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 پیشگفتار
 

های کشور کاربردی در دانشگاههای مختلف ریاضی و ریاضی های متعددی در گرایشهای اخیر سمینارها و کنفرانسدر سال
بنیان حضور چندانی های دانشهای مختلف به ویژه شرکتها، صنایع و شرکتبرگزار گردیده است. در اغلب این همایش

رنگ بوده است. در این ها و دانشگاه یا دیده نشده و یا بسیار کماند و لذا ارتباط علمی درخور توجهی بین این شرکتداشتهن

های بر روی آن گذاشته شده است، قصد داریم تا با حضور شرکت "سمینار ریاضی کاربردی و صنعتی"عنوان  سمینار که
آگاهی یابیم، توانمندی پژوهشگران را در حل این مشکالت بررسی کنیم و  بنیان از مشکالت آنانمختلف صنعتی و دانش

گردد مگر آنکه از حضور تردید این هدف میسر نمییش دهیم. بیها را نسبت به گذشته افزاها و دانشگاهارتباط بین این شرکت
مند شویم. به امید آنکه برگزاری اند، بهرهمهندسان، دانشگاهیان و پژوهشگرانی که ارتباط بین دانشگاه و صنعت را تجربه کرده

 .د باشیمی علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد شاهاین سمینار کاربردی و صنعتی موفق را در دانشکده
 

 با سپاس

 دبیر سمینار

 ت کاربردی و صنعتیاسمینار ریاضی
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 کمیته علمی

 اعضای کمیته علمی دانشگاه/موسسه

 لفضلی اصفهانیاجواد ابو مشهد فردوسی دانشگاه

 سعیده امینی پژوهشگر شرکت بهپویان

 ناصر پریز مشهد فردوسی دانشگاه

 مرتضی تقوایی بهپویانمدیرعامل شرکت 

 حسین جعفری مازندران دانشگاه

 امید حاجی میرصادقی شریف صنعتی دانشگاه

 غالمرضا حجتی تبریز دانشگاه

 یهته سالکوداود خجس گیالن دانشگاه

 علیرضا داودی نیشابور آزاد دانشگاه

 کامران داوری مشهد فردوسی دانشگاه

 قمصری راهب محمود کالیفرنیا لیندا-لوما دانشگاه

 مشهدی رجبی حبیب مشهد فردوسی دانشگاه

 نیک رضایی ابراهیم سجاد صنعتی دانشگاه

 خراسان بنیان دانش های شرکت انجمن دبیر
 رضوی

 نژاد حسن شروحبخ میثم

 فرد سلیمانی امید مشهد فردوسی دانشگاه

 سهیلی علیرضا مشهد فردوسی دانشگاه

 صالحی مازیار گیالن دانشگاه

 زاده عباس غالمرضا مشهد شهرداری نوآوری مرکز رییس

 عشرتی بابک ایران پزشکی علوم دانشگاه

 عفتی سهراب مشهد فردوسی دانشگاه

 علیزاده روزهب تبریز سهند صنعتی دانشگاه

 تبار اهلل فضل حامد دامغان دانشگاه
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 قربانی اصغر مشهد فردوسی دانشگاه

 قنبری رضا مشهد فردوسی دانشگاه

 کیانپور محمد گیالن دانشگاه

 پزان گچ مرتضی مشهد فردوسی دانشگاه

 گرشاسبی مرتضی صنعت و علم دانشگاه

 فر متین ماشاءاله مازندران دانشگاه

 فروش مس محمدرضا ایران فوالد ملی شرکت هیرمد هیئت عضو

 مظلوم مسعود مشهد فردوسیدانشگاه  _ آمستردام دانشگاه

 ارشد دهنده توسعه و سیستم طراح فنی، مدیر
 iShia پروژه و میالنی بنیاد

 میالنی حسینی محسن سید

 نژاد ناظم رضا دامغان دانشگاه

 هامبولت فون الکساندر موسسه پژوهشگر
 آلمان

 پور نقی هداج

 پور یوسف اهلل روح مازندران دانشگاه
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 اجراییکمیته 

 اجراییاعضای کمیته  دانشگاه/موسسه
 توکلی مصطفی مشهد فردوسی دانشگاه

 رمضانیان رسول مشهد فردوسی دانشگاه

 رهبرنیا فریدون مشهد فردوسی دانشگاه

 فرد سلیمانی امید مشهد فردوسی دانشگاه

 سهیلی علیرضا مشهد یفردوس دانشگاه

 عفتی سهراب مشهد فردوسی دانشگاه

 الهدائی علم سیدحسن مشهد فردوسی دانشگاه

 قربانی اصغر مشهد فردوسی دانشگاه

 قنبری رضا مشهد فردوسی دانشگاه

 پزان گچ مرتضی مشهد فردوسی دانشگاه

 مظلوم مسعود مشهد فردوسی دانشگاه

 جباری حسین مشهد فردوسی دانشگاه

 وزیرنژاد فائزه مشهد فردوسی دانشگاه

 کریمیان فاطمه مشهد فردوسی دانشگاه
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 اسفند 4جدول سخنرانی در روز چهارشنبه/ 
 

سخنران  موضوع سخنرانی  
 

 ساعت

00:8-00:9 سخنرانان افتتاحیه افتتاحیه  

 قدرت یهاستمیدر س اتیاضیر یعمل یکاربردها
دکتر مصطفی رجبی 

 مشهدی

  دکتر حبیب رجبی مشهدی

00:10-00:9  

در منازل توسط  یهوشمندانه مصرف انرژ لیتحل

 کالن یداده ها یروشها

00:10-00:11 نژاد امروز یدکتر عل  

و  تیخالق هیو پرورش روح جادیدر ا اتیاضینقش ر

 ینوآور

00:11-30:11 زادهمرضا عباسالدکتر غ  

 
: یو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق اتیاضیر

 یحکمران کردیرو

 یانیمعمار عزیزاهلل دکتر

در  یمصرف انرژ ینیبشیپ یبرا یجمع یریادگی

 برق شهرستان مشهد عیشرکت توز

 پرست دوستمهدی دکتر 

30:11-30:12 نماز و استراحت   

A data-driven gamifying online taxies 30:12-00:13 انیدکتر رسول رمضان  

 ی: مطالعه موردیو بهره ور ییمحاسبه نرخ کارا

 رانیا یصنعت بانکدار

 رخشان یدعلیدکتر س

با استفاده از  یسراسر یهاساخت نمره کل در آزمون

 توابع هسته

 یمحمد یدکتر مرتض

کسب و کار با استفاده از  یندهایفرآ یساز نهیبه

 : سازمان هوشمندیاطالعات یها ستمیس

00:13-30:13 فردیمانیسل یمهندس عل  

 یدکتر سامان ستار یآشوبناک اقتصاد ندیفرآ کی ینمودار تابع یبررس

 هیمسأله تخل یاز بحران برا شیپ یزیرنامهرب

 ریبر مس یساختمان: مدل مبتن

 خانم زهرا زارع

30:13-00:14 پوروسفی اهللدکتر روح قیعم یریادگی لهیکنتور بوس یریخوانش تصو  

 A new approach based on nearest 

distance for prediction of Covid-19 

 خانم الهام حافظیه

 تیتثب ستمیس کی یبرا قیسنسور دق یاضیمدل ر

 خودکار یهاکننده سالح

 دکتر احمدعلی قربان پور
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00:14-00:16 نهار و استراحت   

 پیت یگاز نیاگزوز تورب یخروج یال دمکنتر

 ریتاث یو مدلساز ییشناسا قیاز طر یشیتسوبیم

 کمپرسور یورود ریمتغ-هیزاوی پره ها هیزاو رییتغ

 یروگاهیشرکت خدمات ن

 آهار مشهد

30:16-00:16  

 

 یتوکلمصطفی دکتر  یبر مدل گراف یمبتن یابینظام ارز
Ten years’ experience in development of 

numerical models for simulation of 

surface irrigation/fertigation systems 

محمدرضا  دیدکترس

 فریناقد

30:16-00:17 ینیالمحسن مدیمهندس س در صنعت یزسا یدر دانشگاه، غن یتوانمندساز  

-SARS روسیو نهیبر کنترل به ونیناسیواکس ریتاث

COV-2 یاضیر یسازبا مدل 

 روزبخشیخانم عاطفه ف

 بیتقر با استفاده از نهیازمسائل کنترل به یحل رده ا

 لژاندر یموجک ها

 یخانم آنسه کاظم

به  دنیبر زمان رس ینشانآتش ستگاهیساخت ا ریتاث

 در شهر مشهد قیمحل حر

00:17-30:17 نیاخانم زهره عباس  

Modified Newton approach for directed 

multi-task twin support vector machine 
 کارخانم فاطمه بازی

و شبکه  نیانگیم کیهارمون-k بیترک کیاستفاده از 

 یبندخوشه یبرا یعصب

 خانم زهره آذرگون

 یصنعت و دانشگاه و راهکارها یهمکار یهاچالش

  یشنهادیپ

 ( صنعت دگاهیاز د )

 )مدیر پنل)دکتر رضا قنبری 

دکتر انوشیروان 

 فرفرشیدیان

 دکتر سیدحامد حسینی

مهندس محمدحسین راشد 

 محصل

30:19-00:18  

 

 

  



Seminar on Industrial & Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, February 23-24, 2022  

 

 اسفند 5شنبه/ پنججدول سخنرانی در روز 

 

