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ًطشیِ پظٍّصّبی هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ ثب تالش هطتشن داًطگبُ ثَػلی سیٌب ٍ
اًجوي هٌْذسی صٌبیغ ایشاى هٌتطش هیگشدد.





ثشاسبع هجَص ضوبسُ  3/18/35871هَسخ 1392/3/13
وویسیَى ثشسسی ًطشیبت ػلوی ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ
فٌبٍسی هجلِ پظٍّصّبی هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی
تَلیذ داسای دسجِ ػلوی-پظٍّطی است.
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صبحت اهتیبس :داًؾگبُ ثَعلی عیٌب
هذیز هغئَل :هسؼَد هىبسچیبى
عزدثیز:

پشٍیض فتبحی

هؼبٍى پظٍّطی داًطىذُ هٌْذسی داًطگبُ ثَػلی سیٌب
گشٍُ هٌْذسی صٌبیغ داًطگبُ ثَػلی سیٌب

ّیبت تحزیزیِ:
سضب اوجشی جَوبس
هجیذ اهیيًیشی
هحوذصبلح اٍلیبء
هْذی ثطیشی
سضب تَولیهمذم
فشیجشص جَالی
اهیشسبهبى خیشخَاُ
هحوذ سؼیذیهْشآثبد
پشٍیض فتبحی
فشاهشص فشضتِصٌیؼی
احوذ هبوَیی
لبسن هصلحی
سیذهحوذ هؼغشحسیٌی
ػیسی ًخؼی

استبد
داًطیبس
داًطیبس
داًطیبس
استبد
استبد
داًطیبس
استبد
داًطیبس
استبد
داًطیبس
استبد
استبد
استبد

داًطگبُ صٌؼتی ضشیف
داًطگبُ صٌؼتی اهیشوجیش
داًطگبُ یضد
داًطگبُ ضبّذ
داًطگبُ تْشاى
داًطگبُ تْشاى
داًطگبُ ثَػلی سیٌب
داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى
داًطگبُ ثَػلی سیٌب
داًطگبُ ثَػلی سیٌب
داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى
داًطگبُ صٌؼتی اصفْبى
داًطگبُ صٌؼتی اهیشوجیش
داًطگبُ وشدستبى

ّوکبراى علوی ایي ؽوبرُ:
ػلیشضب اسضذیخوسِ ،جوبل اسوبت ،اهیشحسیي اهیشی ،هجیذ اهیيًیشی ،هْذی ثطیشی ،ػلی هحوذ ثْطتیًیب ،جوَاد ثٌْبهیوبى ،هحوذهْوذی
پبیذاس ،اضىبى حبفظالىتت ،سیذهحوذحسي حسیٌی ،ػلی حسیيصادُ وبضبى ،حسي خبدهی صاسعٍ ،حیذ خذاوشهی ،اهیشسبهبى خیشخَاُ ،هسؼَد
سثبًی ،دًیب سحوبًی ،جؼفش سصهی ،سضب سهضبًیبى ،هحوذ سًججش ،هبًی ضشیفی ،ساهویي صوبدلیبى ،ساضوذ صوحشاایبى ،ػجذالسوتبس صوفبیی ،ػغوبا
عبلؼی صادُ ،هْذی ػلیٌمیبىً ،بدس غفبسی ًست ،سؼیذُ غالهیّ ،یَا فبسٍلی ،پشٍیض فتبحی ،هحوذصبثش فالحًوظاد ،ػجذالسوالم لوبدسیٍ ،حیذسضوب
لضبٍتی ،ػوشاى هحوذیّ ،بدی هختبسی ،لشثبًؼلی هسلوی پَس ،ػیسی ًخؼی ،هحجَثِ ٌّشٍس

