
١



٢

به نام خدا

مقدمه                                                                                                                        

مقاالت شفاهی و دي ارائهبنچه حاضر در برگیرنده برنامه زمانکتاب. شودبرگزار می1392بهمن 8و 7تاریخ المللی مهندسی صنایع در دهمین کنفرانس بین
پانل و با حضور 32مقاله شفاهی در 238محور کنفرانس 21در این کنفرانس در قالب . کنفرانس استتخصصی -هاي آموزشیپوستري و برنامه کارگاه

مقاالت پوستري . شوندی ارائه میت شفاهی در سالن مجزائمقاله به موازات مقاال162مقاالت پوستري به تعداد . گرددداوري مجزا در هر پانل ارائه میهیات
. شوندر مقاله به مدت یک ساعت ارائه میبخش و ه20در 

.شایان ذکر است که خالصه مقاالت و نسخه کامل مقاالت در لوح فشرده کنفرانس قرار دارند

. انددر انتهاي کتابچه قرار داده شدهشوندت برگزار میهاي ارائه مقاالزمان با بخشمورد و هم16هاي متنوع آموزشی که به تعداد بندي کارگاهبرنامه زمان
تحویل هاي مجزائی صادر و در انتهاي روز دوم کنفرانس هاي آموزشی گواهینامهپوستري و شرکت کنندگان در کارگاهبراي ارائه کنندگان مقاالت شفاهی و 

.شوندداده می
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برنامه کنفرانس
مکانعنوان برنامهساعتتاریخ

7/
11/

13
92

پذیرش7:45- 8:30

8:45 -8:30

حیه
تتا

اف

سرود ملی جمهوري اسالمی ایران، تالوت قرآن مجید و سرود دانشگاه تهران

سالن شهید 

چمران

آمدگویی دبیر کنفرانسخوش8:45- 9:00

هاي فنیسخنرانی ریاست پردیس دانشکده9:00- 9:10

کنفرانسپیکل9:10- 9:15

ی کنفرانسعلمریدبگزارش9:15- 9:25

ویژهانسخنران11:00-9:25

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی11:30-11:00

هاسالن/هاکالسهاي آموزشیبخش اول کارگاه/بخش اول ارایه مقاالت13:00-11:30

نماز و ناهار14:30-13:00

هاسالن/هاکالسهاي آموزشیبخش دوم کارگاه/ بخش دوم ارایه مقاالت 16:30-14:30

هاها و سالنکالس)هاکارگاهبه همراه پذیرایی در (هاي آموزشی بخش سوم کارگاه18:30-16:30
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مکانعنوان برنامهساعتتاریخ

8/
11/

13
92

هاسالن/هاکالسهاي آموزشیبخش چهارم کارگاه/ بخش سوم ارایه مقاالت 10:30-8:30

و بازدید از نمایشگاه جانبیپذیرایی11:00-10:30

هاسالن/هاکالسهاي آموزشیبخش پنجم کارگاه/ بخش چهارم ارایه مقاالت 13:00-11:00

نماز و ناهار14:30-13:00

15:15-14:30

میه
تتا

اخ

ویژهانسخنران

سالن شهید

چمران

اجراي گروه آواي دستان15:25-15:15

دبیر یازدهمین کنفرانسسخنرانی 15:40-15:25

اجراي گروه آواي دستان15:55-15:40

جوایز به مقاالت برتر و حامیان برگزیدهياعطا16:25-15:55

عکس یادگاري اختتام کنفرانس16:30-16:25

17:00-16:30
هاي آموزشی وهاي حضور در کنفرانس، حضور در کارگاهتحویل گواهینامه

ارائه مقاالت شفاهی و پوستري
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شفاهیمقاالتارائهبنديزمانبرنامه
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8/11/92سه شنبه  7/11/92دوشنبه 
11:00-13:00 8:30-10:30 14:30-16:30 11:30-13:00 زمان/مکان

درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه: 25پانل 
خدماتوصنعتهايبخش

وتولیديهايسیستمطراحی: 17پانل 
خدماتی

هوش/اطالعاتیهايسیستم: 9پانل 
داده/خبرههايسیستمومصنوعی

تجربیمقاالت: 1پانل  1کالس 
ونگهداريمهندسیومدیریت: 26پانل 

پایاییوتعمیرات
بحرانمدیریت/ ریسکمدیریت: 18پانل 

فازيهايمدل-مدیریت پروژه:  10پانل 
نرممحاسباتو

وريبهرهبهبود/ اتالفمدیریت: 2پانل 
فرآیندهاسازينابو 2کالس 

درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه: 27پانل 
خدماتوصنعتهايبخش

-مالیمهندسیومهندسیاقتصاد: 19پانل 
اجتماعی-اقتصاديهايسیستمتحلیل

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک : 11پانل 
صنعتی و خدماتی

مالیمهندسیومهندسیاقتصاد: 3پانل  3کالس 
درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه: 28پانل 

کسبمعماري-خدماتوصنعتهايبخش
محصولمعماري/ وکار

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک : 20پانل 
صنعتی و خدماتی

ریزي تولید و توالی مدیریت، برنامه: 12پانل 
عملیات

مدیریت پروژه: 4پانل  4کالس 

معماري- مدیریت و مهندسی کیفیت: 29پانل 
محصولمعماري/ وکارکسب

کاروکسبتداومرویکردهاي: 21پانل 
-اقتصاديهايسیستمتحلیل: 13پانل 

اجتماعی
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک : 5پانل 

صنعتی و خدماتی 5کالس 
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک : 30پانل 

تولیدریزيبرنامهمدیریت،-خدماتیصنعتی و 
عملیاتتوالیو

نرممحاسباتوفازيهايمدل: 22پانل 
هاي مدل هاي احتمالی و سیستم: 14پانل 

هاسازي سیستمشبیه/ صف
هوش/اطالعاتیهايسیستم: 6پانل 

داده کاوي/خبرههايسیستمومصنوعی 6کالس 

وایمنی/ انسانیفاکتورهايمهندسی: 31پانل 
سالمتمهندسی-شغلیبهداشت

ریزي تولید و توالی مدیریت، برنامه: 23پانل 
عملیات

مدیریت و مهندسی کیفیت: 15پانل 
/ انرژيمهندسیومدیریت: 7پانل 

زیستمحیط 7کالس 

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک : 32پانل 
صنعتی و خدماتی

هوش/اطالعاتیهايسیستم: 24پانل 
معماري- داده/خبرههايسیستمومصنوعی

محصولمعماري/ وکارکسب
مدیریت و مهندسی کیفیت: 16پانل  تجربیمقاالت: 8پانل  8کالس 
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري1:اتاق1:شماره پانل
ومدیرانویژه(تجربیمقاالت:محوردکتر جعفر حیدري- ایرانمنشدکتر سید حسین -دکتر بهروز کریمی- تر علیرضا حجیدک:اعضاي پانل

)صنعتیکارشناسان
نویسندگانعنوانکدردیف

مهدي خسروانی)IKID(خودروایرانصنعتیقالبهايشرکتدر(EKanban)محصولالکترونیکیکانبانسیستمسازيپیاده12792
و تکنیک هاي سیستم مدیریت دانش بر بهره وري در رسانه ملی با توجه به مدل سازمان معرفی و اندازه گیري تاثیر ابزارها22812

بهره وري آسیا
علی شکورلو، سمیرا حسن بیگ

حسن محمودآباديفرهنگ نگهداري و تعمیرات در ایران و ارائه فرهنگ جدید با عنوان نگهداري و تعمیرات بر پایه مسئولیت32862
شرکت تولیدي صنعتی : مطالعه موردي(متدلوژي براي ارزیابی مستقل تامین کنندگان در جهت گریدبندي آنان ارائه 42903

)مهرخواه
سید سعید حسینیان، حسین صابري نیا

محمد غالمی، کرم رضائی، صادق صاحبی، سازي ممیزي صنعت برقبکارگیري مدل مدیریت تغییر کاتر در پیاده53483
آبادمیثم دهقانی عشرت

شرکت : مطالعه موردي(عوامل و راهکارهاي جذب دانشوران در نظام پیشنهادات با تکیه بر رویکرد فرآیند تحلیل شبکه اي 63514
)گاز استان فارس

شهربانو نجاتی، هانیه معلمی
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري2:اتاق2:شماره پانل
ووريبهرهبهبود/ اتالفمدیریت:محورسید اکبر نیلی پور طباطباییدکتر -دکتر رسول شفایی- دکتر ابراهیم تیموري-احمد ماکوییدکتر :پانلاعضاي 

فرآیندهاسازيناب
نویسندگانعنوانکدردیف

فرشید مومنی، مجتبی صالحی)شرکت ایران خودرومطالعه موردي (مدلی جهت ناب سازي ممیزي نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه، 12667
سیدعلی منصورزاده، یاسمن معبودیان، حسام ناب سازي فرآیندهاي خط مونتاژ جعبه فرمان خودرو- مدیریت اتالف در زنجیره تامین گروه سایپا22715

الدین قاسم زاده
مطالعه موردي شرکت (پوششی داده ها و شاخص تورنکوئیست ارزیابی تغییرات بهره وري ساخت و ساز با تلفیق تحلیل 33400

)سرمایه گذاري مسکن مهر پردیس
ناصر شمس قارنه، سید علیرضا نبویه، علی 

اصغر آهنگران
لعلی، محمد روزبه قوسی، مانا حدادیان، روزا )هاي تولید لوازم خانگیمورد مطالعه کارخانه(بهبود و توسعه ابزار ارزیابی سریع کارخانه43446

محمدپناه
رقیه جاور، مرتضی باقريشبیه سازي عملکرد ایستگاه هاي تشکیالتی با استفاده از ایده راه آهن ناب53583
63628Improving Dimensional Analysis Method to Determine System Leanness

)Case Study: SAHAR Paint Industry(
Abolfazl Gharaei
Behrooz Abbasi
Mahboubeh Gharaei
Mahshid Teimouri Toulabi
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري3:اتاق3:شماره پانل
مالیمهندسیومهندسیاقتصاد:محوردکتر سید میثم موسوي-دکتر امین جمیلی- فریماه مخاطب رفیعیدکتر :اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
حسین دست خوانبکارگیري تئوري مقادیر حدي در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران12500
علیرضا ارشدي خمسه، مهدي مساحی، عاطفه )بازار بورس تهران(مطالعه موردي در یک بازار اسالمی : اخالقی- سبد سهام مبتنی بر سرمایه گذاري اجتماعی22943

زادهرجبعلی 
33011A New Approach for Solving Fully Fuzzy Multi-objective Project Scheduling

Problem to Maximize Project Net Present Value
Fatemeh Fathallahi
Amir Abbas Najafi
Amirhossein vaeztehrani

بهروز کریمی، حسین دستخوان، رضا میهمیبهینه سهام با محدودیت حداقل اندازه مبادلهبه کارگیري الگوریتم ممتیک در حل مسئله انتخاب سبد 43152
53255Comprehensive method to determine real option utilizing probability distributionMohammad Modarres Yazdi

Mahdi Shafiei
Seyyed Misugh Sahihi Oskooyi

زهرا احمدي، فرزین رضاییپرتفوي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در ایران براساس ریسک و بازده فازيبهینه سازي 63406
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري4:اتاق4:شماره پانل
مدیریت پروژه:محورزادهعطااهللا طالعیدکتر - دکتر حسن جوانشیر-دکتر امیرحسین امیري-دکتر محمد مدرس یزدي:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
پروژه هاي -مطالعه موردي(پروژه هاي ساخت با درنظر گرفتن تأثیر فاکتورهاي بیرونی HSEارائه مدل ارزیابی موفقیت 12412

)خاتمه یافته نیروگاهی شرکت توسعه دو مپنا
رقیه همت جو، نسیم نهاوندي، بهزاد مشیري

آزاده ارجمند، سیامک حاجی یخچالیمتعادل سازي و انتخاب پورتفولیوي پروژه ها با هدف حداقل سازي میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت22452
32471An Application of non-Parametric resampling interval analysis to Risk-Based

Earned Value Management
S. M. Seyed Hoseini, A.
Kamyabnia, S. Yaghoubi

ید بهجت خواجه، فخرالدین نادري، منوچهر عسبررسی سیستم مدیریت سبد پروژه هاي تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها42755
منطقی

–کیفیت در مسائل موازنه ي زمان توجه به هزینه ي از دست رفتن: ارائه ي یک رویکرد عملی براي زمان بندي پروژه 52609
هزینه 

مین ستاريثمهدي یوسفی نژاد عطاري،

الگوریتم شاخه و کران براي مسئله انتخاب و زمان بندي پروژه با درنظر گرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و بازگشت 62662
هاي وابسته به زمان

سید محسن سجادي، رضا توکلی مقدم، بهمن 
نادري
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري5:اتاق5:شماره پانل
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک :محوردکتر علی قدرت نما-دکتر رضا توکلی مقدم-دکتر حمید داودپور:اعضاي پانل

صنعتی و خدماتی
نویسندگانعنوانکدردیف

صنعت : مطالعه موردي(فازي TOPSISو AHPاندازه گیري انعطاف پذیري زنجیره تامین با استفاده از مدل ترکیبی 12503
)پوشاك

مجید نوجوان، ابراهیم تیموري، مهرداد هاشمی 
فر

معطر حسینی، دسمیه دژبرد، سید محمیک الگوریتم ژنتیک براي طراحی شبکه لجستیک معکوس حلقه بسته دو هدفه چندمحصولی22566
محمدرضا مرجانی

در زنجیره تامین دوسطحی با محدودیت سرمایه و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک تحت ساختار VMIبکارگیري تکنیک 32567
EPQمدل 

صارم دیلمی معزي، حسام سعیدي، سعید 
قاسمی، نسیم علیزاده

مصطفی ستاك، سهیل جلیلی بوالحسنی، درنظر گرفتن مسیر بین انبارهامسئله مسیریابی وسیله نقلیه چندانباري ظرفیت دار با42597
حسین کریمی، بهارك قربانی

طاهره خدادادزاده، سید جعفر سجادي، احمد )مطالعه موردي(استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیري چند هدفه به منظور انتخاب تامین کننده 52602
ماکویی

62613Multi-Objective Green Vehicle Routing Problem with Multi-Machine and Fuel
Constraint

Jafar Razmi
Sajad Rahmani
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري6:اتاق6:شماره پانل
هوش/ اطالعاتیهايسیستم:محوردکتر بابک جوادي- دکتر پرویز فتاحی- دکتر سید جعفر سجادي:اعضاي پانل

