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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (ORبیانیه کمیته تحقیق در عملیات )

 المللی مدیریتهفدهمین کنفرانس بین

 

یاضیات کاربردی، از علوم تصمیم، ر ایهمبافتهو فناوری، ( به عنوان یک فلسفه ORتحقیق در عملیات )

امروزه است.  در بستر فناوری اطالعات لیل، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، علم تحعلوم کامپیوتر

غلبه بر این  و مدیران شده است. هاهمزاد سازمانمسائل چندوجهی  و گیریهای دنیای تصمیمپیچیدگی

، متالطممحیط  و رصدبینی پیش جز با علم پیچیدگی و اصل تنوع امکان پذیر نیست. آشفتگیپیچیدگی و 

 ها و مدیرانازمانسبرای  استفاده از علوم کارآمدی چون تحقیق در عملیات را ،پویا و نااطمینان آینده

بندی و صورت ردبا رویکخیره کننده در این حوزه از دانش مدیریت های گریزناپذیر کرده است. پیشرفت

ه علمی کارآمدی و اثربخشی این شاخ ، سبب شده است کههای مدیریتیتاردهی مسائل و چالشساخ

های میدانی نشان بررسی و حکمرانی دو چندان باشد.رد و عملیاتی، در سطح استراتژیک عالوه بر سطح خ

ی علمی ستره، دانش و اطالعات اندکی در این گکشور کاروکارگزارن نظام و فعاالن کسب دهد کهمی

 مشکالتت با گیری و تحقیق در عملیاهی علم تصمیمدارند. به عالوه نقش آفرینان دانشی و دانشگا

به نمایندگی  کنفرانس این کنندگانکنندگان و برگزارشرکت ما در این راستا، رو هستند.زیادی در کشور روبه

صویب و اجرایی شدن بر ت تحقیق در عملیاتعلوم تصمیم و  ایاز اساتید، دانشجویان و فعاالن جامعه حرفه

 د داریم:محورهای زیر تاکی

پذیر امکان ،مدزآبا مجهز شدن به دانش متناسب و رو جز پیچیدههای آشفته و فهم و تحلیل محیط .1

طمینانی است. نااپیچیدگی و  غلبه بر این فناوری ،گیری و تحقیق در عملیاتنیست. علم تصمیم

ها، ابلیتین قبا برخوردار بودن از ا آموختگان رشته مدیریت صنعتی در کشورخوشبختانه دانش

ها و دولتمردان توصیه مدیران باشند. بنابراین به تمامی مدیران بنگاهخوبی برای نند یاوران توامی

 ته قائل شوند.آموختگان این رشای برای دانششود، در فرآیند جذب و استخدام، اولویت ویژهمی

و  (Big Dataهای عظیم )های هوش مصنوعی، کشف دانش از دادهفناوری عصر حاضرر د .2

ذا مصراً بر آمده است. لنظریه فازی به نحو وسیع و کارآمدی به یاری مدیران و تحلیلگران 

تاکید  انشیدهای در این حوزه کشورهای دولتی و غیردولتی وکارافزایی فعاالن کسبدانش

 .شودمی

های ظالمانه تحقیقات مرتبط با تحریم بردانند که محققین حوزه تحقیق در عملیات رسالت خود می .3

آوری و تاب "رفاه و خیر عامه" بهکه  19-یدوای نوظهور مثل کوهدهاستکبار جهانی و پدی
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که  کنندن نیز باید تالش شود، تمرکز نمایند. مدیران و سیاستگذاراها و حکومت مربوط میبنگاه

ای باز آفرینی کنند که خود را به گونهو خدمات  تهای تامین محصوالبندی زنجیره و شبکهپیکره

 .بمانندمقاوم و پایدار  غیرمنتظرهدر مواجهه با شرایط بحرانی و 

مچون تدوین های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در سطح ملی، هها و برنامهناکامی سیاست .4

 20چشم انداز  اجتماعی و فرهنگی و ی توسعه اقتصادی،های پنج سالههای ساالنه، برنامهبودجه

فت است. پیشر مسئله و تبیین تعریف ،شناخت ؛مشکل اصلیدهد که ساله کشور نشان می

اکسیر  "اریتحقیق در عملیات رفت"انگیز در فناوری تحقیق در عملیات نرم و به ویژه حیرت

ست انظام  دلسوزانباشد. بر تمامی دولتمردان و ( میGood Governanceحکمرانی نیکو )

ه عنوان یک امکان بکه با دیدگاه سیستمی، از این فناوری در ساختاردهی و تعریف بنیادین مسئله 

خود را برای  دگی، آماما اساتید و متخصصین این رشته برای تحقق این مهم، اثربخش بهره گیرند.

یاستگذاری سهای مختلف صنعتی، اقتصادی، خدماتی و ران نظام و مدیران حوزهاکمک به کارگز

 داریم.رسماً اعالم می

لم تصمیم و عدر حوزه  ها و مراکز علمی کشور از جملهدر دانشگاه تحقیقات باکیفیت فراوانی .5

گیرد که به دلیل انجام می یتوسط اساتید، محققین و به ویژه دانشجویان دکتر ؛تحقیق در عملیات

ها آن علمی ات، تولیددانشگاهی و تحریممللی جامعه لاشرایط خاص کشور از جمله ارتباطات بین

ملی  آکادمی"شود دهند. لذا پیشنهاد میمللی را از دست میلاشانس چاپ در مجالت معتبر بین

ارت توسط وز به عنوان مشاور و همیار پژوهشگران "المللیتولیدات علمی در سطح بین

 تاسیس و راه اندازی گردد. علوم، تحقیقات و فناوری

نجمن علوم مدیریت ز مسئولین و برگزارکنندگان کنفرانس، به ویژه دانشگاه شهید بهشتی و ادر پایان ا

رود این حرکت مورد یکمال تشکر را داریم. امید م مالیفنی و  فکری، هایایران به واسطه تمام پشتیبانی

 .اشدقرار گیرد و گامی موثر در تعالی نظام علمی و اجرایی کشور بمتعال رضایت خداوند 

 

 خدایا چنان کن سرانجام کار

 تو خشنود باشی و ما رستگار

 "والسالم"

 دکتر عادل آذر –( ORدبیر علمی کمیته تحقیق در عملیات )

19/09/1399 