کبرؽٌبط ًؾزیٍِ :حیذُ هیشصااثشاّیوی
صفحِ آراء :هظگبى جوطیذی
ضوبسگبى 500 :جلذ
ًؾبًیّ :وذاى ،داًطگبُ ثَػلیسیٌب ،هشوض ًطش داًطگبُ ،دفتش ًطشیِ پظٍّصّبی هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ
تلفي ٍ فبکظ081-38380698 :
آدرط پغت الکتزًٍیکیier@basu.ac.ir :
ؽبپب2345-2269 :
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عخي عزدثیز:
ثب تَجِ ثِ سضذ سٍص افضٍى پظٍّص ٍ تحمیمبت دس سبل ّبی اخیش دس وطَس ،ثجت ٍ ًطش تحمیمبت ًیبصهٌذ هٌبثغ ثِ سٍص ٍ وبسآهذ است وِ
اهىبى دستشسی آسبى ثِ هٌبثغ ػلوی ٍ استجبط ثیي پظٍّطگشاى ٍ هشاوض ػلوی ،پظٍّطی سا فشاّن هیسبصد ٍ ثی ضه یىی اص هْوتشیي
ایي هٌبثغ هجالت ػلوی ٍ پظٍّطی داًطگبّی ّستٌذ .ایي هجالت دس سغَح تخصصی ػلوی ،اهىبى استجبط هیبى صبحتًظشاى،
داًطوٌذاى ٍ ػاللِهٌذاى سا فشاّن وشدُ ٍ هَجت استمبی ػلوی سضتِّبی هَسد ًظش هی ضَد .دس ایي ساستبً ،طشیِ پوظٍّصّبی
هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ ،وِ حبصل تالش هطتشن داًطگبُ ثَػلی سیٌب ٍ اًجوي هٌْذسی صٌبیغ ایشاى هیثبضذ  ،تالش
ًوَدُ است وِ دس فشآیٌذ ثجتً ،طش ٍ استمبی سغح ایي پظٍّصّب تبثیش گزاس ٍ ،دس ایجبد ثستش هٌبست ثشای تَسؼِ استجبط هیبى
پظٍّطگشاى ػشصِ هٌْذسی صٌبیغ ٍ سیستنّبی تَلیذ هطبسوت جذی داضتِ ثبضذ  .اًتطبس تحمیمبت داًص هٌْذسی صٌبیغ وِ ثِ
استمبء داًص حل هطىالت سیستنّبی تَلیذ ثی بًجبهذ ّذف ایي ًطشیِ ثَدُ ٍ دس دسیبفت ٍ ثشسسی همبالت ثش آى توشوض داسدّ .وچٌیي
ایي ًطشیِ صشفبً ثب دیذگبُ هٌْذسی صٌبیغ تالش هیوٌذ همبالتی سا وِ حبصل تحمیمبت پظٍّطگشاى ثَدُ ٍ ّوچٌیي اثشات لبثل تَجْی
سٍی حیغِ ػلن هٌْذسی صٌبیغ ٍ سیستنّبی تَلیذ داضتِ ثبضذ سا هَسد اًتخبة ٍ اسصیبثی لشاس دّذ .ثب تَجِ ثِ گستشدگی داًص
هٌْذسی صٌبیغ ،ایي ًطشیِ ثِ عَس تخصصی ثِ تَسؼِ داًص هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ هیپشداصد .اهیذ است ًطشیِ
"پظٍّصّبی هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ" ثب ّوىبسی اسبتیذ ٍ هحممیي وطَس ػضیضهبى ثتَاًذ دس ایي اهش ،تبثیش گزاس ثبضذ.
حبصل وبس گشٍُ ّیبت تحشیشیِ ٍ ّوىبساى ثِ صَست دٍ ضوبسُ دس سبل هٌتطش خَاّذ ضذ .ثشای تذاٍم ایي ساُ ،اص ّوِ هحممبى ٍ
داًطجَیبى ػشصِ هٌْذسی صٌبیغ ٍ سیستنّبی تَلیذ دػَت هیًوبین وِ ثب اسسبل همبالت ٍصیي خَد هب سا یبسی ًوبیٌذ .اص داٍساى
هحتشم وِ دس تذاٍم اًتطبس ٍ استمبء سغح ػلوی ًطشیِ ًمص اسبسی داضتِاًذ ،دسخَاست هیوٌن وِ ّوىبسی اسصضوٌذ خَد ثب ًطشیِ سا
اداهِ دٌّذ ٍ اص آًبى ثِ خبعش صحوت فشاٍاى ٍ ّوت ثلٌذضبى تطىش ٍیظُ داسم .اص ولیِ صبحت ًظشاى هحتشم دػَت ثِ ػول هیآٍسین وِ
ضوي ّوىبسی ثب ایي هجلِ ثب پیطٌْبدات سبصًذُ خَدٰٰ ،هب سا دس ّشچِ ثْتش ضذى ویفیت هجلِ یبسی دٌّذ.

