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فهرست مطالب

 هوشمند یدتول ینتأم ییرهدر زنج یاتیعمل یزیرو برنامه یطراح

دیوساالر، علی امامی، سعید؛ ؛ابراهیمی، حانیه

 ریزی لجستیک در شرایط عدم قطعیت برای امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزلهبرنامه

 شمس شمیرانی، حسین ؛اتحادی، مرضیه

 یچیدهپ یهاشبکه یبر مبنا یمال یبازارها یلتحل یبرا ییارائه الگو

احمدی، معین ؛احسانی، مریم

یسازحساس ینبا قوان MEWMAبهبود عملکرد نمودار کنترل 

 جلیلی بال، زهرا ؛امیری، امیرحسین ؛حسناحمدی، محمد

 یبرق مصرف ینهبا لحاظ کردن هز یمواز هایینمحور ماش یواستوار سنار یحل مدل زمانبند

شبنم؛ باقری، محسناحمدیان، 

 در سازمان منابع عیتوزگیری درخصوص ارائه مدل تصمیم

 اخروی، امیرحسین؛ حصاری، محمدرضا

کاربرد منطق فازی در رفتار سازمانی با رویکرد آزمون فرض فازی

اخروی، امیرحسین؛ ناجی عظیمی، زهرا

 در یک مطالعه موردییابی مکانها در حل مسائل کاربرد تئوری بازی

 اخروی، امیرحسین؛ حصاری، محمدرضا

  یتیامن یمدافع در باز یروین یینهبه یصتخص یبرا یروش یارائه

 پور، حسن؛ بیگدلی، حمیداسماعیلی، سمانه؛ حسن

ریزی کسری درجه دوم با یک محدودیت له برنامهابرای حل مسبهبودیافته  HSفرا ابتکاری روش 

 درجه دوم

زمایشى
آ نسخه



ب

 اشرفی، علی؛ زارع، آرزو

 هاهای اولیه و ثانویه پروژهریزی پاسخگویی به ریسکهدفه برای برنامه سازی ریاضی دومدل 

 سیرت، مازیاراشنه در، محیا؛ موسوی، سید میثم؛ خوش

 کنندهینمسأله انتخاب تأم یبرا ANPو  یمتلد روش های بر یمبتنیک مدل ریاضی رائه ا

 نسب، جوادفرد، محمود؛ رفیعیاقتصادی

 های خاص تحت فاصله همینگبرای مسائل کوتاهترین مسیر اصالحی روی برخی شبکه جواب بهین الگوریتم

 زاده، بهروز؛ اعتماد، رقیهامیرپور، مهدیه؛ علی

طراحی نمودار کنترل برای پایش فرآیندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول با 

 درنظر گرفتن خطای اندازه گیری

 امیرحسین؛ بیدقی، حسین علی؛ جلیلی بال، زهرا؛ کامران راد، رضاامیری، 

 سبز نیتام رهیزنج  یو چند محصوله برا یروبه جلو/معکوس چند دوره ا مدل یطراح

 طهماسبی، حمزه؛ جمشیدی، کاوه امین

 سازی چندهدفهگذاری با بهینهانتخاب سبد سرمایه

 دامنه، مجیدامینی، سید مرتضی؛ جوادی، ساجده؛ سلیمانی 

 های رگرسیون و تطبیق گشتاورسازی سبد سهام با روشتولید سناریو در مسأله بهینه

 انوشیروانی، زهره؛ هوشمند خلیق، فرناز

ی توسعه محصول جدید  با استفاده از ترکیبی از هاپروژهدر  زمانهممهندسی  مؤثری عوامل بندرتبه

  ی موسرا و مالتی موراهاروش

 رعلیزاد، منصور؛ موسوی، سید میثممه آرامش، سعید؛

های ماتریسی )مطالعه موردی: پردیس فنی و مهندسی داده بر اساسعملکرد محور  تخصیص بودجه

 دانشگاه یزد(

زمایشى
خه آ

نس



ت

 اولیا،  محمدزارع، حسن؛ صالحآزادی، ژاله؛ خادمی

 هاسرویسترکیب متوالی  یبرا ریاضی ؛ مدلیابر دیدر تول های سرویسنهیو انتخاب به بیترک

 آقاجانی، علی؛ فتاحی، محمد؛ پارسامهر، امید

 انههمکار کردیشارژ با رو یهاستگاهیا نیب یرقابت یدر فضا برقی یشارژ خودروها یگذارمتیق

 بختیارزاده، محمدامین؛ جادیان، همافر؛ رضائی خبوشان، بابک

 کالن یهابا دادهی کاربرد یهابرنامه یبرا یابر یرساختیمنابع ز یصتخص

 آرانی، مصطفیامید، مریم؛ قبائیبزرگ

 تعیین عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید با استفاده از رگرسیون خطی فازی

 زاده، الهامبصیری، الهام؛ حسین

 های دانشگاهیسازی زمانبندی درسبهینه

   بصیری، الهام؛ بیگی، سکینه؛ میری، سیده مونا

تسهیالت در بخش توزیع زنجیره تامین در حالت چندمحصولی و مدل سازی و حل مساله مکان یابی 

