF02CEE59C5ECD7C39C76D57B770A
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=075DF02CEE59C5ECD7C39C76D57B770A
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زاضاي عهبى ـثِ ََض ّويطًسُ اؾت ـگ تهوينتطؼ ـزؾ

 .فبظي ّؿتٌس ػسم لُؼيت ًيعاحتوبالتي ٍ سم لُؼيت ـػ

ؾبظي زض چٌيي قطايُي وِ  ّبي ثْيٌِ زض ايي وتبة ضٍـ

ٍ زض  هٌجغ ػسم لُؼيت زٍگبًِ اؾت، هؼطفي قسُ اؾت

هُطح  زض ايي حَظُ ّبي تحميمبت آتي ظهيٌِفهل پبيبًي 

 قَز. هي

 (زاًكگبُ ذَاضظهي) هيط هحؿي پسضام

 ّاي خارجی تقَين کٌفراًس

ّبي هرتلف هطتجٍ ثب زض ظهيٌِهْن ّبي ذبضري وٌفطاًؽ

هيالزي ثطگعاض ذَاٌّس قس،  2013ّبي فبظي وِ زض گطايف

 ثبقٌس:ثِ قطح ظيط هي

 IFSA World Congress 2013 

http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.06.28 
Country: Canada 
Location: Edmonton, Alberta 

 

 North American Fuzzy Information Processing 

Society Annual Meeting 2013 

http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.06.28 
Country: Canada 
Location: Edmonton, Alberta 

 2013 LSA Linguistic Institute 

http://lsa2013.lsa.umich.edu/ 
Start Date: 2013.06.24 
End Date: 2013.07.19 

Country: USA 

Location: Ann Arbor, Michigan 

 2013 IEEE International Conference on Fuzzy 

Systems 

http://www.isical.ac.in/~fuzzieee2013/ 
Start Date: 2013.07.07 
End Date: 2013.07.10 

Country: India 

Location: Hyderabad 

 The 16th International Conference on Artificial 

Intelligence in Education 

http://iaied.org/conf/event/12/ 
Start Date: 2013.07.07 
End Date: 2013.07.12 

Country: USA 

Location: Memphis, Tennessee 

 2013 IEEE/ASME International Conference on 

Advanced Intelligent Mechatronics  

http://aim2013.org/ 
Start Date: 2013.07.09 
End Date: 2013.07.12 

Country: Australia 

Location: Wollongong, New South Wales 

 4th Malaysian Joint Conference on Artificial 

Intelligence 

http://ktw.mimos.my/mjcai2013/ 
Start Date: 2013.07.24 
End Date: 2013.07.26 
Country: Malaysia 
Location: Sabah 

 Twenty-Third International Joint Conference on 

Artificial Intelligence 

http://www.ezconf.net/ijcai13/ 
Start Date: 2013.08.03 
End Date: 2013.08.09 

Country: China 

Location: Beijing 

 The 51st Annual Meeting of the Association for 

Computational Linguistics 

http://acl2013.org/site/ 
Start Date: 2013.08.04 
End Date: 2013.08.09 

Country: Bulgaria 

Location: Sofia 

 International Joint Conference on Neural 

Networks 

http://www.ijcnn2013.org/ 
Start Date: 2013.08.04 
End Date: 2013.08.09 

Country: USA 

Location: Dallas, Texas 

 10th Metaheuristics International Conference 

http://www.sis.smu.edu.sg/mic2013/index.htm 
Start Date: 2013.08.05 
End Date: 2013.08.08 

Country: Singapore 

http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Canada.html
http://www.ualberta.ca/~reformat/ifsa2013/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Canada.html
http://lsa2013.lsa.umich.edu/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-USA.html
http://www.isical.ac.in/~fuzzieee2013/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-India.html
http://iaied.org/conf/event/12/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-USA.html
http://aim2013.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Australia.html
http://ktw.mimos.my/mjcai2013/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Malaysia.html
http://www.ezconf.net/ijcai13/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-China.html
http://acl2013.org/site/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Bulgaria.html
http://www.ijcnn2013.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-USA.html
http://www.sis.smu.edu.sg/mic2013/index.htm
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Singapore.html
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Location: Singapore 

 Twelfth International Conference on Document 

Analysis and Recognition 

http://www.icdar2013.org/ 
Start Date: 2013.08.25 
End Date: 2013.08.28 

Country: USA 

Location: Washington, DC 

 IEEE AFRICON 2013 

http://africon2013.org/ 
Start Date: 2013.09.09 
End Date: 2013.09.12 

Country: Mauritius 

Location: Flic En Flac 

 14th Engineering Applications of Neural 

Networks Conference 

http://delab.csd.auth.gr/eann2013/ 
Start Date: 2013.09.13 
End Date: 2013.09.16 

Country: Greece 

Location: Halkidiki 

 International Conference of the German Society 

for Computational Linguistics and Language 

Technology 

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

Country: Germany 

Location: Darmstadt 

 16th International IEEE Conference on Intelligent 

Transportation Systems 

http://ieee-itsc13.org/ 
Start Date: 2013.10.07 
End Date: 2013.10.09 

Country: Netherlands 

Location: The Hague 

 2013 IEEE International Conference on Systems, 

Man, and Cybernetics 

http://www.smc2013.org 
Start Date: 2013.10.13 
End Date: 2013.10.16 

Country: UK 

Location: Manchester, England 

 IEEE International Workshop on Advanced 

Robotics and its Social Impacts 

http://www.arso2012.org/  
Start Date: 2013.11.07 
End Date: 2013.11.09 

Country: Japan 

Location: Tokyo 

 

