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پـژوهـشهای مهنـدسـی صنــایع
در سیستـمهـای تولیــد
علم
هش
( ی-ژپو ی)
سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 9314
نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید با تالش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و
انجمن مهندسی صنایع ایران منتشر میگردد.

براساس مجوز شماره  3/18/35871مورخ 1392/3/13
کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری مجله پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای
تولید دارای درجه علمی-پژوهشی است.
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سخن سردبیر:
با توجه به رشد روز افزون پژوهش و تحقیقات در سال های اخیر در کشور ،ثبت و نشر تحقیقات نیازمند منابع به روز و کارآمد است که
امکان دسترسی آسان به منابع علمی و ارتباط بین پژوهشگران و مراکز علمی ،پژوهشی را فراهم میسازد و بی شک یکی از مهمترین
این منابع مجالت علمی و پژوهشی دانشگاهی هستند .این مجالت در سطوح تخصصی علمی ،امکان ارتباط میان صاحبنظران،
دانشمندان و عالقه مندان را فراهم کرده و موجب ارتقای علمی رشتههای مورد نظر می شود .در این راستا ،نشریه پـژوهشهای
مهندسی صنایع در سیستمهای تولید ،که حاصل تالش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران میباشد  ،تالش
نموده است که در فرآیند ثبت ،نشر و ارتقای سطح این پژوهشها تاثیر گذار ،و در ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان
پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و سیستمهای تولید مشارکت جدی داشته باشد  .انتشار تحقیقات دانش مهندسی صنایع که به
ارتقاء دانش حل مشکالت سیستمهای تولید بی انجامد هدف این نشریه بوده و در دریافت و بررسی مقاالت بر آن تمرکز دارد .همچنین
این نشریه صرفاً با دیدگاه مهندسی صنایع تالش میکند مقاالتی را که حاصل تحقیقات پژوهشگران بوده و همچنین اثرات قابل توجهی
روی حیطه علم مهندسی صنایع و سیستمهای تولید داشته باشد را مورد انتخاب و ارزیابی قرار دهد .با توجه به گستردگی دانش
مهندسی صنایع ،این نشریه به طور تخصصی به توسعه دانش مهندسی صنایع در سیستمهای تولید میپردازد .امید است نشریه
"پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید" با همکاری اساتید و محققین کشور عزیزمان بتواند در این امر ،تاثیر گذار باشد.
حاصل کار گروه هیات تحریریه و همکاران به صورت دو شماره در سال منتشر خواهد شد .برای تداوم این راه ،از همه محققان و
دانشجویان عرصه مهندسی صنایع و سیستمهای تولید دعوت مینمایم که با ارسال مقاالت وزین خود ما را یاری نمایند .از داوران
محترم که در تداوم انتشار و ارتقاء سطح علمی نشریه نقش اساسی داشتهاند ،درخواست میکنم که همکاری ارزشمند خود با نشریه را
ادامه دهند و از آنان به خاطر زحمت فراوان و همت بلندشان تشکر ویژه دارم .از کلیه صاحب نظران محترم دعوت به عمل میآوریم که
ضمن همکاری با این مجله با پیشنهادات سازنده خود ،ما را در هرچه بهتر شدن کیفیت مجله یاری دهند.

با احترام
پرویز فتاحی
سردبیر نشریه
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راهنمای تدوین مقاالت برای نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
از کلیه پژوهشگران گرامی که مقاالت خود را برای چاپ در این مجله ارسال مینمایند ،تقاضا میشود به نکات زیر توجه فرمایند:
 -1مقاله ارسالی به نشریه باید در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده و یا در حال بررسی نباشد .در این خصوص ،در هنگام ارسال
مقاله ،تعهد الزم توسط نویسنده مسئول دریافت میگردد.
 -2موضوع مقاله بایستی در ارتباط با پژوهش در زمینه دانش مهندسی صنایع در سیستمهای تولید باشد .در این خصوص اطالعات
دقیق در سایت نشریه موجود میباشد.
 -3دریافت مقاله تنها از طریق سایت نشریه ( )www.ier.basu.ac.irامکانپذیر میباشد .سیستم ارسال مقاله نشریه ،امکان دریافت
مقاالت کاربران ،بررسی وضعیت مقاله در هر زمان ،اصالح و تغییر مقاله توسط کاربران و نیز برقراری ارتباط موثر بین مدیر
اجرایی و نگارنده را دارا میباشد.
 -3طبق سیاست هیات تحریریه نشریه ،نویسنده مسئول مکاتبات مقاله باید عضو هیات علمی دانشگاه /موسسات پژوهشی مورد
تایید وزارت علوم باشد .مقاالتی که توسط افراد غیر عضو هیات علمی برای دفتر نشریه ارسال گردد ،عودت داده خواهد شد.
 -5برای تسریع در کار ،از نویسندگان محترم خواهشمند است فرمت نشریه را کامالً رعایت نمایند و از الگوی فرمت نگارش مقاالت
موجود در سایت نشریه استفاده نمایند .فایل نمونه فوق روش آمادهکردن مقاالت علمی و پژوهشی را برای ارسال به نشریه
توضیح میدهد.
 -3چهارچوب مقاله به صورت استاندارد شامل صفحه جلد ،عنوان کامل مقاله ،نام و مشخصات کامل نویسندگان ،نشانی کامل
نویسنده مسئول ،چکیده ،واژگان کلیدی (کلیه این موارد بایستی به دو زبان فارسی و التین باشد) و در ادامه بخشهای مقدمه،
بررسی پیشینه تحقیق ،تعریف مساله ،مدلسازی ،روش تحقیق ،ارایه الگوریتم و روش حل پیشنهادی ،تجزیه و تحلیل و بحث،
نتیجهگیری و پیشنهاد تحقیقات آتی و همچنین مراجع میباشد.
 -7جزئیات مراحل تدوین و ارسال مقاله در سایت نشریه آمده است.
 -8مقاله هایی که براساس این راهنما تدوین و ارسال نشده باشند ،در هیات تحریریه مورد بررسی قرار نمیگیرند.
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