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1396/4/138:008:20بررسي مسائل حمل و نقل با مالحظات زيست محیطيدکتر اصل حداددکتر اصل حداد بهینه سازی سیستم ها9511244شكیبا یلی1

1396/4/138:208:40رويكرد بیزين در ممیزی قابلیت اطمینان زود هنگام سیستمهای پیچیدهدکتر اصل حداددکتر آقاييبهینه سازی سیستم ها9502094امیر اسحقی چالشتری2

1396/4/138:409:00بررسي تجزيه تحلیل درخت خطای دينامیك با تكنیك بروز رساني بیزيندکتر اصل حداددکتر آقاييبهینه سازی سیستم ها9506324الهه سلیمی3

1396/4/139:009:20مطالعه وبررسي کاربردهای توالي عملیات در بیمارستان هادکتر اصل حداددکتر بشیرزادهبهینه سازی سیستم ها9510354رضا مهدی زاده سارمی4

1396/4/139:209:40مطالعه وبررسي زمانبندی و توالي جريان کارگاهي همراه با انسداد و تأخیردکتر اصل حداددکتر بشیرزادهآموزش محوربهینه سازی سیستم ها9503324سعید پرویزیان5

1396/4/139:4010:00مروری بر ادبیات زمانبندی استوار برای جريان کارگاهي انعطاف پذيردکتر اصل حداددکتر بشیرزادهبهینه سازی سیستم ها9507864مهرداد غفاری6

1396/4/1310:0010:20بررسي مدل های مكانیابي رقابتي در شرايط عدم قطعیتدکتر اصل حداددکتر خوش الحانبهینه سازی سیستم ها9504034سینا جیرانی خامنه7

دکتر اصل حداددکتر خوش الحانبهینه سازی سیستم ها9508184عاطفه فیروزی8
مدلهای تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کنندگان در محیط 

فازی
1396/4/1310:2010:40

دکتر اصل حداددکتر رحمانيبهینه سازی سیستم ها9503244امین پاشا پور9
توزيع محصوالت - بررسي رويكردها و مدل های قیمت گذاری در شبكه تولید

نو و بازيافتي
1396/4/1310:4011:00

1396/4/1311:0011:20بررسي مدل های جامع فازهای آماده سازی و پاسخگويي در شرايط بحراندکتر اصل حداددکتر رمضانیانبهینه سازی سیستم ها9508394میالد قربانی10

1396/4/1311:2011:40بررسي مدل های قیمت گذاری در زنجیره تامیندکتر اصل حداددکتر روغنیانبهینه سازی سیستم ها9509214الهه گودینی11

1396/4/1311:4012:00بررسي مدل ها و استراتژی های قیمت گذاری و تبلیغاتدکتر اصل حداددکتر روغنیانبهینه سازی سیستم ها9506634سید آرمین شریفی12

1396/4/1313:3013:50مكانیابي- بررسي مدل های قیمت گذاری دکتر اصل حداددکتر روغنیانبهینه سازی سیستم ها9521444بیتا خیرخواه13

1396/4/1313:5014:10بررسي مدل قیمت گذاری مسیردکتر اصل حداددکتر روغنیانبهینه سازی سیستم ها9507844رضا عیوضی14

1396/4/1314:1014:30بررسي مسأله مونتاژ انعطاف پذير در سیستم تولید سلوليدکتر اصل حداددکتر غالميبهینه سازی سیستم ها9502024سیده راضیه ارفعی زرندی15

1396/4/1314:3014:50بررسي مسئله زمانبندی پرداخت پروژهدکتر اصل حداددکتر نجفيبهینه سازی سیستم ها9510324مهسا مهاجرین اصفهانی16
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1396/4/148:008:20بررسي مدلهای هماهنگي در زنجیره تامین کاالهای فاسدشدنيدکتر اصل حداددکتر ستاکبهینه سازی سیستم ها9508104نازنین فزونی تلوکی1

1396/4/148:208:40مسئله مسیريابي وسیله نقلیه سبزدکتر اصل حداددکتر ستاکبهینه سازی سیستم ها9508804عسل کریم پور2