 (زاًكگبُ ثيطرٌس)هحؿي ػبضفي 

 ّيات هذيرُ  اتجلس هصَبات ي گسيذُ

 اًجوي در دٍرُ چْارم

جلسِ ّيات هذيرُ  اًجوي در دٍرُ  ًْوييهصَبات 

 چْارم

 اًزوي هسيطُ ّيأت زٍضُ چْبضهيي اظ رلؿِ ًْويي

 6/7/91ضٍظ پٌزكٌجِ هَضخ  زض ايطاى فبظي ّبي ؾيؿتن

 هَاضز رلؿِ ايي زض .قس ثطگعاض اًزوي زفتط زض 8:00ؾبػت

 .گطفت لطاض گيطي تهوين ٍ ثحج ظيط هَضز

 ًؽ ؾيؿتن آلبي زوتط ًبنطي، زثيط زٍاظزّويي وٌفطا

اظ آذطيي ٍيؼيت اهَض ّبي فبظي ايطاى گعاضقي 

ايكبى ػٌَاى زاقتٌس:  تب وٌَى  .وٌفطاًؽ اضائِ ًوَزًس

همبلِ  300همبلِ زضيبفت ٍ حسٍز  500ثيف اظ 

ّوچٌيي زض ذهَل ثطًبهِ  .پصيطـ قسُ اؾت

ثٌسي اضائِ همبالت، وبضگبّْب ٍ  ّب، ظهبى ؾرٌطاًي

 .ثحج ٍ تجبزل ًظط قس ّبي حبقيِ وٌفطاًؽ ثطًبهِ

 :ثطايي اؾبؼ

  ًِهمطض قس زض حبقيِ وٌفطاًؽ، هزوغ ػوَهي ؾبليب

 16:30اًزوي زض ضٍظ چْبضقٌجِ ؾَم آثبًوبُ، ؾبػت 

زض ؾبلي آهفي تئبتط زاًكىسُ ػلَم ضيبيي  18:00الي 

 .ثطگعاض گطزز

  :ّوچٌيي همطض قس هيعگطزي تحت ػٌَاى

 4قٌجِ  زض ضٍظ پٌذ "ّبي فبظي وبضثطزّبيي اظ ؾيؿتن"

 .ثطگعاض گطزز 17:30الي  16:10هبُ ؾبػت  آثبى

  همطض قس هزوَػِ همبالت وٌفطاًؽ ثِ نَضت لَح

فكطزُ ثيي حجت ًبم وٌٌسگبى تَظيغ گطزز ٍ تؼساز 

http://www.icdar2013.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-USA.html
http://africon2013.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Mauritius.html
http://delab.csd.auth.gr/eann2013/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Greece.html
http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/
http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Germany.html
http://ieee-itsc13.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Netherlands.html
http://www.smc2013.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-UK.html
http://www.arso2012.org/
http://events.nesteduniverse.net/events-by-country-Japan.html
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هحسٍزي ًيع اظ هزوَػِ همبالت چبح قَز تب ثب اذص 

