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پیشگفتار
شکر و سپاس خداوند منان را که توفیق خدمت به جامعه علمی کشور و اعتالی علمی این مرز و بوم را نصیب ما نمود تا
بتوانیم دومین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی را به میزبانی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار نمائیم.
ضمن عرض خیر مقدم به همه مهمانان ارجمند و شرکتکنندگان گرامی و تشکر از حضور آنان در این سمینار ،امید
است برنامههای سمینار که حاصل تالش بیدریغ کمیتههای علمی و اجرائی است ،مورد رضایت واقع شود.
در برپایی این محفل علمی ،سعی بر آن بوده که فرصتی فراهم آید تا پژوهشگران حوزههای مختلف کنترل و بهینهسازی،
به ارائه آخرین دستآوردهای خود پرداخته و کاربرد آن را در سایر علوم و حوزههای مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار
دهند.
مجموعه حاضر شامل اطالعات مختصری در مورد چگونگی برگزاری سمینار ،زمان و مکان ارائه سخنرانیها و پوسترها،
برگزاری کارگاههای آموزشی ،مشخصات ارائه دهندگان و عناوین مقاالت ،اطالعات مربوط به اسکان ،پذیرایی و تغذیه و
سایر اطالعات مورد نیاز شرکتکنندگان در سمینار میباشد.
محتوای کیفی سمینار ،مرهون زحمات و دقت نظر کمیته علمی ،داوران محترم و نظارت دقیق سرداوران منتخب است.
از مجموع  48مقاله ارسال شده به دبیرخانه سمینار ۹۷ ،مقاله مورد پذیرش کمیته محترم داوری قرار گرفت که از این
تعداد 0۱ ،مقاله در بخش سخنرانی و  ۰۷مقاله در بخش پوستری بود.
برگزاری این سمینار بدون مساعدت و تالشهای بیدریغ اعضای هیئت علمی گروه ریاضی ،دانشجویان دانشکده ریاضی،
معاونت محترم پژوهشی و ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود امکانپذیر نبود؛ به شکرانهی توفیق و به رسم ادب ،
بسی شایسته است از تالشهای بی شایئه و زحمات صادقانهی تمامی این عزیزان کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم.
امید است ،بتوانیم ضمن فراهم آوردن یک گردهمآیی علمی مفید برای شرکتکنندگان گرامی ،اقامت خوش و
خاطرهانگیزی را برای مهمانان عزیز شهرستان شاهرود ،قاره کوچک ،فرآهم آوریم.

کمیته برگزاری دومین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی
دانشگاه صنعتی شاهرود
آبان ۷۹۳۱

راهنمای سمینار 2 ...................................................................................................................................................................................

فهرست مندرجات
اعضای کمیته برگزاری 3 ................................................................................................................................................................................
اعضای کمیته اجرایی3 ...................................................................................................................................................................................
اعضای کمیته علمی 8 .....................................................................................................................................................................................
تیم اجرایی سمینار 0 .......................................................................................................................................................................................
حامیان سمینار ۹ ..............................................................................................................................................................................................
اطالعات مورد نیاز شرکتکنندگان در سمینار۰۱ ...................................................................................................................................
نقشه راهنمای پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ۰8 ........................................................................................................................
برنامههای سمینار ۰0.......................................................................................................................................................................................
برنامههای علمی سمینار ۰۹ ..........................................................................................................................................................................
محورهای تخصصی سمینار 2۱ .....................................................................................................................................................................
برنامه کلی سمینار 20......................................................................................................................................................................................
برنامه سخنرانیهای عمومی 22 ....................................................................................................................................................................
برنامه سخنرانیهای تخصصی 23 .................................................................................................................................................................
برنامه کوتاه سخنرانیهای تخصصی 23 ................................................................................................................................................
برنامه تفصیلی سخنرانیهای تخصصی 2۵ ...........................................................................................................................................
برنامه ارایه پوسترها 3۰ ...................................................................................................................................................................................
برنامه کوتاه ارایه پوسترها 3۰ ..................................................................................................................................................................
برنامه تفصیلی ارایه پوسترها 33 .............................................................................................................................................................

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی 3........................................................................................................................................

اعضای کمیته برگزاری

دکتر محمدمهدی فاتح

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی دستفان

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر ابراهیم هاشمی

رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر علیرضا ناظمی

دبیر کمیته علمی سمینار

دکتر حجت احسنی طهرانی

دبیر کمیته اجرایی سمینار

اعضای کمیته اجرایی

دکتر حجت احسنی طهرانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر ابراهیم هاشمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمدرضا ربیعی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سید رضا موسوی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سمیه مغاری

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مریم قرآنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر ابوالفضل پورعیدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی مسفروش

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مهرداد غزنوی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمدهادی نوری اسکندری

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر جعفر فتحعلی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر داود شاهسونی

دانشگاه صنعتی شاهرود
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اعضای کمیته علمی
دکتر علیرضا ناظمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر جعفر فتحعلی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مهرداد غزنوی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمدهادی نوری اسکندری

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمدمهدی فاتح

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حیدر طوسیان شاندیز

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی وحیدیان کامیاد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدهادی فراهی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سهراب عفتی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حجت احسنی طهرانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

