
 

 برنامه سخنرانی های چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

 
 روز ساعت محل برنامه 
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ش
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10:30-10 تاالر امام رضا پذیرایی  

 سخنرانی کلیدی:              دکتر محمد مهدی زاهدی
A review of fuzzy automata 

 

1سالن   

 دانشکده اقتصاد

10:30-11:25  

 سخنرانی کلیدی:              دکتر محمد تشنه لب

های راف بمنظور سیستمهای دارای ارائه شبکه عصبی برمبنای مجموعه

 عدم قطعیت

2سالن   

 دانشکده اقتصاد

 سخنرانی کلیدی:          دکتر ماشا اله ماشین چی

نآسترش های گبحثی در مورد مجموعه های فازی و   

1سالن   

 دانشکده اقتصاد

11:25-12:20  

 سخنرانی کلیدی:              دکتر محمد باقر منهاج
“B & M” Modeling: A computational  Intelligence Based 

Approach 
 

2سالن   

 دانشکده اقتصاد
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 و آنالیز/جبرفازی 

فازی توپولوژی  

 سیستم و خبره های سیستم

 های محیط در هوشمند های

فازی کنترل و رباتیک/فازی  

 سازی بهینه عملیات، در تحقیق

 محیطهای در گیری تصمیم و

 عددی آنالیز/غیرقطعی و فازی

 فازی

 احتمال و آمار

اه زمینه سایر/فازی  

15:40-16   
Some results on 
fuzzy .-ideals in 
PMV-algebras 

سیمین 9650

 سعیدی

Online FECG extraction 
using  flexible 
independent 

component analysis 
9741امیرفتاحی  رسول  

Solving multi-objective 
linear programming 

problems with fuzzy goals 
in the presence of fuzzy 
max-arithmetic mean 
relational inequality 

constraints 
فاطمه کوچکی نژاد 9677  

Fuzzy Filter on Hyper 
Hoop Algebras 

حمید رضا وارسته10121  

16-16:20  L-General Fuzzy 
Automata 

9652 

 خدیجه ابول پور

A Single-Trial EEG-
Based Image Search 

System Based on Brain 
Computer Interface 

9742رسول امیر فتاحی   

ترکیب نتایج روشهای ارزیابی با هدف 

ارزیابی وضعیت عایقی ترانسفورمرهای 

 قدرت 

مهدی اله بخشی-10046  

 
 

Some new concepts 
on highly irregular 

vague graphs 

شمانلوحسین ر 10122  

 

http://seminars.usb.ac.ir/cfis2015/fa-ir/Admin/NoticedResults/
http://seminars.usb.ac.ir/cfis2015/fa-ir/Admin/NoticedResults/
http://seminars.usb.ac.ir/cfis2015/fa-ir/Admin/NoticedResults/
http://seminars.usb.ac.ir/cfis2015/fa-ir/Admin/NoticedResults/


 

1سالن  ساعت روز  

 تاالر امام رضا)ع(

2سالن   

 تاالر امام رضا)ع(

3سالن   

 تاالر امام رضا)ع(

4سالن   

 تاالر امام رضا)ع(

به
شن

ار
چه

 18 
ور 

ری
شه

13
94

 

 

16:20-16:40  New Results in 
HvMV-algebras 

9664 

محمود بخشی   

Error Propagation Reasons 
and Measurement Error 

for 2D Expanded Block 

Method (2D EBM) in 

Electrical Impedance 
Tomography 

 رسول امیرفتاحی 9957

Modeling r-
interdiction median 

problem with 
fortification in a fuzzy 

environment 
راحله خاندوزی 9760  

Direct limits of a 
direct system of 
complete fuzzy 
multialgebras 

م مقسومی 10137  

16:40-17  Tense Pseudo 
MV-algebras 

محمود بخشی 9665  

 بندی خوشه روش یک ارائه

 مبنای بر جدید محور چگالی

فعال یادگیری روش  

محمد جوادیان 9824  

On the solution of 
fractional geometric 

programming problem 
with fuzzy coecient 

فائزه زحمتکش 9901  

Topologies associated 
to (dual) fuzzy 
approximation 

operators on fuzzy 
automata 

کریم عباسی 41101  

17-17:20  Quotient BL- 
general fuzzy 

automata 
مرضیه شمسی 9673

 زاده

Object detection in 
images using artificial 
neural network and 

improved binary 
gravitational search 

algorithm 
9740پورقهستانی  آزادی فرزانه  

Maximum green time 
settings for traffic 

actuated signal 
control at isolated 
intersections using 

fuzzy logic 
محمد جوادشیروانی 9914  

Fuzzy congruence in 
MV –algebras 

سیمین سعیدی 9649  

17:20-17:50  پذیرایی 

17:50-18:50  مجمع عمومی انجمن سیستم های فازی ایران 
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8-8:55 1سالن    