 الجتِ .ّعيٌِ اظ ػاللِ هٌساى زض اذتيبضقبى لطاض گيطز

چىيسُ همبالت ٍ ضاٌّوبي وٌفطاًؽ ثِ نَضت چبپي 

 .تَظيغ ذَاّس قس

 ًَيؽ ؾٌس  ٍل تٌظين پيفؤآلبي زوتط َبّطي هؿ

ٍ همطض قس آلبيبى: زوتط  .ضاّجطزي اًزوي قسًس

ًَيؽ تْيِ قسُ ضا ثطضؾي  ػبهطي ٍ زوتط ثطظٍيي پيف

 .ٍ زض رلؿِ آيٌسُ رْت تهَيت ًْبيي آهبزُ ًوبيٌس

  ؾطي ؾيؿتن ّبي "وتبة زض ذهَل ًحَُ فطٍـ

همطض قس اًزوي، زض حبقيِ  "2-فبظي ٍ هحبؾجبت ًطم

زضنس ٍ زض َي ؾبل ثطاي اػًبي  30ّب  وٌفطاًؽ

  .زضنس ترفيف لبئل قَز 50اًزوي 

 هِ ضؾيسُ اظ زثيطذبًِ هويعي هؼبًٍت ضيبؾت ًب

روَْضي زض ذهَل پيكٌْبز َطح رسيس ثطاي 

هويعي اظ ؾَي اًزوي، هُطح ٍ همطض قس ذالنِ 

تَؾٍ آلبي زوتط تكٌِ  "هحبؾجبت ًطم"َطح هويعي 

 "آهبض ٍ احتوبل فبظي"لت  ٍ ذالنِ َطح هويعي 

تَؾٍ آلبي زوتط نبزلپَض ثطاي رلؿِ ثؼسي اًزوي 

 .ثِ زثيطذبًِ هويعي اضائِ گطزز آهبزُ ٍ

  ِهمطض قس ًبهِ اي اظ َطف ضيبؾت اًزوي ث

فطٌّگؿتبى ظثبى ٍ ازة پبضؾي رْت اًزبم پطٍغُ ٍاغُ 

گعيٌي زض ظهيٌِ فبظي ثطاي آى فطٌّگؿتبى اضؾبل ٍ 

 .آلبي زوتط پسضام رْت اًزبم اهَض هؼطفي قًَس

جلسِ ّيات هذيرُ  اًجوي در دٍرُ  دّوييهصَبات 

 چْارم

 اًزوي هسيطُ ّيأت زٍضُ چْبضهيي اظ زّويي رلؿِ

 3/8/91قٌجِ چْبضضٍظ  زض ايطاى فبظي ّبي ؾيؿتن

 زاًكىسُ ضيبيي زاًكگبُ هبظًسضاى ثطگعاض زض 20:00ؾبػت

 لطاض گيطي تهوين ٍ ثحج ظيط هَضز هَاضز رلؿِ ايي زض .قس

 :گطفت

  همطض قس حًَض ٍ غيبة اػًبء اظ اثتساي زٍضُ چْبضم

ثطاي ّط فطز اثالؽ گطزز تب ًؿجت ثِ حًَض تبوٌَى 

 .ذَز زض رلؿبت اًزوي هُلغ قًَس

  آلبي زوتط ًبنطي، هكىالت هَرَز زض ذهَل

پطزاذت ّعيٌِ ّبي چبح ذجطًبهِ ػليطغن تَافمبت 

 .نَضت گطفتِ ثب زاًكگبُ هبظًسضاى ضا هُطح ًوَزًس

هيبى اػًبء ثحج قس ٍ همطض گطزيس آلبي زوتط ثطظٍيي 

ّبي ؾِ قوبضُ اذيط  هجٌي ثط پطزاذت ّعيٌِ اي ضا ًبهِ

ذجطًبهِ ثِ حؿبة اًزوي، ثطاي آلبي زوتط َبلجي، 

ضيبؾت زاًكىسُ ضيبيي زاًكگبُ هبظًسضاى اضؾبل 

ًوبيٌس ٍ آلبي زوتط ًبنطي ًيع زض ايي ذهَل پيگيط 

 .ثبقٌس

  همطض قس زض نَضت ػسم ًتيزِ گيطي هٌبؾت اظ

بح ذجطًبهِ، زاًكگبُ هبظًسضاى ثطاي حوبيت هبلي چ

ثطاي قوبضُ ّبي ثؼس ثب آلبيبى: زوتط پطًس اظ ؾبظهبى 

اي ٍ زوتط اوجطي ضيبؾت ؾبظهبى  فٌي ٍ حطفِ

 .ّبي ػلوي ٍ نٌؼتي هصاوطُ ثِ ػول آيس پػٍّف

  ًبهِ ضؾيسُ اظ زاًكىسُ ضيبيي زاًكگبُ قْيس ثْكتي

 "ػلَم ضيبيي ذَاضظهي"زض ذهَل اذص هزَظ ًكطيِ 

ز اؾالهي وِ اًزوي پيف اظ اظ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقب

ايي، هَافمت انَلي ذَز ضا اظ حوبيت ايي ًكطيِ اػالم 

، ؾطزثيط ٍ هؿؤٍلوطزُ ثَز ٍ ّوچٌيي هؼطفي هسيط 

ّيأت تحطيطيِ پيكٌْبزي هُطح ٍ هَضز هَافمت لطاض 

همطض قس يوي اػالم هَافمت ًْبيي، افطاز  .گطفت

زيگطي ًيع رْت ػًَيت زض ّيأت تحطيطيِ هزلِ اظ 

  .اضؾبل قَز هزلِف اًزوي ثِ َط

  91آثبًوبُ  4همطض قس زض هزوغ ػوَهي اًزوي وِ زض 

 ؾِ ثطضؾيػالٍُ ثط هَيَػبت زيگط، ثطگعاض ذَاّس قس 

بلِ ـؾ 10ؾٌس ضاّجطزي  -1: ثِ هطثٌَ ًَيؽ پيف

ثطًبهِ  -3ؾبلِ اًزوي  5 اّجطزيضثطًبهِ  -2اًزوي 

 .ًيع زض زؾتَض رلؿِ لطاض گيطز ،ارطايي ؾبالًِ



 های فازی ايرانخبروامه اوجمه سيستم
 21 _______________________________________________________________________1391ظهؿتبى 

 

جلسِ ّيات هذيرُ  اًجوي در  يازدّويي هصَبات

 دٍرُ چْارم

 اًزوي هسيطُ ّيأت زٍضُ چْبضهيي اظ يبظزّويي رلؿِ

 4/8/91ضٍظ پٌزكٌجِ  زض ايطاى فبظي ّبي ؾيؿتن

 زاًكىسُ ضيبيي زاًكگبُ هبظًسضاى ثطگعاض زض 12:00ؾبػت

زض اثتساي رلؿِ آلبي زوتط ثطظٍيي ضئيؽ اًزوي  .قس

يطاى يوي تكىط اظ رٌبة آلبي زوتط ّبي فبظي ا ؾيؿتن

ظاّسي پيكىؿَت ضيبييبت فبظي وكَض ٍ زثيط افتربضي 

الوللي اَالػبت ٍ هٌْسؾي فبظي ٍ  قكويي وٌفطاًؽ ثيي

هيْوبًبى ٍيػُ ثبثت حًَض زض ايي رلؿِ، گعاضقي ربهغ اظ 

ّبي اًزوي زض زٍضُ چْبضم ّيبت هسيطُ اًزوي اضايِ  فؼبليت

ّبي  وتط ظاّسي زض هَضز فؼبليتؾپؽ رٌبة آلبي ز .زازًس

  ػلوي، ّبي ثطًبهِ تسٍيي زض آى هْن فًم ٍ آتي اًزوي

ًىبتي  ػلن ؾبظي ػوَهي ٍ پػٍّكي ّبي فؼبليت ثؿتطؾبظي

 ٍ ثحج ظيط هَضز هَاضز، رلؿِ ييي ا ازاهِزضضا ثيبى وطزًس. 

 :گطفت لطاض گيطي تهوين

  ِآلبي زوتط ثطظٍيي گعاضقي زض ذهَل اًتكبض هزل

ّبي فبظي ايطاى ٍ ٍيؼيت هُلَة يطيت تبحيط  ؾيؿتن

  .آى اضايِ زازًس

 ِؾتيزبضي ثَزى ٍ ي هحل زفتط اًزوي ٍ ا هؿأل

ًعزيه ثَزى تبضيد اًمًبي آى، هَضز ثحج ٍ تجبزل 

ًظط لطاض گطفت ٍ همطض گطزيس تب ثطاي ذطيس يه زفتط 

ضيعي قَز ٍ  زض يه هىبى هٌبؾت ثب ًيبظ اًزوي، ثطًبهِ

ّب ثِ ٍيػُ قْطزاضي تْطاى زض  ّوىبضي ؾبيط ؾبظهبى

 .ايي اهط هَضز تَرِ لطاض گيطز

 اػًبي هحتطم حبيط زض  ثب تَرِ ثِ ًظط ّوىبضاى ٍ

ّبي فبظي زض ػلَم ٍ  رلؿِ زض ذهَل ربيگبُ ؾيؿتن

ؾبظي ايي زاًف زض نٌبيغ ٍ   هٌْسؾي، وبضثطزي

ربهؼِ ثب ّوت زؾت اًسضوبضاى حَظُ فبظي وكَض هَضز 

تَرِ ذبل لطاض گطفت ٍ زض ايي ذهَل ثط هَاضز 

 شيل تبويس قس:

o ُّبي  ّبي آهَظقي هطتجٍ ثب ؾيؿتن زٍض

توبم ؾَُح آهَظقي هتَؾُِ، فبظي زض 

وبضثطزي –ّبي ػلوي وبضقٌبؾي ٍ زٍضُ

ّبي  اًساظي قًَس ٍ ًيع ضقتِ پيكٌْبز ٍ ضاُ

ّبي تحهيالت تىويلي، ثِ  هطتجٍ زض زٍضُ

ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍفٌبٍضي پيكٌْبز 

 .قَز

o تط ثب هطاوع نٌؼتي  اًزوي ّوىبضي ًعزيه

ّبي  ثطلطاض ؾبظز ٍ هكبضوت فؼبلي زض پطٍغُ

 .نٌؼتي هطتجٍ زاقتِ ثبقس-ميمبتيتح

o ُتط  ي ؾيبؾتگصاضي فؼبل اًزوي زض حَظ

ػول ًوبيس ٍ ًمف ثيكتطي زض تسٍيي 

اؾتبًساضزّبي نٌؼتي هطتجٍ ٍ حؿي ارطاي 

 .ّب، ايفب ًوبيس آى

  زض ذهَل ثطگعاضي زٍاظزّويي وٌفطاًؽ ؾيؿتن

ثب تَرِ ثِ  .ّبي فبظي ايطاى ثحج ٍ تجبزل ًظط قس

ثطگعاضي ايي وٌفطاًؽ همطض قس هكىالت هَرَز زض 

ايي هَاضز ثِ زاًكگبُ هبظًسضاى ثِ قىل همتًي 

 ؾبالًِ ّبي وٌفطاًؽ ٍ اًؼىبؼ يبثس تب قأى اًزوي

  .حفظ قَز

ّاي فازي  هياى هذت اًجوي سيستن ي برًاهِ

 ايراى

ي اًزوي  ي پيكيي، اقبضُ گطزيس وِ ّيبت هسيطُ قوبضُزض 

 ءثطاي اضتمبضا ؾبلِ ٍ زُ ؾبلِ  ؾبلِ، پٌذ ي يه ؾِ ثطًبهِ

هزوغ  ثِّبي فبظي ايطاى،  ّبي اًزوي ؾيؿتن فؼبليت

 .ثِ تهَيت ضؾيساضائِ ًوَز وِ  1391ػوَهي آثبى هبُ 

اضائِ قس ٍ زض زض قوبضُ پيكيي ؾبلِ  ي يهي ارطاي ثطًبهِ

ضٍز وِ  اًتظبض هي .زَق هي زضدؾبلِ  پٌذ  ثطًبهِضُ، قوب ايي

ي اػًبي اًزوي زض ضاؾتبي پيگيطي ٍ ارطاي هفبز ايي  وليِ

 .اؾٌبز تالـ ٍ ّوىبضي ًوبيٌس
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 فازي ّاي سيستن اًجوي سالِ پٌج راّبردي برًاهِ