 سخنران موضوع سخنرانی
 

 ساعت

 شبکه عیو توز نیتام ستمیس نی: اولیفناور یمورد نگار

 یهامدل یهیبر پا انهیدر خاورم یآب شهر بزرگ

 یو هوش مصنوع یسازنهیبه

 دکتر رضا قنبری و

 شرکت بهپویان

9:00-8:00 

شهر هوشمند بر بستر  تیریبر داده در مد یمبتن یحکمران

 اطالعات یبسته خدمات فراهم ساز

 9:00-10:00 یقطع یهدر مدکت

مصرف مواد  ینیبشیپ یبرا نیماش یریادگی افتیره کی

 تا اجرا دهی: از ادیدر خط تول هیاول

 10:00-11:00 پوریدکتر جاهد نق

های دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی و چالش

 روپیش

مهندس محمدرضا 

 فروشمس

11:30-11:00 

 
جهت قبول سفارشات و  یریگ میتصم یبرا یارائه مدل

 بودجه تیبا در نظر گرفتن محدود دیخر یبندزمان

 یدکتر سجاد مراد

با  یکوماراسوام یینرخ مخاطره چهارتا عیبرآورد توز

 ممیزماک یینمااستفاده از روش درست

 یینوا دریدکتر ل

 11:30-12:30 نماز و استراحت 

 یسازی و طراح نهیدر به نیگزیهای جااستفاده از مدل

 ییایمیش ندهاییساختار کنترل فرا

 12:30-13:00 یخضر دیمهندس وح

Analysis of a kernel - based method for 

solving Volterra -Fredholm integral 

equations    

 یفرد یدکتر مجتب

Solving fractional differential-algebraic 

equations 
 یدکتر فاطمه قومنجان

مهندس محمدباقر  در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت یسخنران

 یصابر

13:30-13:00 

به مدل  یکل افتهی عیتسر یاروش دنباله میتعم

 چندگانه pمرتبه  یخودبازگشت

 پناهیخانم سودابه سجاد

 نژادیحاج هیدکترهان بخار به مخازن نفت یزن البیس یسازهیشب

عملکرد  لیدر تحل یاضیر یاز ابزارها یاستفاده عمل

 بدن انسان یولوژیزیف

 13:30-14:00 یعیمهندس رضا ش

 

 یلطف مهیخانم فه نهیخط معکوس با حداقل هز یابیمسئله مکان  یهامدل
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مرحله  نییو تع ییایمیالکتروش زینو یداده ها لیتحل

 یمصنوع یعصب یهابا استفاده از شبکه یاحفره یخوردگ

 دکتر محمد نظرنژاد

 14:00-16:00 نهار و استراحت 

 16:00-16:30 زارع نیرحسیمهندس ام طرح آالوان

 
 نانیدر برآورد فاصله اطم یکل افتهی عیتسر یاروش دنباله

 یاز پارامترها در مدل خودبازگشت یتابع

محمود  دیدکتر س

 یلیرجلیم

 لیفرانسیمعادالت د یها ستمیدر س اپانوفیکاربرد توابع ل

 آنها یداریپا لیو تحل یمرتبه کسر

 یدکتر رضا اکبر

 یجهت راهبر ندیفرا یکینامید قیدق موالتوریتوسعه س

 یعیگاز طب یسازنیریواحد ش یاتیعمل

 یدیوح ثمیمهندس م

 یفردوس

17:00-16:30 

و  رشینحوه پذ وی علم و فناور یبا پارک ها ییآشنا

 خراسان یپارک علم و فناور تیحما

 انیمحمد سعیده خانم

 نیترحل مساله کوتاه یبرا یابتکار تمیالگور کی یطراح

 ریمس

 یحسن سلمان یآقا

 دسکانیب

 یندهایفرا یسازنهیمجدد با تمرکز بر به یمهندس

 سازمان

 17:00-17:30 پورکشت رضایمهندس عل

 یخانم زهرا قاسم یقیتطب یدر شبکه ها یدمیمدل اپ کی یانشعاب ها

 چشمهده
Picard-splitting iterative method for 

computing the Moore-Penrose inverse, and 

balancing chemical equations  

 رضا فرهمند یآقا

 یصنعت و دانشگاه و راهکارها یهمکار یهاچالش

 یشنهادیپ

 ( دانشگاه دگاهیاز د)  

 فردسلیمانی امیدردکت

 )مدیر پنل)

 دکتر مهدی پناهی

 دکتر مسعود مظلوم

 معماریانی اهللعزیز دکتر

19:30-18:00 
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 ایک رهیافت یادگیری ماشین برای پیشبینی مصرف مواد اولیه در خط تولید: از ایده تا اجر

 پورجاهد نقی

 پژوهشگر موسسه الکساندر فون هامبولت آلمان
 

 

 چکیده
مواد اولیه در برخی از خطوط تولید یک شرکت تولید در این سخنرانی یک استراتژی یادگیری ماشین برای پیش بینی مصرف 

کنیم. پیش بینی زود هنگام میزان مصرف مواد اولیه در خطوط تولید در قیمت تمام شده این مواد نیمه رسانا در آلمان ارائه می
شوند و پس از بهبود یها از منابع مختلف استخراج مو در نهایت سود شرکت بسیار تاثیر گذار خواهد بود. در این پروژه داده

های مدیریتی گیریبرای تصمیم Tableau رسال شده و در نهایت نتایج در سروریادگیری ماشین اها به الگوریتم کیفیت داده
 . استفاده شده در این کار مورد بحث قرار خواهند گرفتMLOps های مخالف علم داده وشوند. تکنیکنمایش داده می
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 های قدرتعملی ریاضیات در سیستمهای کاربرد

 دکتر حبیب رجبی مشهدی** کتر مصطفی رجبی مشهدی و*د

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران*
 کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهدگروه برق و **

 

 

 کیدهچ
( بوده و در Large_Scaleاخت دست بشر است که دارای ابعاد بزرگ )های سبزرگترین سیستم های قدرت یکی ازسیستم

شود. دستگاه معادالت با باشد و از این رو سیستم پیچیده محسوب میهای متفاوت میهای زمانی مختلف دارای مدلافق
یفرانسیل خطی و معادالت جبری غیرخطی دستگاه معادالت دیفرانسیل غیرخطی معمولی، دستگاه معادالت د ی،مشتقات جزئ

 باشند.گر این سیستم برای مطالعات مختلف میهای توصیفبرخی از مدل

طریق خطوط های متعدد در سطوح انتقال، فوق توزیع و توزیع بوده که از های قدرت متشکل است از پستدر عمل سیستم
گردند. در این سیستم به هم پیوسته و درمبنای مفاهیم پخش صل میانتقال توان، ژنراتورها و ترانسفورماتورها به یکدیگر مت

گردد. در حال حاضر کننده )بارهای الکتریکی( منتقل می، توان الکتریکی از منابع تولید )واحد های نیروگاهی( به مصرفبار
ترانسفورماتور  ۱۲۰۰ش از خط انتقال، بی ۱۰۰۰پست فشار قوی، بیش از  ۵۰۰کشور مجهز به بیش از فقط شبکه انتقال برق 

 باشد.واحد نیروگاهی می ۵۰۰و بیش از 
عالوه بر بزرگ بودن سیستم، غیرخطی بودن روابط، عدم قطعیت در بار و یا خروج اضطراری واحدهای تولید، عدم امکان 

شبکه در بردار خطر فروپاشی و خاموشی سراسری کل شبکه موجب شده است که بهرهذخیره انرژی در مقیاس بزرگ و 
 سازی ریاضی مواجه گردد.( با مسائل پیچیده ای مبتنی بر مدلsecureراهبردی این شبکه به صورت ایمن )

بایستی حالت این سیستم بزرگ به منظور انجام عملیات کنترل و بهره برداری بهینه اقتصادی به صورت برخط قبل از هر کار 
گیری از سراسر کشور به مرکز کنترل ا و اطالعات مختلف توسط وسایل اندازههگیریدر هر بازه زمانی شناسایی گردد. اندازه

های حالت بایستی بتوان با استفاده از شوند. جهت شناسایی توپولوژی و ساختار شبکه و همچنین مقادیر متغیرسال میار
دار خطا به شناسایی ( و یا حداقل مربعات وزنMaximum Likelihoodنمایی )تخمین حالت بر روش درستهای روش

 ت اقدام کرد.حال

های ریاضی در حل مسائل سیستم قدرت، مسأله بسیار مهم ترین روشدر این سخنرانی ضمن اشاره به برخی از کاربردی
های ریاضی نیز ها و مدلان به برخی از نیازهای صنعت برق و الگوریتمگردد. طبیعی در پایتخمین حالت معرفی و تبیین می

 خواهدشد.اشاره 
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ی مورد نگاری فناوری: اولین سیستم تامین و توزیع شبکه بزرگ آب شهری در خاورمیانه بر پایه

 سازی و هوش مصنوعیهای بهینهمدل

 رضا قنبری و شرکت بهپویان

 خراسان رضویپارک علم و فناوری استان 
 

 

 چکیده
شهری در شرق کشور است. یک شبکه تامین و توزیع آب های موجود کشور موضوع تامین آب شرب به ویژه یکی از ابر چالش

ی تامین آب پایدار مصرفی ساکنین شهرها را بر عهده دارد. پیچیدگی مساله تامین و توزیع آب با افزایش جمعیت و وظیفه
است. در های مدیریت شهری شود. مدیریت هوشمند این شبکه تامین یکی از دغدغهبسیار زیاد می دست آب التنوع منابع با

ایم یک سیستم هوشمند برای تصمیم سازی در مورد تامین و ای از مسایل بهینه سازی توانستها با استفاده از زنجیرهاینجا، م
استفاده از حل تقریبا نود مساله به هم پیوسته بهینه سازی قادر توزیع آب در شهر مشهد ارایه دهیم. در طراحی این سیستم با 

ایم. هدف اصلی، برداری متفاوت بستگی به وضع موجود شبکه آبرسانی و به صورت بر خط شدهبهرهبه تولید سناریوهای 
این سیستم به طور  تامین آب با کمترین میزان انرژی و کمترین میزان استهالک بوده است. برای نخستین بار درخاورمیانه

ه فردوسی مشهد طراحی و به صورت پایلوت به روی یکپارچه در شرکت بهپویان با همکاری آزمایشگاه بهینه سازی دانشگا
سازی شده است. در این سخنرانی به بررسی ابعاد مساله، روش حل و مدیریت شبکه هوشمند خواهیم شهر مشهد پیاده

 .پرداخت
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 ه در مدیریت شهر هوشمند بر بستر بسته خدمات فراهم سازی اطالعاتحکمرانی مبتنی بر داد

 مهدی قطعی

 گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 
 چکیده

ن شهرها، بسته خدماتی های حمل و نقل هوشمند شهرها و کالهای خدماتی بسیار مهم در معماری سیستمیکی از بسته

های ترافیکی بدست آمده از حسگرها و ال و ذخیره دادهسازی اطالعات است. در این بسته خدمت فرآیند تولید، ارسفراهم

ها در پایگاه داده جامع اطالعات ترافیکی ذخیره گردد. این دادهختلف انجام میآوری شده ترافیکی از منابع مهای جمعداده

لف زیرمجموعه ته بسیار حائز اهمیت این است که این پایگاه داده، جای پایگاه داده های موجود در مراکز مختگردند. نکمی

 خصوصی( حفظ محرمانگی داده و حریمهای خالصه سازی شده آنها )با گیرد. بلکه یک آرشیو از دادهشهرداری را نمی

آوری شده جمع های ی را در اختیار آن بخش قرار میدهد. دادهکند و در صورت نیاز هر بخش، اطالعات آرشیوسازی میذخیره

 گردند:های زیر تقسیم میبه دسته

 شود.های مربوطه گزارش داده میهایی که توسط کاربر انسانی به سیستمداده-۱

 گردند. های نصب شده جمع آوری میهایی که توسط حسگرها، شناساگرها و شمارندهداده-۲

 گردد.اج میاز تصاویر استخرهایی که داده-۳

های اتوبوس و مترو، های پرداختی مربوط به خدمات شهری مانند عوارض ورود به نواحی پرتردد، خرید بلیطتراکنش-۴

 پرداخت هزینه پارکینگ و...