 چند دوره ای

 بلجه، نگار؛ عموزاد خلیلی، حسین

 ها با خروجی نامطلوبریزی پروژه: رویکرد تحلیل پوششی دادهارزیابی کارایی زمانبندی و برنامه

 خلیفهزاده، محمد؛ شهرکی، علیرضا؛ رستمی مالهاشمی، سید علی؛ خلیلبنی

براساس شاخص بازده برای فرآیند اتو رگرسیو مرتبه اول Modified-RGSگیری سعه طرح نمونهتو

 نژاد، محمدصابر؛ امیری، امیرحسین؛ صالح اولیاء، محمدهاشمی، سیده عاطفه؛ فالحبنی

 AHPو TOPKOR یروشها بیبا ترک یا رهیفروشگاه زنج یاحداث شعبه برا یابیمکان 

 شاملو، زهرا؛ صفائی، مهنازنیا، محمدعلی؛ بهشتی

زمایشى
خه آ

نس
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با توجه به محدودیت  کیفیت عملکرد خانه کیفیت به منظور گسترشو ترکیب برنامه ریزی ریاضی 

)مطالعه موردی: طراحی ساختمان بیمارستان سبز(بودجه 

نیا، محمدعلی؛ باقری، محدثه؛ حسینی، زهرا ساداتبهشتی

در نظر گرفتن تقاضای احتمالی مراتبی بایابی پوشش سلسلهسازی و حل مکانمدل

نیک، مهدی؛ بانکیان تبریزی، بهزادبهنام

سازی بررسی ارتباط اشتیاق شغلی، تعارض کار و خانواده و میل به ماندن در شغل با استفاده از مدل

شمالی(احمر استان خراسانمعادالت ساختاری )مطالعه موردی، جمعیت هالل

نگ؛ معمری، فرزانهشاد، بهربیگی، سکینه؛ اسماعیلی

ارائه ی مدل چند هدفه حمل و نقل زنجیره تامین سبزشرکت خودرو سازی

پاک، نیلوفر؛ نهاوندی، نسیم؛ باقری، بهرام

 تحلیل قرارداد تسهیم ریسک با در نظر گرفتن میزان پایداری به منظور کاهش ریسک زنجیره تامین

 پوربابا، ایمان؛ جمشیدوند، ابوذر

نظریه بازی برای مدل قرارداد تسهیم درآمد در زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن تحلیل مبتنی بر 

ریسک

پوربابا، ایمان؛ جمشیدوند، ابوذر

جواب بهینه فازی مساله برنامه ریزی خطی اعداد فازی

تیبا، فائزه؛ میش مست نهی، حسن

بندی در عملیات برداشت کشاورزیهای زمانتوسعه مدل

 عطاءاله، فرشید؛ اسدی گنگرج، ابراهیم؛ امامی، سعیدجاللت 

های تقویت ریزی بهینه دستگاهکورمیک  برای برنامهو روش مبتنی بر آزادسازی مک MINLPمدل 

 فشار

جمالیان، مهسا؛ هوشمند خلیق، فرناز؛ میرحسینی، سیدعلی

زمایشى
خه آ
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برای دریافت این نوع به منظور افزایش مشارکت مردم  سازماندهی شبکه مراکز سالمت پیشگیرانه

 خدمات

 شمیرانی، حسینجمشیدی، زهرا؛ شمس

 منعطف یسفارش کارگاه ستمیبا در نظر گرفتن س نیتأم رهیزنج یسه سطح یزمانبند

 جوادیان، نیکبخش؛ موعودی، مهزاد؛ مأموریان، رویا

های روشبینی عوامل موثر بر فوت بیماران مبتال به سکته قلبی با استفاده از شناسایی و پیش

 رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی

 اولیاء، محمد؛ لطفی، محمدمهدی؛ نماینده، سیده مهدیهزارع، حسن؛ صالحجوکاردارابی، محمد؛ خادمی

ای مواد خطرناک با در نظر گرفتن ریسک چند وسیله -سازی شبکه توزیع چند محصولیبهینه

 تصادف )مطالعه موردی: کود و سم شیمیایی(

 چگینی، علی؛ شریفی نویسی، محمدمهدی؛ نوبخت، شایان 

 هوشمند کاهش ویژگیبهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های 

 حسن نتاج صلحدار، محمد

 یدو مرحله ا DEA یمدل ها یطبقه بند

 زاده سلجوقی، فرانک؛ جهانتیغ، فریدهحسین

پذیر دو هدفه با در نظرگرفتن حالت های مختلف تحویل و میزان طراحی شبکه زنجیره تامین انعطاف 

 انتشار گاز کربن دی اکسید

 حسینی، سید مهدی؛ فربودی، صدف؛ دیوساالر، علی

 (رانیا ی: بانک ملیمورد یمطالعهشرکت ) یمالوضعیت  اعتبارسنجیدر  یاعداد فاز

 درهمی، ولی؛ رضایی، سعیداولیاء، محمد؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ حسینی، مسعود؛ صالح