 (1931-1931) ايراى

 اًذاس چطن

 يه ؾبلِ، پٌذ افك زض ايطاى فبظي ّبيؾيؿتن اًزوي

 زض اػتوبز لبثل ويفي حؾُ ثب ٍ ثطٍظ ٍ پَيب يػلو اًزوي

 ٍ آهَظقي ٍ پػٍّكي ّبيظهيٌِ زض وِ اؾت، وكَض ؾُح

 ػُيٍ ثِ ٍ َّقوٌس ّبيؾيؿتن حَظُ زض وكَض ارطايي

  .ًوبيسهي هكبضوت ٍ تيفؼبل فبظي ّبيؿتنيؾ

 اصلی ّاي ّذف

 زض زاًف يهطظّب زض ضلبثت ييتَاًب بي يّوتطاظ .1

 ّبي ؾيؿتن وبضثطزي ٍ ًظطي ّبي ظهيٌِ وليِ

 ،هٌُمِ ؾُح زض بظيف

 ٍ هَيَػبت تسٍيي ٍ تٌظين زض تَاًوٌسي .2

 ٍ يفبظ ّبي ؾيؿتن ثب هطتجٍ ّبي ثطًبهِ

 ،ًطم هحبؾجبت

 پػٍّكي،) ضاّجطزي ّبي هكبٍضُ اضائِ زض تَاًبيي .3

 ثب هطتجٍ ًْبزّبي ثِ( ارطايي آهَظقي،

  ،فبظي ّبي ؾيؿتن

 ّب آهَظـ ويفيت اضتمبء ٍ ّسايت رْت زض تالـ .4

 .فبظي ّبي ؾيؿتن ثب هطتجٍ ّبي پػٍّف ٍ

 راّثزدّا

 هطاوع ٍ زٍلتي ًْبزّبي ثب تؼبهل گؿتطـ .1

 ي،نٌؼت

 :الساهبت

 ّبيًظبم ايزبز زض شيطثٍ هطارغ ثب ّوىبضي (الف

 ّبيؾيؿتن حَظُ اؾتبًساضزّبي ضاّجطي

 زض اًزوي ػلوي هطرؼيت ثط تبويس ثب فبظي

  ،حَظُ ايي

 ًيبظؾٌزي هُبلؼبت اًزبم زض هكبضوت( ة

 ثِ فبظي ّبي ؾيؿتن نٌؼتي ٍ ضيفٌبٍ

 فٌبٍضي، ّبي پبضن زض ثؿتطؾبظي هٌظَض

 زض رسيس ًْبزّبي ؾبيط ٍ ضقس، هطاوع

 ،وبضثطزي ٍ نٌؼتي ّبي حَظُ

 ّبي ثطًبهِ هزوَػِ تسٍيي زض هكبضوت( ح

 ؾَُح تب زثيطؾتبى ؾُح اظ) آهَظقي

 تؼبهل ٍ فبظي ّبي ؾيؿتن حَظُ زض( ػبلي

 ،يطثٍش هَؾؿبت ٍ ّب ربًٍِظاضت ثب

 ًْبزّبي ثب تؼبهل يثطا يعضي ثطًبهِ ( ت

 هزلؽ ّبي پػٍّف هطوع هبًٌس حبوويتي،

 تكريم هزوغ زثيطذبًِ اؾالهي، قَضاي

 ّب، ٍظاضتربًِ پػٍّكي هطاوع ٍ ًظبم ههلحت

 اًزبم ٍ والى ّبي تحليل اضائِ هٌظَض ثِ

 .ضاّجطزي ػلوي ّبي هكبٍضُ

 حَظُ زض وؿَتبى پيف ٍ ذجطگبى هكبضوت ترل .2

 ،هطتجٍ ػلَم ٍ فبظي ّبي يؿتنؾ

 :الساهبت

 تسٍيي رْت زض ػلَم فطٌّگؿتبى ثب تؼبهل(  الف

 حَظُ زض ًيبظ هَضز ّبي ثطاثطًْبزُ ٍ ّب ٍاغُ

 ،فبظي ّبي ؾيؿتن

 قٌبؾبيي ٍ ػوَهي هكبضوت رلت( ة

 فبظي ّبي ؾيؿتن حَظُ زض هلي ّبي ظطفيت

 ٍ هترههبى اؾبتيس، اظ تزليل َطيك اظ

 ،حَظُ ايي فؼبالى

 ّبي لبثليت زليك ٍ زضؾت قٌبؾبيي( ح

 ٍ نٌبيغ هترههبى ثِ فبظي ّبي ؾيؿتن

 .تزبضي هحهَالت تَليسوٌٌسگبى

 حَظُ زض زاًكزَيي لكطّبي هكبضوت رلت .3

 ،هطتجٍ ػلَم ٍ فبظي ّبي ؾيؿتن

 :الساهبت

 قٌبؾبيي ٍ ػوَهي هكبضوت رلت (الف

 ّبي ؾيؿتن حَظُ زض ثبلمَُ ّبي ظطفيت
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 هؿبثمبت ضيثطگعا َطيك اظ فبظي