های حکمرانی شود و پایههای خدماتی به اشتراک گذاشته میمجموعه داده پس از پردازش، برای پشتیبانی از سایر بستهاین 

رائه به دنبال ارائه راهبردها و سازد. در این اهای شهری که به آن حکمرانی مبتنی بر داده گوییم، فراهم میصحیح در محیط

 های این حوزه هستیم.چالش
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 یدیکل واژگان

های تصمیم یار و خبره در تنی بر داده، سیستمسازی مبهای خدماتی، بهینههای داده، داده کاوی در بستهفراهم سازی اطالعات، انباره داده، مارت

 شهر.
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Smart Meter Reading and Modelling Residential Energy Consumption: An 

Application of Big Data Analytics 

Ali Emrouznejad 

Surrey Business School, University of Surrey, Guildford, UK 

 

 
Abstract 

Smart meters that allow information to flow between users and utility service 

providers are expected to foster intelligent energy consumption. Previous studies 

focusing on demand-side management have been predominantly restricted to 

factors that utilities can manage and manipulate, but have ignored factors specific 

to residential characteristics. They also often presume that households consume 

similar amounts of energy and electricity. In this study we use methods available in 

Big Data Analytics to factors influence household energy 

consumption.     
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 خودکار هایسالح کنندهتثبیت سیستم یک برای دقیق سنسور ریاضی مدل

 ۱پورقربان احمدعلی

 حسین)ع(امام پاسداری تربیت و افسری دانشگاه مدرس
 

 

 چکیده
 هایسالح کنندهثبیتسیستم ت اصلی اجزای کلی طرح و متحرک، اجسام برای سالح کنندهتثبیت ریاضی مدل پژوهش، این در

 ولتاژ جبران روش و شده پیزوالکتریک ارائه سنسور در شتاب سیگنال تبدیل بلوکی نمودار و شکل. داد خواهیم ارائه خودکار
 باالی دقت برای روشی، همچنین .شودمی داده نشان معکوس پیزوالکتریک اثر اساس بر منفی بازخورد معرفی با ورودی
 برای دقیق سنسور از ریاضی مدل آوردن یک بدست مقاله این از هدف. میشود ارائه کتریکوالپیز سنسور حساسیت محور

 .آن است اصلی هایویژگی مورد در تحقیق و خودکار هایسالح کنندهتثبیت سیستم
 
 

 
 کلیدی واژگان

  .پیزوالکتریک سنسور متحرک، اجسام سالح، کنندهتثبیت سیستم سنج،شتاب

 
1. Ahmadali_ghorbanpoor@yahoo.com
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 سازی در صنعتدانشگاه، غنیتوانمندسازی در 

 سید محسن میالنی

 iShiaشرکت 
 

 

 چکیده
 دالیل به ازدانشجویان بسیاری. میشوند دانش کسب و علم تحصیل به مشغول هادانشگاه در مختلف مقاطع در دانشجویان

 دنیاهای و جایگاه پذیرش و شناخت. شوندمی مواجه زیادی مشکالت با بازارکار و صنعت دنیای به ورود هنگام در مختلف
 کار، برای فرد مسیر انتخاب در شایانی کمک یکدیگر، کنار ودر مجزا صورت به کدام هر تاثیر و صنعت و دانشگاه متفاوت
 او دارد. هایحرف رشد مسیر طراحی و زندگی

 آن از پس و دوران تحصیل گذراندن حین در صنعت، دنیای در افراد هایحرف رشد مسیر به خواهیممی فرصت این در

 بگشاییم. جامعه جوان استعدادهایمشکالت  از ایگره کرده، ترروشن افراد برای را راه بتوانیم داریم امید و بپردازیم
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 های لژاندرحل رده ای ازمسائل کنترل بهینه با استفاده از تقریب موجک

 ۴نژاد و محمد اسحاق ۳فرد ، امید سلیمانی۲کاظمی آنسه

 مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ،دیکاربر ریاضی گروه
 

 

 چکیده
 پیشنهادی الگوریتم از استفاده با مقاله این در .است ریاضیات دنیای در کاربردی مسائل تربنمهم از یکی بهینه کنترل مساله

 جبری ساده مساله یک به دینامیکی بهینه کنترل مساله یک فوریه سری و لژاندر موجک یکه متعامد هایپایه از بااستفاده
 شده بیان عددی نتایج و هامثال پایان در .باشدمی حل قابل آسانی به بازگشتی الگوریتم یک از استفاده با و شودمی تبدیل
 .دهدمی نشان را موضوع این اهمیت که است

  

 
2 . An.kazemi@um.ac.ir 

3 . soleimani@um.acir 

4 . mshaghnezhad@yahoo.com 
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 مسیر ترینکوتاه مساله حل برای ابتکاری الگوریتم یک طراحی

 ۵حسن سلمانی بیدسکان

 کی ایوان دانشگاه صنایع، مهندسیه گرو
 

 

 چکیده
 سازیبهینه مسایل. است بوده اخیر دهه یک در مطرح مسایل از یکی هموار، منحنی دو بین محصور مسیر ترینکوتاه مساله
 هاباتری تعویض بهینه زمان تعیین مساله به توانمی مثال عنوان به. شوندمی تبدیل مساله این ریاضی به مدل زیادی

 هایسد در انرژی بیشترین تامین برای خروجی هایدرب گشایش بهینه زمان تعیین خورشیدی، هایاتومبیل برای خورشیدی
 نخ رفتار از گرفتن ایده )با ابتکاری غیرخطی الگوریتم یک مساله، جواب فضای بررسی بعد از مقاله، این در. کرد اشاره آبی،

 برای. گرددمی ارایه هموار منحنی دو بین محصور مسیر ترینکوتاه مساله حل برایخم(  و پیچ با لوله یک درون شده کشیده
 و Lingo افزارهای نرم با سپس و گرددمی خطی مدل یک به تبدیل مساله قیود، سازی گسسته با غیرخطی مدل حل

Matlab  مسیر کننده محدود هاینیمنح که کنیممی بررسی را حالتیمساله  توسیع در.  شودمی حاصل مساله بهینه جواب 
. دهیممی قرار دایره شکل به مانعی کننده محدود منحنی دو این بین ، که حالتی نیز و باشند ناپیوسته حتی و هموار غیر بهینه

 محصور ضمن مسیر که طوری به برسیم مقصد نقطه به شروع نقطه از مسیر ترینکوتاه با که است این هدف حالت این در
 الگوریتم تشریح برای عددی چند مثال. باشد مماس آن بر یا نکند برخورد نیز شکل دایره مانع این به منحنی دو بین بودن
 .است شده ارایه

 
 
 

 واژگان کلیدی
 .، توابع محدب(PWHتوخالی ) قطعه به قطعه ،توابع مسیر کوتاهترین مساله خطی، غیر ریزی برنامه

  

 
5 . ha.salmani.b59@gmail.com
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 آنها پایداری تحلیل و کسری مرتبه دیفرانسیل معادالت های سیستم در لیاپانوف توابع کاربرد

 اهلل یاری آیت و 6اکبری رضا

 نارهت نور پیام دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، گروه
 

 

 چکیده
. اشدبیم لیاپانوف توابع استفاده از کسری، مرتبه از دیفرانسیل معادالت هایسیستم پایداری مطالعه و بررسی هایروش از یکی

 برای را لیاپانوف توابع معمولی، دیفرانسیل معادالت هایسیستم برای شده تعریف توابع لیاپانوف از استفاده با مقاله این در
 هایسیستم تعادل نقاط مجانبی پایداری. کنیممی کاپتو، تعریف مشتقات با کسری مرتبه از دیفرانسیل معادالت هایسیستم
 تحلیل در را آن کاربرد یک مثال ذکر با. کنیممی آنالیز و بررسی شده، تعریف لیاپانوف توابع نیا با استفاده از را، کسری مرتبه
 .کرد خواهیم بیان عفونی، هایبیماری ریاضی هایمدل

 
 
 

 کلیدی واژگان
  .کسری مشتقات مجانبی، پایداری پایه، تکثیر نرخ کاپتو، مشتقات لیاپانوف، توابع 

 
6 . r.akbari@yahoo.com
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 انسان بدن فیزیولوژی عملکرد تحلیل در ریاضی ایابزاره از عملی استفاده

 رضا شیعی

 شرکت الکترون آدینه خاوران
 

 

 چکیده
 دریافت اطالعات قالب در فرآیند این باشندکهمی عصبی سامانه کنترل تحت زنده موجودات فیزیوژیک هایسامانه کلیه

 الکتروفیزیولوژیک صورت اتفاقات به عمدتا ایفظو این. پذیردمی صورت( حرکتی عملکرد) فرامین ارسال و( حسی عملکرد)
 .پذیردمی شکل آنان اطراف در الکترومغناطیسی مرتبط هایمیدان آنها وقوع بواسطۀ که میپذیرد صورت سلولی سطح در و

 هایسامانه عملکردبتوانیم  که بردمی سمتی به را ما ها،آن بین تعامالت بررسی و هامیدان این مغناطیسی یا و الکتریکی ثبت
 و مشکالت بتوانیم مداخله، با از موارد برخی در یا و دهیم قرار تحلیل و تجزیه مورد قبولی قابل حد تا را انسان بدن مختلف
 مرتبط، هایداده از عظیمی حجم با مهندسی، بوسیلۀ ابزارهای هامیدان این ثبت از پس. نماییم درمان ا ر مرتبط هایبیماری

 نیاز مورد اطالعات بتواند که باشدمی تحلیلگر و کننده سازی پاک نیازمند ابزارهای که شد خواهیم روروبه نویز و غیرمرتبط
 .نماید استخراج را پزشکی گروه