داده/ خبرههايسیستمومصنوعی
نویسندگانعنوانکدردیف

12603A Nonlinear Autoregressive Model with Exogenous Variables Neural Network for
Stock Market Timing: The Candlestick Technical Analysis

Elham Ahmadi
Mohammad Hossein Abooie

امیر البدوي، الهام آخوندزاده نوقابیمدلسازي انتقاالت مشتري به بخش هاي مختلف در طول زمان مبتنی بر تکنیک هاي داده کاوي22705
32737Modeling Uncertainty in Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) Problems:

A Probabilistic TOPSIS Model using Bayesian Belief Networks (BBNs) (BBNTOPSIS)
Hosein Mehrno
Masoumeh Akbarighazi kallaye

42745An Enhanced Neural-based Methodology for Combining Linear and Nonlinear
Models for Exchange Rate Forecasting

Mehdi Khashei,
Mehdi Bijari,

Farimah Mokhatab Rafiei
52788SOM as a means to extract visitors preference in a webpage clustering taskA. Keramati,

R. Jafari-Marandi
تحلیل سیستمی نقش و اهمیت قابلیت هاي پویا و ظرفیت جذب فناوري اطالعاتی مبتنی بر تجربه پیاده سازي سیستم هاي 62808

ERP
حسن زلفی، سید سروش قاضی نوري
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13:00الی 11:30: زمان برگزاري1392بهمن 7: روز برگزاري7:اتاق7:شماره پانل
/ انرژيمهندسیومدیریت:محوردکتر حامد شکوري گنجوي-دکتر سید فرید قادري-دکتر سیامک نوري:اعضاي پانل

زیستمحیط
نویسندگانعنوانکدردیف

ارایه ي یک رویکرد دو مرحله اي براي طراحی بسته بندي سبز محصوالت غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ي 12454
)Fuzzy-ANP(گروهی فازي 

میثم نصرالهی، جعفر رزمی، رضا قدسی، شبنم 
فرهمندي

اشکان نبوي پله سرائیتولید نارنگی در استان گیالنمدل سازي و تحلیل حساسیت نهاده هاي انرژي و بررسی نشر گازهاي گلخانه اي براي 22506
تجزیه و تحلیل و مدیریت موثرترین مولفه هاي استراتژیک در مدیریت زیست محیطی شرکت فوالد اکسین خوزستان با 32953

TOPSIS & AHPاستفاده از مدل تلفیقی 
بین، کریم ثابتی، سید محمد باقر شهاب جهان

نبوي
محمدرضا فیلی زاده، امیر کریمی آخورمهنیروگاه هاي بادي در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیتمکان یابی43373
فرناز برزین پور، سعید کریمیپیش بینی آثار سناریوهاي مختلف هدفمندي یارانه ها بر تقاضاي برق خانگی با استفاده از شبکه هاي عصبی53492
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ومدیرانویژه(تجربیمقاالت:محورروزبه قوسیدکتر - دکتر سیامک حاجی یخچالی-دکتر عبدالحمید اشراق جهرمی:اعضاي پانل

تولیدوساختمهندسی-)صنعتیکارشناسان
نویسندگانعنوانکدردیف

عحوزه مناب: مطالعه موردي(تحلیل تطبیقی نیازسنجی کارکنان و دوره عمر سازمان جهت ارائه راهکار انگیزشی مناسب 13648
)انسانی ستاد شرکت ملی نفت ایران

محمدرضا آقازاده، سعید شهبازمرادي، آمنه 
فرهمند، مهدي نظري

22859APRACA Strategic Plan Based on Scenario Planning ApproachHamidreza Nematian
Keyvan Abdoli

کاهش هزینه هاي تولید و بهبود عملکرد یک مجموعه مونتاژي با استفاده از ترکیب روش خطی سازي مستقیم و روش 32476
ICAبهینه سازي 

مسعود پور، مهدي علیزاده

مهرداد کازرونی، محمد حسن عطاییبا استفاده از کنترل پویاي تعداد کارت کانبانارائه یک مدل کنترل موجودي در جریان ساخت 43222
53578DESIGNING A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMMohammad Hossein Fazel

Zarandi, Seyed Mohammad
Hosseinioun, Hosein Ali salemi

مجید عباسیشبکه هاي توزیع نیروي برق استان البرز و ارائه راهکارهاي کنترلیتجزیه و تحلیل و مدیریت حوادث رانندگی مرتبط با63127
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هوش/ اطالعاتیهايسیستم:محوردکتر سیامک حاجی یخچالی-دکتر بهزاد آشتیانی-دکتر بهروز کریمی- دکتر رسول شفایی:اعضاي پانل

داده/ خبرههايسیستمومصنوعی
نویسندگانعنوانکدردیف

ر گالب زایی، اسماعیل مهدیزاده، محمد یامدو معیار جدید براي اعتبارسنجی خوشه هاي فازي با استفاده از قوانین فیزیک الکتریسیته12826
رستم زاده ملکی

نورا مهرابی، محمدحسین عسگري آزاد، فرشید تحلیل اثر رفتار شهروندي سازمانی بر موفقیت پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتیمدل معادالت ساختاري 22984
عبدي

امیررضا ابطحی، اسامه قویدل، احمد الهوتیPCAپیش بینی میانگین دماي هوا با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی، ژنتیک و 33006
عباس احمدي، طیبه حسینی خواهکلیدي یک متن با استفاده از شبکه هاي عصبیاستخراج کلمات 43050
محمد تیموري، اسماعیل مهدي زاده، ابوالفضل براي خوشه بندي داده ها (VDO)یک نگرش بهینه سازي میرایی ارتعاش 53052

کاظمی
حمیدرضا کوشا، مینا زحمتکشیارهبخش بندي بازار و اولویت بندي بخش ها مبتنی بر تصمیم گیري چندمع63057
مورد مطالعه سامانه مدیریت : ارائه چارچوبی براي استخراج و اولویت بندي نیازمندي ها در سازمان هاي بزرگ مقیاس73103

شهرداري تهران137شهري 
سید حسین خلیلی، جواد وحیدي، بابک شیرازي

عظیمه مظفري، علی بنیادي نائینی، فهیمه بیمه شخص ثالث با استفاده از تکنیک هاي داده کاويخوشه بندي و کشف الگوهاي خسارت مشتریان 83106
علیزاده
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وفازيهايمدل-مدیریت پروژه:محوردکتر امیرحسین امیري-دکتر رضا توکلی مقدم-دکتر ابراهیم تیموري:اعضاي پانل

نرممحاسبات
نویسندگانعنوانکدردیف

عرفان مهمانچی، شهرام شادرخبهبود الگوریتم تکامل دیفرانسیلی با استفاده از منطق فازي براي حل مسئله زمانبندي پروژه چند مهارته12962
22969Cost/time trade off investigation of spherical storage tank construction projects

using MOPSO/NSGAII
Vida Arabzadeh
S.T.A. Niaki
Vahid Arabzadeh

و P3M3، 2ارائه رویکردي نو جهت ارزیابی سطوح بلوغ مدیریت پروژه در سازمان ها با استفاده از روش هاي پرینس 33328
)شرکت خدمات ماشینی تامین: مورد کاوي(طراحی آزمایش ها 

حسن قدسی پور، سیدمحمد آزاد، محمد ثابت 
راسخ

، بهزاد زاد آشتیانی، آرش ابراهیمی زادگانبهاستفاده از شاخص هاي محیطی براي تعیین اندازه بافر در زنجیره ي بحرانی43412
علی مددي

فرحناز رضاییان زاده، امین یزد خواستی، یحیی زمانبندي پروژه هاي نرم افزاري با روش کلونی مورچگانبهینه سازي کیفی 53424
زارع مهرجردي

62516Grey Relational Analysis Method for MCDM with Interval-Valued Trapezoidal
Intuitionistic Fuzzy Numbers

Mojtaba Mirzadeh,
Mahdi Bashri

یابی تسهیالت با معیارهاي چندگانه گیري مکاندر مسئله تصمیمFVIKORو CFAHPکاربرد یک رویکرد ادغامی از 72585
فازي

وردي، امیرسامان خیرخواه، محمد حق
امیرحسین حسینیان

ب نبوت، عباس شیخانمهتابررسی کارایی و رتبه بندي شعب یک بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در محیط فازي82799
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مدیریت زنجیره تامین و لجستیک :محوردکتر محمدمهدي نصیري-دکتر پرویز فتاحی- دکتر سیامک نوري- دکتر علیرضا حجی:اعضاي پانل

صنعتی و خدماتی
نویسندگانعنوانکدردیف

12648Optimizing differential return on investment pricing, lotsizing and shipment in a
two-echelon supply chain

R. Ghasemy Yaghin
S. M. T. Fatemi Ghomi
H. Mosadegh

لیال نظري، عبداهللا آقاییفازي چبیشفپیکربندي زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دو مرحله اي بهینه سازي 22656
جعفر رزمی، بابک سلطانی لرگانیارایه مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه هاي عمرانی32669
مدیریت موجودي توسط مدیریت موجودي و قیمت گذاري به صورت توام در زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست 42676

فروشنده با فرض فرآیند تولید ناقص
یف برقیسعصمت تقی پور اناري، مهدي 

52769Pricing and Lot-sizing Policies in Multi-Level Supply Chain with Rework ProcessMahsa Noori-daryan
Ata Allah Taleizadeh
Hadi Banakar

اي رویکرد کنترل موجودي توسط فروشنده در یک مدل زنجیره عرضه دوسطحی با فرض پیروي ارزیابی کارایی هزینه 62787
تقاضا از توزیع پوآسون

اکرم قاسم زاده، میالد جاسمی زرگانی

72846A dynamic mathematical programming for supplier selection-order allocationHashem Vahdani,
Salman Jameh Abrishami
Mohammad Asghari

82926Multi-period location-allocation model for blood bank facilities under uncertainty:
two-stage stochastic programming approach

Mohammad Mousazadeh
Behzad Zahiri
Ali Bozorgi-Amiri
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ریزي تولید و توالی مدیریت، برنامه:محوردکتر بابک جوادي- دکتر جعفر حیدري-دکتر حسن جوانشیر-دکتر حمید داودپور:اعضاي پانل

عملیات
نویسندگانعنوانکدردیف

محمد حسین علوي دوست، مجید امین نیريبا اهداف فازي براي حل مسئله دوهدفه باالنس خط مونتاژNSGA-IIارائه یک الگوریتم ترکیبی 13346
ندا معنوي زاده، الهام عزیزي جوانداري، کیفیت فرآیند و برنامه ریزي تولیدهگازي مشترك برنامه ریزي تعمیرات نرویکردي جدید در بهینه س23101
تشکیل سلول احتمالی با رویکرد نظریه صف و حل آن با الگوریتم بهینه سازي توده ي ذرات تعدیل ارائه مدلی براي مسئله 32641

شده
پرویز فتاحی، امیر سامان خیرخواه، بهمن 

اسمعیل نژاد
آذرافزا، صمد حسین مهرداد دلشاد منور، رضا حل مسئله سلول بندي در سیستم هاي تولیدي سلولی مجازي با استفاده از الگوریتم ژنتیک42649

زاده مکرم
52679Flow shop scheduling problem with maintenance coordination: A new approachMostafa Khatami,

Seyed Hessameddin Zegordi
سامانی پور، بهمن نادري، بهروز افشار مژگان الگوریتم زنبور عسل مصنوعی چندهدفه براي مسئله زمانبندي گروهی در محیط جریان کارگاهی62803

نجفی
سعود حسین رحیمی، سوده سادات الجوردي، مارائه الگوریتم تصمیم گیري چندمعیاره براي اولویت بندي و زمان بندي تعمیر چاههاي نفتی72959

میثم جعفري مصدق خواه، ریاض خراط، 
اسکندري

اي و ارسال به چند هاي موازي مشابه همراه با تحویل دستهارسال بر روي ماشینهاي دیرکرد و سازي مجموع هزینهکمینه83041
مشتري

آبادي، مهدي علینقیانصمغشقایق باقري
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-اقتصاديهايسیستمتحلیل:محورزادهعطااهللا طالعیدکتر -دکتر مجید نوجوان-دکتر محمد مدرس یزدي:اعضاي پانل

اجتماعی
نویسندگانعنوانکدردیف

محمد جعفر امینی، عباس افرازهارزیابی مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل بلوغ قابلیت افراد در ستاد ویژه توسعه فناوري نانو12958
: عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه هاي اجتماعی در کشورهاي در حال توسعهبکارگیري رویکرد سیستمی در شناخت 23059

مطالعه موردي صندوق تامین اجتماعی ایران
سید حسین حسینی، حمیدرضا ایزدبخش، 
سلمان شهولی خیرآبادي، سید امیر آقایی

نرگس نوروزي، میثم نصرالهی، سید فرید یکپارچه خودگردان فصلیپیش بینی مصرف الکتریکی استان گیالن با استفاده از مدل میانگین متحرك 33116
قادري

حسن قدسی پور، سید محسن آزاد، مهدي ثابت ارائه الگویی جهت برنامه ریزي راهبردي ملی به منظور ارتقاي کارکردهاي اجتماعی فناوري اطالعات43330
راسخ

حمیدرضا احدي، سیدحسین ضیاتبار احمدي)بندرعباس-محمور سرخس: مطالعه موردي(ترانزیت بار از ایران ارائه مدل تخمین سطح مطلوبیت کریدورهاي ریلی53556
محبوبه رحمانی، سعید موذن، سید فرید قادريبررسی شوك نفتی و پیش بینی صادرات نفت ایران با استفاده از سري زمانی63559
اکبر اصفهانی پور، ایمان فخریاناز نقشه هاي شناختی فازيتصمیم گیري در معامالت سهام با استفاده73603
هاشم عمرانی، عادل مهذبیتهرانبهاداراوراقبورسمورديمطالعه:بهینهمالیسبدانتخابدراستواررویکردکاربرد83259
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/ هاي صفمدلهاي احتمالی و سیستم:محوردکتر عبدالرحمن حائري- دکتر علیرضا ارشدي خمسه- احمد ماکوییدکتر -دکتر عبدالحمید اشراق جهرمی:اعضاي پانل

هاسازي سیستمشبیه
نویسندگانعنوانکدردیف

سید محمد علی خاتمی، مریم اسماعیل دکترارائه مدل شبیه سازي براي بهینه سازي گردش مدارك کنترل پروژه12508
زاده ي شریفیان، مجید باقري

رویا داودي، فرزاد دهقانیان، محمدعلی پیرایشمکانیابی خودروهاي خدمات اضطراري با هدف بیشینه سازي پوشش مورد انتظار22539
سعید خلیلی، محمد مهدي لطفیصفتعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه هاي ساخت انبار به کمک مدل هاي32673
42822Rolling Horizon Network Revenue Management Using Decomposition

