سالشمار زندگی ،فعالیتها و آثار علمی پروفسور لطفی علیعسکر زاده
)(Lotfi Aliaskar Zadeh
بهمناسبت پنجاهمین سال معرفی نظریۀ مجموعههای فازی
و گرامیداشت  94اُمین سال تولد پروفسور زاده

 :1299تولد در باکو (نام دیگر :بادکوبه) در پانزده دلو /پانزده بهمن (برابر چهار فوریه  1921م)
(پدر :میرزا رحیم ،بازرگان و روزنامهنگار اهل اردبیل  -مادر :فائقه ،پزشک کودکان با تبار روسی /آذری)
 :1309عزیمت /مهاجرت به ایران
 :1317فارغالتحصیلی از دبیرستان (کالج) البرز تهران (اتمام دورۀ دوم متوسطه)
 :1317ورود به دانشگاه تهران (دورۀ سوم پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران)
***  1939( 1318م) :آغاز جنگ جهانی دوم
 1320و  :1321همکاری با برخی مراکز فنی و صنعتی در تهران
 1942( 1321م) :فارغالتحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهران (رشته مهندسی برق)  -عزیمت به امریکا
 1944( 1323م) :ورود به انستیتو تکنولوژی ماساچوست )( (MITبوستون) در مقطع کارشناسیارشد مهندسی برق
 1946( 1325م) :فارغالتحصیلی از MIT
 1946( 1325م) :پذیرش در دوره دکترا در دانشگاه کلمبیا (نیویورک)
 1949( 1328م) :اخذ مدرک دکترا (عنوان رساله- )Frequency Analysis of Variable Networks :
استادیاری در دانشگاه کلمبیا

 1950( 1329م) :چاپ مقالهای مشترک با پروفسور راگازینی (استاد راهنمای رسالۀ دکترا) با عنوان "تعمیمی بر
نظریۀ پیشبینی وینر" در مجله فیزیک کاربردی ()Journal of Applied Physics
 1952( 1331م) :پیشبرد روش موسوم به  Z-transformدر تحلیل و پردازش سیگنالهای دیجیتال (با همکاری
پروفسور راگازینی)
 1950( 1329م) تا ( 1337ه ش)( 1958م) :چاپ چندین مقاله در موضوعهایی مانند نظریه سیستمها ،نظریۀ
مخابرات ،و نظریۀ کنترل
 1958( 1337م) :فارغالتحصیلی دو دانشجوی دکترای پروفسور زاده (موضوعها :مباحثی در نظریۀ ماشینها و نظریۀ
مخابرات مبتنی بر منطق چندارزشی)
 1959( 1338م) :انتقال به دانشگاه برکلی
 1960( 1339م) :ترجمه کتاب زیر از زبان روسی به انگلیسی (با همکاری )J.B. Thomas
Introduction to the Statistical Dynamics of Automatic Control Systems
)(By: V.V. Solodovnikov
 1963( 1342م) :چاپ کتاب "نظریه سیستمهای خطی" (( )Linear System Theoryبا همکاری )C.A. Desoer

 1963( 1342م) :ارتقا به مرتبۀ استادی
 1342تا  1963( 1347تا  1968م) :رییس گروه مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)
 1964( 1343م) :انتشار یک گزارش علمی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) با عنوان "مجموعههای فازی"
 1965( 1344م) :چاپ مقالۀ بنیادین "مجموعههای فازی" )(Fuzzy Sets
 1968( 1347م) :چاپ مقالۀ تاثیرگذار "اندازه احتمال پیشامدهای فازی"
)(Probability measures of fuzzy events
 1969( 1348م) :ویراستاری مجموعه مقاالت با عنوان "نظریه سیستمها" (( )System Theoryبا همکاری )E. Polak

 1971( 1350م :).سفر به ایران و شرکت در دومین کنفرانس ریاضی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) بهعنوان سخنران
مدعو

 1971( 1350م) :چاپ مقالۀ تاثیرگذار "روابط شباهت و ترتیبهای فازی" (Similarity relations and fuzzy
)orderings
 1972( 1351م) :فارغالتحصیلی نخستین دانشجوی دکترای ایرانی با راهنمایی پروفسور زاده (مرحوم پروفسور ولیا...
طحانی)
 1975( 1354م) :چاپ متن تاثیرگذار "مفهوم متغیر زبانی ( /کالمی) و کاربردهای آن در استدالل تقریبی" در قالب
سه مقاله
)(The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning
***  1978( 1357م) :آغاز چاپ مجلۀ Fuzzy Sets and Systems
 1978( 1357م) :معرفی نظریۀ امکان با چاپ مقالۀ بنیادین "مجموعههای فازی بهعنوان پایهای برای نظریۀ امکان"
)(Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility
 1354تا  1975( 1369تا  1990م) :معرفی منطق فازی و برخی مباحث مرتبط ،با چاپ چندین مقالۀ بنیادین و/یا
تاثیرگذار با عناوین و /یا موضوعهایی مانند "منطق فازی"" ،نظریۀ استدالل تقریبی" ،منطق وضعی فازی ( Fuzzy
" ،")Dispositional Logicاستدالل قیاسی فازی (" ،")Fuzzy Syllogistic Reasoningبازنمایی دانش (/
معرفت) در منطق فازی".
***  1985( 1364م) :نخستین کنگرۀ (دو ساالنه) جهانی انجمن بینالمللی سیستمهای فازی ( IFSAاسپانیا)
 1989( 1368م) :کسب جایزۀ هوندا (ژاپن)
***  1990( 1369م) :معرفی واژه "فازی" در ژاپن بهعنوان واژۀ سال
 1991( 1370م) :بازنشستگیِ اداری
 1992( 1371م) :کسب مدال همینگ IEEE
***  1993( 1372م) :آغاز چاپ مجلۀ IEEE Trans. On Fuzzy Systems
 1995( 1374م) :کسب مدال افتخار IEEE
 1996( 1375م) :کسب جایزۀ اوکاوا (ژاپن)
 1997( 1376م) :معرفی نظریه و روشهای محاسبات گرانوالر ( /تودهای) فازی با چاپ مقالۀ تاثیرگذار

(Toward a theory of fuzzy information granulation
)and its centrality in human reasoning and fuzzy logic
 1998( 1377م) :فارغالتحصیلی  46اُمین دانشجوی دکترای پروفسور زاده
 2002( 1381م) :معرفی ایدۀ "محاسبه با واژهها بهجای محاسبه مبتنی بر اعداد" با چاپ مقالۀ تاثیرگذار
(From computing with numbers to computing with words
)— From manipulation of measurements to manipulation of perceptions
 2002( 1381م) :چاپ مقالۀ تاثیرگذار در معرفی "نظریۀ استدالل احتماالتیِ ادراک  -محور"
(Toward a perception-based theory of probabilistic reasoning
)with imprecise probabilities
***  2004( 1383م) :آغاز چاپ مجلۀ Iranian Journal of Fuzzy Systems
 2005( 1384م) :چاپ مقالۀ تاثیرگذار در معرفی یک نظریۀ جامع در بارۀ عدم اطمینان ( /نایقینی)
)(Toward a generalized theory of uncertainty – An outline
***  2007( 1386م) :تاسیس انجمن سیستمهای فازی ایران
 2009( 1388م) :کسب جایزۀ بنیامین فرانکلین (امریکا)
 2012( 1391م) :کسب جایزۀ بنیاد پیشبرد مرزهای دانش )( (BBVAاروپا)
 2012( 1391م) :چاپ کتاب Computing with Words: Principle Concepts and Ideas

اسفند ( 1394مارس  2016م) :اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به پروفسور زاده
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