1396/4/148:409:00بررسي شبكه های حمل و نقل شهریدکتر اصل حداددکتر ستاکبهینه سازی سیستم ها9505064طاهره دیندار3

1396/4/149:009:20بررسي مسئله مسیريابي وسايل نقلیه برای حداقل سازی انتشار آالينده هادکتر اصل حداددکتر ستاکآموزش محوربهینه سازی سیستم ها9505464مهران رضایی4

1396/4/149:209:40بررسي مسئله مدلسازی زمانبندی چند پروژه ای چند مهارتهدکتر اصل حداددکتر سلمانزادهآموزش محوربهینه سازی سیستم ها9501984میثم ارجمندفر5

1396/4/149:4010:00بررسي شاخص های مؤثر بر رانندگي پرخطردکتر اصل حداددکتر سلمانزادهبهینه سازی سیستم ها9510094کورش مقصودلو6

دکتر اصل حداددکتر سلمانزادهبهینه سازی سیستم ها9504614فاطمه خزائی7
بررسي الگوريتمهای بهینه سازی در طراحي و تولید محصول با رويكرد 

ارگونومي
1396/4/1410:0010:20

1396/4/1410:2010:40مرور ادبیات زمانبندی اتاق عملدکتر اصل حداددکتر شفاييبهینه سازی سیستم ها9509814سید محمد علی مرعشی8

1396/4/1410:4011:00بازيابي زنجیره تأمین در شرايط بحراندکتر اصل حداددکتر شفاييبهینه سازی سیستم ها9506464امید سیردانی9

1396/4/1411:0011:20بررسي کاربرد ابزارهای کنترل کیفیت آماری در حوزه سالمتدکتر اصل حداددکتر شهرياریبهینه سازی سیستم ها9521924سعید مهری قاراب علیا10

EWMA, CUSUM1396/4/1411:2011:40مطالعه کاربرد برآورد کننده های استوار در نمودار های کنترل دکتر اصل حداددکتر شهرياریبهینه سازی سیستم ها9510684شهربانو نصراله پور11

1396/4/1411:4012:00بررسي کاربرد برآورد کننده های استوار در پايش پروفايل های خطيدکتر اصل حداددکتر شهرياریبهینه سازی سیستم ها9521144محمد مهدی احمدی12

1396/4/1413:3013:50مطالعه و بررسي کاربرد برآورد کننده های استوار در تخمین پايايي سیستمدکتر اصل حداددکتر شهرياریبهینه سازی سیستم ها9504024پریسا جهانی علمداری13

1396/4/1413:5014:10بررسي مدل های زنجیره تامین در صنايع لبنيدکتر اصل حداددکتر صفاييبهینه سازی سیستم ها9509484زهرا محمدی14

دکتر اصل حداددکتر صمیميبهینه سازی سیستم ها9511214ساناز یكتازاد15
مروری بر استفاده از ابزار کنترل آماری فرايند در زمینه پايش و هدفگذاری 

مصرف انرژی
1396/4/1414:1014:30

1396/4/1414:3014:50مروری بر کاربرد برآوردکننده های استوار در پايش پروفايلهای خطيدکتر اصل حداددکتر صمیميبهینه سازی سیستم ها9504734فرزاد خوانچه مهر16
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1396/4/138:008:20بررسي مسائل حمل و نقل در شبكه توزيع میوه و مواد غذاييدکتر نجفيدکتر حسیني نژادسیستم های اقتصادی اجتماعي9509934بهمن مظفری1

1396/4/138:208:40بررسي مسائل حمل و نقل در شبكه ارائه خدمات پزشكيدکتر نجفيدکتر حسیني نژادسیستم های اقتصادی اجتماعي9502954شبنم برناکی2

1396/4/138:409:00بررسي رويكردها و تكنیك های مدل سازی در مديريت پسماندهای شهریدکتر نجفيدکتر رحمانيآموزش محورسیستم های اقتصادی اجتماعي9508404الناز قربانی3