Special case of hotel
Shirin Aslani,
Mohammad Modarres

پرهام عظیمیحسن حاله، علیرضا مومن نیا، بهبود تولید روزانه یک خط نورد گرم فوالد با رویکرد شبیه سازي52882
تعیین نرخ بهینه تولید و دوره تعمیرات پیشگیرانه در سیستم هاي تولیدي مستعد شکست با رویکرد بهینه سازي بر مبناي 63344

شبیه سازي
سید شهاب عاملیان، سید مجتبی سجادي، 

مهدي علینقیان
طاهره هاشمی، ابراهیم تیموري، فریبرز جواليتامین کاالهاي فاسدشدنیکاربرد تئوري صف در بهینه سازي سیستم کنترل موجودي در زنجیره 73484
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مدیریت و مهندسی کیفیت:محوردکتر امین جمیلی-دکتر امیرسامان خیرخواه- دکتر محمدرضا امین ناصري:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
مجید نوجوان، سید حمزه نورانیDEAو SERVQUAL،AHP،TOPSISرتبه بندي پایانه هاي پوز فروشگاهی با استفاده از مدل ترکیبی 12427
امیر پرنیانی فرد، آرش شاهینطراحی مدل بهینه سازي فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته 22511
بختیار استادي، امیر البدوي، عبدالرحمن حائريتجربیات موثر رهبري و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت هاي سازمانی براي اجراي موفق پروژه هاي مهندسی مجدد فرآیندها33112
فرزانه شاکوهی، یحیی زارع محمد صالح اولیا، بکارگیري طراحی براي شش سیگما براي بهینه سازي پارامترهاي اختالط بلوك بتنی سبک42749

مهرجردي، محمدصابر فالح نژاد
طه حسین حجازي، میرمهدي سید اصفهانی، مدل بهینه سازي چندپاسخه نوین بر پایه برنامه ریزي آرمانی چندهدفه و تحلیل مولفه هاي اصلی 52840

ام البنین مرگدري نژاد، ایمان سلیمان میگونی
به منظور اولویت بندي پروژه هاي بهبود تعالی سازمانی در سازمان هاي با فناوري QFD-DEAارائه رویکرد ترکیبی 62876

پیشرفته
ی، عمحسن صادق عمل نیک، عبدالرحیم رکو

محمدهادي خلوصی
فریبا جمالی، کوشا محمد اقدسی، بهروز زارعی،بررسی وضعیت انعطاف پذیري در سطوح مختلف تعالی73023

حقانگی
محمدرضا وکیلی، امین محموديطراحی یک سیستم فازي به منظور شناسایی الگوهاي غیرطبیعی نمودارهاي کنترل و اولویت بندي منشاء انحرافات با دلیل83032
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مدیریت و مهندسی کیفیت:محورروزبه قوسیدکتر -جعفر رزمیدکتر - دکتر سید جعفر سجادي:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهاي چندمشخصه وصفی متغیر با استفاده از شبکه عصبی 13084

مصنوعی
محمدرضا ملکی، امیرحسین امیري، 

رودیانومحمدهادي د
مجید امین نیري، بابک محمدي، مونا ایوبینقطه تغییر در پروفایل هاي چندجمله اي با تغییر تدریجی در میانگین فرآیندتخمین 23124
سمراد جعفریان نمین، صدیق رئیسی، استرپ بلوکیبوتروش: AR(1)براي فرآیند Cpmkاي شاخص برآورد فاصله33192

امیرحسین امیري
کامران رضایی، سیده مطهره حسینیISO 9004ارایه مدلی براي تعیین سطح بلوغ سازمانی در دانشگاه ها با تمرکز بر 43262
53289A new estimator based on likelihood function for drift time of change in Poisson

rate parameter
R. Hosseiny,
V. Amirzadeh,
M. A. Yaghoobi

مبناي فعالیتیابی بر مدیریت هزینه در واحدهاي تولیدي بر اساس رویکرد هزینه63326
)همراه با یک مطالعه موردي در صنعت آهنگري(

یاسمن ،بختیار استادي، عبدالرحمن حائري
معبودیان

حمیدرضا امیري، بختیار استادي، مجید شیخ عملکردارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چندسطحی مبتنی بر مدل هاي رایج ارزیابی73430
محمدي

83470Modeling The Quality & Reliability Dependent Customer Satisfaction in HealthcareShervin Hajinia Leilabadi
Rassoul Noorossana
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خدماتیوتولیديهايسیستمطراحی:محوردکتر عطااهللا طالعی زاده- دکتر مصطفی ستاك- مهدي بشیريدکتر :اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
محمدرضا پاکزاد، حمیدرضا رضا توکلی مقدم، حل مسأله مکان یابی هاب پوششی چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فراابتکاري جدید12425

گل هاشم
22999A mathematical model for a dynamic cellular manufacturing system considering

production planning, intra-cell layout and reliability
Reza Kia
Fahime Khaksar-Haghani
Shahrzad Shahveisi

آزاده طاهرنژاد جوزم، راشد صحرائیان، رضا شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري گسستهجایابی بهینه برقگیر در 33067
شریعتی نسب

علی شاهنده نوك آبادي، حسن خاکبازارائه روش کاربردي مبتنی بر نظریه گراف جهت تعیین چیدمان تسهیالت43292
53479A New Optimization via Invasive Weeds Algorithm for Dynamic Facility Layout

Problem
Farnaz Barzinpour
Mohammad Mohammadpour Omran
Seyed Farzad Hoseini
Kaveh Fahimi
Farshid Samaei

مرضیه بردسیري، علی جمالیان، محمود مکان یابی استوار-ارائه یک مدل برنامه ریزي غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص63609
مرادي، مازیار صالحی

علی بزرگی امیري، ایمان پارسا، آرش یاوريمکان یابی هاب سلسله مراتبی با محدودیت ظرفیت و زمان تحویل73690
روششاکريمجتبیآریش،ابوذرA2R2PریسکپاسخمدیریتمدلدرکاراییTOPSISوVIKOR،DEAروشسهمقایسه82435
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بحرانمدیریت/ ریسکمدیریت:محوردکتر بابک جوادي-دکتر جعفر حیدري-دکتر میر سامان پیشوایی:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
نیلی پور طباطبائی، مهتاب سهرابیانسیداکبر ارائه مدلی جامع براي مدیریت بحران با رویکرد چرخه عمر12526
کامران رضایی، ندا یگانلیدر یک نیروگاه تولید انرژي الکتریکیAPI 581پیاده سازي آزمایشی رویکرد بازرسی بر مبناي ریسک بر اساس استاندارد 22630
محمدرضا عدالت سروستانی، محمدرضا ارایه مدلی براي رتبه بندي ریسک پروژه ها به روش نمونه گیري مجدد جک نایف همراه با تحلیل بازه اي 32723

شهرکی
پروژه هاي پست هاي (تحلیل کیفی انعطاف پذیر ریسک ها در مقایسه با نرم افزار پریماورا ریسک آناالیزر، مطالعه موردي 43191

)انتقال برق اصفهان با ماهیت احداث
مهدي حمیدي اصفهانی

53331A humanitarian logistics model to minimize earthquake losses in large-scale
situations

Behnam Tootooni
Morteza Ahmadi
Abbas Seifi
Morteza Taghavi

بزرگراه امام علی : با استفاده از شبکه هاي اعتقادي بیزین، مطالعه مورديآنالیز ریسک در پروژه هاي عمرانی درون شهري63663
)ع(

مصطفی خانزادي، احسان اله اشتهاردیان، سعید 
خداویردي

محمد زنده دل، علی بزرگی امیريمکان یابی مجدد پایگاه هاي انتقال خون در شرایط بحران73689
مسعود ربانی، مهدي دولتخواه، محمد زمانیاني مدیریت بحران تحت شرایط بحران هاي چندگانه وابسته به همارائه رویکردي نوین جهت برنامه ریز82527
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-مالیمهندسیومهندسیاقتصاد:محوردکتر عبدالرحمان حائري - دکتر حامد شکوري گنجوي-نیکدکتر محسن صادق عمل-دکتر حسن شوندي:اعضاي پانل

اجتماعی-اقتصاديهايسیستمتحلیل
نویسندگانعنوانکدردیف

13452A dynamic programming approach for investment problem with stochastic
number of investment chances

Mohammad Modarres
Mohammad Feizabadi;
Reza Yousefi M

مریم قندهاري، کامران پاکیزه، اکبر اصفهانی ي عصبی مصنوعیي آن با شبکهي عصبی فازي و مقایسهبینی قیمت اختیار معامله با استفاده از شبکهپیش23478
پور

زهرا روستایی، سید فرید قادري، مینا روستاییبازار سهام در کشور ایران بر بررسی تاثیر قیمت جهانی نفت 33500
43503A genetic network programming model for portfolio optimization by generating

risk-adjusted trading rules
Akbar Esfahanipour
Maryam Tayari

امیرياد امیریان، مقصودسجرویکرد فازي بر بازدهی پرتفوي انتخابی در بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر بکارگیري روشهاي چندشاخصه با53655
حسن قدسی پور، سید محسن آزاد، فاطمه )صنعت نرم افزار: مورد کاوري(بخشی با رویکرد پویایی سیستم ها -مدلسازي نظام نوآوري فنی62674

روشن نفس
مهدي پورحسین، نسیم نهاوندي، محمدکاظم دینامیکی سرمایه گذاري در بخش تولید برق ایران با درنظر گرفتن سیاست حذف یارانهتحلیل و بررسی 72735

شیخ االسالمی
حامد وفاآرانی، سعید موذن، جعفر حیدري، مطالعه موردي تهران: رویکرد پویایی شناسی سیستم براي مدلسازي مساله آلودگی هوا82866

تی، سلمان جهانیحسین دش
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مدیریت زنجیره تامین و لجستیک :محوردکتر فریبرز جوالي- دکتر کوروش عشقی- دکتر سید تقی اخوان نیاکی:اعضاي پانل

صنعتی و خدماتی
نویسندگانعنوانکدردیف

احمد رضایی، فرزاد دهقانیانارائه یک مدل تصادفی دومرحله اي براي طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با درنظر گرفتن تجارت مجوزهاي نشر آلودگی12932
22940A systematic approach for buyer-supplier conflict detection with xTrizDavoud Haghighi

Jafar Razmi
علیرضا ارشدي خمسه، فریبا سلیمانیقیمت گذاري براي کاالهاي مکمل در زنجیره عرضه فازيتصمیمات 32967
میثم شفیعی کیسمی، مقصود سلیمانپور، علی ارائه یک مدل برنامه ریزي ریاضی استئار براي طراحی و مانیابی تسهیالت در زنجیره تامین حلقه بسته43028

دنیوي
الکترومغناطیس براي مسئله انتخاب تامین کننده چند هدفه چند محصولی با درنظر گرفتن تخفیف و رویکرد ارائه الگوریتم 53070

فازي
سروش آوخ دارستانی، سمانه قوامی

مریم فراهانی، حسن شونديموجودي در زنجیره تامین با درنظر گرفتن یک استراتژي کاهش ریسک اختالالت- ارایه یک مدل جانمایی63115
مهدي بشیري، مهتاب شرافتی، امیر فرشبافرویکرد حل مستقیم براي طراحی شبکه زنجیره تامین با متغیرهاي فازي73108

گرانمایه
امیرهمایون مهناز عزیزي، حسن جوانشیر، مسیریابی چندهدفه و حل توسط یک الگوریتم فراابتکاري کارآمد- ارایه یک مدل ریاضی جدید براي مسئله مکانیابی83140

سرفراز
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کاروکسبتداومرویکردهاي:محوردکتر بختیار استادي- دکتر حمیدرضا ایزدبخش- دکتر سیدعلی ترابی:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
نوروزي، میثم ل نیک، نرگسمحسن صادق عمAHPبررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر بازگشت مشتریان در بازار رقابتی با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی 12494

نصرالهی
مازیار یزدانیسید محمد خلیلی، فریبرز جوالي، بهینه سازي خاصیت کشسانی در یک مدل برنامه ریزي تولید و توزیع یکپارچه23005
سعید زندرحیمی، محمد علی ،حسین بهارمندبهبود کسب و کار با شناسایی فرایندهاي استراتژیک33234

وحدت زاد
شناسایی موانع موجود در تدوین استراتژي شرکت هاي کوچک داراي تکنولوژي برتر ایرانی و ارائه متدلوژي بومی جهت 43407

)به همراه مطالعه موردي(استفاده از مدل مبنا مرتفع نمودن این موانع با 
کاوه محمد سیروس، داود غالمیان، محمد 
علیمرادي، علی اصغر آهنگران، سجاد گل 

محمدي
حمیده رضوي، آصفه فرقانیتسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیري سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس53423
درضا لطف اله همدانی، سعید محمنتیجه گیري بهتر در کسب و کار مبتنی بر سطوح تصمیم گیري خریدارارائه یک چارچوب مطلوب براي 63498

محمدي، سهیال نمازيمیرزا
یاسمن معبودیان، کامران رضاییمطالعه پیمایشی-تداوم کسب و کار در صنایع ایران73636
عباس کرامتی، آزاده نادريبر عملکرد سازمان هاارائه مدلی براي بررسی اثرات کاربرد فناوري اطالعات 83126
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نرممحاسباتوفازيهايمدل:محوردکتر محمد اسدزاده-دکتر امین جمیلی- دکتر عباس احمدي:اعضاي پانل

نویسندگانعنوانکدردیف
مریم ابراهیمی، عباس مقبل باعرض، عادل طراحی مدل شبکه عصبی فازي به منظور تدوین استراتژي فناوري با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات12860

آذر، مهشید ابراهیمی
22929Pharmaceutical supply chain network design under uncertaintyBehzad Zahiri

Seyyed Ali Torabi
Mohammad Mousazadeh

دکتر رسول حجی، محسن نصیريسیاست مرور دایم در زنجیره عرضه با پارامترهاي فازي32942
سیده فاطمه سخائی، احمد جعفرزاده افشاري، طراحی سیستم استنتاج فازي براي اندازه گیري رضایت مشتري در بانکداري الکترونیک43022

عزت اهللا اسمعیلی
علیرضا علی نژاد، نوید ترابییک مدل ترکیبی از برنامه ریزي خطی عدد صحیح مختلط با تحلیل پوششی داده ها در شرایط فازي 53300
63356Integrating AHP, DEMATEL and QFD Techniques in Fuzzy Environment to Evaluate

Factors Affecting job Satisfaction
Reza Farahani
Akbar Alem Tabriz
Masoud Tavakoli
Nima Pasha