 سخنرانی در این که باشدمی منظور این به رسیدن برای هاگزینه بهترین از یکی ریاضی، ابزارهای از استفاده مرحله، این در
 .پرداخت خواهیم ویژگی استخراج و فوریه ضرایب محاسبه ثبت، نظیر هاییروش ردکارب بررسی به
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 عمیق یادگیری بوسیله کنتور تصویریخوانش  

 پوریوسف اهلل روح

 دانشگاه مازندران ،داده فراپویشگران هوشیار بنیان دانش شرکت
 

 

 چکیده
 دستی قرائت .است آنالوگ کنتورهای مکانیزه قرائت گاز و قبر آب، خدمات دهنده ارایه هایشرکت اساسی هایچالش از یکی

 با که است به سیستمی نیاز مشکل این رفع برای. شودمی زیادی عمدی و سهوی خطاهای ایجاد باعث آنالوگ کنتورهای
 معموال) کنتورها جنس محیط و فیزیکی شرایط به توجه با. نمود قرائت را آنالوگ کنتورهای همراه هایتلفن از استفاده

 هایروش از بنابراین. ندارد را کارایی الزم مساله این برای تصویر پردازش هایروش از استفاده (هستند lcd یا شیشهای
 :میشود انجام مرحله دو در آنالوگ کنتورهای قرائت. شد استفاده سیستم طراحی برای عمیق یادگیری

 که شمارنده قرارگیری مکان به توجه با .میشود قرائت شمارنده دوم هحلمر در و تعیین کنتور در شمارنده مکان اول مرحله در
 مختلف هایزاویه در را شمارنده بتواند که شمارنده مکان تشخیص برای جدید مدل یک باشد، مختلف هایزاویه با تواند می

 رمزگشا و رمزنگار مدل یک نآ از پس. کندمی شناسایی مختلف هایزاویه در را شمارنده مدل این. شد طراحی کند قرائت
 دقت با و است مقاوم بسیار خاک و گرد و نور شامل محیطی نویزهای به نسبت مدل این. شد طراحی هاشمارنده قرائت برای

. کند قرائت را کنتورها (بالدرنگ) واقعی زمان در بتواند باید شده طراحی سیستم. کندمی قرائت را هاشمارنده کلیه درصد ۹۹
 محاسباتی توان براساس شده طراحی مدل لذا. شود بهینه همراه هایتلفن برای باید شده طراحی شبکه منظور ینهم برای
 در باالتر محاسباتی توان با هایگوشی در و ثانیه ۲ زمان در متوسط هایگوشی بر مدل این. شد طراحی همراه هایتلفن
 شده گرفته کار به برق توزیع هایشرکت تمامی در تقریباً سیستم این نونتاک. کندمی قرائت را کنتور ثانیه میلی ۵۰۰ از کمتر
 .است
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 مسیر بر مبتنی مدل: ساختمان تخلیه مسأله برای بحران از پیش ریزیبرنامه

 ۹میرحسنی سیدعلیو  8خلیق هوشمند فرناز ،7زارع زهرا

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 

 چکیده
 ورزشی هایاستادیوم خرید، و تفریحی مراکز ها،کتابخانه مدارس، مترو، هایایستگاه ها،انبیمارست مانند مختلف هایساختمان

 و دارند قرار گذاریبمب خطر و گاز نشت ها،زیرساخت خرابی آتشسوزی، مانند جدی هایبحران معرض در زیارتی اماکن و
 برای جمعیت صحیح مدیریت خصوص، این در و است ضروری ساختمان فوری تخلیه موارد، این از یک هر وقوع صورت در

 نادرست انتخاب به منجر تواندمی امر این در انگاریسهل و است اهمیت حائز بسیار ساختمان در حاضر افراد امنیت تضمین
 تخلیه شیوه خصوص در مناسبی ریزیبرنامه بحران، وقوع از پیش است الزم لذا،. گردد ناگوار حوادث و جمعیت ازدحام مسیر،

 در که پردازدمی مسأله این برای مسیر بر مبتنی صحیح عدد ریزیبرنامه مدل یک ارائه به مقاله این. گیرد صورت ساختمان
 هاینابرابری حل، فرآیند تسریع منظور به. شودمی تعیین خروج مسیر مستقرند، ساختمان در که هاییگروه از یک هر برای آن

 .گردندمی تحلیل را نتایج و ارزیابی واقعی نمونه چند روی را مدل عملکرد سرانجام،. شوندمی معرفی معتبری

 

 

 
 کلیدی واژگان
 معتبر. نابرابری مسیر، بر مبتنی مدل جمعیت، تخلیه بحران، مدیریت

 
7 . zahraazare@aut.ac.ir 

8 . f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir 

9 . a_mirhassani@aut.ac.ir
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 تطبیقی ایشبکه در اپیدمی مدل یک های انشعاب

 اسکندری زهره و قاضیانی خوشسیر ، رضا۱۰چشمه ده قاسمی زهرا

 شهرکرد دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ی،اضری گروه
 

 

 چکیده
 همراه به جدیدی هایچالش که کنیممی بحث تطبیقی هایشبکه در گسسته اپیدمی مدل یک انشعاب مورد در مقاله این در

 و ریبیما بدون تعادل نقطه دو هر در فلیپ زمان، انشعاب به وابسته گام طول افزایش خاص، با شرایط تحت. داشت خواهد
 مقاله، این نتایج به توجه با. دهدمی رخ بیماری تعادل بدون نقطه در نایمارک ساکر انشعاب که حالی در دهدمی رخ اندمیک

 .هستند پیوسته مدل از متفاوت کامال و متنوع بسیار های گسستهمدل دینامیکی رفتارهای

 

 

 
 کلیدی واژگان

 .پیوسته عددی امتداد نرمال، انشعاب، فرم سازگار، های شبکه

  

 
10 . zahraghasemi3215@gmail.com
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  بندی خوشه برای عصبی شبکه و میانگین رمونیکها-Kترکیب  یک از استفاده

 فاضلی شاهزاده ابوالفضل سید و ۱۱آذرگون زهره

 یزد دانشگاه کامپیوتر، علوم بخش
 

 

 چکیده
گیری ن مقاله با بهرهاست که مبتنی بر مرکز است. در ای میانگین هارمونیک-Kبندی، الگوریتم های خوشهیکی از الگوریتم

 بندی بهبود داده شود.سازی ازدحام ذرات اصالح شده سعی بر این است تا خوشهالگوریتم و الگوریتم بهینه یناز ترکیب ا
شبکه -ازدحام ذرات-میانگین هارمونیک-Kبدین منظور از الگوریتم شبکه عصبی استفاده گردید و الگوریتم حاصل الگوریتم 

 مقایسه و استاندارد های داده مجموعه روی بر پیشنهادی الگوریتم یساز پیاده از حاصل نتایج. است دهدیگر گذاری نام عصبی
 .دهد می نشان را الگوریتم این موثر کارایی و بهبود ها الگوریتم دیگر با
 
 
 

 واژگان کلیدی

K-عصبی شبکه ذرات، ازدحام سازی بهینه میانگین هارمونیک.   

 
11 . zohre.azargun@gmail.com
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 مشهد شهر در حریق محل به رسیدن زمان بر نشانیآتش ایستگاه ساخت تاثیر

 ۱۵ناربند توکلی و خدیجه ۱۴احراری وحیده ،۱۳نیاعباس زهره ،۱۲گیلده صادقپور بهرام

 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 چکیده
 اقدامات نتایج از گیریبهره با و آمار یرسبر با همواره خود، زیرمجموعه هایسازمان عملکرد ارتقاء منظور به مشهد شهرداری

 سازمان. است داشته دنبال به مثبتی نتایج که داده ارائه کار انجام شیوه بهبود منظور به عملی راهکارهایی مذکور، هایسازمان
 یزعز همشهریان خدمت در خود وظایف شرح طبق مشهد شهرداری تابعه هایسازمان از یکی عنوانبه مشهد نشانیآتش
 و شودمی اداره هاشهرداری نظر زیر ایمنی خدمات و نشانیآتش نیز کشورها دیگر از خیلی و ایران در کلی بطور. باشدمی

 بخاطر که است کشور نشانیآتش دومین تهران از بعد گستردگی، و هاایستگاه تعداد نظر از مشهد نشانیآتش سازمان
 به نگرش با. دارد قرار کشور امدادی هایسازمان بندیرتبه باالی هایرده در همواره خطرناک و زیاد بسیار هایماموریت

 گرفته قرار بررسی مورد نشانی آتش هایایستگاه عملکرد وضعیت کاویداده نوین علم از استفاده با طرح این در فوق مراتب
 عملکرد ارتقاء و نواقص و معایب رفع منظور هب عملی راهکارهایی حریق، محل به رسیدن زمان بر تاثیرگذار عوامل احصاء با تا

 .گردد ارائه نشانیآتش هایایستگاه

 
 
 

 کلیدی واژگان

  .رسیدن زمان حریق، ایستگاه، نشانی،آتش

 
12 . sadeghpour@um.ac.ir 

13 . abbasnia@ferdowsi.um.ac.ir 

14 . v.ahrari84@mail.um.ac.ir 

15 . ftavakoli680@gmail.com
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 اقتصادی آشوبناک فرآیند یک تابعی نمودار بررسی

 ستاری سامان

 ریاضی دکتری
 

 

 چکیده
بینی به نظر ظاهری نامنظم و تصادفی دارند و غیرقابل پیش که استهای پویایی نظریه آشوب مربوط به بررسی سیستم

توانند تابع جریانی معین با فرمول ریاضی مشخصی باشند. در اقتصاد نیز می رسند، اما از یک نظم و قطعیت برخوردارند ومی
سیستم آشوبناک از لحاظ  یک نظریه آشوب محصول سیستمی پویا و غیرخطی مانند بازارهای پولی و مالی است. در این مقاله

 .گیرد و از روی نمودار تابع به تفسیر فرآیند خواهیم پرداختشکل تابعی مورد بررسی قرار می

 

 

 
 کلیدی واژگان

 .غیرخطی هایمدل ،بازخور هایحلقه ،آشوب نظریه 
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 یتمحدود گرفتن نظر در با خرید زمانبندی و سفارشات قبول جهت گیری تصمیم برای مدلی ارائه

 بودجه

 سجاد مرادی

 تبریز سهند صنعتی دانشگاه ندسی،مه یهدانشکده علوم پا
 

 

 چکیده

 رد یا به قبول راجع گیری تصمیم امر در طهنده واسکن تامین یک به تواندمی که پردازدمی ریاضی مدل یک ارائه به لهاین مقا
 سفارش بین زمانی لهر نظر گرفتن فاصندگان مختلف با دخرید از تولید کنبندی زماننیز  و زمانی افق یک واصله در سفارشات