1396/4/139:009:20بررسي مدلهای حوزه بهداشت و درمان با درنظر گرفتن شاخص های پايداردکتر نجفيدکتر رحمانيسیستم های اقتصادی اجتماعي9507474سحر عباسی4

1396/4/139:209:40مروری بر مدلسازی يكپارچه مساله توسعه تولید و انتقال انرژی الكتريسیتهدکتر نجفيدکتر رمضانیانسیستم های اقتصادی اجتماعي9504584احسان خرازانی5

1396/4/139:4010:00بررسي جايابي مجدد منابع و وفاداری مشتريان درصنعت هواپیماييدکتر نجفيدکتر رمضانیانسیستم های اقتصادی اجتماعي9509114پریسا گالبی ممقانی6

دکتر نجفيدکتر شهرياریسیستم های اقتصادی اجتماعي9521224صبا باالئی7
مطالعه و بررسي کاربرد مدل های سری های زماني در تحلیل عملكرد 

بنگاه های اقتصادی
1396/4/1310:0010:20

1396/4/1310:2010:40تحلیل سیاست های کالن در امنیت غذايي با رويكرد پويايي سیستمدکتر نجفيدکتر صالحيسیستم های اقتصادی اجتماعي9509604محسن محمدی کپته8

1396/4/1310:4011:00بررسي مدل های مديريت ارتباط با استفاده از شبكه های اجتماعيدکتر نجفيدکتر صفاييسیستم های اقتصادی اجتماعي9507384هما عاطف یكتا9

1396/4/1311:0011:20بررسي ابزار ارزيابي بلوغ مديريت منابع انسانيدکتر نجفيدکتر صفاييآموزش محورسیستم های اقتصادی اجتماعي9510534سید میرعماد میری10

1396/4/1311:2011:40مروری بر کاربرد رويكرد بیز دربرآوردمدل داده های تابلوهاييدکتر نجفيدکتر صمیميسیستم های اقتصادی اجتماعي9510444زهرا میرزایی11

Multi variate Garch1396/4/148:008:20بررسي و مقايسه مدل های جديد دکتر نجفيدکتر ابراهیميمهندسي مالي9505974سیناز ساجدی1

1396/4/148:208:40کاربرد مالي رفتاری در بهینه سازی پورتفودکتر نجفيدکتر ابراهیميمهندسي مالي9509054علی کیانی اسالنی2

1396/4/148:409:00بررسي رويكردهای مختلف تشكیل پرتفوی استواردکتر نجفيدکتر ابراهیميآموزش محورمهندسي مالي9507574مصطفی عبدالهی مقدم ساکلویه3

1396/4/149:009:20بررسي مدل های قیمت گذاری در شرايط ريسكدکتر نجفيدکتر رحمانيمهندسي مالي9408704منا علی کرمی4

1396/4/149:209:40بررسي کاربرد تئوری کاپیوال در بازارهای ماليدکتر نجفيدکتر صالحيمهندسي مالي9510634عقیل نجاتی یزدی5

1396/4/149:4010:00بررسي پديده سرايت مالي و روش های اندازه گیری آندکتر نجفيدکتر صالحيمهندسي مالي9508844پویا کریمی6

دکتر نجفيدکتر صمیميمهندسي مالي9502074امیر آزادی7
مروری بر مسئله انتخاب سبد سرمايه گذاری پويا در چهاچوب تغییرات 

مارکوفي رژيم بازارهای مالي
1396/4/1410:0010:20

1396/4/1410:2010:40رويكردهای بهینه سازی در مديريت صندوق های سرمايه گذاری بازنشستگيدکتر نجفيدکتر نجفيمهندسي مالي9508554مجتبی قنبری8

1396/4/1410:4011:00بررسي و مطالعه مسأله بهینه سازی سبد اوراق قرضهدکتر نجفيدکتر نجفيمهندسي مالي9510984جواد ولیدی9