محمد مهدي عسگري ده آبادي، علی سوريبررسی کارایی نسبی مدل هاي رگرسیون فازي در پیش بینی تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها73461
معین سماك جاللی، محمدمهدي نصیريمورديمطالعهیکدربهینهگیريتصمیممنظوربهریاضیسازيمدلونابرویکردکاربرد83383



٢٩

10:30الی 8:30: زمان برگزاري1392بهمن 8: روز برگزاري7:اتاق23:شماره پانل
ریزي تولید و توالی مدیریت، برنامه:محوردکتر سید میثم موسوي-دکتر جعفر رزمی- ابراهیم رضایی نیکدکتر :اعضاي پانل

عملیات
نویسندگانعنوانکدردیف

محمد اسماعیلی، سید حمیدرضا پسندیدهالگوریتم بهینه سازي جغرافیاي زیستی: ارائه مدل خرید و تولید همزمان با مجاز بودن کمبود و فضاي انبار13042
محبوبه بارورزاده، مریم حامدي، غالمرضا ارائه مدل بهینه و یکپارچه تخصیص قالب به ماشین در صنایع فرآیند پیوسته چندمحصولی تک مرحله اي23079

اسماعلیان
جواد رضاییان، ایرج مهدوي، فاطمه نیکزادزمانبندي محصوالت چند قطعه اي دریک سیستم جریان کارگاهی ترکیبی دو مرحله اي نوع مونتاژ33161
علی طاهري، علی دنیوي، ندا طاهري، آرش ساخت براي سفارش و ساخت براي انبارشارائه مدل ریاضی برنامه ریزي تولید چندکارخانه اي در محیطهاي ترکیبی 43167

مسلم آذر
53279Bi objective optimization for scheduling two-stage assembly flow shop problem in

a just in time environment
Sahar Tadayoni Rad
Rasoul Shafaei
Saiedeh Gholami
Hany Seidgar

و مکانیزم تعیین میزان محصول قابل تعهد پیشرفته در سیستم FLOW SHOPادغام زمانبندي در محیط هاي تولیدي 62442
هاي تولیدي پیش بینی محور

، حامد رفیعیمسعود ربانی، فاطمه منشی

بهزاد آشتیانی، مهرنوش طاهرخانیارائه مدل برنامه ریزي تولید با درنظر گرفتن سطح مسئولیت پذیري کارکنان73348
83394A Robust Meta-Heuristic Approach for Modeling and Scheduling of the Multi-

objective Flexible Manufacturing Systems
M. Amani,
SS. Miri-Nargesi,
H. Haleh
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هوش/ اطالعاتیهايسیستم:محوردکتر محمدمهدي نصیري-دکتر حسن حاله- عباس کرامتیدکتر - پورخانم دکتر برزین:اعضاي پانل

معماري-داده/ خبرههايسیستمومصنوعی
محصولمعماري/ وکارکسب

نویسندگانعنوانکدردیف
13153A Frame-Based Induction Expert System For Supplier SelectionM. H. Fazel Zarandi

Sanaz Shoarinejhad
Solmaz Ghazanfar Ahari

مهسا محسنی کوچصفهانی، فرشید عبدي، توسعه مدل پذیرش فناوري با استفاده از عوامل بحرانی موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی23275
محمد حسین عسگري آزاد 

حمیده رضوي، مهدي لطفیبینی سریهاي زمانیایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب براي پیش33363

محمد سعیدي، امیر البدويمدلسازي ارزش مشتري با استفاده از تئوري شبکه هاي پیچیده43387
شکرانه خشخاشی مقدم، الیپس مسیحیمسیریابی از میان موانع جابجاشونده53450
63409A Robust Group Data Envelopment Analysis for Enterprise Architecture AnalysisMehdi Fasanghari

Mohsen Sadegh Amalnick
ارائه یک روش مبتنی بر : شناسایی اولویت هاي سرمایه گذاري به منظور توسعه ویژگی هاي کیفی معماري سازمانی73489

(AHP)
قدرت اهللا امام وردي، نقی کاظمی، محسن 

کردي، مجتبی کریمی
علی ربیعی، هانیه عرب عجم، طاهره علی KMATبرپایه سنجی زیرساخت فناوري اطالعات به منظور اجراي مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات ایرانامکان83451

حیدري بیوکی
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درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه:محوردکتر علی بزرگی- دکتر مصطفی ستاك-دکتر امیر البدوي-پوراکبر اصفهانیدکتر :اعضاي پانل

خدماتوصنعتهايبخش
نویسندگانعنوانکدردیف

12559A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilitiesAsefe Forghani
Farzad Dehghanian

سالح هاي آن ها به تهدیدها یک الگوریتم جستجوي ممنوعه ترکیبی براي مسئله چیدمان حامل هاي جنگی و تخصیص 22599
در حالت تهاجمی

محبوبه پیمان کار، محمد رنجبر، مهدي لطفی

32636Auxiliary Public Transportation Network PlanningS. Q. Sedighy,
H. Shakouri G.,
M. Rezaei-Malek

42665Presenting a Joint multiple layer data envelopment analysis (Joint MLDEA) model
for evaluating the performance of educational System

A. Pakzad
A. R. Naderi

ارائه یک مدل دوسطحی براي مکانیابی رقابتی تسهیالت با وجود عکس العمل رقباي موجود در بازار با استفاده از مفهوم 52706
تعامل

یعقوبیمیالد قنبري، شهرام آریافر، محمدعلی 

ارایه مدل برنامه ریزي خطی عدد صحیح مختلط براي مکان یابی تسهیالت در مسئله پوشش جزء در شرایط پوشش 62830
مشارکتی

سلیم مقتصد آذر، مقصود سلیمانپور

مهسا قندهاريرضا موسوي زاده،مکان یابی بهینه تسهیالت پدافند غیر عامل با رویکرد تئوري بازي ها 72873

جهت (DEA)، شبیه سازي و تحلیل پوششی داده ها (FAHP)ارائه رویکردي ترکیبی ار تحلیل سلسله مراتبی فازي 82908
ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن

حسام سروش، هادي شیرویه زاد
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ونگهداريمهندسیومدیریت:محوردکتر امین جمیلی-دکتر حسن حاله- دکتر مهدي بشیري:پانلاعضاي 

پایاییوتعمیرات
نویسندگانعنوانکدردیف

رضوان ناظم پور، محمدعلی صنیعی منفرد، بررسی قابلیت اطمینان و آسیب پذیري شبکه توزیع آب با رویکرد شبکه هاي پیچیده12938
علیپورزهره 

22944A new model of multi-objective redundancy allocation problem for multi-state
systems

Mehdi Zarabian
Seyed Taghi Akhavan Niaki

جمالی جواد صوفیابادي، مهدي دارائی، کامران در انتخاب استراتژي هاي نگهداري و تعمیراتFuzzy AHP & COPRASکاربرد 33096
فیروزآبادي

میالد آزادي نجف آبادي، حمید شهریاري، پیش بینی تعداد درخواست هاي انجام وارانتی با توجه به انجام نگهداري و تعمیرات به صورت میانی43342
عبداهللا آقایی

53539Robust design of maintenance scheduling considering engineering insurance using
genetic algorithm

Somayeh Molaei
Kaveh Mohammad cyrus

علی اکبر اسالمی بلده، میرمهدي سید موازي و چندگانه- بهینه سازي تعداد اجزاي مازاد با برنامه ریزي تصادفی در سیستم هاي سري63591
اصفهانی، محمدعلی فارسی، میالد محمودي

بهناز کالنتري، محمدعلی صنیعی منفردماشین لباسشویی سینجر: محصوالت ترکیب پذیرمدلسازي هزینه هاي وارانتی براي73073
مریو نوري، محمد علی صنیعی منفرد، محمد ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم هاي چندحالتی با روش تابع مولد سراسري83351

علی فارسی
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درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه:محورعطااهللا طالعی زادهدکتر -جعفر حیدريدکتر - دکتر سید حسین ایرانمنش:اعضاي پانل

خدماتوصنعتهايبخش
نویسندگانعنوانکدردیف

پروین عسگرپور، محبوبه هنروردرآمد حمل و نقل ریلی مسافر با ظرفیت تصادفیبرنامه ریزي احتمالی دومرحله اي براي مدل شبکه اي مدیریت12946
افظ اشکان حسمیه اسمعیلی، احمد ماکویی، یک مدل بر مسئله پسر روزنامه فروش با درنظر گرفتن اعتماد خرده فروش به تامین کننده22973

الکتب
با سیاست متعادل سازي جریان با الگوریتم جستجوي Tandemتفکیک ایستگاه هاي کاري در سیستم حمل اتوماتیک 32992

همسایگی متغیر
محمد سعیدي مهرآباد، بهنام رحیمی 

کالریجانی، حسین طوسی
داوود قاسمی، مهدي بشیريمسئله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی حداکثر دسترسی با صف بندي در شرایط پوشش تدریجی43013
بهینه سازي براي برنامه ریزي سفارش و تخصیص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشی با -یک رویکرد شبیه سازي53033

تقاضاي وابسته به مکان نمایش و موجودي
قضاوي، محمدمهدي لطفی، محمد حسین الهه

ابویی، محمد صابر فالح نژاد
مطالعه (زیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازي ها اثرسنجی فاکتورهاي ار63065

)صنعت رسانه: موردي
علیرضا علی نژاد، سیدرضا زمانی

الگوریتم جستجوي گرانشی و یک مدل ریاضی بهبودیافته براي حل مسئله آرایش سلول ها با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان 73150
سیستم

امین خیالی میاب، محمد سعیدي مهرآباد

امیرسامان خیرخواه، سینا مسیبیپیرو با الگوریتم ازدحام ذرات دو ازدحامی - حل مدل استوار مسئله ي مکان یابی رقابتی پیشرو83236
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درریاضیریزيبرنامهوسازيبهینه:محوردکتر عبدالرحمان حائري- دکتر عباس کرامتی-دکتر حسن شوندي:پانلاعضاي

کسبمعماري-خدماتوصنعتهايبخش
محصولمعماري/ وکار

نویسندگانعنوانکدردیف
مهدي کرباسیان، سیدمصطفی رامین صادقیان،بهبود قابلیت اطمینان یک سیستم موشکی با استفاده از یک مدل چندهدفه13278

قاضوي
مهدي ترابی میرآبادي، مجید ساالريراهکاري براي ارتقاي کارایی و سطح خدمت خطوط حمل و نقل عمومی با تقاضاي باال: محدود- سرویس اتوبوس توقف23314
لیال حسینی، کوروش عشقیسیده حل مسئله یکریختی زیرگراف از دید برنامه ریزي منابع محدود33317
پرویز فتاحی، وحید حاجی پوراي پایا براي تسهیالت متراکمبهینه سازي مکان یابی شبکه43411
مصطفی جهانگشاي رضایی، توحید قنبرپور، مقایسه کارایی هزینه و درآمد در صنایع ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها53414

سینا اسالمی
مسعود عامل منیریان، نگین جمیلی، غالمرضا جایابی چندین دپو و مسیریابی تور کمینه وسایل نقلیه ظرفیت دارمساله63454

امینی
گانه 21مناطق : مطالعه موردي(ارزیابی عملکرد مدیریت کاهش پیک بار انرژي الکتریکی به روش تحلیل پوششی داده ها 73464

)توزیع برق تهران
شکوريشهره خدامی، حامد 

حسین حسن زادهطراحی مدل کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر جمع سپاري83629
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معماري-مدیریت و مهندسی کیفیت:محوردکتر امیرعباس نجفی- دکتر بختیار استادي- دکتر عباس احمدي:اعضاي پانل

محصولمعماري/ وکارکسب
نویسندگانعنوانکدردیف

مورد - ارزیابی عملکرد واحدهاي سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها13494
شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان: مطالعه

هادي شیرویه زاد، محمد المیرا شاه قلی، 
مهدي توکلی

برآورد ارزش چرخه عمر مشتري براي تعیین استراتژي هاي توسعه یک محصول جدید بر مبناي مدل کانو، با مطالعه موردي 23528
در صنعت خودروسازي

آرش شاهین، سمیه محمدي شاهیوردي، مسلم 
علی محمدي کمال آبادي، عاطفه نوري

احسان احمد مطلقی، ناصر رکن الدینیمدیریت کیفیت در ارتقاي آموزش هاي دریانوردي در استان هرمزگان ایراننقش سیستم 33545
وحید برادران، علیرضا اسداللهی، غالمرضا تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی دفاع در سطوح مختلف تعالی سازمانی43632

توکلی، کامران پورمحمدي
بهمن جمشیدي عینی، علیرضا حجی، عباس تاثیر رویکردهاي متفاوت در حفظ کیفیت برق در شبکه توزیعارزیابی 53661

مشهدي
محمد اقدسی، خدایار صادقیبکارگیري نقشه جریان ارزش براي کاهش تلفات در محیط تولید بر اساس سفارش63680
فضاي حاکم بر کشور، استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها بازبینی شاخص رقابت پذیري در ایران با درنظر گرفتن 72880

جهت رتبه بندي کشورها
حجت رضایی صوفی، جعفر نامدار، حسین 

ایرانمنش
دم، امید عمران محمدي، هانی شاهمرادي مقتحلیل و بهبود معماري کسب و کار در یک زنجیره تامین چهارسطحی با استفاده از رویکرد سیستم هاي دینامیکی83254

شفیع زاد
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مدیریت زنجیره تامین و لجستیک :محورنیکدکتر محسن صادق عمل-رضا اکبري جوکارمحمددکتر -پورخانم دکتر برزین- دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی:اعضاي پانل

تولیدریزيبرنامهمدیریت،-خدماتیصنعتی و 
عملیاتتوالیو

نویسندگانعنوانکدردیف
13693Distribution network design: a new model for open vehicle routing problem with

multiple depots
Khosro Pichka
Behzad Ashjari
Amin Ziaeifar

محمد تقی اسعدي، مهرداد یزدان پناه، ابراهیم سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودي و خروجیزمانبندي بارکش ها در یک 23529
رضایی نیک، زهرا محمودي یکتا

مجید نوجوان، حسن جوانشیر، حامد زارعطراحی شبکه لجستیک معکوس سبز با درنظر گرفتن اثرات زیست محیطی32440
محبوبه کبیري زمانی، مهدي بیجارياندازه دسته و توالی تولیدمدل استوار تعیین همزمان 43416
مسئله مسریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه با محدودیت بازه هاي زمانی مختص به کاالهاي فاسد 53282