تعدادی سفارش با مقدار، سود با  مشخص زمانی افق یک در واسطه کننده تامین یک مسئله این در. کند کمک کاال دریافت و
 هزینه .دبده خرید سفارش مختلفی کنندگان به تولید تواندمی هاآن تامین برای کهشود و زمان تحویل مشخص روبرو می

در  خرید مقدار اگر و است مشخص کنندگان ازتولید کدام هر زمان الزم برای دریافت سفارش ازمدت  و و نقل حمل و خرید
 شد. در ابتدای افق زمانی شرکت باید تصمیم توان از تخفیف تامین کنندگان برخورداریم باشد بیشتر مشخصی عدد از هر دوره

 نظر در با و کند تامین را هاآن ممکن تاخیر ترینکم با بتواند طوری که به ریان را بپذیردبگیرد کدام یک از سفارشات مشت
 هایی که بهداده از استفاده با شده ائهمحدودیت ذخیره سازی و نقدینگی موجود بیشترین سود را کسب کند. مدل ارگرفتن 
 دهد.می نشان به خوبی دی آن راکارآمآمده دست  نتایج به و شده سازی پیاده اندشده تولید تصادفی صورت

 
 
 

 کلیدی واژگان
.آمیخته صحیح عدد مدل ،موجودی مدیریت ،سفارشات بندیزمان
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 چندگانه pای تسریع یافته کلی به مدل خود بازگشتی مرتبه تعمیم روش دنباله

 اسفندیاری و راضیه ۱6پناه سجادی سودابه

 یزد دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه
  

 

 چکیده
چندگانه بررسی شده است. عملکرد  p مرتبه بازگشتی خود مدل به کلی یافته تسریع ایدنباله روش در این مقاله، تعمیم
 شرط با مربعات ای تسریع یافته کلی بر اساس برآوردگرهای حداقلاز روش دنبالهای حاصل ای و فاصلهبرآوردگرهای نقطه

 مونت سازی شبیه ارائه با چنیناند. همارائه شدهنتایج  قضیه دو تحت که است گرفته قرار بررسی مورد زیان تابع کردن میمینم
 این در. ای و ناحیه اطمینان، تایید شده است. نقطه برآورد در شده ارائه نتایج دوگانه، دوم مرتبه خودبازگشتی مدل در کارلو

 تابع نسبت برآوردگرها، خطای مربعات میانگین بهینه، ثابت نمونه اندازه به آن نسبت و روش از حاصل توقف متغیر مطالعه
ای، نسبت آن به اندازه نمونه دثابت به مخاطره اندازه نمونه ثابت بهینه برآوردگر، متغیر توقف ناحیهی حاصل از روش مخاطره

 ای و احتمال پوشش ناحیه مذکور مساحبه شده است.بهینه ناحیه

 

 

 
 واژگان کلیدی

 کارلو. مونت سازی کلی، فرآیند خودبازگشتی، برآوردگر حداقل مربعات، شبیه یافته تسریع ایالهدنب روش

  

 
16 . soodabesajadi@yahoo.com
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 ها در مدل خود بازگشتیای تسریع یافته کلی در برآورد فاصله اطمینان تابعی از پارامترروش دنباله

 پناه سجادی و سودابه ۱7میرجلیلی سیدمحمود

 ریاضی گروه والیت انشگاهد ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه
 

 

 چکیده
بررسی  Pمرتبه  بازگشتی خود مدل ای تابع خطی بهدر برآورد فاصله کلی یافته تسریع ایدنباله روش در این مقاله، تعمیم

سپس  .است شده ارائه قضیه تحت مربعات حداقل برآوردگرهای اساس ای بربرآورد فاصله عملکرد مطالعه شده است. نتایج
نتایج تئوری بررسی شده است که بدین منظور متغیر  دوم، مرتبه خودبازگشتی مدل در کارلو مونت سازیاده از شبیهبا استف

ای، نسبت متغیر به اندازه نمونه بهینه و احتمال پوشش فاصله اطمینان محاسبه شده گیری دنبالهتوقف حاصل از روش نمونه
 های واقعی نشان داده شده است.است. در انتها کاربرد روش پیشنهادی در داده

 

 

 
 واژگان کلیدی

 کارلو. مونت سازی کلی، فرآیند خودبازگشتی، برآوردگر حداقل مربعات، شبیه یافته تسریع یادنباله روش

  

 
17 . am.ma@ac.ir
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 ایران بانکداری صنعت موردی مطالعه: وریبهره و کارایینرخ محاسبه

 ۱8رخشان سیدعلی

 مشهد فردوسی شگاهدان ریاضی، علوم دانشکده ریاضی، گروه
 

 

 چکیده
 در حتی وریبهره و کارایی گیریاندازه بنابراین،. شودمی اقتصادی رشد موجبات بهینه تولید و کار و کسب در مستمر ارزیابی

 دارایی در ایعمده سهم بانکداری صنعت که آنجایی آز. دارد زیادی اهمیت هابانک و مالی هایسازمان همچون خدماتی امور
 آماده ایران اسالمی جمهوری منتخب هایبانک از برخی وریبهره و کارایی بررسی برای مقاله این لذا دارد، کشورها تثرو و

 .است شده

 

 

 
 کلیدی واژگان

  .هادادهپوششی تحلیل وری،بهره کارایی،

 
18 . seyedalirakhshan@yahoo.com
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 طرح آالوان

 امیرحسین زارع

 افزاری آموتشرکت نرم
 

 

 چکیده
متخصص و  نویسانبرنامه مصنوعی،ای پویا از اساتید و متخصصین هوش با ایجاد شبکه ما در آالوان برای نخستین بار

 پردازیم.و به بهترین نحو مین به رفع موانع در کمترین زما های سراسری کشور،محققین علوم ریاضی کاربردی از دانشگاه
توانند برای حل مشکالتشان درخواست بزرگ میهای های نوپا تا شرکتها در هر مقیاسی از شرکتدر پلتفرم آالوان سازمان

 های مهندسی و کارامد دریافت کنند.راه حل مصنوعی، دهند و در این شبکه متخصصین هوش
های هوش مصنوعی گرد هم آمیز پروژهمورد نیاز را به جهت توسعه موفقیت های نوینپلتفرم آالوان افراد، فرآیندها و فناوری

های پردازش زبان طبیعی ردازش تصویر و سامانههای پفوق بسترهای هوش مصنوعی نظیر سامانه عالوه بر خدمت آورد.می
 گردد.به کاربران ارائه میAPI عنوان محصول جانبی در قالب  به
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 شیمیایی فرایندهای کنترل ساختار طراحی و سازیبهینه در جایگزین هایمدل از استفاده

 یساری الهامو  خضری وحید، ۱۹پناهی مهدی

 مشهدگروه مهندسی، دانشگاه فردوسی 
 

 

 چکیده
 دنبال به و تولید هایهزینه کاهش انرژی، منابع مصرف کردن بهینه از اعم مختلف دالیل به فرآیندی واحدهای سازیبهینه

 گرفته قرار محققین توجه مورد همواره عملیاتی، قیود رعایت با همراه مطلوب محصوالت تولید در وریبهره افزایش هاآن
 سازیبهینه در رو پیش هایچالش ابتکاری، هایحلراه یارائه با تا است شده سعی مختلف مطالعات در رو این از. است

 فرآیندها، اغلب یپیچیده و غیرخطی ذات جهت به فرآیندی، واحدهای سازیبهینه در. گردد مرتفع پیش از بیش فرآیندها
 همراه مشکالتی با سازیبهینه اجرای فرآیندها، از مناسب تحلیلی سازیمدل به ترسیدس عدم نیز و پاسخ فضای گستردگی

 این. بود خواهد رو پیش نیز دیگری چالشی مسائل باشند مقیاس بزرگ فرآیندی، واحدهای این اگر که آن حال. بود خواهد
 تجهیزات شدن ظاهر نیز و بیشتر عملیاتی ودقی برگشتی، هایجریان وجود بیشتر، حرارتی و جرمی هایانتگراسیون شامل موارد

 سازیشبیه از استفاده. بود خواهد نظر مورد فرآیندی واحد مختلف هایبخش در غیره و راکتورها ها،برج قبیل از ترپیچیده
 یبرا هاآن تحلیلی سازیمدل جای به Aspen Hysys یا و   Aspen Plusقبیل از افزارهایینرم در شیمیایی فرآیندهای

 نیز جایگزینی این که داشت توجه باید اما. باشدمی متعارف امری سازیبهینه اجرای روند در فرآیندی واحدهای رفتار ارزیابی
 مشکالت بروز و عددی هایروش از استفاده. باشدمی فرآیندی واحدهای سازیبهینه مسیر در مشکالتی ایجاد با همراه

 صورت در عددی مشتق محاسبات خطای شدن اضافه سازی،شبیه اجرای بار هر بودن برزمان و باال محاسباتی بار همگرایی،
 هایالگورتیم از استفاده صورت در خارجی سازبهینه افزارنرم ارتباط قطع نیز و کالسیک سازیبهینه هایالگوریتم از استفاده
 .بود خواهد احتمالی مشکالت از بخشی خاص

 فرا سازیبهینه هایالگورتیم و جایگزین هایمدل ترکیبی تکنیک از استفاده شده، ذکر التمشک رفع جهت به مطالعه این در
 به طبیعی گاز تبدیل مقیاس بزرگ فرآیندی واحد یک منظور این برای. گرفت قرار بررسی مورد حلراه عنوان به ابتکاری
 الگوریتم و الیه چند پرسپترون عصبی یشبکه کیبیتر تکنیک از استفاده با .شد انتخاب مطالعاتی مورد عنوان به مایع سوخت
 ینقطه در هدف تابع مقدار اساس این بر. شد فرآیندی واحد سازیبهینه و سازیمدل اول، بخش در GTL اجرا ژنتیک

 
19 . mehdi.panahi@um.ac.ir
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 ینقطه به نسبت افزایش ساعت بر کیلوگرم ۱۰7 معادل بهبود مقدار با جایگزین مدل توسط شده زده تخمین کلی یبهینه
 محصول تولید نرخ ، Wax به مربوط مطالعه این دوم بخش. شد تحصیل کالسیک روش از آمده دست به کلی یهینهب

 کنترل استراتژی اعمال در تکنیک این کاربرد GTL داده هوشمند مدل چهار از استفاده نتایج مبنا این بر. باشدمی مطلوب
 مورد استراتژی این اعمال در سازیشبیه جای به بهینه مدل و شد بیارزیا و مقایسه پایه فرآیندی واحد روی بر بهینه خود