پژوهشگاه هوا و فضا

دکتر عقیله حیدری

دانشگاه پیام نور

دکتر مصطفی شمسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا الفی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی عباسی مالیی

دانشگاه دامغان

دکتر امید سلیمانیفرد

دانشگاه دامغان

دکتر محمدعلی صدرنیا

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حسین قلیزاده نرم

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی اکبرزاده کالت

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر اکبر هاشمی برزآبادی

دانشگاه بهشهر
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تیم اجرایی سمینار
 .۰دبیرخانه سمینار و پذیرش
مسئول دبیرخانه

دکتر مهرداد غزنوی

مدیر دبیرخانه

مجتبی ملکی

سایر اعضا

دلآرا کرباسی ،زهرا حسن ملکی ،آزاده طالشی

 .2برنامهریزی و تدوین برنامه ارائه سخنرانیها ،پوسترها ،کارگاهها ،افتتاحیه و اختتامیه
مسئول تیم

دکتر جعفر فتحعلی ،دکتر علیرضا ناظمی
طاهره سیار ،سمانه ساقی ،طوبی محمدی عبدهوند ،صفیه قاسمی ،فاطمه محمدیزاده ،زهرا

سایر اعضا

سنایی ،سکینه بیگم میراسدی

 .3پشتیبانی
مسئول

دکتر سید رضا موسوی

سایر اعضا

مرتضی نظری ،امیر رضایی ،علیرضا برزگری ،منیره خداوردی

 .8پذیرایی
مسئول تیم

دکتر مهدی قوتمند

سایر اعضا

حامی کالنتری ،احمد ترابی ،وحید گودرزی

 .۵اسکان و حمل و نقل
مسئول تیم

دکتر محمدهادی نوری اسکندری

سایر اعضا

رقیه انصاری

 .0سایت سمینار
مسئول سایت

دکتر ابوالفضل پورعیدی

 .۹اینترنت و شبکه
مدیریت اینترنت و شبکه

دکتر علی مسفروش

کارشناس شبکه

مهندس رضا رمضانیان

کارشناس اینترنت

مهندس خلیل کالیی
اعضای تیم طراحی

.۰

تهیه فرمتهای نگارش مقاله و پوستر

مجتبی ملکی ،مرتضی نظری

.2

طراحی و صفحهآرایی کتابچههای چکیده مقاالت،

مجتبی ملکی

مجموعه مقاالت و کتابچه راهنمای سمینار
.3

طراحی و تنظیم گواهی شرکت در سمینار ،ارائه

مجتبی ملکی

مقاله ،کارگاه و هزینه
.8

طراحی و تنظیم پوستر و مهر سمینار

مجتبی ملکی ،دکتر سید رضا موسوی

.۵

طراحی و تنظیم جلد کتابچهها و بنرها

مجتبی ملکی

.0

طراحی کارت شرکت در کنفرانس

مجتبی ملکی
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حامیان سمینار
برگزاری این سمینار ،عالوه بر تالشهای خستگی ناپذیر کمیتههای برگزاری و علمی ،مرهون حمایت و پشتیبانی مسئولین
دانشگاه صنعتی شاهرود و تعدادی از سازمانها و موسسات میباشد .بدینوسیله کمیته برگزاری سمینار مراتب تشکر و
قدردانی خود را نسبت به موسسات و سازمان های زیر که تا زمان چاپ این مجموعه حمایت خودرا از برگزاری سمینار
اعالم نمودهاند ،ابراز میدارد.

دانشگاه صنعتی شاهرود

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

شورای اسالمی شهرستان شاهرود

شهرداری شاهرود

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شاهرود

شورای اسالمی شهر بسطام

شهرداری بسطام

کارخانه نقل و آبنبات یاورزاده

راهنمای سمینار 4 ...................................................................................................................................................................................
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راهنمای سمینار ۰۱ ...................................................................................................................................................................................

اطالعات مورد نیاز شرکتکنندگان در سمینار
دبیرخانه سمینار
نشانی :شاهرود ،بلوار دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،دانشکده علوم ریاضی،
دبیرخانه دومین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی
کد پستی3۰0-30۰۷۷۷۵۰0۰ :
تلفن و نمابر۱23-323۱۱303 :
تلفن همراه:
پایگاه اینترنتی2nsco.shahroodut.ac.ir :
پست الکترونیک2nsco.shahroodut@gmail.com :

محل برگزاری سمینار


پذیرش :بلوار دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،دانشکده علوم ریاضی



افتتاحیه و اختتامیه :بلوار دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،تاالر شیخ
ابوالحسن خرقانی



سخنرانیها و پوسترها :بلوار دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،دانشکده
علوم ریاضی

محل اقامت شرکتکنندگان


مهمانسرای دانشگاه :بلوار دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مرکزی

مسجد دانشگاه و اوقات شرعی
به طور متعارف نمازهای ظهر ،عصر ،مغرب و عشا در مسجد نور پردیس مهندسی و فناوریهای نوین به جماعت برگزار
میگردد .اوقات شرعی در ایام برگزاری سمینار به شرح زیر است

دومین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی۰۰......................................................................................................................................