 دانشکده اقتصاد
 سخنرانی کلیدی:              دکتر توفیق اللهویرانلو

Fuzzy Derivative and Fuzzy Differential Equations 
 

8-8:55 2سالن    

 دانشکده اقتصاد
 سخنرانی کلیدی:              دکتر بابک نجار اعرابی

Information Content and Dissimilarity Assessment in Dempster-Shafer Theory 
of Evidence 

8:55-9:50 1سالن    

 دانشکده اقتصاد
 سخنرانی کلیدی:          دکتر رجبعلی برزوئی

(Strong Totally) L-ordered Group 

8:55-9:50 2سالن    

 دانشکده اقتصاد

 سخنرانی کلیدی:              دکتر عزیز اهلل معماریانی

 سیستم های هوشمند و سیستم های فازی در سیاستگذاری

9:50-10:20  پذیرایی  
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10:20-10:40  Minimization of 
General L- Fuzzy 

Automata 
مرضیه شمسی زاده9674  

A Comparative Review 
on Nondeterministic 
Sets for Association 

Rule Mining 
مینوفام سید امیر هادی 

9831 

Data envelopment 
analysis with integer-

valued  factors in a 
fuzzy environment 

منیره جهانی صیاد 9944

 نوبری

 ساده خطی رگرسیون

شهودی محیط در بندیخوشه  

محسن عارفی 9705  

10:40-11  Fuzzy n-fold Boolean 
ideals in BL-algebras 

اکبر پاد 9679  

Applying Fuzzy 
Imperialist 

Competition Algorithm 
to Find Multiple 

Similar Text 
Documents 
9844مینا میر حسینی   

A goal programming 
approach to regression 
modeling in full quasi 

type-2 fuzzy 

environment 
الهام حسین زاده 9991  

 مطلوبیت میزان شکاف تحلیل

 خود خالقیت، فلسفی، ذهنیت

  ریاضی پنداره خود کارآمدی،

 دانش ریاضی  عملکرد  و

 مطالعه:  فازی محیط در آموزان

مرند شهرستان موردی  

سید محمود طاهری 9938  

11-11:20  Fuzzy 
Homomorphisms and 

Fuzzy Hyper BE-
subalgebras    

محمد حمیدی 9691  

Optimized imperialist 
competitive algorithm 
using fuzzy inference 

system 
9856مهدیه ایزد پناه   

 فازی بندی خوشه روش یک

 شناسایی جهت مراتبی سلسله

 شبکه در اجتماعات ساختار

اجتماعی های  

الهام غالمی10017  

Possibilistic regression in 
predicting Maths 

achievement from some 
psychological variables 

طاهریسید محمود  9945  
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 11:20-11:40  مجموعه و فازی ریاضیات 

فازی های  

زینب عباسی گنجی 9647  

 به تاالسمی بیماری تشخیص

 عصبی شبکه کمک

 و شعاعی پایه تابع بهبودیافته

ذرات تجمع الگوریتم  (PSO-

RBF) 
9861زهرا سادات حسینی   

Solving Multi-
objective Mobile 

Phone Tower  
Location Problem by 

fuzzy coverage for 
Survival after 

Natural Disasters 
الهه کریمی 10119  

 های داده برای امکانی مارکف مدل

 طولی

سید محمود طاهری 9978  

11:40-12  Relation between 
gi-algebras with 

BE-algebras 
رضایی اکبر 9799  

Petroleum reservoir 
properties 

estimation using 
neural networks 

مرضیه توسلی 9884  

 در توزیع-تولید مدل یک ارائه

 شرایط تحت تأمین زنجیرۀ

قطعیت عدم  

شهرام آریافر 10052  

 نقاط تاثیر و فازی خطی رگرسیون

 پرت

علیرضا عربپور 9766  

12-12:20  Some Result in 
hesitant fuzzy 
filters on BE-

algebras 
اکبر رضایی 9800  

 فازی خبره سیستم ایجاد

 بیماری تشخیص برای

دیابتی نوروپاتی  

کتیگری رحمانی میثم 9936  

Fuzzy Function 
Approximation by 
using Radial Basis 

Function 
Interpolation 

مجید امیر فخریان 10062  

 مدل ضرایب خطی ترکیب آزمون

 رگرسیون

علیرضا عربپور 9785  
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15:20-15:40  An omission approach for 
detecting outliers in fuzzy 