 جایگزین مدل از استفاده حالت دو برای(Worst Case Loss) هدف پارامتر مقدار به توجه با نهایت در. گرفت قرار استفاده
 حاکی نتایج. شد اعتبارسنجی ترکیبی و واحد حالت دو در پیشنهادی یخودبهینه متغیرهای مجموعه سازی،شبیه از استفاده و
 .باشدمی بهینه جایگزین مدل از استفاده با شده تحصیل یمجموعه در هدف پارامتر مقدار بهبود از
 
 
 

 کلیدیواژگان 
 .GTLفرآیند  جایگزین، مدل بهینه، خود کنترل مقیاس، بزرگ فرآیند سازیبهینه 
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 صنعت و دانشگاه ارتباط حوزه در سخنرانی

 صابری قربا محمد

 پرنیا اطالعات فناوری شرکت
 

 

 چکیده
 واقعی نمونه یک بیان و ذکر با دانشگاه با صنعت و صنعت با دانشگاه دوجانبه تعامل به نیاز چرایی و اهمیت به جستار این در
 سازیبهینه ستایرا در موجود هایچالش رفع خصوص در عملیاتی پیشنهاد ارائه همچنین. گیردمی قرار بررسی مورد این نیاز از

 .داد خواهیم قرار نقد مورد را دانشگاه و صنعت دوجانبه ارتباطات شدن و اجرایی
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 سازی ریاضیبا مدل SARS-COV-2ویروس  تاثیر واکسیناسیون بر کنترل بهینه

 عفتی سهراب* آرا و شمس الهام**فیروزبخش،  عاطفه*

 مشهد فردوسی گاهدانش ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه*
 CASUS-Center for Advanced System Understanding-HZDR, Germany تحقیقاتی علمی مرکز کاربردی، ریاضی گروه**

 

 

 چکیده
 هایهماهنگی نیازمند که است داده رخ دنیا سراسر در هولناکی پاندمی ها،ویروس کرونا خانواده از جدیدی ویروس پیدایش با

 اکنون اما. است بیماری بهینه کنترل هدف با واکسیناسیون همچون متعددی گرانه مداخله هایاسترانژی اعمال برای کشورها
 ورود و حمله برابر در مستعد افراد بدن سازیایمن در کارایی میزان چه شده، تولید هایواکسن که است این بزرگ چالش

 واکسیناسیون تاثیر بررسی به غیرخطی دینامیکی ستمسی طراحی با مطالعه این در دارد؟ بدن به SARS-COV-2 ویروس
 ارائه را پایتون در عددی سازی شبیه از حاصل نتایج و پردازیممی پونتریاگین مینیمم اصل از استفاده با پاندمی بهینه کنترل بر

 .دهیممی
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 رویکرد حکمرانی: علوم، تحقیقات و فناوریریاضیات در وزارت 

 عزیزاهلل معماریانی

 نشگاه خوارزمی تهراندا
 

 

 چکیده
 -ج و هاسیاست راستای ها دربرنامه اجرای در حمایت -ب سیاستگزاری -الف فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت اصلی وظیفه
 و اصولی بطور نتوانسته وزارتخانه هیچگاه دیدگاه سیستمی، فقدان بدلیل. است آن ذاتی وظایف حوزه در ارزیابی و پایش
 شد سعی عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه در حضور هایسال در. کند عمل خود حاکمیتی لترسا به علمی
 پرتال ثبتی، آمار نظام ساماندهی .کند فراهم فناوری و علم در حاکمیتی امور برای مناسب بستر که شود طراحی هاییسامانه
 سیستم دانشجویی، هزینه نرم برآورد نظام ها،دانشگاه راهبردی برنامه پرتال فناوری، و علم در رهبری فرمایشات پایش

 های برنامه پایش و گزاری هدف نظام ها،دانشگاه کیفی عملکرد و هزینه دانشجویی نرم اساس بر هادانشگاه بودجه تخصیص
مورد  اسالم هانج هایدانشگاه بندی رتبه سیستم و عملکرد ارزیابی سیستم وزیر(، برنامه و توسعهچهارم  )برنامه راهبردی

 .شد خواهد آن الزامات و هوشمند وزارت به ایاشاره انتها در. گیردمی قرار بحث
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 سازمان فرآیندهای سازی بهینه بر تمرکز با مجدد مهندسی

 پورکشت علیرضا و بهشتی خرسند هومن

 شرکت مهان صنعت یارمند راویار

 

 چکیده
 معین، پارامترهای مجموعه از برخی سازیبهینه جهت فرآیند یک تنظیم اتبمر سلسله از است عبارت فرآیند سازی بهینه
 تجارت عرصه در شرکت یک حضور علت پشتیبان باید شوندمی سازیبهینه صرف که هاییتالش. هامحدودیت از عبور بدون
 دو سازی محقق برای رآیندهاف سازیبهینه.  شوند مورد دو هر یا و کاری بازده افزایش ها،هزینه کاهش به منجر و باشند
 از ادغامی کار، و کسب فرایندهای مدیریت یا BPM .باشدمی هاهزینه کاهش- ۲ بهتر نتایج آوردن دست به- ۱: هدف
 برای است ابزاری و هاتکنیک متدها، شامل که است اطالعات فناوری و مدیریت بین اتصال و همگرایی در تحقیق و دانش

 افزارینرم هایبرنامه ها،سازمان انسانی، نیروی مستلزم خود که کار و کسب فرآیندهای آنالیز و لکنتر شدن، فعال طراحی،
 .است اطالعاتی منابع دیگر و اسناد کاربردی،

 فرآیندهای به را خود جای سازمان فعلی هایوظیفه آن در که است روندی (BPR) سازمانی فرآیندهای مجدد مهندسی
 ارزش که هاییفعالیت .کندمی حرکت فرآیندمحوری سوی به گراییوظیفه حالت از سازمان. دهکر عوض کار و کسب جدید
 دیدن نور در با و محوری فرآیند با مجدد مهندسی و پنهانند سازمان افقی و عمودی مرزهای کنار و گوشه در نیستند آفرین

 موجود سیستم گذاشتن کنار معنای به شرکت یک یندهافرا مجدد مهندسی.  کندمی نابود را گیر وقت هایفعالیت مرزها، این
 واقع در و است کار انجام برای بهتری هایراه و هاروش ابداع و کار آغاز به بازگشت نیازمند. است نوین نظامی کردن پا بر و

 را سازمانی یندهایفرآ مجدد مهندسی و کار و کسب فرآیند مدیریت فرآیند، ابتدا مقاله این.  است فرایندها بسوی بازگشتی
 .پردازدمی هاسازمان در فرآیندها کاربرد و مطلب بهتر درک به فرایندی هایپروژه از مثال دو با سپس و دهدمی شرح

 
 
 

 واژگان کلیدی

  فرآیندی. ، دیدگاه(BPR)فرآیندها  مجدد ، مهندسی(BPR)کار  و کسب فرآیندهای مدیریت فرآیند،
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 رینوآو و خالقیت روحیه ورشپر و ایجاد در ریاضیات نقش

 زادهغالمرضا عباس

 داری مشهدرمرکز نوآوری شه
 

 

 چکیده

 وجود مستلزم شرایطی، چنین در بقا و شودمی شناخته بشری زندگی هایجنبه همه در سریع توسعه قرن عنوان به ۱۲ قرن
 نیز نوآور و خالق های شخصیت ساخت .شوند مواجه قرن این مسائل و هاچالش با بتوانند که است نوآور و خالق افرادی
 مسائل درست فهم در پایه علوم از یکی عنوان به ریاضیات نقش میان، این در. است مختلف علوم طریق از آموزش مستلزم

 هدف با مقاله این. است برخوردار بسزایی اهمیت از مسائل، حل جهت در مناسب پاسخ به رسیدن برای کردن فکر درست و
 کاربردهای و هاارزش که است آن دنبال به نوآوری و خالقیت روحیه پرورش و ایجاد در ریاضیات علم جایگاه و نقش شناخت

 علم رابطه منظر، این از و دهد قرار تحلیل و بررسی مورد نوآوری و خالقیت ایجاد در را آن آموزش اهمیت و ریاضیات علم
 .رددگ تبیین نوآورانه کارهای و کسب و نوآوری با ریاضیات

 

 

 
 کلیدی واژگان
 .ریاضیات، مساله نوآوری، خالقیت،
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 هزینه حداقل با معکوس خط یابیمکان مسئله هایمدل

 ۲۲نظری مرتضی دکتر و ۲۱فتحعلی جعفر دکتر ،۲۰لطفی فهیمه

 شاهرود صنعتی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه
 

 

 چکیده
 مورد هزینه حداقل با معکوس خط یابیمکان مسئله عنوان تحت معکوس خط یابیمکان ائلمس انواع از ایشاخه مقاله این در

 مسئله پارامترهای در تغییر با بهینه خطی به خط این تبدیل هدف معکوس خط یابیمکان مسئله یک در. میگیرد قرار بررسی
 که L شدنی خط داشتن اختیار در فرض با ه،هزین حداقل با ، تغییری نوع اساس بر. است نقاط مختصات یا رئوس وزن مانند

. شودمی سازیمدل مختلف شکل سه به هزینه حداقل با معکوس خط یابیمکان مسئله شود،می ایجاد مسئله پارامترهای در
 هایمدل در. کنندمی تغییر نقاط مختصات و رئوس وزن سوم مدل در و نقاط مختصات دوم مدل در رئوس، وزن اول مدل در

 .بود خواهد متفاوت مستطیلی و اقلیدسی هاینرم تحت مسئله مدل نتیجه در و فاصله تابع سوم، و دوم
 
 
 

 واژگان کلیدی
 هزینه. حداقل با معکوس خط یابیمکان معکوس، خط یابیمکان خط، یابیمکان معکوس، یابیمکان

 

 

  

 
20 . flotfi62@gmail.com 

21 . jfathali@gmail.com 

22 . mnazari.ms65@gmail.com
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 ماکزیمم درستنمایی شرو از استفاده با کوماراسوامی چهارتایی مخاطره نرخ توزیع برآورد

 ۲۳نوایی لیدر

 نتهرا نور پیام دانشگاه پایه، علوم دانشکده آمار، گروه

 

 