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب
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روز

اوقات شرعی

بیمارستان


بیمارستان امام حسین :خیابان امام ،انتهای  24متری آیت اهلل توحیدی ،تلفن ۱23-32382۱۱۱



بیمارستان خاتماالنبیاء :بلوار دانشگاه ،مقابل دانشگاه صنعتی شاهرود ،تلفن ۱23-323۷200۰



بیمارستان بهار :خیابان  22بهمن ،تلفن ۱23-3222۹0۱4

بانک


بانک تجارت شعبه دانشگاه صنعتی شاهرود با کد  2۷23۱و تلفن  ۱23-323۷4۱۵2-8در خیابان اصلی پردیس
مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود و با برخورداری از سیستم خودپرداز آماده ارائه خدمات بانکی است.



بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شاهرود ،پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

خودپرداز


پردیس مرکزی دانشگاه ،مقابل خیابان مهمانسرا ،بانک تجارت



پردیس مرکزی دانشگاه ،خیابان اصلی ،جنب سالن غذاخوری زیتون



پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،ورودی دانشکده مهندسی مکانیک

آژانسهای مشاورتی و گردشگری شاهرود


بهگشت شاهرود (تلفن)۱۷۰2۰۹3۰۰3۵ ،۱23-32224۷83 :



شاهوارگشت شاهرود (تلفن)۱23-3۰۰2۱ :



آژانس مسافرتی خدمات گردشگری جنگل ابر (تلفن)۱۷3۵۹034304 ،۱23-3230۵02۹ :



نوینگشت (تلفن)۱23-323۹۱۵۹8 :



هیرکان سفر (تلفن)۱23-32284۱8۱ :



مسافر زمان (تلفن)۱23-32220323 :
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وادی میقات شاهرود (تلفن)۱۷۰28۹38022 ،۱23-32332۵02 :

اطالعات زمان حرکت اتوبوس ،قطار و هواپیما


ترمینال ۱23-323۷۰۵۰۱ :و ۱23-323۷۰۵80



ایستگاه راهآهن شاهرود ۱23-32334۱۱۱-2 :و ۱23-23234۱۹2-۵



اطالعات قطار ۱23-32330888 :و ۰۵3۷



اطالعات پرواز ۱23-32۵۱08۰۰ :و ۰۷۷

اطالعات الزم جهت خرید بلیط اتوبوس ،قطار و هواپیما






بلیط اتوبوس


سیر و سفر شاهرود (تلفن)۱23-323۷23۰۰ :



رویال سفر شاهرود (تلفن)۱23-322284۱۹ :

بلیط قطار


جهانگردی سفیر (تلفن ۱23-32233۹۹3 :و )۱23-322832۱0



بهگشت (تلفن ۱23-3222۹8۰۵ :و )۱23-32288۱22



نوینگشت (تلفن ۱23-3238۹882 :و )۱23-323۹۱۵۹8

بلیط هواپیما


نمایندگی هواپیمایی آسمان شاهرود (تلفن)۱23-32224۷83 :

انتشارات
مرکز انتشارات دانشگاه واقع در پردیس مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود ،واقع در طبقه همکف مرکز
محاسبات خوارزمی (جنب کتابخانه مرکزی) ،آماده ارائه خدمات کپی ،پرینت ،اسکن و  ...میباشد.

ایاب و ذهاب
وسیله نقلیه جهت جابهجایی شرکت کنندگان از محل اسکان به مکان برگزاری سمینار و برعکس در ساعتهای مشخص
شده مهیا است .حرکت از محلهای اقامت به سمت محل برگزاری سمینار ،هر روز صبح از ساعت  ۹:8۵و از محل برگزاری
سمینار به محلهای اقامت هر شب از ساعت  2۱:3۱خواهد بود.

تاکسی تلفنی


تاکسی سرویس دانشگاه ( آژانس گوش به زنگ) ،تلفن۱23-323۷2۱۰۵ :



آژانس شبانهروزی سیر طه ،تلفن۱23-323۷8۷8۵ :

دومین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی۰3......................................................................................................................................


تاکسی اینترنتی Spot

اینترنت
در طول برگزاری سمینار ،امکان دسترسی رایگان به اینترنت فراهم میباشد .جهت استفاده از خدمات اینترنت و دریافت
راهنمایی الزم میتوانید به واحد پذیرش مراجعه نمایید.

پذیرایی
پذیرایی سمینار شامل پذیراییهای بین جلسات ،صبحانه ،ناهار و شام میباشد که برنامه آن به شرح زیر است.
پذیرایی بین جلسات
پذیرایی بین جلسات در روزهای برگزاری سمینار ،صبحها از ساعت  ۷:8۱الی  ۰۱:2۱و عصرها از ساعت  ۰۵:2۱الی ۰0:۱۱
در محل دانشکده علوم ریاضی انجام میشود.
صبحانه ،ناهار و شام
برای شرکتکنندگانی که ژتون غذایی تهیه نمودهاند ،وعدههای غذایی به شرح زیر سرو میشود:


صبحانه :از ساعت  ۹:۱۱الی  ۹:3۱در محل بوفه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود



ناهار :از ساعت  ۰2:۰۵الی  ۰3:۱۱در محل سلف اساتید پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود



شام :از ساعت  ۰۷:3۱الی  2۱:3۱در محل سلف اساتید پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

راهنمای سمینار ۰8 ...................................................................................................................................................................................

نقشه راهنمای پردیس مهندسی و فناوریهای نوین

سم
ی
ربانهماهی نار

راهنمای سمینار ۰0 ...................................................................................................................................................................................