 ،زاًكزَيي

 ّبي ضؾبلِ ٍ ّب ًبهِ بىيپب اظ تيحوب ٍ ييقٌبؾب( ة

 ،يفبظ ّبي ؿتنيؾ ثب هطتجٍ ثطتط

 بىيزاًكزَ فؼبل حًَض اظ تط گؿتطزُ تيحوب( ح

 ّبي وٌفطاًؽ ٍ ٌبضّبيؾو ٍ ّب وبضگبُ زض

 ،يپػٍّك ٍ يآهَظق

يب  ٍ ّب ًبهِ بىيپب ياَالػبت ثبًه ليتكى( ت

 .يفبظ يّب ؿتنيؾ ثب هطتجٍ يّب لِبضؾ

 ربهؼِ ًيبظّبي ثِ زّي پبؾد رْت زض تالـ .4

 ،اًزوي ؾبظهبًي ؾبذتبض اضتمبء ثب ّوطاُ

 :الساهبت

 ّبي وٌفطاًؽ زائوي زثيطذبًة اًساظي ضاُ ( الف

  ،ايطاى فبظي ّبي ؾيؿتن

 زض آهَظقي ترههي ّبي وبضگبُ ثطگعاضي ( ة

 فبظي ّبي ؾيؿتن ّبي لبثليت هؼطفي رْت

 ،وبضثطزي ّبي هيٌِظ زض ٍيػُ ثِ

 ثب اًزوي يترهه ّبي َىيؿيوو ليتكى ( ح

 ياػًب يػلو يبظّبيً ثِ ييپبؾرگَ ّسف

 ،ّب آى ّبي يتَاًوٌس قٌبذت ٍ اًزوي

 زض اًزوي ٌسگبىيًوب اضتجبَبت گؿتطـ ( ت

 زض اًزوي، ياػًب ثب هَؾؿبت ٍ ّب ؾبظهبى

 ٍ هَرَز يبظّبيً ٍ كيػال ييقٌبؾب رْت

  .الظم ّبي تيبلفؼ اًزبم رْت زض تالـ

 زض اًزوي ّبي فؼبليت تؼويك ٍ تَؾؼِ ٍ تمَيت .5

 ،گًَبگَى ّبي ظهيٌِ

 :الساهبت

 ٍ اًزوي ذجطًبهِ هٌظن اًتكبض ٍ چبح( الف

  ،آى هحتَايي ٍ ويفي ٍ ووي تمَيت

 ثِ تَرِ ثب اًزوي اًتكبضات گؿتطـ ( ة

 ،يهَضز ٍ يػوَه يبظّبيً

 ويفي ٍ ووي ؾُح اضتمبء ثِ ووه ( ح

 زض فبظي ّبي ؾيؿتن ثِ هطثٌَ ّبي فؼبليت

 ٍ ثَهي ضٍيىطزّبي ثط تبويس ثب ايطاى،

  ،اي هٌُمِ

 تؼبهل زض وبضثطزي ّبي پػٍّف تمَيت ( ت

 التهبزي، ػلَم هسيطيت، نٌؼت، ثب ثيكتط

  ،وكبٍضظي

 يىيالىتطًٍ ٍثگبُ تيفيو اضتمبء ٍ گؿتطـ ( ث

 .اًزوي

 زاًكگبُ تْطاى ٍ ) ؾيس هحوَز َبّطي

 (تي انفْبىزاًكگبُ نٌؼ

ّاي  دعَت بِ ارسال فْرست پاياى ًاهِ

 ّاي فازي هرتبط با ًظريِ هجوَعِ

قَز  ّب تمبيب هي اظ ًوبيٌسگبى هحتطم اًزوي زض زاًكگبُ

ّبي فبظي  هطتجٍ ثب ًظطيِ هزوَػِ ّبي ًبهِ فْطؾت پبيبى

زٍ ؾتًَِ ٍ ثب لبلت  wordفبيل زاًكگبُ ذَز ضا زض لبلت 

 ظيط اضؾبل ًوبيٌس: يّبي الىتطًٍيى ظيط ثِ يىي اظ ًكبًي

hmnehi@hamoon.usb.ac.ir 

info@fuzzy.ir 

وٌٌسُ ربهي ٍ  ؾبظي ػسزي رطيبى ثط ضٍي پطتبة هسل  [1] 

 -تؼييي هبوعيون فكبض زيٌبهيىي ثب اؾتفبزُ اظ هسل فبظي

ثِ ضاٌّوبيي غالهحؿيي  ،ػهجي، ايوبى روؼِ ثيسذتي

ًكىسُ هٌْسؾي زا ،چي اؾتبز هكبٍض هحوس گيَُ ،اوجطي

 .1390 قْيس ًيىجرت، گطٍُ هٌْسؾي ػوطاى، 

 (زاًكگبُ ؾيؿتبى ٍ ثلَچؿتبى) هؿت ًْي حؿي هيف

 ّا ًاهِ هعرفی پاياى

ّبي  هطتجٍ ثب  ؾيؿتنّبي  ًبهِ پبيبى هؼطفي ، ايي قوبضُ زض

 زض زاًكگبُ نٌؼتي ذَارِ ًهيطالسيي ََؾيفبظي وِ 
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ّبي آتي،  وبضُزض ق ٍقَز  اًس، پي گطفتِ هي اًزبم قسُ

 .ذَاٌّس قس هؼطفيّب  آىي  ثميِ

اي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زضذتي ٍ  ثٌسي تهَيط هبَّاضُ َجمِ  [69]

هحوَزضيب  ضاٌّوبيي ثِ ،پَيب حيبتي ،الگَضيتن فبظي

ثطزاضي، گطٍُ  زاًكىسُ ًمكِ ،/ػلي هحوسظازُنبحجي

 .1389، فتَگطاهتطي

 ضاٌّوبيي ثِ ،افطٍظ قىَضي وتيگطي ،احتوبل فبظي  [70]

زاًكىسُ ، ّبقن پطٍاًِ هؿيحب/همتسي ّبقوي پطؾت

 .1389ضيبيي، ، گطٍُ ػلَم

اؾتفبزُ اظ ضٍـ  اضظيبثي ػولىطز هسيطيت ظًزيطُ تأهيي ثب  [71]

وبضت اهتيبظي هتَاظى ٍ فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي 

 ههُفي ػبثسظازُ، ضاٌّوبيي ثِ ،هْسي هاليي ،فبظي

 .1389، نٌبيغ، گطٍُ نٌبيغزاًكىسُ 

ػهجي  -بظيـّبي ف وٌٌسُ ثٌسي َطاحي ٍ ثىبضگيطي زؾتِ  [72]

ّبي  ثطاي آقىبض ؾبظي ؾطَبى ؾيٌِ ثِ ووه زازُ

هحوس  ضاٌّوبيي ثِ ،ؾويِ ًميجي ،ثطزاضي ًوًَِ

هٌْسؾي ، گطٍُ ثطقزاًكىسُ ، ػليبضيهْسي /لت تكٌِ

 .1389پعقىي، 

هٌُك  ِـبيـثط پ QUANSERپصيط  هل اًؼُبفـٌتطل هفـو  [73]

 ،هْسي ػليبضي بييـضاٌّو ثِ ،هزتجي ضؾتوي ،بظيـف

 .1389وـٌتطل، طٍُ ـ، گثـطقىسُ ـزاًك

وٌس ثطاي ـبظي َّقـؾبظي يه هحيٍ هز َطاحي ٍ پيبزُ  [74]

بي ـّ بهلـفبزُ اظ ػـتطي ثب اؾتـب هكـبٌ ثـاضتج

ػلي ًحَي،  ضاٌّوبيي ثِ وبٍُ حؿٌي، ،بض فبظيـذَزهرت

، گطٍُ ٌْـسؾي هـىبًيههىسُ ـزاًك، سيـػلي احو

 .1389هىبتطًٍيه، 

 هفبّين اظ اؾتفبزُ ثب بيساضپ ّبي زازُ ثٌسي َجمِ ثْجَز [75]

 ػلي ضاٌّوبيي ثِ، ثكبضت اهيس، فبظي هٌُك ٍ ٌّسؾي

 گطٍُ ثطزاضي، ًمكِ زاًكىسُ، ػجبزي حويس/هحوسظازُ

 .1390، زٍض اظ ؾٌزف

 يحـؾُ چٌس عقيـغـل هس تبٍضـكگ وٌتطل ٍ طاحيـَ [76]

، تبًؽـَوـضل َئيچـؾ هَتَضّبي ضٍي ثط زٍ ًَع بظيـف

 وسـهح/يبضيـػل هْسي ضاٌّوبيي ثِ، بىـضف ػلي

 .1390وـٌتطل،  طٍُـگ ،ثـطق ىسُـزاًك، تـل تكٌِ

 ٍ ػهجي قجىِ ي پبيِ ثط پطٍاظ تُجيمي وٌتطلط َطاحي [77]

 رؼفط ضاٌّوبيي ثِ، ّوت اهيسي اهيس، فبظي هٌُك

 گطٍُ فًب، َّا ىسُـزاًك، ؾبزاتي حؿي/يبىضٍقٌي

 .1390 پطٍاظ ، وٌتطل ٍ زيٌبهيه

 ثطاي هىبًي ذجطُ ّبي ؾيؿتن زض فبظي تئَضي ثىبضگيطي  [78]