شدنی
ید سائیل پور، سید ععرفان بابایی تیرکالیی، س

حمید میرمحمدي
امیر محمدخانی، یحیی زارع مهرجردياي استراتژي هاي تامین تحت شرایط ریسک در زنجیره تامین شرکت تولید کننده قطعات خودروارزیابی مقایسه 63217
73179A Modified Benders Decomposition Approach for Supply Chain Network Design

with Risk Consideration
Nima Hamta,
Mohammad Fattahi,
Mohsen Akbarpour Shirazi,
Behrooz Karimi

83524Minimizing total absolute deviation completion times on Single Machine
scheduling under availability constraint

Maziyar Yazdani,
Fariborz Jolai,
Seyyed Mohammad Khalili
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وایمنی/ انسانیفاکتورهايمهندسی:محوردکتر ابراهیم رضایی نیک-دکتر سیدعلی ترابی-دکتر کوروش عشقی:اعضاي پانل

سالمتمهندسی-شغلیبهداشت
نویسندگانعنوانکدردیف

مسیر سریع در دپارتمان اورژانس بیمارستانی بدون افزودن منابع درمان با استفاده از بهینه ارایه الگوي پیاده سازي سیستم 12534
سازي مبتنی بر شبیه سازي

پیمان ورشویی، سید شهاب مهدي نیا، بابک 
شیرازي

تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده هاي متمرکز22887
)اصفهان)س(درمانی الزهرا مرکز آموزشی: مطالعه موردي(

سعیده کتابی، مهسا قندهاري، دینا بلندي 
خورزوقی

33199Assessment of Service Quality within the Healthcare IndustryFarzad Firouzi Jahantigh
Hossein Gitinavard
Reza Baradaran Kazemzadeh

43403Diabetes diagnosis rule-base reduction based on Topsis methodAmir-Reza Abtahi
Farzane Salami

52701Performance Optimization of HSEE Factors in Generation CompaniesAzadeh, A;
Sheikhalishahi, M,
Sheikhalishahi, M

سعید بهنامیان فر، بیژن خیام باشی، مهدي در نگهداري و تعمیرات هواپیماارائه مدل ریاضی براي تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان 63055
کرباسیان، سیداکبر نیلی پور طباطبایی

حامد سلمان زادهFEMبررسی تاثیر جنسیت بر میزان تنش هاي مکانیکی ایجاد شده در انگشت شست در حین مونتاژ کلیپس با روش 73146
سجاد بهربر، کامران سپانلو، سیما رستایشخطاي انسانی راکتور تحقیقاتی تهرانبررسی تئوري یادگیري در 83350
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مدیریت زنجیره تامین و لجستیک :محورموسويسید میثم دکتر -دکتر میر سامان پیشوایی- دکتر فریبرز جوالي- دکتر سید تقی اخوان نیاکی: اعضاي پانل

صنعتی و خدماتی
نویسندگانعنوانکدردیف

معدن مس چاه : مطالعه موردي(مکانیابی محل احداث کارخانه فرآوري مواد معدنی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 12411
)فیروزه

نائر رحمانی، حجت اهللا رنجبر، عباس سام، 
نژادعلی تقی 

سید محمد تقی فاطمی قمی، مجتبی حاجیان درنظر گرفتن تخفیف زمانی در طراحی شبکه زنجیره تامین اقالم فسادپذیر23472
حیدري

مسعود ربانی، هلیا یوسف نژاد، حامد رفیعیارائه رویکردي نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تأمین32455
مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از شبکه عصبی نگاشت -الگوریتم ابتکاري مبتنی بر خوشه بندي براي حل مسئله مکانیابی42467

خودسازنده
سعید ایران نژاد بی صفر، عباس احمدي

ید عزیزي، حسین کریمیمصطفی ستاك، وحمسیریابی با برداشت و تحویل همزمان و پنجره هاي زمانی نرم یکطرفه -مسئله مکانیابی52477
ي، علیرضا حجیودانور محمسیاست موجودي پایه در زنجیره هاي دوسطحی با کاالهاي فاسد شدنی62480
فرزانه اکبري، محمد صفاريسیاست بهینه سفارش دهی براي کاالهاي فاسد شدنی با درنظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم72481
ژنتیک کارا براي مسئله زمانبندي تیم هاي کاري چندمهارته و مسیریابی وسایل نقلیه با درنظر گرفتن تعویض ارائه الگوریتم 83158

تیم ها در مرکز توزیع
مرتضی کیانی، هانی صیدگر، سحر تدینی راد، 

مهدي عابدي، نیکبخش جوادیان
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Aجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
ریزي غیرخطی بهبودیافته براي مسائل چیدمان تسهیالت با یک مدل برنامه12409

هاي نابرابرمساحت
برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

عباس احمدي، محمدرضا 
اکبري جوکار

12:00الی 7/11/9211:00

وساختمهندسیهدفهچندبهینه سازيومهندسیمسائلدرتکنیک تاگوچیبکارگیري22413
تولید

13:00الی 7/11/9212:00فرحمند، زهرا یوسفیهانیه

مهندسیومدیریتاطمینانقابلیتبینیپیشدرتعاملیهايشکستاثربررسی32414
تعمیراتونگهداري

پایاییو

15:30الی 7/11/9214:30آقاییعبداهللا، زادهنظريفرزانه

هايسیستمطراحیNLP-GRAتلفیقی روشازاستفادهباتسهیالتچیدمانبهترینانتخاب42443
خدماتیوتولیدي

حسینیحسن، عبداللهیپروین
نسب

16:30الی 7/11/9215:30

زنجیرهمدیریتزنجیره تامینیک الگوریتم ژنتیک براي سیستم تولید و توزیع یکپارچه در 52451
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

مهدي خدابنده، سید رضا 
حجازي، مرتشی راستی برزکی

9:30الی 8/11/928:30

منابعباپروژهسبدهايهزینهتعدیلوزمانبنديجهتریاضیمدلیکارائه63102
محدود

قندهاري، اکبري، مهساوحیدپروژهمدیریت
همایونیمهديسید

10:30الی 8/11/929:30

هايسیستمتحلیلتوانمندي-جذابیتماتریسازاستفادهباکشوردرباديتوربینصنعتتحلیل72462
اجتماعی- اقتصادي

بهمن روازدژ، حمیدرضافردانه
آبادي

12:00الی 8/11/9211:00

M/M/Cصف سیستمبرايکنندهگزینش تأمینوموجوديبهینهسیاست82475
یک زنجیره تامین دوسطحیدرموجوديباهمراه

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

محمد صفاري، سید طاها 
موسوي

13:00الی 8/11/9212:00



٤١

Bجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
ژاپن نیسانتولیدمدیریتسیستمازبرداريالگوتولید بافرایندهايارزیابی12478

فرایندهاسازينابوبهبودجهت
/ اتالفمدیریت

ووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازيناب

12:00الی 7/11/9211:00زادهسلیممجید

هاي رویکرد جدیدي براي انتخاب تامین کننده با استفاده از تحلیل پوششی داده22485
هاي آسیاتکمطالعه موردي شرکت انتقال دادهفازي به همراه 

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

الهام آفریده ثانی، امیرهمایون 
اکبر اکبريسرافراز، علی

13:00الی 7/11/9212:00

هايسیستمتحلیلکشوردانشجویانباآنمقایسهوکارآفرینانشخصیتیویژگیهايبررسی32491
اجتماعی- اقتصادي

ساجدي نژاد، علیرضاآرمان
محمدي 

15:30الی 7/11/9214:30

استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها در تعیین عوامل موثر و اثرات متقابل آنها بر 42497
)مطالعه موردي در زنجان طیور(ها مقدار وزن مرغ در مرغداري

مهندسیومدیریت
کیفیت

16:30الی 7/11/9215:30حسن باقري، جواد بهنامیان 

مهندسیومدیریتوزنیCpmمدلسازي فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارآیی 52512
کیفیت

9:30الی 8/11/928:30امیر پرنیانی فرد، آرش شاهین

زنجیرهمدیریتفازي و رقابتیهاي کننده در محیطارائه یک روش ترکیبی براي انتخاب تامین62525
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

امین شاهمردان، محمد 
زاده، عماد روغنیانهندیجانی

10:30الی 8/11/929:30

/ ریسکمدیریتهاي شناختی فازيتحلیل ریسک در مدیریت فناوري اطالعات بوسیله نقشه72563
بحرانمدیریت

12:00الی 8/11/9211:00حسین معین زاد

آن باتعادالتتحلیلوتامینهايزنجیرهدرجانبهفروشچندرقابتیمدلارائه82571
هابازينظریهازاستفاده

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

13:00الی 8/11/9212:00رحمتینویدي، علیحمیدرضا



٤٢

Cجایگاه-بخش پوستري
زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف

مهندسیومدیریتسبزموجودي- مسیریابی12572
زیستمحیط/ انرژي

12:00الی 7/11/9211:00کاویانیعلینقیان، زهرامهدي

اي اقتصادي با سازي تبرید براي مسئله تولید و تحویل انیاشتهرویکرد شبیه22590
ايتامین سه مرحلهظرفیت تولید و تقاضاي احتمالی در یک زنجیره 

ریزيبرنامهمدیریت،
عملیاتتوالیوتولید

13:00الی 7/11/9212:00محمدباقر فخرزاد، سجاد خیري

زمانوتوالیبهوابستهسازيآمادهزمانباايدورهتعمیراتنگهداري32606
موازيماشینهايزمانبنديدربر یادگیريمبتنیپردازش

ریزيبرنامهمدیریت،
عملیاتتوالیوتولید

بهنامفخرزاد،محمدباقر
حسیندوزنده،علیرضارجائی،
طرفدار

15:30الی 7/11/9214:30

هايسیستمطراحیمسوله حداکثر پوشش در حالت متفاوت بودن اندازه تسهیالت42608
خدماتیوتولیدي

- نسب، حسین طرفحسن حسینی
دار، علیرضا دوزنده، بهنام رجایی

16:30الی 7/11/9215:30

اطالعاتیهايسیستمايکاوي رابطهها با رویکرد دادهبندي اعتباري مشتریان بانکطراحی مدل رتبه52612
مصنوعیهوش/ 

فرهاد راد، شهرزاد حسنی 
آشورزاده، فرامرز صادقی

9:30الی 8/11/928:30

استفادهباحالتهسهاجزايباسیستمیکبرايافزونگیتخصیصمسئلهحل62617
تفاضلیالگوریتم تکاملاز

مهندسیومدیریت
وتعمیراتونگهداري

پایایی

گیالنی، مانیپورکریمپدرام
طلب، زارعشریفی، آرش

گیالنیپورکریمپردیس

10:30الی 8/11/929:30

ارائه ي یک مدل بازي دیفرانسیلی همکارانه بین واحدهاي بازاریابی و تولید در 72618
یک سازمان غیرمتمرکز 

هايسیستمتحلیل
اجتماعی- اقتصادي

کامران شهانقی، مهسا 
سلسبیل، فهیمه پورمحمدي، 

علیرضا نوروزي

12:00الی 8/11/9211:00

عملکردسروکوال،گسترشهايمدلازترکیبیباخدماتکیفیتسازيبهینه82619
ومسافرتیخدماتشرکت: مورديمطالعه(آرمانیریزيو برنامهکیفیت

)گنوکیشگردشگري

ریزيبرنامهوسازيبهینه
هايبخشدرریاضی
خدماتوصنعت

نوشین سایانی، محمد صالح 
اولیاء

13:00الی 8/11/9212:00

مناسب براي مدل هاي سري زمانی تقاضاي تخمین پارامتر و انتخاب الگوي 93651
سفرهاي هوایی ایران

ریزيبرنامهمدیریت،
عملیاتتوالیوتولید

.ح.هادوي، ا.حیدري، م.ر
آرام بن.امیرخانی، ج

13:00الی 8/11/9212:00



٤٣

Dجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
برنامهمدیریت،زمانبنديدرجدیدموضوعاتبرمروري12628

توالیوتولیدریزي
عملیات

راستیمرتضیکریمی،ناصر
برزکی

12:00الی 7/11/9211:00

22637A Bayesian networks (BNs) approach for modeling
cost of quality (COQ)

مهندسیومدیریت
کیفیت

Vahid Khodakarami,
Farshad Haghi

13:00الی 7/11/9212:00

تامینزنجیرهیکدرگذاريقیمتوارسالدهی،سفارشسازيبهینه32638
قیمتبهوابستهتقاضايدرنظر گرفتنبادوسطحی

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

سرخسی، خجستهمریم
قمی، سیدمحمدتقی فاطمی

کریمیبهروز

15:30الی 7/11/9214:30

ارزیابیفاکتورهايبندياولویتدرکاويدادهتکنیکوفازيمنطقکاربرد42640
)اصفهاناستانفناوريوعلمهايپارك: مورديمطالعه(عملکرد 

وفازيهايمدل
نرممحاسبات

سلطانمحقر، آسیهعلی
مالئی، سودابهمحمدي، منیژه

پارسا

16:30الی 7/11/9215:30

مهندسیومدیریتفازي جهت حل مدلMCDMاز استفادفازيپلیاکشیهعرفی52650
کیفیت

فربد ذوالریاستین، امیررضا 
احمدي کشاورز

9:30الی 8/11/928:30

ها بر ارائه مسئله زمانبندي جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین62658
میناي شرایط 

برنامهمدیریت،
توالیوتولیدریزي

عملیات

آشتیانی، حسین شیخی، بهزاد 
پیام چینی فروشان

10:30الی 8/11/929:30

در Fuzzy Topsisبا روش ERPبررسی عوامل اصلی استقرار سیستم 72659
شرکتهاي تابعه وزارت نیرو

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

پرویز مرادي، لطیف عظیمی، 
محمد رسول جمیار قبادي

12:00الی 8/11/9211:00

/ اتالفمدیریتسازىخودروصنعتدرعملکردارزیايبرايجامعمدلیارائه82670
ووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازيناب

13:00الی 8/11/9212:00صالحیمومنی، مجتبیفرشید



٤٤

Eجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
هايسیستمتحلیلها بر آندینامیکی مصرف انرژي در بخش خانگی و تاثیر یارانهمدلسازي 12689

اجتماعی- اقتصادي
محمدمهدي رجائیان، علیرضا 

کیانیان
12:00الی 7/11/9211:00

گازشرکتدردانشمدیریتاستقراربرفکريواجتماعیسرمایهاثربررسی22702
مشهد

هايسیستمتحلیل
اجتماعی- اقتصادي

هانیهرستگار،علیعباس
فالح صنمیسحرفرحمند،

13:00الی 7/11/9212:00

برنامهوسازيبهینهفازيپوشششعاعومحدودظرفیتمنفرد،تخصیصبامحوریابیمکانمساله32703
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