 چکیده
 برآورد به و همچنین کنیممی تعریف را کوماراسوامی چهارتایی مخاطره نرخ توزیع نام به پارامتری پنج توزیع مقاله، یک دراین
 مدل رهایپارامت برآورد برای را ماکزیمم درستنمایی روش جدید توزیع این یبرا. پردازیممی آن گشتاور مولد تابع و رهاگشتاو

 .کنیممی محاسبه

 

 

 
 کلیدی واژگان

 .مولد تابع ،گشتاور اطمینان، قابلیت تابع ،ماکزیمم درستنمایی برآورد روش ،چهارتایی مخاطره نرخ توزیع
  

 
23 . l.navaei@pnu.ac.ir
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 روهای پیشهای بخش معدن و صنایع معدنی و چالشدستاورد

 فروشرضا مسدحمم

 شرکت ملی فوالد ایران

 

 

 چکیده
 شناسایی ذخایر تنوع و سو یک از الملل بین اقتصاد در آن دستیپایین صنایع و معادن یحوزه تجدیدناپذیر هایظرفیت اهمیت

 اهم از ن،دانشجویا و اساتید متخصصین، محققین، جامعه، آحاد که نمایدمی ایجاب دیگر، سوی از کشور معدنی مواد یشده
 . یابند آگاهی کشور اقتصادی مهم بخش این هایچالش و دستاوردها

 : شود تبیین زیر موارد تا شد خواهد تالش سخنرانی این در

 ملی اقتصاد در معدن بخش نقش •

 اخیر سال ۵۰ در کاریمعدن شرایط •

 معدنی صنایع جایگاه اهمیت •

  سخنرانی محور عنوان به (۱۴۰۴) در خام دفوال تولید و سازی ظرفیت به نسبت بخشی آگاهی •

 تاکید معدنی صنایع و معادن حوزهی عملیاتی مدیران و طراحان و پژوهشگران بین تعامل انکارناپذیر ضرورت بر همچنین و
 .گردد
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 طبیعی گاز سازی شیرین واحد عملیاتی راهبری جهت یندآفر دینامیکی دقیق سیموالتور توسعه

 گرابیان امیر و صیاغ امید االسالمی، شیخ فنایی احمد فردوسی، وحیدی میثم ، االسالمی یخش فنایی محمدعلی

 مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی، دانشکده شیمی، مهندسی گروه
 

 

 چکیده

ری افزاآنچه در این مقاله با رویکرد کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی ارائه شده است، شامل شرح اجمالی تولید و توسعه نرم
گردید. محصولی که توسط این شرکت تولید شده است، یک سیموالتور دینامیکی دانش بنیان  است که منتج به تولید محصولی

ممنتوم و همچنین رفتار ترموسنتیکی سیال فرایندی  های انتقال جرم، حرات ومبتی بر مدلسازی و شبیه سازی دقیق پدیده
برای واحد  عه یافته و مشخصاهبری عملیاتی واحد شیرین سازی گاز طبیعی توساست که برای اولین بار در ایران، جهت را

مجتمع گازی پارس جنوبی تطبیق یافته است. بسته نرم افزاری مذکور از سه بخش اصلی واحد  ۵و  ۴تصفیه گاز فازهای 
عنوان یک واحد که به گرافیکی تشکیل شده است. هسته اصلی، مدل دینامیکی فرایند است مجازی، سیستم کنترل و رابط

کاربردی، مهمترین دستاورد مطالعاتی در این پروژه،  ، متصل شده است. از منظر علوم ریاضیاتمجازی به رابط گرافیکی
معادالت دیفرانسیل  ای و تعیین استراتژی گسسته سازیهای دقیق دینامیکی مبنتی بر معادالت دیفرانسیل پارهدستیابی به مدل

 .باشدطی در مواجهه با مسائل استیف میاجتناب از خطای همگرایی معادالت خطی و غیر خو حل عددی، جهت 
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 هسته توابع از استفاده با سراسری هاین آزمو در کل نمره ساخت

 مرتضی محمدی

 دانشگاه زابل
 

 

 چکیده
ابت علمی تنگاتنگ داوطلبان ها و مراکز عالی و رقبا توجه یه حجم وسیع شرکت کنندگان آزمون سراری ورود به دانشگاه

 های باال الزم است مالک دقیقی به منظور مقایسه داوطلبان و جاییابی ایشان در نظر گرفته شود.رتبهبخصوص در 
کند. لذا هدف کلی در این مقاله، ساخت نمره کل بدین منظور سازمان سنجش آموزش کشور از شاخص نمره کل استفاده می

 از داوطلبان برای ورود به مقطع باالتر انجام شود.تری است، تا در نهایت انتخاب شایستهآزمون براساس تابع هسته 

 

 

 
 واژگان کلیدی

 آزمون سراسری، نمره کل، تابع هسته.
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 گرافی مدل بر مبتنی ارزیابی نظام

 توکلی مصطفی

 دمشه فردوسی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه
 

 

 چکیده
های زیادی برای این هدف وجود باشد. روشوزدهی به ارکان مدنظر در مدل میمسائل مهم در نظام ارزیابی، بحث یکی از 

زیاد ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه یک مدل گرافی برای این  ها برای مسائل با ارکاندارند که تقریبا اکثر آن
 .باشددسته از مسائل می

 
 
 

 کلیدی واژگان
  .رئوس وزن ،ارزیابی نظام ،گراف



Seminar on Industrial & Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, February 23-24, 2022  

 

37 
 

  

 مشهد شهرستان برق توزیع شرکت در انرژی مصرف بینی پیش برای جمعی یادگیری

 ۲۵مقدم یغمایی حسین محمد** و ۲۴پرست دوست مهدی*

 مشهد فردوسی دانشگاه ،آمار گروه*
 شرکت توزیع برق شهرستان مشهد**

 

 

 چکیده
.  کنندمی ترکیب کاراتر هایمدل ایجاد برای را ماشین یادگیری مدل چندین که هستند هاییروش مجموعه جمعی یادگیری

 عنوان به. است ترساده ایهای پایهمدل از هایمجموع قوت نقاط ترکیب با پیشبینی مدل یک ساختن جمعی یادگیری ایده
 یادگیری هایمدل مقاله، ینا در.  کرد اشاره بیزی و تصادفی جنگل ای،پشته بوستینگ، بگینگ، هایروش به توانمی مثال

 این انجام برای. کنیممی ارائه کارآمدی هایپیشبینی سپس و نموده ترکیب انرژی مصرف الگوی تشخیص برای را مختلف
 . شودمی تحلیل و تجزیه سال دو برای شهری ترانسفورماتور سه در انرژی مصرف از واقعی هایداده مجموعه کار،

 

 

 
 کلیدی واژگان

 .بینی پیش ماشین، یادگیری جمعی، یادگیری رف،مص الگوی
  

 
24 . doustparast@um.ac.ir 

25 . hyaghmae@um.ac.ir
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 مان هوشمندزهای اطالعاتی: سابهینه سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از سیستم

 علی سلیمانی فرد

 شرکت گراف اینفوتک
 

 

 چکیده

BPM  ر. به عبارت دیگاست یک شیوه مدیریتی با هدف بهبود چابکی و عملکرد عملیاتی محیط کسب کارBPM   یک
های مدیریت و ابزارهای نرم افزاری برای مدیریت و ها، معیارها، شیوهها، خط مشییافته است که از روش رویکرد ساختار

 .کندها و فرایندهای یک سازمان استفاده میبهینه سازی مداوم فعالیت
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 نفت مخازنبه  بخار زنی سیالب سازیهشبی

 سهیلیعلیرضا  ونژاد هانیه حاجی

 تهران نور پیام دانشگاهریاضی،  علوم دانشکده ، ریاضی ه گرو

 مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه
 

 

 چکیده
 آب، فاز سه شامل بعدی یک مدل این. کندمی تشریح را جزئیات با بخار زنی سیالب برای عددی ریاضی مدل یک مقاله این
 برای روش یک ما. است فرار غیر نفت و است شده فرض آب بخار و آب فاز بین جرم انتقال آن در که است بخار آب و نفت

 نفوذپذیری تجربی هایداده به ای جمله چند برازش با همچنین کنیم؛می پیشنهاد سه فاز نفوذپذیری سه مویینگی فشار تقریب
 مقایسه تجربی نتایج با مدل این عددی نتایج پایان در. زنیممی تقریب را نفت فاز  IIاستون  رابطه از استفاده با و فاز دو نسبی

 .شودیم
 
 
 

 واژگان کلیدی
 HJFNK روش فاز، سه نفوذپذیری فاز، سه مویینگی فشار بخار، زنی سیالب
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 شناسایی طریق از میتسوبیشی تیپ گازی توربین اگزوز خروجی دمای کنترل

 کمپرسور ورودی متغیر-هزاوی هایپره زاویه تغییر تاثیر سازیمدل و

 شرکت خدماتی نیروگاهی آهار

 

 

 چکیده
های روش ترینرایج از یکی الکتریسیته تولید و الکتریکی ژنراتورهای آوردن در حرکت به جهت گازی هایتوربین از استفاده

 آب تبخیر جهت مجددا ازیگ هایتوربین اگزوز خروجی گرمای از ترکیبی سیکل هاینیروگاه در. آیدمی شمار به انرژی تولید
 .شوداستفاده می بخار هایتوربین درآوردن به چرخش و

 منظور این برای. شد با شده کنترل و ثابت اگزوز خروجی هوای دمای ست ا الزم بیشتر عمر طول و بهتر برداریبهره جهت
       کمپرستتتو ورودی متغیر-زاویه یهای پرهزاویه در تغییر طریق از توربین به ورودی هوای فلوی میزان در از تغییر

(Inlet Guide Vane)  یا (IGV) اگزوز خروجی هوای دمای هوا فلوی تغییر بر عالوه تغییر این. شودمی گرفته بهره 
 .دهدمی قرار تاثیر تحت را واحد راندمان و خروجی کمپرسور فشتار بلیدپت دمای و

 سیکل نیروگاه سوبیشی میت تیپ مگاواتی ۱۲۱ گازی واحد کنترل ستم سی بروز رسانی پروژه در صلی ا اهداف از یکی
 خدمات شرکت سط تو پروژه این. ست ا بوده بخار واحد به تحویلی گازی توربین اگزوز هوای دمای کنترل ترکیبی کازرون