regression with quasi type-

2 fuzzy input-output data 

 الهام حسین زاده 9868

 استفاده با مواد جنس تشخیص

 ایکس اشعه تصویربرداری از

مختلف طیف دو در  

 9744مجتبی عادلی 

Analyzing of the von 
Karman Equations by 
Using Neural Network 

Approach 
 زهره دادی 10024

A new fuzzy rate 
control scheme for 

variable bit rate video 
applications of HEVC 

رحیم کامران 9763  

15:40-16  A New Definition for 
Nilpotent Fuzzy Subgroups 

الهه محمد زاده 10127  

Automatic Extraction 
of SNP-Trait 

Associations from Text 
through Detecting 
Linguistic-Based  

Negation 
9731بخاراییان  بهروز  

Fuzzy fractional 
variational problems 

under Jumarie's 
Riemann--Liouville H—

differentiability 
جواد سولکی 9950  

 

16-16:20  Fundamental Relation in 
Fuzzy Hyperrings 

طاهره نوذری 10132  

Adaptive Neuro- Fuzzy 
Inference System 

(ANFIS) for the 
Prediction of The 
Tehran  Exchange 

محمد جواد عطایی 10063  

Homotopy analysis 
transform method for 

solving generalized 
Abel's fuzzy integral 
equations of the first 

kind 
محمد علی فریبرزی 10058  

Fuzzy Aggregated Rate 

Controller for H.264/  

Scalable Video Coding 
with Dependent Layer  

Quantization  
9937مریم شجاعی  
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16:20-16:40  Some results on fuzzy 
Lie algebras 

 الهه محمد زاده 10133

Advantage of gH-
Difference on the 

second-order fuzzy 
linear differential 

equations with  
constant 

coefficients 
معصومه کشاورز10045  

Use of the Stochastic 
Arithmetic to Solve 
Fuzzy Convection-
Diffusion Equation 
Via the Homotopy 
Analysis Method 

 محمد علی فریبرزی 10059

Runtime 
Verification of 

Pacemaker Using 
Fuzzy logic and 

Colered Petri-nets 
نگار مجمع 9975  

16:40-17:10  پذیرایی 

 
17:10-18:30 ، گذشته، حال و چشم اندازی به آیندهمیز گرد با موضوع پنجاهمین سال منطق فازی   

 چالش ها و فرصت ها

18:30-19  مجمع عمومی انجمن سیستم های هوشمند ایران 
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 8-8:20  Regular ordered 
semigroups in terms of 

fuzzy 

 لیال نوری9955

 فعال یادگیری روش یک

 گذاری برچسب برای

 تصاویر

الهام غالمی10088  

Fixed Point Theorems on 
Fuzzy Metric Spaces 

مرتضی ساحلی 9654  

 بر عصبی-فازی سیستم طراحی

 های داده بندی خوشه پایه

 و تخمین برای هواشناسی

دما پیشگوئی  

سعید پیرمرادی10115  

8:20-8:40  One-Codimention 
Bifurcation of Hopfield 
Neural Networks with a 
General Distribution of 

Delays 
زهره دادی 10068  

Persian Text 
Classification Based 
on LDA Model and 

Support Vector 
Machine 

سینا دامی 10055  

A Complex Method 
Based on TOPSIS and 
Choquet Integral to 

Solve Multi Attribute 
Group Decision Making 
Problems with Interval 

Type-2 Fuzzy Numbers 

اباذر کیخا 9860  

Optimal D+D73G 

Placement and 
Capacity Allocation 

Using Intelligent 
Algorithms 

امید ژوالیی 10116  

8:40-9  Some Results for Strongly 
Fuzzy Grade of Special 
Complete Hypergroups 

عطاییمحمد جواد 10090  

Link Perturbation in 
Social Network 

Analysis through 
Neighborhood 
Randomization 

سمیه دهنوی 10069  

Optimization of  
Hybrid Robot Control 
System Using Artificial 
Hormones and Fuzzy 

Logic 
محبعلی رهدار 9813  

Fuzzy time series 
forecasting 

Comparing Markov-
Chain and 

Percentage Change 
models 

فاطمه حسن تبار10015  
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9-9:20  Fuzzy n-fold Integral 
Ideals in BL-algebras 