مهشاد سادات ابطحی، مهدي 
سیف برقی

15:30الی7/11/9214:30

فرزاد موحدي سبحانی، ندا مدیریت پروژهکیفیت با در نظر گرفتن هزینه کیفیت- هزینه-موازنه زمان42711
عاشور

16:30الی 7/11/9215:30

شهرکی، محسنمحمدرضامدیریت پروژهخاکستريمعیارهايوتاپسیسروشهايازاستفادهباپروژهمدیرانتخاب52713
گلوئی

9:30الی 8/11/928:30

وهابازينظریهازاستفادهباهمکاريقرارداددرپویايجریمهتابعتعیین62721
سیستمهايپویایی

هايسیستمتحلیل
اجتماعی- اقتصادي

علیرضاشهانقی،کامران
شالچیمحمدامیننوروزي،
قسمتیرضاطوسی،

10:30الی 8/11/929:30

زنجیرهمدیریتباراندازدارايتامینزنجیرهدرتوزیعریزيبرنامه سازيشبیه72740
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

کبودانی، مولوي، یاسردانیار
شکوهیارسجاد

12:00الی 8/11/9211:00

بندي در کارگاه جریانی با در نظر گرفتن ي دسته و زمانتعیین همزمان اندازه82761
سپاريبرون

برنامهمدیریت،
توالیوتولیدریزي

عملیات

فدکی، مهديسیدمحمد صالح
بیجاري

13:00الی 8/11/9212:00



٤٥

Fجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
دوربین : مطالعه موردي(کاوي هاي دادهتوسعه محصول با استفاده از تکنیک12766

)دیجیتال
/ وکارکسبمعماري

محصولمعماري
12:00الی 7/11/9211:00سیده سیما مدنی، بهروز مینایی

22773Facility location in a three-echelon supply chain
with stochastic demand: a discrete-event simulation
approach

هايسیستمطراحی
خدماتیوتولیدي

Hasan Hosseini
Nasab,
Morteza Elahi,
Hamed Elahi

13:00الی 7/11/9212:00

32783An Investigation of the Mediating Role of Job
Satisfaction between Job Organization and Job
Performance

فاکتورهايمهندسی
وایمنی/ انسانی

شغلیبهداشت

K. Fartash, J. Salehi,
S.M.M. Davoudi,
F.H. Ebrahimi

15:30الی 7/11/9214:30

شرکت : مطالعه موردي(ارائه مدلی فراگیر در مدیریت فرآیندهاي کسب و کار 42786
)سیمان هرمزگان

/ اتالفمدیریت
نابووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازي

16:30الی 7/11/9215:30جواد محمودي

بیشینهوسودکردنبیشینهاهدافباادغامیتولیدریزيبرنامهرویکردیکارائه52806
واقعیو کاربردسازيمدل: تولیدثباتکردن

برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

زارعیان، جبارزاده، رحمانآرمین
قوسیروزبه

9:30الی 8/11/928:30

برنامهوسازيبهینهپیچیدهشرایطوپارامترهاقطعیتعدمحالتدرکنندگانتامینانتخاب62810
درریاضیریزي

خدماتوصنعت

امیر البدوي، سید مهدي 
مصطفوي، فرهاد ایمانی

10:30الی 8/11/929:30

درغذاییموادامنتأمینزنجیرهطراحیدرغیرعاملپدافنداصولازبهره گیري72816
ایران

/ ریسکمدیریت
بحرانمدیریت

اله تبریزي، محبوبه سیف
کریمی، رکسانا فکري

12:00الی 8/11/9211:00

تحلیلرویکردباتامینزنجیرهموجوديسیستمدرشالقیضربهسازيمدل82818
دینامیکی

واحتمالیمدلهاي
صفهايسیستم

امیرعلی عباس زاده اصل، جواد
نعمتیان

13:00الی 8/11/9212:00



٤٦

Gجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
سازمان برق : مطالعه موردي(ها بینی افزایش زمان و هزینه پروژهمدل پیش12819

)اي اصفهانمنطقه
/ ریسکمدیریت
بحرانمدیریت

12:00الی 7/11/9211:00مهدي حمیدي اصفهانی

22821An innovative approach to integrate design of
experiments in simulation

مهندسیومدیریت
کیفیت

M. Elahi,
M. Honarvar,
H. Elahi

13:00الی 7/11/9212:00

تولید:مورديمطالعه(کششی تولیدسیستمبراساسبندياولویتوزمانبندي32831
)خودروقطعات

ویژه(تجربیمقاالت
کارشناسانومدیران
)صنعتی

مهدي اسماعیلی، رسول 
کریمی

15:30الی 7/11/9214:30

/ اتالفمدیریتتولیديشرکتیکدرمورديمطالعه-پرسنلبرعملکردخودکنترلیتاثیر42838
نابووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازي

رضاذوالریاستین، امیرفربد
کشاورزاحمدي

16:30الی 7/11/9215:30

هايسیستمتحلیلاقتصاد ایران با رویکرد پویایی سیستمشناسایی تاثیر نرخ ارز بر متغیرهاي کالن52852
اجتماعی-اقتصادي

زاده، جواد مال مصطفی قاضی
علی پور

9:30الی 8/11/928:30

62855Joint Pricing and Inventory Decisions for
Deteriorating Products under Shipment
Consolidation and Shortage

برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

Arezu Rasuli-
Baghban,
Ata Allah
Taleizadeh

10:30الی 8/11/929:30

72861Pricing and Inventory Decisions of Substitutable
Products with and without Deterioration Assumption

برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

Masoumeh Sadat,
Babaei, Ata Allah
Taleizadeh, Hadi
Banakar

12:00الی 8/11/9211:00

82870Development of Fuzzy Process Capability Indices Pp,
Pkp

مهندسیومدیریت
کیفیت

Soroush Avakh
Darestani,
Mina Nasiri

13:00الی 8/11/9212:00



٤٧

Hجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
ماشینه با Mهاي تکمیل کارها در فلوشاپ جایگشتی سازي مجموع زمانبهینه12877

ايدر نظر گرفتن زمان دسترسی به کارها و هزینه ارسال بسته
برنامهمدیریت،

توالیوتولیدریزي
عملیات

محمد محمدپناه، رضا 
رمضانیان، محمد مهدوي مزده

12:00الی 7/11/9211:00

مهندسیومدیریتمروري بر کنترل همزمان میانگین و واریانس فرآیند با استفاده از یک نمودار 22888
کیفیت

هیوا فاروقی، سعید تنکابنی 
میدانک، سید عابدین دریاباري

13:00الی 7/11/9212:00

هاي مشتریان بندي سفارشسود در مساله پذیرش و زمانسازي مجموع بیشینه32889
با جریمه دیرکرد وزنی

برنامهمدیریت،
توالیوتولیدریزي

عملیات

سمیه گرامی پور، قاسم 
مصلحی

15:30الی 7/11/9214:30

هاي اساسی براي تحلیل شاخصBSC-DEMATELتلفیقی مدلارائه42900
هاي هاي مورد کاوي سایتمورد کاوي سایت: عملکرد در تجارت الکترونی

تجاري ایران

تداومرویکردهاي
کاروکسب

زاده، سید کمال نسرین بیگ
نژادچهارسوقی، آرمان ساجدي

16:30الی 7/11/9215:30

سازمانیساختارصنعتی بادرکارجریانفرآیندو پیاده سازيمدلطراحی52907
ماتریسی

تجربیمقاالت
ومدیرانویژه(

)صنعتیکارشناسان

محسن علوي سیرت، مجید 
اعراب، علی مظاهري

9:30الی 8/11/928:30

اي گروه هاي سرمایهبندي پروژهگیري چند معیاره براي اولویتاستفاده از تصمیم62917
سایپا

/ وکارکسبمعماري
محصولمعماري

10:30الی 8/11/929:30حامد جاللی، مهسا کریمی

مدیریتی درموثرتصمیمگیریهايوریسککمیارزیابیجهتالگوییارائه72935
-ET & BAروش ازاستفادهبابرقنیرويتوزیعصنایع AHP

/ ریسکمدیریت
بحرانمدیریت

حق، منوچهررائیحمیدرضا
گلباباییامیدواري، فریده

12:00الی 8/11/9211:00

ازاستفادهبامدتکوتاهتسهیالتدریافتحقوقیمشتریاناعتباريارزیابی82948
معدنوصنعتبانک:مطالعاتیمورد-تطبیقیفازي-عصبیسیستم استدالل

/ ریسکمدیریت
بحرانمدیریت

سیفبرادران، فروزندهوحید
پورالدین

13:00الی 8/11/9212:00



٤٨

Iجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
روشازاستفادهباحفاريگلپیمانکارانتخابوشناساییمتدولوژيوتئوري12951

17فازهايحفاريپروژه:مورديمطالعه(فازي AHPگروهی و AHPهاي 
)جنوبیپارسگازيمیدان18و

تجربیمقاالت
ومدیرانویژه(

)صنعتیکارشناسان

12:00الی 7/11/9211:00محمود شهرابی

هايسیستمتحلیلبازیهانظریهرویکردباداخلیخودروهايقیمتگذاريمناقشهتحلیلومدلسازي22957
اجتماعی- اقتصادي

فراهانی، مجیدشهرابیمحسن
محمديشیخ

13:00الی 7/11/9212:00

اي و تدریجی در زننده نقطه تغییر پلهعملکرد تخمینهاي گمشده براثر داده32963
هاي خطی چندمتغیرهپروفایل

مهندسیومدیریت
کیفیت

مونا ایوبی، رضا برادران 
زادهکاظم

15:30الی 7/11/9214:30

مهندسیومدیریتسیگماششمتدولوژيوکاويدادههايابزارازتلفیقیرویکرديارائه42965
کیفیت

نورالسناء، سودابه رسول 
میالنلویی، مریم خیراندیش

16:30الی 7/11/9215:30

زنجیرهمدیریتفسادپذیرموادتامینزنجیرهطراحیبرايايمرحلهدوتصادفیریزيبرنامه52968
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

احمدي، مسعودآقافرزانه
ماهوتچی

9:30الی 8/11/928:30

Miniو Stop Watch ،MTM-1زمانسنجی سیستمهايدقتبررسی62979
MOSTدر تولید قطعات داخلی پالستیکی خودرو

/ اتالفمدیریت
ووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازيناب

احسانزاده،سلمانحامد
جمشیديعرفانجمشیدي،

10:30الی 8/11/929:30

بندي تعالی سازمانی و رتبههاي تولیدي در بکارگیري مدل یابی شرکتعارضه72996
هامراتبی دادهمشکالت بر اساس فرآیند سلسله

مهندسیومدیریت
کیفیت

اله زین یار، حجتسجاد شکوه
علیان، حامد زین علیان

12:00الی 8/11/9211:00

در صنایع خودروسازي استان ANPارزیابی چابکی زنجیره تامین با رویکرد 83010
تهران

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

راضیه ملکی، محمدرضا 
معتدل، نورالدین پرندین

13:00الی 8/11/9212:00



٤٩

Jجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
/ اتالفمدیریتتولیدبهینهفرآیندبهدستیابیوضایعاتآزمایشات در کاهشطراحیبکارگیري13019

ووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازيناب

غیاثی، حمیدرضامهديسید
محمدیاري، کریم چرکزي

12:00الی 7/11/9211:00

هاي توزیع برق ایران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل ارزیابی عملکرد شرکت23036
ها در فضاي رقابتیهاي اصلی و تحلیل پوششی دادهمولفه

مهندسیومدیریت
زیستمحیط/ انرژي

هاشم عمرانی، رامین قاري زاده 
بیرق، مقصود سلیمانپور

13:00الی 7/11/9212:00

دادهپوششیتحلیلوبالقوهخرابیحاالتتحلیلوتجزیهازنوینترکیبیروش33038
استوارهاي

مهندسیومدیریت
کیفیت

15:30الی 7/11/9214:30تقویانجلیلینژاد، نیکیعلیعلیرضا

دردوره ايچندتولیدهايسیستمدرموازيماشینهايدردستهاندازهتعیین43053
جانبیقراردادهايوشرایط اضافه کاري

برنامهمدیریت،
توالیوتولیدریزي

عملیات

فریماه کرم، ناصر مالوردي 
اصفهانی

16:30الی 7/11/9215:30

برنامهمدیریت،ابزارتعویضبهینهزمانتعیینبرايریاضیمدلیکارائه53056
توالیوتولیدریزي

عملیات

آبادي، هیوادولتمحسن
فاروقی

9:30الی 8/11/928:30

بهینهتنظیمدرپاسخسطوحوآزمایشتاگوچیطراحیروشهايمقایسه63060
سرچهارمونیپارامترهاي الگوریتم

وفازيهايمدل
نرممحاسبات

محمدرضا والئی، جواد 
بهنامیان

10:30الی 8/11/929:30

WBANپذیري بیماران هنگام پایش بدن انسان با استفاده از افزایش تحرك73064
به کمک مسیریابی چند مسیري

یسنا قنبري بیرگانی، محمد سالمتمهندسی
مهدي سپهري

12:00الی 8/11/9211:00

در مراکز آموزش عالی ERPپیاده سازي موفقیتکلیديعواملشناسایی83071
)دانشگاه تربیت مدرس: مطالعه موردي(

هايسیستم
هوش/ اطالعاتی
سیستمومصنوعی

داده/ خبرههاي

مهدي پورجبار، محمد اقدسی، 
محمد کدخدا

13:00الی 8/11/9212:00



٥٠

Kجایگاه-بخش پوستري
زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف

زمانبندي چند معیاره دروس دانشگاهی با بکارگیري الگوریتم جستجوي ممنوع 13072
مراتبیو فرآیند تحلیل سلسله

تولیدریزيبرنامهمدیریت،
عملیاتتوالیو

اهللا فراهانی، مصطفی روح
زندیه

12:00الی 7/11/9211:00

سنجش اثربخشی سیستم اطالعات مدیریت مجتمع فوالد مبارکه بر اساس 23076
Delone & Macleanمدل موفقیت 

/ اطالعاتیهايسیستم
سیستمومصنوعیهوش
داده/ خبرههاي

13:00الی 7/11/9212:00اهللا احمديمریم وفا، ذبیح

طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم براي تخصیص پویاي پاداش بر مبناي 33090
DEAروش 

ریزيبرنامهوسازيبهینه
هايبخشدرریاضی
خدماتوصنعت

حسین حمیدي، حمیدرضا 
ایزدبخش، محمدعلی 

اللهی، مصطفی سبحان
رضاییجهانگشاي

15:30الی 7/11/9214:30

مدل صف با ظرفیت متناهی و نرخ ورود متغیر بر تعیین تعداد بهینه سرورها در 43104
اساس دو معیار متوسط درجه رضایت مشتري و هزینه کل