 ؾؼسي هحوس ضاٌّوبيي ثِ، اًهبضي ػلي، ؾطظهيي آهبيف

 گطٍُ ثطزاضي، ًمكِ زاًكىسُ، ػليوحوسي ػجبؼ/هؿگطي

 .1390، غئَزظي

زاًكگبُ نٌؼتي) لت هحوس تكٌِ  

  (ذَارِ ًهيطالسيي ََؾي

 

 

 

 IFSAخثزًاهِ 

ّبي فبظي ايطاى ثِ ػٌَاى ػًَي اظ اًزوي ؾيؿتن

(، اذجبض IFSA)فبظي ّبي ؾيؿتنالوللي اًزوي ثيي

ّب ضا ثِ ايي اًزوي گعاضـ  ّب ٍ ّوبيفهطثٌَ ثِ وبضگبُ

ضا اظ  IFSA يتَاًٌس ذجطًبهِ ػاللوٌساى هي وٌس.هي

 ًكبًي ظيط زضيبفت ًوبيٌس:

http://isdlab.ie.ntnu.edu.tw/ntust/ifsa/sources/new

sletter.html 

 

 ػضَيت در اًجوي

، ثِ ػًَيت زض اًزوي ّبي ػاللوٌسافطاز ٍ ؾبظهبى

ّبي  ػًَيت حمَلي ٍ  حميمي ضا اظ ٍثگبُ تَاًٌس فطمهي

ّبي اًزوي زضيبفت زاضًس. ثِ ػالٍُ، لبثليت تىويل فطم

ػًَيت ثِ نَضت چٌيي پطزاذت حكػًَيت ٍ ّن

گطزيسُ الىتطًٍيىي ٍ ثطذٍ اظ َطيك ٍثگبُ اًزوي فؼبل 

 اؾت.  

 info@fuzzy.ir:    اًجوي پست الکتزًٍيک

 www.fuzzy.ir    :                اًجوي ٍتگاُ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاّا ٍ ساسهاىًوايٌذگاى اًجوي در داًطگاُ