ثب احتزام
پزٍیش فتبحی
عزدثیز ًؾزیِ
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راٌّوبی تذٍیي هقبالت ثزای ًؾزیِ پضٍّؼّبی هٌْذعی صٌبیع در عیغتنّبی تَلیذ
اص ولیِ پظٍّطگشاى گشاهی وِ همبالت خَد سا ثشای چبح دس ایي هجلِ اسسبل هیًوبیٌذ ،تمبضب هیضَد ثِ ًىبت صیش تَجِ فشهبیٌذ:
 -1همبلِ اسسبلی ثِ ًطشیِ ثبیذ دس ّیچ ًطشیِ دیگشی چبح ًطذُ ٍ یب دس حبل ثشسسی ًجبضذ .دس ایي خصَظ ،دس ٌّگبم اسسبل
همبلِ ،تؼْذ الصم تَسظ ًَیسٌذُ هسئَل دسیبفت هیگشدد.
 -2هَضَع همبلِ ثبیستی دس استجبط ثب پظٍّص دس صهیٌِ داًص هٌْذسی صٌبیغ دس سیستنّبی تَلیذ ثبضذ .دس ایي خصَظ اعالػبت
دلیك دس سبیت ًطشیِ هَجَد هیثبضذ.
 -3دسیبفت همبلِ تٌْب اص عشیك سبیت ًطشیِ ( )www.ier.basu.ac.irاهىبىپزیش هیثبضذ .سیستن اسسبل همبلِ ًطشیِ ،اهىبى دسیبفت
همبالت وبسثشاى ،ثشسسی ٍضؼیت همبلِ دس ّش صهبى ،اصالح ٍ تغییش همبلِ تَسظ وبسثشاى ٍ ًیض ثشلشاسی استجبط هَثش ثیي هذیش
اجشایی ٍ ًگبسًذُ سا داسا هیثبضذ.
 -4عجك سیبست ّیبت تحشیشیِ ًطشیًَِ ،یسٌذُ هسئَل هىبتجبت همبلِ ثبیذ ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ /هَسسبت پظٍّطی هَسد
تبییذ ٍصاست ػلَم ثبضذ .همبالتی وِ تَسظ افشاد غیش ػضَ ّیبت ػلوی ثشای دفتش ًطشیِ اسسبل گشدد ،ػَدت دادُ خَاّذ ضذ.
 -5ثشای تسشیغ دس وبس ،اص ًَیسٌذگبى هحتشم خَاّطوٌذ است فشهت ًطشیِ سا وبهالً سػبیت ًوبیٌذ ٍ اص الگَی فشهت ًگبسش همبالت
هَجَد دس سبیت ًطشیِ استفبدُ ًوبیٌذ .فبیل ًوًَِ فَق سٍش آهبدُوشدى همبالت ػلوی ٍ پظٍّطی سا ثشای اسسبل ثِ ًطشیِ
تَضیح هیدّذ.
 -6چْبسچَة همبلِ ثِ صَست استبًذاسد ضبهل صفحِ جلذ ،ػٌَاى وبهل همبلًِ ،بم ٍ هطخصبت وبهل ًَیسٌذگبىً ،طبًی وبهل
ًَیسٌذُ هسئَل ،چىیذٍُ ،اطگبى ولیذی (ولیِ ایي هَاسد ثبیستی ثِ دٍ صثبى فبسسی ٍ التیي ثبضذ) ٍ دس اداهِ ثخصّبی همذهِ،
ثشسسی پیطیٌِ تحمیك ،تؼشیف هسبلِ ،هذلسبصی ،سٍش تحمیك ،اسایِ الگَسیتن ٍ سٍش حل پیطٌْبدی ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ثحث،
ًتیجِگیشی ٍ پیطٌْبد تحمیمبت آتی ٍ ّوچٌیي هشاجغ هیثبضذ.
 -7جضایبت هشاحل تذٍیي ٍ اسسبل همبلِ دس سبیت ًطشیِ آهذُ است.
 -8همبلِّبیی وِ ثشاسبع ایي ساٌّوب تذٍیي ٍ اسسبل ًطذُ ثبضٌذ ،دس ّیبت تحشیشیِ هَسد ثشسسی لشاس ًویگیشًذ.
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مقاالتچاپشدٌدرایهشمارٌ 
تَععِ هذل هکبىیبثی ّبة ثز هجٌبی صزفِجَیی اقتصبدی جزیبىّب ثب اعتفبدُ اس ٍعبیل حول ٍ ًقل
ظزفیتدار ٍ هحذٍدیت جزیبى ٍرٍدی ثِ ّبة
سیذووبل چْبسسَلی ،فشیذ هویضی ،اهیي یضدخَاستی
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اًذاسُگیزی اثز ؽالق چزهی در یک سًجیزُ تأهیي خطی عِعطحی ثب اعتفبدُ اس رٍػ هیبًگیي هتحزک
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هذلغبسی ریبضی ٍ حل کبرای هغألِ ثبالًظ هجـــذد تَلیذ در خطَط هًَتـبص ثب در ًظز گزفتي ًبّوَاری
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