برنامههای سمینار
برنامههای سمینار شامل مراسم افتتاحیه ،اختتامیه ،سخنرانیهای عمومی و تخصصی ،ارائه پوستر ،کارگاههای آموزشی
میباشد.

پذیرش
واحد پذیرش ،جهت پذیرش شرکتکنندگان در سمینار بر اساس برنامه زمانبندی زیر فعال خواهد بود:


چهارشنبه  23آبان :از ساعت  4:۱۱الی  ۰4:۱۱در محل دانشکده علوم ریاضی



پنجشنبه  28آبان :از ساعت  ۰۱:۱۱الی  ۰2:۱۱در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس مهندسی و
فناوریهای نوین و از ساعت  ۰3:۱۱الی  ۰4:۱۱در محل دانشکده علوم ریاضی



جمعه  2۵آبان :از ساعت  4:۱۱الی  ۰2:۱۱در محل دانشکده علوم ریاضی

مراسم افتتاحیه و اختتامیه


مراسم افتتاحیه ،روز پنجشنبه ( )۷۹/۱4/28راس ساعت  4:3۱صبح در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
پردیس مهندسی و فناوریهای نوین ،تاالر شیخ ابوالحسن خرقانی برگزار خواهد.



مراسم اختتامیه ،روز جمعه ( )۷۹/۱4/2۵راس ساعت  ۰2در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس
مهندسی و فناوریهای نوین ،تاالر شیخ ابوالحسن خرقانی برگزار خواهد شد.

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ۰۹........................................................................................................................................

برنامههای علمی سمینار
برنامههای علمی سمینار شامل سخنرانیهای عمومی و تخصصی ،ارائه پوسترها و کارگاههای آموزشی به شرح زیر است:

سخنرانیهای عمومی
تعداد  2سخنرانی عمومی در زمان سمینار ،طبق برنامه زمانی اعالم شده در محل تاالر شیخ ابوالحسن خرقانی برگزار
میگردد .برنامه کلی سخنرانیهای عمومی در صفحه  24آمده است.

سخنرانیهای تخصصی
سخنرانیهای تخصصی روز پنجشنبه  ۷۹/۱4/28از ساعت  ۰3:8۱الی  ۰۹:8۱و روز جمعه  ۷۹/۱4/2۵از ساعت  4:۱۱الی
 ۰2:۱۱در کالسهای  0 ،8و  ۹برگزار میشود .در این سمینار تعداد  0۱سخنرانی تخصصی ارائه میشود که برنامه کلی
آنها در صفحات  2۷و  3۱و جزئیات آنها در صفحات  3۰الی  30آمده است.

پوسترها
مقاالت پذیرفته شده در بخش پوستری ،در روزهای پنجشنبه  ۷۹/۱4/28ساعت  ۰۵:2۱الی  ۰0:۱۱و جمعه ۷۹/۱4/2۵
از ساعت  ۷:8۱الی  ۰۱:2۱در دانشکده علوم ریاضی ارائه خواهند شد .ارائهدهندگان پوستر باید حداقل  ۰۵دقیقه قبل از
زمان ارائه با هماهنگی مسئولین پانلها ،اقدام به نصب پوستر خود کنند .برنامه کلی ارائه پوسترها در صفحات  3۹و 34
و جزئیات آن در صفحات  3۷و  8۱آمده است.

کارگاههای آموزشی
تعداد  2کارگاه آموزشی ،روز چهارشنبه  ۷۹/۱4/23برگزار خواهد شد که جزئیات آن در صفحه  8۰آمده است.

راهنمای سمینار ۰4 ...................................................................................................................................................................................

ربانهم زمانبندی

راهنمای سمینار2۱.................................................................................................................................................................... .................

محورهای تخصصی سمینار

کنترل بهینه (تصادفی ،تاخیری ،کسری ،فازی ،آشوبناک ،همزمانسازی و )...

کاربردهای نظریه کنترل (پزشکی ،اقتصاد ،صنعت ،زیستی و )...

بهینهسازی خطی و غیرخطی (فازی ،تصادفی ،آرمانی ،چند هدفه و) ...

روشهای ابتکاری و فراابتکاری در بهینهسازی (ژنتیک ،اجتماع پرندگان،
کلونی مورچگان ،شبکههای عصبی و )...

برنامه کلی سمینار
ساعت
روز

پنجشنبه ۷۹/۱4/28

ساعت
روز

جمعه ۷۹/۱4/2۵

نماز و ناهار

سخنرانیهای تخصصی

ْ پذیرایی

سخنرانی عمومی
(تاالر شیخ
ابوالحسن خرقانی)

سخنرانی عمومی
(تاالر شیخ
ابوالحسن خرقانی)

4:۱۱-۷:8۱

۷:8۱-۰۱:2۱

۰۱:2۱-۰2:۱۱

سخنرانیهای تخصصی

ْ پذیرایی و ارایه
پوسترها

سخنرانیهای تخصصی

2۰

پذیرایی و ارایه
پوسترها

۰2:۱۱-۰3:۱۱

اختتامیه

سخنرانیهای تخصصی

افتتاحیه
(تاالر شیخ
ابوالحسن
خرقانی)

۰۱:8۵-۰۰:3۱

گردشگری و شام

4:3۱-۷:3۱

۷:3۱-۰۱:۱۱

۰۱:۱۱-۰۱:8۵

۰۰:3۱-۰3:8۱

۰3:8۱-۰۵:2۱

۰۵:2۱-۰0:۱۱

۰0:۱۱-۰۹:8۱

۰۹:8۱-2۱:۱۱

۰3:۱۱-۰8:۱۱

نماز و ناهار

راهنمای سمینار22........................................................................................................................................... ..........................................