 رٌبة آلبي زوتط افكيي اثطاّيوي

 زاًكگبُ نٌؼتي ؾٌْس/هٌْسؾي ثطق

 رٌبة آلبي زوتط ضيب ربٍيساى

 زاًكگبُ نٌؼتي قيطاظ/ وبهپيَتط

 ط ثْطٍظ ػليعازُرٌبة آلبي زوت

 زاًكگبُ نٌؼتي ؾٌْس/ػلَم پبيِ

 رٌبة آلبي ضيب احؿي

 لن ٍاحس اؾالهي آظاز زاًكگبُ

 رٌبة آلبي زوتط ٍحيس رَّطي هزس

 تطثيت هسضؼزاًكگبُ 

 رٌبة آلبي زوتط ػليطيب فبتحي

 ًهيط ثطق /زاًكگبُ ذَارِ

 ؾطوبض ذبًن زوتط الْبم احوسي

 ٍاحس قْطيبض اؾالهي زاًكگبُ آظاز

 ٌبة آلبي زوتط ػليطيب حبريبىر

 ٍاحس ًزف آثبز اؾالهيآظاز زاًكگبُ 

 رٌبة آلبي زوتط هٌَچْط والضؾتبلي

 زاًكگبُ ذَاضظهي

 رٌبة آلبي زوتطؾلوبى احوسي  

 زاًكگبُ ايالم

 رٌبة آلبي زوتط ثيبو زاضاثي

 زاًكگبُ زاًكگبُ هطاغِ

 گَزضظي حويسضيبرٌبة آلبي 

 يبؾَدزاًكگبُ 

 ط ًبظًيي احوسيؾطوبض ذبًن زوت

 ٍاحس ٍضاهيي اؾالهي زاًكگبُ آظاز

 زاًكگط رٌبة آلبي زوتط اهيط

 زاًكگبُ نٌؼتي قطيف

 رٌبة آلبي زوتط هحوس نبزق هسضؼ ههسق

 زاًكگبُ يعز

 رٌبة آلبي زوتط احوسي ًيب

 لنزاًكگبُ 

 رٌبة آلبي زوتط ٍلي زضّوي

 زاًكگبُ يعز

 رٌبة آلبي زوتط هحوسحؿي هطازي

 ؾيٌب ثَػليزاًكگبُ 

 رٌبة آلبي زوتطهحوسػلي ازثي تجبض

 ٍاحس لبئوكْط اؾالهيزاًكگبُ آظاز 

 آلبي زوتط قْطام ضيبپَض

  ىزاًكگبُ تطثيت هؼلن آشضثبيزب

 همهَزي ...رٌبة آلبي هٌْسؼ ضٍح ا

 آظاز اؾالهي آظاز ٍاحس ًَض، هطوع هحوَز آثبززاًكگبُ 

 ؾطوبض ذبًن زوتطهػزُ افكبض

 احس تْطاى قوبلٍ اؾالهيزاًكگبُ آظاز 

 فطز رٌبة آلبي زوتط اهيس ؾليوبًي

 زاًكگبُ ػلَم پبيِ زاهغبى/ضيبيي

 رٌبة آلبي زوتطحويسضيب هلىي

 زاًكگبُ نٌؼتي قيطاظ

 رٌبة آلبي زوتط تَفيك الَْيطاًلَ

 ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت اؾالهي زاًكگبُ آظاز

 رٌبة آلبي زوتط هرتبض قبنبزلي

 قزاًكگبُ نٌؼتي قيطاظ/هٌْسؾي ثط

 هؿت ًْيرٌبة آلبي زوتطحؿي هيف

 زاًكگبُ ؾيؿتبى ٍ ثلَچؿتبى/ ضيبيي

 رٌبة آلبي زوتط هحوَز اٍتبزي

 زاًكگبُ آظاز ٍاحس فيطٍظوَُ

 ًيب رٌبة آلبي زوتط فطيسٍى قؼجبًي

 قيطاظزاًكگبُ 

 ًٍس رٌبة آلبي زوتط ًبنط  هيىبئيل

 زاًكگبُ آظاز ٍاحس اضزثيل

 رٌبة آلبي زوتطآلفطز ثبغطاهيبى

 زاًكگبُ گيالى

 زوتط ثْطام نبزلپَضرٌبة آلبي 

 فطزٍؾي هكْسزاًكگبُ 

 ؾيس ّبزي ًبنطيرٌبة آلبي زوتط 

 هبظًسضاىزاًكگبُ 

 رٌبة آلبي هحوَز ثركي

 ثزٌَضززاًكگبُ 

 زوتط هحؿي ػبضفيرٌبة آلبي 

 ثيطرٌسزاًكگبُ 

 رٌبة آلبي زوتط هحوسػلي ًهطآظازاًي

 قبّسزاًكگبُ 

 بظ ثطذَضزاضيؾطوبض ذبًن زوتط هٌْ

 زاًكگبُ آظاز ٍاحس ثٌسضػجبؼ

 پَض زوتط ػليطيب ػطةرٌبة آلبي 

 زاًكگبُ قْيس ثبٌّط وطهبى

 رٌبة آلبي زوتط هحوسضيب ًَضثرف

  ( ضفؿٌزبى ػهط)ػذ زاًكگبُ ٍلي

 رٌبة آلبي زوتط ضرجؼلي ثطظٍيي

 زاًكگبُ قْيس ثْكتي

 رٌبة آلبي زوتط ضيب ػعتي

 ٍاحس وطد اؾالهي زاًكگبُ آظاز

 رٌبة آلبي زوتطحؿيي ّسايتي

 زاًكگبُ نٌؼتي ثبثل

 رٌبة آلبي زوتط ؾيس هؿؼَز ثطوبتي

 زاًكگبُ ؾيؿتبى ٍ ثلَچؿتبى/ ثطق

 رٌبة آلبي زوتط هزيس ػلَي

 ٍاحس اضان اؾالهي زاًكگبُ آظاز

 َّقوٌس ...رٌبة آلبي زوتط ضحوت ا

 زاًكگبُ انفْبى

 رٌبة آلبي زوتط هزيس يبضاحوسي  

 بى/ػلَم پبيِزاًكگبُ لطؾت

 اطالػيِ
ٍ ي اًزوي، اظ اؾتبزاى، زاًكزَيبى، هحممبى ذجطًبهِ ًوَزىضؾبًي ٍ پط ثبض ثِ هٌظَض اَالعّبي فبظي ايطاى اًزوي ؾيؿتن

ضا زض اذتيبض ذجطًبهِ ّبي فبظي ّبي هطتجٍ ثب ؾيؿتنزض ظهيٌِ ػلوي لت ٍ اذجبضبهًُوبيس تب هٌس زػَت هيافطاز ػاللِ

 ّبي فبظي ايطاى لطاض زٌّس.اًزوي ؾيؿتن

 ّببُگــزاًك ويـػل اذجـبض ،ّببُـبضگـّب، وبيفــّوٌَ ثِ ثطگـعاضي ـطثـّبي هـَضز تَرِ ػجبضتٌس اظ: اذجـبض هظهيٌـِ

ٍ هطاوع تحميمبتي،  ّبي الىتطًٍيىيًكطيِ ٍ پبيگبُ، هؼطفي هؼطفي وتبة ،ّبي تحهيالت تىويليزٍضُ آهَذتــگبىٍزاًف

تَاًٌس اظ َطيك آزضؼ ظيط ثب زفتط اًزوي توبؼ حبنل هٌساى هيػاللِ .ٍ ؾبيط هُبلت ذَاًسًيي ثطگعيسُ ّبهمبلِهؼطفي 

 ي پؿت الىتطًٍيىي ذجطًبهِ اضؾبل وٌٌس. ًوبيٌس، ٍ يب هُبلت ذَز ضا ثِ ًكبً

 .2، َجمِ اٍل، ٍاحس3ذيبثبى وبضگط قوبلي، ثبالتط اظ تمبَغ آل احوس، وَچِ پٌزن، پالنتْطاى،  ًكبًي:

 88639285 تلفي ٍ زٍضًگبض:

  info@fuzzy.irپؿت الىتطًٍيىي: 



 

 

 

 ي آذط( )نفحِ رلسضٍي 

 

 

 

 

 ّاي فاسي ايزاىهشاياي ػضَيت در اًجوي سيستن

 ّبي ػلوي اًزوي، ّب ٍ ًكؿتّب، وبضگبُترفيف زض ّعيٌِ حجت ًبم ّوبيف -1

 ،(ؾبلزض قوبضُ  )قف (Iranian Journal of Fuzzy Systems)پػٍّكي اًزوي -زضيبفت هزلِ ػلوي -2

 ،ًبهِ اًزوي )چْبض قوبضُ زض ؾبل(زضيبفت ذجط -3

 .)ثب ترفيف ٍيػُ( "مهحبؾجبت ًطّبي فبظي ٍ ؾطي ؾيؿتن"ّبي زضيبفت وتبة -4

 

 ّاي فاسي ايزاى اػضاي حقَقی اًجوي سيستن

 زاًكگبُ ثزٌَضز 

 ُزاهغبى زاًكگب 

 زاًكگبُ نٌؼتي انفْبى 

 زاًكگبُ نٌؼتي قطيف 

 ايطاى آهبض هطوع 

  ٍاحس اضانزاًكگبُ آظاز اؾالهي 

 ُفيطٍظوَُ ٍاحس اؾالهي آظاز زاًكگب 

 ُظًزبى ٍاحس اؾالهي آظاز زاًكگب 

 وكَض اي حطفِ ٍ فٌي آهَظـ ؾبظهبى 
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