اکبر پاد10134  

A Goal Programming 
Approach to regression 
modeling in full quasi 

type-2 fuzzy Enviroment 

  9991الهام حسین زاده

The Artificial 
Hormone system 

Middleware 
Architecture for 

Distributed 
Industrial Robot 

System 
محبعلی رهدار 9814  

 برای معنایی روش یک ارائه

 فراهم بهترین پیشنهاد

 در خریدار به کننده

 ebXML چارچوب

مهرداد اسالمی 10070  

9:20-9:40  Hypergroups and  
general complex fuzzy 

automata 

محمد حری 9951  

Instabilities control of 
reliability analysis using 

hy-brid HL-RF and 
conjugate optimization 

algorithms 
بهروز کشتگر 10114  

 بهبود جدید روش یک

 اجمالی بررسی  و  یافته

 برنامه حل روشهای

ای بازه خطی ریزی  

حسنعلی عشایری  9905

 نسب

 کنندهکنترل سازی بهینه

 ترمز قفل ضد سیستم فازی

خودرو کامل مدل برای  

بنت الهدی ایوانی10031  

9:40-10  An Introduction To 
Hesitant Fuzzy Data 

Clustering 
عاطفه تقوی 9959  

A New Intelligent 
Optimization Method to 

Solve Smart Grid Problems 
علی اکبر ماروسی10135  

Stability analysis of 
BELBIC controllers 

for first order 
nonlinear systems 

حاجیانیحسین  9920 

Robust Adaptive Fuzzy 
Dynamic Sliding Mode 
Control of Electrically 

Driven Robot 
Manipulators 

حسین حاجیانی10005  
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10-10:30  Some results on union of 
(∈,∈ ∨qk)-fuzzy interior 

hyperideals of 
semihypergroups 

سعید عزیزپور 9745  

 الگوریتم بر مبتنی ویژگی انتخاب

کوانتومی باینری گرانشی جستجوی  

مینا میرحسینی 9843  

 های مجموعه بر ای مقدمه

 در آنها کاربرد و فازی مردد

گیری تصمیم مسائل  

عاطفه تقوی 10108  

Fuzzy Behavior 
Based Mobile 

Robot Navigation 
مهدی روان گرد10081  

10:30-10:50  Fuzzy Operands of 
Semigroups 

پویان خامه چی 9958  

: بیومتریک بر مبتنی هویت احراز

جدید روش یک  

زینب لشکری پور 9895  

Analysis of Covariance 
by Using  D_LR  Metric 

مهدیه مظفری 9840  

Indirect Adaptive 
Hierarchical Fuzzy 

Sliding Mode 
Controller for a 

Class of Nonlinear 
Systems 

محمد منصوری10126  

10:50-11:10  The Noetherian MV –
modules 

سیمین سعیدی10123  
 

 فازی خبره سیستم یک طراحی

 سازی بهینه الگوریتم براساس

 فازی عصبی سیستم و ذرات ازدحام

 بیماری تشخیص برای تطبیقی

 دیابت

حمیده فاطمی دخت 9703  

Finding positive solutions 
of fully fuzzy polynomial 
equations system using 

Grobner basis 
حامد فراهانی 9841  

MPPT for a three-
phase grid-

connected PV system 
(Fuzzy Logic 

Controller vs. PI 
Controller) 

امید10130  
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11:10-11:30  طراحی کنترل کننده فازی 

PID  خبره بمنظور کنترل

 دمای مخزن آب
هانیه -9791  

 گریوانی

 جدید الگوریتم یک ارائه

  هایمجموعه بکارگیری برای

 قوانین کاوش در راف فازی

 تصمیمات  رویکرد با انجمنی

جمعیت رشد  

سید امیر هادی مینوفام 9789  

On Caristi's Result in 
Fuzzy Metric Spaces 

9817 

 حمید متقی گلشن

An Interval Type 2 Fuzzy 

Controller as power sys-
tem stabilizer based on 
HS algorithm in order to 
re-duce inter area low 
frequency oscillations 

حسن شکوهنده 10053  

11:30-11:50  Modeling the 
police command 
centers Location 
Problem Under 

Fuzzy Environment 
فرزانه فردوسی 9808  

 ینب پیشنهادی تشابه معیار یک

 ماشین یادگیری در ها ویژگی

مثلثی فازی عدد از استفاده با  

حسن نصرتی ناهوک9992  

 خطی رگرسیون از کاربردی

   فازی

علیرضا عربپور 9880  

Fuzzy Gain Scheduling 
of PID Controller  

Implemented on Real 
Time Level Control 

علی معتمد الرعایا10033  

11:50-12:10      
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