برنامه سخنرانیهای عمومی
جدول  :۷سخنرانیهای عمومی پنجشنبه ۳۱/80/42

زمان

محل برگزاری

سخنران

عنوان سخنرانی

۰۱:8۵-۰۱:۱۱

تاالر شیخ ابوالحسن
خرقانی

دکتر محمدمهدی
فاتح

کنترل سیستمها با حضور عدم قطعیت

۰۰:3۱-۰۱:8۵

تاالر شیخ ابوالحسن
خرقانی

دکتر سهراب عفتی

شبکههای عصبی ،توابع مکمل و
کاربردهای آن در حل مسائل بهینهسازی

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی 23........................................................................................................................................

برنامه سخنرانیهای تخصصی
برنامه کوتاه سخنرانیهای تخصصی
جدول  :4برنامه سخنرانیهای تخصصی روز پنجشنبه ۳۱/80/42
مکان
کالس 8

کالس 0

کالس ۹

زمان
HN-۱۱۵4۱۰۷۹

HN-00770198

HN-00800193

سارا حقیقتنیا

طاهره سیار

رحیم پورعباس

HN-00780196

HN-00760094

HN-00320086

حمزه انصاری

فاطمه طالشیان جلودار

مهرنوش هدایتی سیچانی

HN-01190190

HN-00270174

HN-00380038

علی بخشی

الهام حسینزاده

کورش پرند

HN-00210189

HN-00670169

HN-01170152

علیرضا یزدانی

هاجر یوسفی دارانی

محمد ضمیریان

HN-00330176

HN-01110147

HN-00100151

نسیم رمرودی

بابک خوشنویس

امین منصوری

HN-00870173

HN-00500159

HN-00660057

جواد کیقبادی

مرتضی نظری

محسن فرمانی اردهائی

HN-00580179

HN-01150148

HN-01120143

سارا حقیقتنیا

پروین بختی

محمد اسحاقنژاد

HN-00920168

HN-00270162

HN-00710060

حامد چنارانی

الهام حسینزاده

حسن صابرینیک

HN-00460133

HN-00970123

HN-00220107

میالد بدری کوهی

آریا سلیمانی کورنده

مینا یاوری

HN-00700138

HN-01040129

HN-00130102

هادی شکوهی امیری

امیر رضایی

احسان ضیائی

۰8:۱۱-۰3:8۱

۰8:2۱-۰۰8:۱۱

۰8:8۱-۰8:2۱

۰۵:۱۱-۰8:8۱

۰۵:2۱-۰۵:۱۱

۰0:2۱-۰0:۱۱

۰0:8۱-۰0:2۱

۰۹:۱۱-۰0:8۱

۰۹:2۱-۰۹:۱۱

۰۹:8۱-۰۹:2۱

راهنمای سمینار28........................................................................................................................................... ..........................................
جدول  :۹برنامه سخنرانیهای تخصصی روز جمعه ۳۱/80/42
مکان
کالس 8

کالس 0

کالس ۹

زمان
HN-۱۰۱2۱۰80

HN-01050135

HN-00220106

سارا فاتح

سحر محمد خان سرتیپ

مینا یاوری

HN-00460132

HN-00940122

HN-00620053

میالد بدری کوهی

جواد احمدنیا

سید حامد هاشمی مهنه

HN-0103013

HN-01210177

HN-00600184

فریده شهبازی

زهرا فتاحی

کاظم نوری

HN-00960126

HN-00770093

HN-00420063

محمد عظیمی

طاهره سیار

صفیه قاسمی

HN-00320101

HN-00280088

HN-00600153

مهرنوش هدایتی سیچانی

زهره امینیفرد

کاظم نوری

HN-00250098

HN-00680079

HN-00550097

مجید شهباززاده

محمد سلیمانی ورکی

رسول تورانی

HN-00740068

HN-00390067

HN-00540167

علی بصیری

بیگرد خالدی

دلآرا کرباسی

HN-00630054

HN-00380037

مهرداد مشتاق

کورش پرند

4:2۱-4:۱۱

4:8۱-4:2۱

۷:۱۱-4:8۱

۷:2۱-۷:۱۱

۷:8۱-۷:2۱

۰۱:8۱-۰۱:2۱

۰۰:۱۱-۰۱:8۱

کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی
۰۰:2۱-۰۰:۱۱

غیرآفین مرتبه دوم
حمزه انصاری

HN-00870172
۰۰:8۱-۰۰:2۱
جواد کیقبادی

حل مسائل رگرسیون بازهای به کمک
شبکه عصبی
امیر فیضی

HN-00330027
نسیم رورودی

HN-01000127

HN-00500041

HN-00600142

فهیمه داودی

مرتضی نظری

کاظم نوری

۰2:۱۱-۰۰:8۱

2۵........................................................................................................................................ دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

برنامه تفصیلی سخنرانیهای تخصصی
2  کالس شماره،۳۱/80/42  سخنرانیهای تخصصی روز پنجشنبه:2 جدول
عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