 .میگردد ذکر مختصرا آن مراحل و شده انجام موفقیت با آهار مشهد نیروگاهی

خود  نیز ضوع مو این. باشدمی گایدون یزاویه تغییر با توربین رفتار سازی مدل سازی شبیه به نیاز اگزوز دمای کنترل جهت
شده  ذکر فیزیکی متغیرهای اطالعات داشتتن نیازمند نیز توربین مدل شناسایی برای. باشدمی توربین مدل شناسایی نیازمند
. گرفت قرار برداریبهره مورد و اندازیراه موفقیت با گازی واحد و شده بروزرسانی کنترل سیستم ابتدا پروژه این در. هستیم
 سپس

و  شناسایی آنها از بردارینمونه و نظر مورد فیزیکی متغیرهای در آن تاثیر بررسی و گایدون روی بر گرم هایتست انجام با
 کنترلر گرفته صورت هایسازیشبیه به توجه با نهایی یمرحله در .گرفت انجام توربین عملکرد در گایدون نقش سازیمدل

  شد. اندازیراه و گردیده طراحی سیستم این برای متناسب
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های عصبی تحلیل داده های نویز الکتروشیمیایی و تعیین مرحله خوردگی حفره ای با استفاده از شبکه

 مصنوعی

 محمد نظرنژاد بجستانی

 پژوهشگاه صنعت نفت تهران
 

 

 چکیده
های با استفاده از شبکه  IIIدر محیط حاوی کلرید آهن ۲8و آلیاژ  ۳۲۱احل خوردگی حفرهای فوالد زنگنزن در این تحقیق مر

های نویز های شبکه عصبی مصنوعی، پارامترهای حاصل از تحلیل دادهعصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. ورودی
ای از روی وجه به اینکه تشخیص مراحل خوردگی حفرهای است. با تالکتروشیمیایی است و خروجی آن مراحل خوردگی حفره

های موجود در زمینه استفاده از نویز الکتروشیمیایی است و های نویز الکتروشیمیایی یکی از چالشپارامترهای تحلیل داده
مصنوعی برای های عصبی ای وجود ندارد، در این تحقیق از شبکهه خوردگی حفرهرابطه مستقیمی بین این پارامترها و مرحل

ها های مختلف تحلیل دادههای نویز الکترشیمیایی از روشای استفاده شد. به منظور تحلیل دادهپیشبینی مرحله خوردگی حفره
های تحلیل آماری، استفاده میتوان به روش های موردفرکانس استفاده شد. از جمله روش-های زمان، فرکانس و زماندر حوزه

های فرکانس، بررسی-ها در حوزه زمانهانگ اشاره کرد. به منظور کمی سازی نتایج تحلیل داده-هیلبرت آنالیز موجک و تبدیل
 هایای صورت گرفت که نشان میداد تعداد حفرات تشکیل شده روی سطح الکترودها رابطه مستقیمی با تعداد پیکگسترده

فرکانس -های نویز الکتروشیمیایی در حوزه زمانیل دادههای به دست آمده از تحلبا شدت باال و با فرکانس باال در طیف
ها رابطه مستقیم دارد. به منظور آموزش شبکه عصبی مصنوعی، ها با بیشترین شدت پیکدارد. همچنین سرعت رشد حفره

سنجی امپدانس های طیفینان مشخص شود. برای این کار از آزمونالزم است مرحله رشد حفره با یک روش قابل اطم
سازی شده لکتروشیمیایی در حالت گالوانواستاتیک چند سینوسی استفاده شد. با توجه به تغییرات پارامترهای مدار معادل شبیها

مختلف برای توسعه شبکه های طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی، مرحله پیشروی حفره تعیین شد. چهار راهکار با داده
های عصبی مصنوعی آنها در تعداد و نوع پارامترهای ورودی است. کارآیی شبکهعصبی مصنوعی استفاده شده است که تفاوت 

ای است که از گیری شد که نشان میداد بهترین کارآیی مربوط به شبکهتوسعه یافته با استفاده از انتروپی متقاطع شبکه اندازه
کند. این شبکه ی به عنوان ورودی استفاده میهای نویز الکتروشیمیایهای تحلیل دادهترهای حاصل در همه حوزهتمامی پارام

ای را به صورت صحیح پیشبینی کرد. نتایج این تحقیق نشان درصد موارد مرحله خوردگی حفره ۹۱/۹۹عصبی مصنوعی در 
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 های نویزای از روی پارامترهای تحلیل دادهپیشبینی مرحله خوردگی حفرهای در های عصبی مصنوعی توانایی ویژهداد، شبکه
 .الکتروشیمایی دارند
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 خراسان فناوری و علم پارک حمایت و پذیرش نحوه و فناوری و علم های پارک با آشنایی

 سعیده محمدیان

 پارک علم و فناوری خراسان
 

 

 چکیده

 هاآن ماموریت و جایگاه فناوری، و علم های پارک معرفی •

 خراسان پارک زیرمجموعه مراکز معرفی •

 مرکز نوآوری

 ذیرششرایط پ •

 هاخدمات و حمایت •

 مرکز رشد فناوری

 دوره رشد مقدماتی •

 شرایط پذیرش •

 هاخدمات و حمایت •

 دور رشد

 شرایط پذیرش •

 هاخدمات و حمایت •

 خراسان فناوری و علم پارک در پذیرش و جذب فرایند
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PICARD-SPLITTING ITERATIVE METHOD FOR COMPUTING THE 

MOORE-PENROSE INVERSE, 

AND BALANCING CHEMICAL EQUATIONS 

Reza Farahmand26 

Amirkabir University  

 

 

ABSTRACT 

In this paper, we solve the following matrix equation with Picard-Splitting iterative 

method to obtain an approximate of Moore-Penrose inverse A†. 

AXB = F(X) 

where A ∈  ℝ𝑚,𝑛 is a given matrix, and F is a nonlinear operator, such that the 

Moore-Penrose inverse A† ∈  ℝ𝑚,𝑛 satisfies 

AA†B-F(A†) =0 

An application of the Moore-Penrose inverse computing is shown to balance 

important chemical equations. Then we prove the convergence of new method in 

details. Finally, some numerical examples are solved to discover the applicability of 

the new method and compare it with some previous methods. 

 

 

 

Keyword 

Moore-Penrose inverse, Convergence, Iterative method, Balancing chemical equations, Picard-

Splitting method.  

 
26 . farahmandr1992@aut.ac.ir 
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A NEW APPROACH BASED ON NEAREST DISTANCE FOR 

PREDICTION OF COVID-19 

E. Hafezieh27 & A. Tavakoli and M. Matinfar 

Faculty of Mathematics, University of Mazandaran 

 

 

ABSTRACT 

In the last two years, we have witnessed the millions of people in the world 

diagnosed with COVID-19. The widespread incidence of COVID-19 makes it an 

inevitable issue and it creates severe financial and psychological burden to both 

people and governments. We conducted research on hundreds of patients with 

suspected COVID-19, who were admitted to the hospital in Iran and collected data 

with various objective and subjective symptoms. Here, first weighting the features 

has been done by penalized logistic ridge regression to derive a transformed dataset. 

Then a new approach based on nearest distance is proposed to predict the class of 

each query point. 

 

 

 
Keywords 

Covid-19, Machine Learning, Classification, Penalized Logistic Ridge Regression. 

  

 
27 . Hafeziehelham@gmail.com 
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A Data-Driven 

Gamifying Online Taxies 

Rasoul Ramezanian 

Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad 

 

 

ABSTRACT 

In this article, we present a methodology for gamification design for online taxies to 

construct a loyalty program to incentivize and motivate users. In business, 

companies and organizations surely cannot command their consumers and today’s 

companies, like online taxies, are almost market-maker and cannot even command 

their workers. So, the question is how to manage the incentives of customers and 

workers to construct an ecosystem that works properly and makes profits. The 

answer is using behavioral economics, nudges, gamification, and persuasion theory. 

 

 
 

Keywords 

Gamification, Incentive Mechanism, Loyalty Program 

 

  



Seminar on Industrial & Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, February 23-24, 2022  

 

47 
 

 

Ten years’ experience in development of numerical models for simulation of 

surface irrigation/fertigation systems 

Seyed Mohammadreza Naghedifar28 & Ali Naghi Ziaei 

Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

 

 

ABSTRACT 

The movement of water and solutes in a coupled overland-subsurface system is of 

high importance in the agricultural studies. In the real world, a variety of 

mechanisms interfere the dynamics of surface irrigation systems, requiring 

complicated and mostly nonlinear/stiff differential equations to be solved. 

Additionally, to obtain a clear perspective of physical and biochemical state of the 

growing media, other mechanisms such as root water and nutrient uptake as well as 

evapotranspiration should be taken into account that implies the presence of crop in 

the simulated domain. Due to the shortage of water, several models have been 

proposed by researchers to simulate the above-mentioned process. However, they 

still lack number of indispensable capabilities. The presented article proposes the 

surface irrigation models developed in about ten years by the department of water 

science and engineering, faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

(FUM) that tried to address all of the above-mentioned deficiencies of available 

models in the literature. 

 

 

 
Keywords 

Numerical Model, Surface Irrigation, Computational Fluid Dynamics (CFD) 

  

 
28 . m.reza.naghedifar@gmail.com 
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SOLVING FRACTIONAL DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS 

F.Ghomanjani29 

Kashmar higher education institute 

 

 

ABSTRACT 

In this paper, the Said Ball curve (SBC) is implemented to give approximate 

solutions for fractional differential-algebraic equations (FDAEs). This methods in 

applied mathematics can be utilized as approximated approach for obtaining 

approximate solutions for different types of fractional differential equations. Some 

illustrative examples are included to demonstrate the validity and applicability of the 

suggested approach. 
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ABSTRACT 

In this paper, we investigate Volterra-Fredholm integral equations (VFIEs) by a 

numerical method based on reproducing kernels. We derive some effective error 

estimates for the proposed method when applied to VFIEs. Numerical experiment is 

carried out to illustrate the efficiency and applicability of the suggested method. 
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ABSTRACT 

Multi-task learning (MTL) is a promising area of machine learning that aims to 

improve the performance of multiple related 

learning tasks by leveraging useful information among them. Inspired by multi-task 

learning, the directed multi-task twin 

support vector machine (DMTSVM) was recently proposed. This paper proposes a 

new idea for solving the DMTSVM 

and names it NMTSVM. This idea converts the related optimization problems into 

unconstrained optimization problems. 

The objective functions of the unconstrained optimization problems are piecewise 

quadratic and only once differentiable. 

Therefore, we propose the modified Newton’s method for solving these 

unconstrained problems. Experiments on Monk, 

Caesarian, and Heart data sets indicate that our proposed method has higher 

efficiency and accuracy than DMTSVM. 
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