واحتمالیمدلهاي
/ صفهايسیستم

هاسیستمسازيشبیه

بهنام بابایی سعیدآبادي، آزاده 
زندي، علیرضا معینی

16:30الی 7/11/9215:30

عاملدخالتباکلعواملوريبهرهمدلوسیلهبهوريبهرهگیرياندازه53123
قیمتبازیافت

بهرهبهبود/اتالفمدیریت
فرآیندهاسازينابووري

افروزمحمدي،محمدعلی
نژادکیانی

9:30الی 8/11/928:30

ناکارآمدیهايبیانوپروژهمدیریتدرسیستمپویاییشناسیبامدلسازي63131
کالسیکرویکرد

فراهانی،شهرابیمحسن پروژهمدیریت
نسیمناصري،امینمحمدرضا
نهاوندي

10:30الی 8/11/929:30

ریزيبرنامهوسازيبهینهمدل چندهدفه ترکیبی مسائل زمانبندي حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو73135
هايبخشدرریاضی
خدماتوصنعت

نثاري، مسعود ابراهیم جان
یقینی، محمد زنوزاده، الهام 

هنري

12:00الی 8/11/9211:00

بینی وضعیت توقف تجهیزات سازي تجهیزات کارخانه به منظور پیششبیه83144
)سالن رنگ شرکت سایپا دیزل: مطالعه موردي(

واحتمالیمدلهاي
/ صفهايسیستم

هاسیستمسازيشبیه

عرفان حسن نایبی، الهام 
حسن نایبی، آرمان ساجدي 

نژاد

13:00الی 8/11/9212:00



٥١

Lجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
ها با در نظر گرفتن جریان نقدینگی و تاخیر در تخمین هزینه پایانی پروژه13148

پرداخت و در فازهاي مختلف پروژه
نوشین یوسفی، مصطفی پروژهمدیریت

ساالري، سعید یعقوبی
12:00الی 7/11/9211:00

کاريحجمنمودنباالنسجهتکارااستعماريرقابتالگوریتمارایه23157
باتامینمرکزچندینداراينقلیهمسیریابی وسایلمسالهدررانندگان
همزمانتحویلودریافت

وتامینزنجیرهمدیریت
خدماتیوصنعتیلجستیک

صیدگر، مرتضیهانی
مهدوي، سید کوالئیان، ایرج

اعظم حکمتیمهدي روهبان، 

13:00الی 7/11/9212:00

برايفروشندهتوسطموجوديمدیریتيیکپارچهمدلیکيتوسعه33159
پذیربهبودوپذیرفساداقالم

وتامینزنجیرهمدیریت
و خدماتیصنعتیلجستیک

15:30الی 7/11/9214:30منا غالمی، محبوبه هنرور

43166A Questionnaire Survey of Tehran Bus Drivers’
Musculoskeletal Health, Work-related Risk
Factors:A Comparison between Ordinary and BRT-
bus Drivers

/ انسانیفاکتورهايمهندسی
شغلیبهداشتوایمنی

S.M. Mortazavian F.,
M. Tavakoli, H.
Shahsavani, A.K.
Bahadori, O. Hadad

16:30الی7/11/9215:30

53182Investigation of relation between organizational
learning with organizational culture and technical
innovation in the operational units of Iran Oil
Pipeline and Telecommunication Company

مدیرانویژه(تجربیمقاالت
)صنعتیکارشناسانو

Ali Ahmadipour,
Ehsan Rezapour
Nikroo

9:30الی 8/11/928:30

63184Using Genetic Algorithm for Single Machine
Scheduling with Earliness/Tardiness Penalties and
Setup Cost

وتولیدریزيبرنامهمدیریت،
عملیاتتوالی

H. Saiedy, M.
Mollashakouri, R.
Pour-Mohammadi,
S.D. Moezi, S.
Ghasem, E. Sedighi

10:30الی 8/11/929:30

وتامینزنجیرهمدیریتنامطلوبکیفیتبااقالمبرايسفارشاندازهتعیینوتأمین کنندهانتخاب73202
وخدماتیصنعتیلجستیک

علیرضاجعفري، سیدعزیزاله
چینی فروشاناللهی، پیامآیت

12:00الی 8/11/9211:00

تعاملازاستفادهباسازمانهوشمنديسطحبهبودبرايچارچوبیارائه83221
BIو BPMشناسانه دو رهیافت هستان

هوش/اطالعاتیهايسیستم
هاوسیستممصنوعی

حمیدرضا رستمی، حسن نعیم 
آبادي، روح اله ابراهیمی

13:00الی 8/11/9212:00



٥٢

Mجایگاه-بخش پوستري
زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف

هاي پذیر بدون توقف با در نظر گرفتن زمانزمانبندي جریان کارگاهی انعطاف13233
نقل سازي و حملآماده

برنامهمدیریت،
توالیوتولیدریزي

عملیات

نیا، بابک سید شهاب مهدي
پور، شیرازي، مصطفی جنتی 

پیمان ورشویی

12:00الی 7/11/9211:00

23241A General Variable Neighborhood Search for Design
Supply Chain Network

هايسیستمطراحی
خدماتیوتولیدي

M. Ghazanfari,
H. Mohammadi,
A.M. Karimi-Majd

13:00الی 7/11/9212:00

کنترل موجودي اقالم فسادپذیر با در نظر گرفتن تعیین قیمت و سیاست بهینه33243
نرخ فساد وابسته به زمان

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

نرگس خانلرزاده، عیسی نخعی 
آبادي، هیوا فاروقی، بابک کمال

یوسفی یگانه

15:30الی 7/11/9214:30

43246A New Model for Simultaneous Optimization of
Production Scheduling and Cutoff Grades in Open Pit
Mines

برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

Ehsan Moosavi,
Javad Gholamnejad,
Majid Ataee-pour,
Esmaeil Khorram

16:30الی 7/11/9215:30

درافزونگیتخصیصمسالهحلبرايسازيشبیهپایهبرکاراروشیکتوسعه53284
تعمیرپذیرهايسیستم

واحتمالیمدلهاي
/ صفهايسیستم

سازيشبیه
هاسیستم

نظرلو، مقصودشقاقیفریبا
عظیمیامیري، پرهام

9:30الی 8/11/928:30

هايسیستمطراحیاستفاده از الگوریتم مورچگانهاي نابرابر با حل مساله چیدمان با مساحت63286
خدماتیوتولیدي

مرتضی کاظمی، سعید 
بذرافشان

10:30الی 8/11/929:30

مهندسیومدیریتسازي مدل سروکوال در ارتباط با خدمات آموزش عالیانطباق و پیاده73299
کیفیت

12:00الی 8/11/9211:00پیرا، سارا موالنیاهیرش گل

امتیازيکارتازبا استفادهسازمانیکارآفرینیعملکردارزیابیبرايمدلیارایه83301
درایرانکاشیصنعتومتوسطکوچکهايشرکتمطالعه موردي:متوازن

تداومرویکردهاي
کاروکسب

رکسانامحمودیان،فاطمه
فکري

13:00الی 8/11/9212:00



٥٣

Nجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
ومهندسیاقتصادبررسی تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر قیمت سهام در ایران13303

مالیمهندسی
آمنه قنبري، عبدلحمید اشراق 

نیاي جهرمی
12:00الی 7/11/9211:00

23567Dynamics of Multi Agent Supply Chain under the
Threat of Disruption

زنجیرهمدیریت
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

Amin
Gharehyakheh,
Mobin Daraie

13:00الی 7/11/9212:00

ازتولیديمحصوالتهايانطباقعدمآمدنبوجوددرگذارتاثیرعواملارزیابی33318
کمیوکیفیدو دیدگاه

مهندسیومدیریت
کیفیت

فتح نیري، امیرامینمجید
پورفاضلیسجادعلی، 

15:30الی 7/11/9214:30

هايسیستمطراحیICDEمسئله استقرار پویاي تسهیالت با کاربرد الگوریتم 43329
خدماتیوتولیدي

عاملی، جبلسعیدمحمد
عرفان زنگنه، سید عرفان 

محمدي 

16:30الی 7/11/9215:30

گیري چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهاي تلفیق تحلیل چند عاملی و تصمیم53332
دانشگاهی 

هايسیستمتحلیل
اجتماعی- اقتصادي

سید حسین رضوي حاجی آقا، 
مقصود امیري، سیده سادات 

هاشمی، مهدي افشار

9:30الی 8/11/928:30

برنامهمدیریت،روشی ابتکاريحل مسئله تولید کارگاهی با اهداف چندگانه به 63337
توالیوتولیدریزي

عملیات

مجید بهزادي، مرتضی کاظمی، 
علیرضا مختار

10:30الی 8/11/929:30

/ ریسکمدیریتنفتیهايفرآوردهبارگیريسکوهايدرHSEممیزي الگويارائه73338
بحرانمدیریت

عزیزي، منوچهرزهرا
جوزيعلیامیدواري، سید

12:00الی 8/11/9211:00

واحتمالیمدلهايسیستمپویاییرویکردباشرکتفروشبرتبلیغاتتاثیرسازيشبیه83353
/ صفهايسیستم

سازيشبیه
هاسیستم

آبادي، شریفمروتیعلی
زارچی، محمدکریمیمحمد

قاسمیفتحی، سپیدهرضا

13:00الی 8/11/9212:00



٥٤

Oجایگاه-بخش پوستري
زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف

13357Mixed Zero-One Programming for Cell Formation
Group Technology

هايسیستمطراحی
خدماتیوتولیدي

S.A. Hashemoghli
Sarvha,
S.M. Hashemi,
I. Mahdavi

12:00الی 7/11/9211:00

بهینهزمانتعییندرآناثرواصلیارزهاينسبتتغییراتزمانیسريبررسی23364
جهت تامین مالی خارجیهايبانکومالیموسساتازواماخذبراي

هاي صنعتیفعالیت

ومهندسیاقتصاد
مالیمهندسی

سید، سالمیالدینمصباح
بخشندههاله،اطیابیمحمد

13:00الی 7/11/9212:00

نوآوري وسازمانییادگیريبردانشمدیریتتاثیربررسیبرايمدلیارائه33378
)آسیابیمهشرکتمورديمطالعه(

ویژه(تجربیمقاالت
کارشناسانومدیران
)صنعتی

مصطفی دلیرپور، مصطفی 
دلیرپور

15:30الی 7/11/9214:30

رویکردي ریاضی فازي به منظور انتخاب استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات 43385
پزشکیتجهیزات 

مهندسیومدیریت
وتعمیراتونگهداري

پایایی

محمد مهدي سپهري، احسان 
نیاعامري، علی سلماس

16:30الی 7/11/9215:30

تداومرویکردهايریزي تداوم کسب و کار در گزینش تامین کنندگانبرنامه53393
کاروکسب

حسن مشهدي، سید محمود 
حافط، سینا شفیع پور، احسان 

عابدیان

9:30الی 8/11/928:30

درسازمانیدانشمدیریتبرايسازوکاريشاگردي؛-استادمدیریتنظام63419
نفتصنعت

/ اتالفمدیریت
نابووريبهرهبهبود
فرآیندهاسازي

10:30الی 8/11/929:30کریمخانیمیثم

پذیري به وسیله آسیبهاي اطالعاتی در مقابل افزایش همبستگی سیستم73422
هاگراف

هايسیستم
هوش/ اطالعاتی
مصنوعی

علی دهقانی، میالد دهقانی، 
صدف شاه حسینی

12:00الی 8/11/9211:00

روشازاستفادهباخارجیمستقیمگذاريسرمایهبرمؤثرعواملتعیین83428
رگرسیون

ومهندسیاقتصاد
مالیمهندسی

طلوعزنگنه، نامدارسودابه
جوانعزیزيالهامفر،امیري

13:00الی 8/11/9212:00



٥٥

Pجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
هايسازماندروريبهرهمحاسبهمبنايعنوانبهافزودهارزشگیرياندازه13435

محورپروژه
ومهندسیاقتصاد

مالیمهندسی
وطنشرافت، احمدابوالفضل

تفتیخواه
12:00الی 7/11/9211:00

رشیدزاده، وحیدرضااحسانسالمتمهندسیپزشکیهايفوریتمراکزیابیمکانبرايجدیدهدفهدوریاضیمدلارائه23453
الکتبحافظقضاوتی، اشکان

13:00الی 7/11/9212:00

زنجیرهمدیریتزنجیره تامینکنندگان در مدیریت ارائه مدلی براي ارزیابی تامین33460
لجستیکوتامین

خدماتیوصنعتی

15:30الی 7/11/9214:30علیرضا عبدي، لیال فضلی

واحتمالیمدلهايپورترمایکلرقابتیاستراتژيدرتاثیرگذارنیرويپنجدینامیکیتحلیل43468
/ صفهايسیستم

سازيشبیه
هاسیستم

الهی، محمدصالحمرتضی
زادوحدتمحمدعلیاولیاء،

16:30الی 7/11/9215:30

تداومرویکردهايمراتب فازيبر بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل سلسله7Mاولویت بندي تاثیر 53471
کاروکسب

فرزانه باقري شاهزاده علی 
اکبري، حسن خادمی زارع

9:30الی 8/11/928:30

عدمشرایطدرمالیاتازبعداقتصاديتحلیلواستهالكروشبهترینانتخاب63475
فازيرویکردباقطعیت

ومهندسیاقتصاد
مالیمهندسی

محمدزاده، خلیلی، هاديسعید
نژادفالحصابرمحمد

10:30الی 8/11/929:30

سازمان فعال در : طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژي؛ مطالعه موردي73485
صنایع فوالد

تداومرویکردهاي
کاروکسب

12:00الی 8/11/9211:00محسن باقرصاد، سحر بهزادي

هاي کیفیت زندگی کاري با رویکرد رهبري اخالقی با بندي شاخصاولویت83487
اياستفاده از فرآیند تحلیل شبکه

تجربیمقاالت
ومدیرانویژه(

)صنعتیکارشناسان

سجاد مزروعی، الهام هنري، 
الهه محموديساز، علی چیت

13:00الی 8/11/9212:00

باسنگینبسیارترافیکهايدرسوزدرونموتورباخودروهاآالیندگیبررسی93506
شدهبهینهترافیکیمدلازاستفاده

مهندسیومدیریت
زیستمحیط/ انرژي

،عامریانبنیمحمدرسول
گودرزيوزیريکیوان

13:00الی 8/11/9212:00



٥٦

Qجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
تداومرویکردهايها؛ آري یا خیر؟؟نیاز به تدوین یک چهارچوب براي بقا و ماندگاري سازمان13496