کد مقاله

زمان ارائه

Design of Fractional Order Sliding Mode
Controller for a class of nonlinear systems

سارا حقیقتنیا

HN-۱۱۵4۱۰۷۹

۰8:۱۱-۰3:8۱

حمزه انصاری

HN-00780196

۰8:2۱-۰8:۱۱

علی بخشی

HN-01190190

۰8:8۱-۰8:2۱

علیرضا یزدانی

HN-00210189

۰۵:۱۱-۰8:8۱

نسیم رمرودی

HN-00330176

۰۵:2۱-۰۵:۱۱

پیش بینی حالت گسسته بعدی در سیستم های پیچیده
 سوگنو- هایبرید با استفاده از مدل فازی تاکاگی
طراحی رویتگر فازی بهینه به منظور تشخیص خطا در توربین
بادی
بررسی عملکرد دو روش تطبیقی افزایش سطح نویز و تخمین
ورودی در ردیابی اهداف مانوردار
A new method for eigenvalue assignment via
state feedback

پذیرایی و پوستر
Adaptive backstepping control using particle
swarm optimization for electrically driven
robot manipulators

جواد کیقبادی

HN-00870173

۰0:2۱-۰0:۱۱

Using Conformable Fractional Order
Operators in the Design of Sliding Mode
)Controller (edited

سارا حقیقتنیا

HN-00580179

۰0:8۱-۰0:2۱

Voltage-based control of the industrial
PUMA 560 robot using passivity-based
theorem

حامد چنارانی

HN-00920168

۰۹:۱۱-۰0:8۱

HN-00460133

۰۹:2۱-۰۹:۱۱

HN-00700138

۰۹:8۱-۰۹:2۱

Trajectory planning of manipulators by
solving optimal control problem with
improving dynamic dexterity and control
effort by balancing

میالد بدری
کوهی

پایداری سیستم های خطی زمان ثابت پیوسته با ضرایب بازه

هادی شکوهی

ای

امیری

راهنمای سمینار20........................................................................................................................................... ..........................................
جدول  :2سخنرانیهای تخصصی روز پنجشنبه  ،۳۱/80/42کالس شماره 6
زمان ارایه

کد مقاله

نام ارایه دهنده

۰8:۱۱-۰3:8۱

HN-00770198

طاهره سیار

۰8:2۱-۰8:۱۱

HN-00760094

۰8:8۱-۰8:2۱

HN-00270174

۰۵:۱۱-۰8:8۱

HN-00670169

۰۵:2۱-۰۵:۱۱

HN-01110147

فاطمه
طالشیان

عنوان سخنرانی
مکانیابی متعادل با در نظر گرفتن کارایی
سرویسدهندهها
الگوریتمی جدید برای حل برنامه ریزی کوادراتیک
فازی با پارامترهای مثبت

جلودار
الهام
حسینزاده
هاجر یوسفی
دارانی

Shortest path problem with type-2
triangular fuzzy arc length
شبیه سازی ژنها و تومورهای سرطانی با روابط ریاضی

بابک

افزایش سرعت بهینه سازی تُنُک با پردازش موازی روی

خوشنویس

جیپییو

پذیرایی و پوستر
۰0:2۱-۰0:۱۱

HN-00500159

مرتضی نظری

مسئله بهینه سازی مکانیابی فازی وبر آرمانی

۰0:8۱-۰0:2۱

HN-01150148

پروین بختی

طبقهبندی با درهمتنیدگی تصویر

۰۹:۱۱-۰0:8۱

HN-00270162

۰۹:2۱-۰۹:۱۱

HN-00970123

۰۹:8۱-۰۹:2۱

HN-01040129

الهام
حسینزاده

A mathematical
model for solving
fully fuzzy linear
programming

آریا سلیمانی

ای توافقی تحت تابع حل مساله مکانیابی تک وسیله

کورنده

زیان نا متقارن لینکس

امیر رضایی

یک روش جدید برای تخصیص هزینه ثابت بر اساس
تحلیل پوششی دادهها

2۹........................................................................................................................................ دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
۱  کالس شماره،۳۱/80/42  سخنرانیهای تخصصی روز پنجشنبه:6 جدول
عنوان سخنرانی

نام ارایه دهنده

کد مقاله

زمان ارایه

Solving a class of nonlinear optimal
control problems using Haar wavelets
and VNS

رحیم پورعباس

HN-00800193

۰8:۱۱-۰3:8۱

HN-00320086

۰8:2۱-۰8:۱۱

A modified pseudospectral method for
solving non-smooth optimal control
problems

مهرنوش هدایتی
سیچانی

Two methods for solving nonlinear 2-d
optimal control problem with the
classical diffusion equation based on
generalized shifted Legendre
collocation method