1396/4/1411:0011:20بكارگیری تكنیك های داده کاوی در مسئله انتخاب سبد سرمايه گذاریدکتر نجفيدکتر نجفيمهندسي مالي9521474پوریا رضایی10
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1396/4/148:008:20(بخش خصوصي)بررسي استراتژی های برون سپاری فناوری اطالعات دکتر علیزادهدکتر آقاييآموزش محورتجارت الكترونیكي9507764آتوسا علیرحیمی1

2
فروغ السادات میرکریم زاده 

تفتی
دکتر علیزادهدکتر آقاييتجارت الكترونیكي9510524

استراتژی های فناوری اطالعات برای استفاده از سیستم های برنامه ريزی 

منابع سازمان
1396/4/148:208:40

1396/4/148:409:00نقش کالن داده در انرژی های نور تجديد پذيردکتر علیزادهدکتر تارخآموزش محورتجارت الكترونیكي9507074سید پوریا صفوی مومنی3

1396/4/149:009:20نقش تكنولوژی اطالعات در انرژی های نو و تجديد پذيردکتر علیزادهدکتر تارخآموزش محورتجارت الكترونیكي9508314اشكان قاضی گری4

1396/4/149:209:40ارائه معماری تكنولوژی کالن داده های سالمتدکتر علیزادهدکتر تارختجارت الكترونیكي9504444مهسا حیدری5

1396/4/149:4010:00تجزيه و تحلیل يادگیری عمیق در کالن داده های درمانيدکتر علیزادهدکتر تارختجارت الكترونیكي9509624الهه محمودی6

1396/4/1410:0010:20تجزيه و تحلیل بیماری سرطان با استفاده از فضای ابریدکتر علیزادهدکتر تارختجارت الكترونیكي9501674آیدا ابراهیمی7

1396/4/1410:2010:40طراحي و پیاده سازی سیستم مشاوره تغذيه با استفاده از موبايلدکتر علیزادهدکتر تارختجارت الكترونیكي9434214محمد جعفری8

1396/4/1410:4011:00مطالعه ی واقعیت افزوده از چشم انداز رسانه های اجتماعيدکتر علیزادهدکتر حسینيتجارت الكترونیكي9502454مینا اکبرآبادی9

1396/4/1411:0011:20بررسي سیستم های توصیه گر اجتماعي بر مبنای پااليش همكارانهدکتر علیزادهدکتر حسینيتجارت الكترونیكي9509754زهرا مرادی رودپشتی10

1396/4/1411:2011:40بررسي اعتبارسنجي اطالعات در شبكه های اجتماعيدکتر علیزادهدکتر حسینيتجارت الكترونیكي9510024فاخره معینی11

دکتر علیزادهدکتر حمیدیتجارت الكترونیكي9507034مهرداد صفاریه12
پرداخت موبايلي و پذيرش کاربران براساس پارامترهای اعتماد و مدل های 

پذيرش فناوری
1396/4/1413:3013:50

1396/4/1413:5014:10عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران به توصیه گرهادکتر علیزادهدکتر حمیدیتجارت الكترونیكي9504044امیر چاوشی13

1396/4/1414:1014:30عوامل تأثیر گذار بر مشتری در بازاريابيدکتر علیزادهدکتر حمیدیتجارت الكترونیكي9507954کیمیا فاضلی14

1396/4/1414:3014:50سیستم های حمل و نقل هوشمند با استفاده از داده کاویدکتر علیزادهدکتر علیزادهتجارت الكترونیكي9504304سیده رامینا حسینی شیروانی15

1396/4/1414:5015:10ربرد داده کاوی در تحلیل داده های تصادفاتدکتر علیزادهدکتر علیزادهتجارت الكترونیكي9506034سونیا ساالری16

دکتر علیزادهدکتر علیزادهتجارت الكترونیكي9508964بختیار کمانگر17
مروری بر روش های پیش بیني و تشخیص سرطان سینه با استفاده از 

روش های داده کاوی
1396/4/1415:1015:30

18
امیرحسین اقاصالحی 

مرزیجرانی
1396/4/1415:3015:50بررسي راه های افزايش کارايي سیستم های پیشنهاد دهنده تجاریدکتر علیزادهدکتر محمدیتجارت الكترونیكي9502404