کاروکسب
علیرضا طالبی مزرعه شاهی، 
احمد ودادي، جالل حقیقت 

منفرد

12:00الی 7/11/9211:00

23512An Integrated Model for Container Terminalsتامینزنجیرهمدیریت
وصنعتیلجستیکو

خدماتی

T. Vanelslander,
Masoud Moharami
Gargari
M. Mohammadpour
Omran,
S.F. Hoseini

13:00الی 7/11/9212:00

باوحاصلهارزشمدیریترویکرداساسبرپروژهيهزینهعملکردبینیپیش33517
فازيزمانیسريازاستفاده

وفازيهايمدل
نرممحاسبات

مهديغیاثی، محمدآذر
آبادي، مصطفیدهعسگري
ساالري

15:30الی 7/11/9214:30

43521A bilevel inventory-routing decision framework under
hybrid uncertain environment

- برنامهوسازيبهینه
دربخشریاضیریزي
وخدماتصنعتهاي

Mostafa Abedzadeh,
Ashkan Malekly

16:30الی 7/11/9215:30

درختروشازاستفادهشغلی باحوادثوقوعبرتاثیرگذارهايمشخصهانتخاب53534
شدههرسرگرسیونیتصمیم

اطالعاتیهايسیستم
ومصنوعیهوش/ 

9:30الی 8/11/928:30میناییعباسی، بهروزسعیده

هاي مدیریت بحران در هنگام زمین ارزه و بهبود عملکرد با تحلیل پویایی63547
متدولوژي پویایی شناسی 

هايسیستمتحلیل
اجتماعی-اقتصادي

نشین، مهدي فریده خوش
باستان

10:30الی 8/11/929:30

پیادهسازيموانعشناساییوساختماندرBMSگیري بکاراقتصاديبررسی73548
آن

مهندسیومدیریت
زیستمحیط/ انرژي

قادرزاده، حامدکرانی،فریبا
کرانیمهدي

12:00الی 8/11/9211:00

/ ریسکمدیریتیابی مراکز درمانی با فرض وقوع ازدحام در شرایط بحرانمساله مکان83569
بحرانمدیریت

13:00الی 8/11/9212:00جمال ارکات، شکوفه زمانی



٥٧

Rجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
مبارکهفوالدشرکتدرمصرفپریدکیقطعاتساالنهمصرفبینیپیش13574

ممدانیسیستم فازيازاستفادهبااصفهان
ویژه(تجربیمقاالت
کارشناسانومدیران
)صنعتی

، قهفرخیکریمیاهللاحبیب
فخریانسهرابی، ایمانمهدي

قهفرخی

12:00الی 7/11/9211:00

وساختمهندسیتداركزمانکاهشرویکردهايوسریعپاسخگويتولید23577
تولید

کریمیحسینمحمد
مجلل،الدینجاللگوارشکی،

نیرومندآزادحسین

13:00الی 7/11/9212:00

33580Evaluation of Parameters Affecting the Agile
Capabilities of the Organization - A case study of two
companies A and B

تداومرویکردهاي
کاروکسب

N. Dehghanian, M.
Dehghanian,
S.M. Homayouni

15:30الی 7/11/9214:30

کمکبهطبرستانریسماهانشرکتدردستیساكبندتولیدتوانافزایش43582
سازي کامپیوتريشبیه

واحتمالیمدلهاي
/ صفهايسیستم

هاسیستمسازيشبیه

سیاوش اوجی، مریم محسنی، 
صدیق رئیسی

16:30الی 7/11/9215:30

مهندسیومدیریتپایدارریلینقلوحملمدلطراحی53610
زیستمحیط/ انرژي

امین جمیلی، سید محمدرضا 
قرشی نژاد، جلیل سلیمی

9:30الی 8/11/928:30

هاي نرم در مشکالت خوابگاه مطالعه کاربردي از بکارگیري متدولوژي سیستم63615
دانشجویی

هايسیستمتحلیل
اجتماعی- اقتصادي

حسین گیتی نورد، حسین 
محمدي، رضا رمضانیان

10:30الی 8/11/929:30

مهندسیومدیریتکاروکسبتعالیمدلسازيپیادهدرمدیریتتعهدنقشومفهومواکاوي73623
کیفیت

برادران، علیرضاوحید
توکلی، اسداللهی، غالمرضا

سعید اسالمی

12:00الی 8/11/9211:00

بااليوپایینوزنینقاطتقریباساسبردهیرتبهجهتجدیدروشارائه83633
فازياعداد

وفازيهايمدل
نرممحاسبات

فرشید مومنی، مجتبی صالحی، 
قدوسیمحمد

13:00الی 8/11/9212:00



٥٨

Sجایگاه-بخش پوستري
زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف

راهکارهايوآشپزخانهمحیطدرکاربامرتبطجسمانیهايناراحتیبررسی13664
)هاي میانسالخانم: خاصمورد(اصالحی 

فاکتورهايمهندسی
وایمنی/ انسانی

شغلیبهداشت

حسناردستانی،ساداتفهیمه
عبدالحمیدنائینی،صادقی
جهرمینیاياشراق

12:00الی 7/11/9211:00

-سازي آنروش تغذیه اقالم به خطوط مونتاژ و مراحل پیادهKDSمعرفی 23681
)گروه بهمن(شرکت بهمن دیزل : مطالعه موردي

بهبود/ اتالفمدیریت
نابووريبهره

فرآیندهاسازي

13:00الی 7/11/9212:00نصیري، مریم احسانیمحمد 

33686Worldwide crude oil consumption considering crude
oil production of I.R. Iran with an econometric
approach

مهندسیومدیریت
زیستمحیط/ انرژي

A. Gharehyakheh,
M. Monjazeb

15:30الی 7/11/9214:30

42828A multi-period location-allocation of organ transplant
centers

,B. Zahiriسالمتمهندسی
R. Tavakkoli-M,
M.S. Pishvaee

16:30الی 7/11/9215:30

52853An Inventory Problem using Threshold Policies for
Rationing and Pricing Decisions

- برنامهوسازيبهینه
درریاضیریزي
وصنعتبخش

خدمات

Mehdi Ahmadi,
Hassan Shavandi

9:30الی 8/11/928:30

عدمشرایطتحتنفتصنعتبرايپایدارتأمینزنجیرهشبکهیکطراحی62893
قطعیت

تامینزنجیرهمدیریت
صنعتیلجستیکو

سید علی ترابی، محمدرضا 
شرافت

10:30الی 8/11/929:30

ریزيبرنامهمدیریت،کارگاهیکارسلولزمانبنديمسئلهدرکارهاتکمیلزمانحداکثرکردنکمینه72954
عملیاتتوالیوتولید

12:00الی 8/11/9211:00کوروش حالت، رضا بشیرزاده

برنامهوسازيبهینهاعتمادجریانباهمراهپیشرو–پیروروندباتامینزنجیرهدرریاضیمدلیک82971
درریاضیریزي
وخدماتصنعتبخش

سمیه اسمعیلی، احمد ماکویی، 
اشکان حافظ الکتب

13:00الی 8/11/9212:00



٥٩

Tجایگاه-بخش پوستري

زمانتاریخنویسندگانمحورعنوانکدردیف
برنامهوسازيبهینهتودرتورزرواسیونباهتلدرآمدمدیریتتصادفیبهینه سازيرویکرد13015

درریاضیریزي
وصنعتهايبخش

خدمات

12:00الی 7/11/9211:00زهرا کریمی، حسن شوندي

23061A Fuzzy Linear Programming for Improvement of
Accident Investigation in Industrial Processes

فاکتورهايمهندسی
وایمنی/ انسانی

شغلیبهداشت

Saeed Zameni,
Ali Azadeh,
Seyed Mohammd
Asadzadeh

13:00الی 7/11/9212:00

ها در شعب هاي داراي تراکم با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهتعیین نهاده33250
هاي تجاري کشوریکی از بانک

هاي تحلیل سیستم
اجتماعی- اقتصادي

عاطفه قرازمند، سروش 
احمدي، اسماعیل نجفی

15:30الی 7/11/9214:30

42601ISO 50001 (energy management) in food industryمهندسیومدیریت
زیستمحیط/ انرژي

Babak Pakbin,
Mahmood Reza
Taheri

16:30الی 7/11/9215:30

طراحی DFXتوسعه تکنسک کالبد شکافی محصوالت رقبا در حوزه ارتقاء کیفی 52620
قطعات

مهندسیومدیریت
کیفیت

9:30الی 8/11/928:30اله، نصیر ناصريمهدي فتح

62684Improved critical-chain Multi-project planning: Using
more realistic assumptions

,Setareh Torabzadehمدیریت پروژه
Siamak Haji yakhchali

10:30الی 8/11/929:30

هاي مجازي با هاي وب در سازماندر ترکیب سرویسارائه روش الگوریتمی 73143
استفاده از تئوري گراف

هايسیستم
هوش/اطالعاتی
وسیستمهايمصنوعی

خبره

مهدي قانعی اردکانی، کوروش 
کیانی، سید محمد مهدي زاده

12:00الی 8/11/9211:00

پارس جنوبی بندي فازي صنایع منطقه ویژه کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه82750
از حیث عمل به مدیریت زنجیره تامین سبز

وفازيهايمدل
نرممحاسبات

زهرا ناجی عظیمی، علیرضا 
پورپویا، احمد قربان

13:00الی 8/11/9212:00



٦٠

تخصصی-هاي آموزشیکارگاهبنديزمان
13:00یال11:30ساعت –صبح - 7/11/92دوشنبه 

مکان سمت دهندگانارائه کارگاهعنوان  ردیف
شهید سالن 

چمران
Associate Partner

M3 management consulting GmbH (Munich,
Germany)

Dr. Wolfgang Lehmann "How to turn brilliant ideas into success" 1

شهید سالن 
بیگیرجب

ریفراگيکارهاراهزانیرهیپاشرکترهیمدأتیهعضوورعاملیمد رادخراسانیمهندس ایمان
مبنايکار بروکسبتداوممدیریتسیستمباآشنایی

ISO 22300استانداردسري
2

16:30یال14:30ساعت  -بعدازظهر- 7/11/92دوشنبه 
مکان سمت دهندگانارائه عنوان کارگاه ردیف

شهید سالن 
چمران

الی 14:30
18:30

قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران
معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی شرکت ارتباطات سیار ایران

TOEمشاور شرکت ارتباطات سیار ایران در پروژه استقرار مدل 

دکتر حمیدرضا نیکوفر
مهندس پیمان دیانی
دکتر بختیار استادي

در TOEدستیابی به تعالی کسب و کار با استفاده از مدل 
شرکت ارتباطات سیار ایران

مدیر کل حراست شرکت ارتباطات سیار ایران3
مشاور شرکت در پروژه استقرار سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

امرمهندس علیرضا پد
رادمهندس ایمان خراسانی

سیستم مدیریت تداوم کسب وکار در شرکت ارتباطات 
سیار ایران

مدیر کل توسعه و تعالی سازمان شرکت ارتباطات سیار ایران
TL9000مشاور شرکت در پروژه استقرار استاندارد

دکتر نادر زندرحیمی
دکتر حجت معینی

سیستم مدیریت کیفیت در شرکت ارتباطات سیار ایران با 
TL9000رویکرد استاندارد 

شهید سالن 
رجب بیگی

PRFمشاور حوزه تخصصی امنیت اطالعات در شرکت  نبويمهندس نیما
اطالعاتامنیتفضايدرکاروکسبتداوم

ISO/IECاستانداردسريمبنايبر 27000
4



٦١

18:30یال16:30ساعت  -عصر-7/11/92دوشنبه 
مکان سمت دهندگانارائه عنوان کارگاه ردیف

شهید سالن 
رجب بیگی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

دکتر سیدعلی ترابی
دکتر علی بزرگی

تامینهايزنجیرهدراختالالتوبحرانمدیریت
کسبتداوممدیریترویکردتجاري و بشردوستانه با

وکار
5

1کالس 
موسسه ملی تحقیقات سالمت رئیس گروه خدمات سالمت،

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و 
صنعت ایران

ابوالحسنیدکتر فرید
پیشواییدکتر میرسامان

سالمتحوزهدرصنایعمهنـدسیکاربـردهاي 6

2کالس  TUVمدیر اجرایی حوزه تخصصی مدیریت ریسک در 
NORD Iran

مهندس ابوطالب گرامی استانداردرویکردباکاروکسبریسکمدیریت
ISO 31000

7

3کالس  مدیر اجرایی حوزه تخصصی سرآمدي سازمانی
TUV Academy

باقريمهندس مصطفی
EFQMسرآمديمدلجدیدویرایشمعرفی 2013 ،

پایدارسرآمديمسیرریزيطرحجدیدجهتراهبرد
8

4کالس 
مدیریت فرایندهاي ایران خودرو

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مهندس بهرام ناجدي

دکتر محمدمهدي نصیري
مدیریت فرایندهاي کسب وکارپیکره عمومی دانش  9

5کالس  TUVمعاون اجرایی  Academy حقگومهندس حسین
وشغلیبهداشتایمنی،مدیریتنوینرویکردهاي

زیستمحیط
10

6کالس  معاون طرح و برنامه شرکت پخش رازيورهیمدئتیهعضو مهندس محسن قانون )AS/RS(اتوماتیکانبارهايبا تکنولوژيآشنایی 11



٦٢

10:30الی 8:30-صبح - 8/11/92سه شنبه 
مکان سمت دهندگانارائه عنوان کارگاه ردیف

شهید سالن 
چمران

TUV NORD Iranمعاون اجرایی بخش صدور گواهینامه  طاهرزادهمهندس معین
استانداردبرمبتنیانرژيمدیریتسیستمکاربرديمرور

ISOالمللیبین 50001:2011
12

شهید سالن 
رجب بیگی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و 
صنعت ایران

حائريدکتر عبدالرحمن
ازگیريبهرهدراتالفمدیریتبرايرویکرديارائه

سازماندرمنابع
13

13:00یال11:00-صبح - 8/11/92سه شنبه 
مکان سمت دهندگانارائه عنوان کارگاه ردیف

شهید سالن 
چمران

مدیر اجرایی توسعه خدمات جدید
TUV NORD Iran

عسگريعلیمهندس علیرضا
ازاستفادهبامحصولکیفیتپیشرفتهریزيطرح

کیفیتمهندسیابزارهاي
14

شهید سالن 
رجب بیگی

فارغ التحصیل دکتراي مهندسی صنایع دانشگاه تهران دکتر بابک جوادي
هايمدلحلبرايرویکردي: دقیقحلهايروش

صنایعمهندسیریاضی
15
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