کورش پرند

HN-00380038

۰8:8۱-۰8:2۱

Optimal control of cancer
chemotherapy based on multiobjective problems

محمد ضمیریان

HN-01170152

۰۵:۱۱-۰8:8۱

A projection neural network for linear
vector optimization problems

امین منصوری

HN-00100151

۰۵:2۱-۰۵:۱۱

HN-00660057

۰0:2۱-۰0:۱۱

پذیرایی و پوستر
Multiple slaves synchronization of
fractional chaotic systems

محسن فرمانی
اردهائی

A dynamic model to solve fuzzy
nonlinear optimization

محمد اسحاقنژاد

HN-01120143

۰0:8۱-۰0:2۱

Adaptive modified function projective
synchronization of a complex system

حسن صابرینیک

HN-00710060

۰۹:۱۱-۰0:8۱

On Fractional In finite-Horizon Optimal
Control Problems

مینا یاوری

HN-00220107

۰۹:2۱-۰۹:۱۱

An approximate method for solving
fractional partial differential equation
by using an embedding process

احسان ضیائی

HN-00130102

۰۹:8۱-۰۹:2۱
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کد مقاله

نام ارایه دهنده

عنوان سخنرانی

4:2۱-4:۱۱

HN-۱۰۱2۱۰80

سارا فاتح

Compensation of fuzzy approximation error
in adaptive fuzzy control of robots using
Chebyshev polynomials

4:8۱-4:2۱

HN-00460132

میالد بدری کوهی

Dynamic programming as an initial guess for
indirect method of solving optimal control
problem for trajectory planning of
manipulators

۷:۱۱-4:8۱

HN-0103013

فریده شهبازی

Super-twisting sliding mode control design
for a class of nonlinear fractional chaotic
systems

۷:2۱-۷:۱۱

HN-00960126

محمد عظیمی

Fault detection design for fractional-order
systems

۷:8۱-۷:2۱

HN-00320101

۰۱:8۱-۰۱:2۱

HN-00250098

مجید شهباززاده

۰۰:۱۱-۰۱:8۱

HN-00740068

علی بصیری

مهرنوش هدایتی
سیچانی

محاسبه ماتریس پس خورد حالت با کمترین نرم برای
سیستمهای متناوب گسسته زمانی با پارامتریسازی
غیرخطی

پذیرایی و پوستر
طراحی کنترل پیش بین انقباضی برای فرآیند مخزن
چهارگانه به منظور پایداری حلقه بسته و بهبود ردیابی
سیگنال مرجع
بهینهسازی جاذب ارتعاشات میرا برای کاهش ارتعاشات ناشی
از ایجاد نیروی مستقیم هارمونیکی به پایهی سیستم یک
درجه آزادی میرا
حمزه انصاری

کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی غیرآفین مرتبه دوم

۰۰:2۱-۰۰:۱۱

۰۰:8۱-۰۰:2۱

HN-00870172

جواد کیقبادی

Adaptive sliding mode control based on
backstepping method for industrial robotic
manipulators

۰2:۱۱-۰۰:8۱

HN-01000127

فهیمه داودی

کنترل دمای سطح در مسائل انتقال حرارت هذلولوی

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی 2۷........................................................................................................................................
جدول  :0سخنرانیهای تخصصی روز جمعه  ،۳۱/80/42کالس 6
نام ارایه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان ارایه

کد مقاله

سحر محمد خان

Global optimization by q-Conjugate
gradient

4:2۱-4:۱۱

HN-01050135

4:8۱-4:2۱

HN-00940122

جواد احمدنیا

۷:۱۱-4:8۱

HN-01210177

زهرا فتاحی

۷:2۱-۷:۱۱

HN-00770093

طاهره سیار

۷:8۱-۷:2۱

HN-00280088

زهره امینیفرد

۰۱:8۱-۰۱:2۱

HN-00680079

۰۰:۱۱-۰۱:8۱

HN-00390067

بیگرد خالدی

۰۰:2۱-۰۰:۱۱

HN-00630054

مهرداد مشتاق

سرتیپ

بهینه سازی و کنترل فعال سازه ها با استفاده از
الگوریتم فرا ابتکاری خفاش
بررسی روش هموار کردن تصادفی برای بهینه
سازی تصادفی در ثبت تصویر
مساله مکانیابی متعادل و بریر با تحلیل پوششی
دادهها
کاهش اثرات ناشی از همخطی و پرتی دادهها در
مدلهای رگرسیونی با کمک برنامهریزی غیرخطی
عدد صحیح

پذیرایی و پوستر
محمد سلیمانی
ورکی

بررسی کارایی و رتبه بندی شرکت های دارویی
بورس تهران با رویکرد ترکیبی  DEAو TOPSIS
فازی
مدل سازی و حل مساله زمانبندی تولید در
سیستم کارگاه باز با هدف حداقل کردن مجموع
دیرکرد کارها در حالت دو هدفه و با رویکرد
کاهش مصرف انرژی

۰۰:8۱-۰۰:2۱

۰2:۱۱-۰۰:8۱

امیر فیضی

HN-00500041

مرتضی نظری

هسته صف تصادفی با صف M/G/1
حل مسائل رگرسیون بازهای به کمک شبکه
عصبی
حل مسئله مکانیابی تک وسیلهای آرمانی با
مجموع مربعات خطا تحت نرم lp
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نام ارایه دهنده

کد مقاله

زمان ارایه

On chaos control of the adaptive
fractional order systems

مینا یاوری

HN-00220106

4:2۱-4:۱۱

HN-00620053

4:8۱-4:2۱

جانمایی بهینه در طراحی بخش محموله یک کاوشگر

An iterative method for optimal control of
Volterra integral equations

سید حامد هاشمی
مهنه
کاظم نوری

HN-00600184
۷:۱۱-4:8۱

A new direct method based on the
Legendre neural network for fractional
optimal control problem

صفیه قاسمی

HN-00420063

۷:2۱-۷:۱۱

Approximation of the optimal control
problem with differential equations
constraints

کاظم نوری

HN-00600153

۷:8۱-۷:2۱

رسول تورانی

HN-00550097

۰۱:8۱-۰۱:2۱

Artificial neural network approach for
solving fuzzy linear regression by fuzzy
differential equations

دلآرا کرباسی

HN-00540167

۰۰:۱۱-۰۱:8۱

Solving the shortest path problems based
on generalized Lagrange Chebyshev
collocation method

کورش پرند

HN-00380037

۰۰:2۱-۰۰:۱۱

نسیم رورودی

HN-00330027

۰۰:8۱-۰۰:2۱

کاظم نوری

HN-00600142

۰2:۱۱-۰۰:8۱

پذیرایی و پوستر
کنترل سیستمهای توسیع یافته گسسته زمانی خطی با
پسخورد حالت پیشرو و گذاره ای

Eigenvalue
assignment of
fractional-order
discrete-time linear
systems
The solution behavior of the optimal
control problems with integral and
differential equations
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کد مقاله

ارایه دهنده

۰

HN-01060139

معینالدین طالبزاده

2

HN-01080149

نرگس حسینپور

3

HN-01160154

آزاده طالشی

8

HN-00980125

زهرا قره سفلو

۵

HN-00930171

مریم محمدپور

0

HN-00750095

مصطفی محمودی

۹

HN-00760119

فاطمه طالشیان جلودار

4

HN-00760103

فاطمه طالشیان جلودار

۷

HN-00720186

شاهده امیدی نورآبادی
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کد مقاله

ارایه دهنده

۰

HN-00730066

مسعود مکاری

2

HN-00690158

راضیه کیشمسوند

3

HN-00680080

محمد سلیمانی ورکی

8

HN-00570077

میترا روستایی

۵

HN-00490030

دالرام احمد قنداقساز

0

HN-00440028

شهره سلطاناحمدی

۹

HN-00250099

مجید شهباززاده

4

HN-00230007

صبا صفری

۷

HN-00580166

سارا حقیقتنیا
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کد مقاله

۰

HN-01060139

2

HN-01080149

3

HN-01160154

8

HN-00980125

۵

HN-00930171

0

HN-00750095

۹

HN-00760119

4

HN-00760103

۷

HN-00720186

ارایه دهنده

عنوان مقاله

معینالدین طالبزاده

الگوریتم بهینهسازی کارا برای
مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
طراحی شبکههای بازیافت لجستیکی
بلوک شهری با کسب بیشترین سود

نرگس حسینپور

A primal-dual method for
interval linear programming
problems

آزاده طالشی

بررسی کارایی سره برای مسائل با بعد
نامتناهی

زهرا قره سفلو

بررسی شرایط پایداری سیستمهای
کنترلی فازی تاکاگی–سوگینو

مریم محمدپور

رهیافتی برای طراحی کنترل تطبیقی

مصطفی محمودی

یک روش جدید شبه طیفی لژاندر
انتقال یافته برای حل معادله
دیفرانسیل تاخیری

فاطمه طالشیان جلودار

مساله مکان یابی تک وسیله ای با
متغیر و پارامترهای فازی و نرم

فاطمه طالشیان جلودار

L1

کاربرد برش های منطقی در مسئله
انتخاب مسیر قابل اعتماد مقید

شاهده امیدی نورآبادی

مسایل مکانیابی متعادل معکوس با
تغییر وزن یال روی درخت
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کد مقاله

۰

HN-00730066

2

HN-00690158

3

HN-00680080

8

HN-00570077

۵

HN-00490030

0

HN-00440028

۹

HN-00250099

4

HN-00230007

۷

HN-00580166

ارایه دهنده

عنوان مقاله

مسعود مکاری

کارایی فنی -محیط زیستی پاالیشگاه
های گاز طبیعی ایران با رویکردتابع
فاصله ای جهت دار

راضیه کیشمسوند

مسأله انتخاب سبد سهام مجاز با هزینه
های معامالتی با یک روش شبکه ی
عصبی

محمد سلیمانی ورکی

رهیافت فرابتکاری در بهینهسازی
چندهدفه ماشینهای موازی نامرتبط با
محدودیت پیش نیازی کارها و دسترسی
محدود به کارها و اثرات همزمان
یادگیری و زوال پذیری

میترا روستایی

تخصیص سه مرحله ای هزینه های ثابت
بر اساس تحلیل پوششی داده ها

دالرام احمد قنداقساز

نسل جدیدی از موجک سینوسی
تصادفی برای حل معادالت دیفرانسیل
تصادفی

شهره سلطاناحمدی

الگوریتم صف اولویت برای پیامهایی با
سررسیدزمانی در شبکه های موردی بین
خودرویی

مجید شهباززاده

طراحی شبکه عصبی-فازی نوع2-
تطبیقی با رویکرد کنترل مد لغزشی برای
ربات تک-لینک

صبا صفری

بررسی ویژگی اختیار معامله ی اسیایی
برای بازار های مالی غیر قطعی

سارا حقیقتنیا

طراحی کنترل کننده مد لغزشی مرتبه
کسری برای سیستم آشوبی لورنز
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