 های شارژ سریع برای خودروهای هیبریدی با کاهش آلودگییابی جایگاهمسئله مکان

زمایشى
خه آ
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 حسینی، میثم؛ رحمانی، ارسالن

 AHPسیاست گذاری زنجیره تامین دیجیتال در حوزه کشاورزی دقیق استان مازندران به روش 

 حسینی کردخیلی، سید سینا؛ شیرازی، بابک؛ مهدوی، ایرج

 تأمین زنجیره مدیریت در اشیا اینترنت کاربرد

 آبادی، بهارهحشمتی، حامد؛ فتحی ظلم

 طبقه بندی افراد دیابتی و غیر دیابتی با استفاده از الگوریتم فیشر

 بیان، مهدی؛ گماسایی، ریحانهحق

ذراتسازی ازدحام ریزی دوسطحی کسری خطی با استفاده از الگوریتم بهینهی برنامهلهئحل مس

 شناس، مریمشناس، فاطمه؛ حقحق

های یابی جهت احداث بیمارستانظرفیت -یابییک مدل دو هدفه غیرخطی برای مساله مکان

شمسی ۱۴۲۰تخصصی سرطان در ایران در سال 

شناس، مینا؛ نعمتی، آرش؛ اسدی گنگرج، ابراهیمحق

 کردیبا رویان از قطعات پرسی خودرو مشتر تیرضاموثر بر وامل و تحلیل تاثیر ع ییشناسا

QFD -TOPSIS 

 حنیفی، فاطمه؛ ابویی، محمد حسین

 AHP کاهش ضایعات تولید با استفاده از روش

 پور، سمیراحیدریان، محسن؛ میرقاسم

 های مسیریابی سبز در شبکه های کامپیوتریتحلیل استانداردهای الگوریتم

 حیدریان، محسن؛ درویشیان، فریبا

 های شانس مشترک با رویکرد کاپوالهای دو نفره با محدودیتاستراتژی بهینه بازی

 نوده، زهره؛ باباپورآذر، علیخانجانی شیراز، راشد؛ حسینی

زمایشى
خه آ
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 دارهای وزننشان روی گرافبررسی مسأله آتش

 خدادادی دشتکی، محجوبه؛ دولتی، اردشیر؛ پروین چگنی، مریم

 هامیانه موجود روی درختمسأله معکوس میانه با حفظ 

 خداقلی، منا؛ دولتی، اردشیر

 مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با تکیه بر رویکرد نظریه اختیارات طبیعی

 خطی، ابوالفضل؛ آراسته، عبداهلل؛ پایدار، محمدمهدی

 وارسازی استتأمین حلقه بسته با کارکرد مصرف انرژی و رویکرد بهینهتوسعه شبکه زنجیره

 خواجوئی، امیرعلی؛ باقری، محسن

 های نامطلوبفرمول دوسطحی تخصیص منابع متمرکز در حضور خروجی

 داوطلب علیائی، مصطفی؛ محمودی برام

 میسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ تیریمد

 دباغی زرندی، فهیمه؛ سنگ پهنی، فاطمه

 کیالکترون ی تجارتهادر تراکنش های مالیتشخیص کالهبرداری

 دباغی زرندی، فهیمه؛ نجارزاده، محمدصالح

 های تشخیص جامعه مبتنی بر انواع تشابه و انواع گرافروش

 دباغی زرندی، زهرا؛ کوچکی رفسنجانی، مرجان؛ دباغی زرندی، فهیمه

 هاتحریم ساختار و بازی نظریه

 رضا؛ فضائلی، مجتبیزاده، مهدیدرویش

نامتناهی خطیسازی نیمهدرونی برای حل مسایل بهینهیک الگوریتم جدید مبتنی بر روش نقطه 

 دریائی، فاطمه؛ عطائی، علیرضا؛ اسکروچی، محمدرضا

زمایشى
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بینی شاخص های عصبی بازگشتی به منظور پیشهای اصلی و شبکهارائه مدلی مبتنی بر تحلیل مؤلفه

بورس

زاده، احسان، ملکی، مسعوددوست محمدی، نگار؛ حاجی

استوار با رویکرد بدترین حالت و کاربرد آن در مسئله مسیریابی جریان شبکه سازی چندهدفه بهینه

 چندکاالیی

دولت جاوید، مهدیه؛ خرم، اسماعیل

وری استان یزدهای تمرکز بهبود بهرهکاوی در شناسایی حوزهاستفاده از رویکرد متن

 نیائی، مجیدآبادی، حسن؛ شخصیرجایی شریف

هدفه ماشین های  دوارائه مدل برنامه ریزی ریاضی فازی بر مبنای اعتبار برای مسئله زمانبندی 

سازی وابسته به توالی های آمادهو با در نظر گرفتن زمان موازی همراه با تاثیر زوال کار و یادگیری

 گذشته

رود، امیرزاده پیلهپور، امیر؛ ابراهیمرستمی، محمد؛ صبری

 یبندمساله زمان ها دری فعالیتدهتیاولو نیقوان با شرایط یکسان دربرخورد  یکردهایرو یابیارز

 چندگانه با منابع محدود یهاپروژه

نیائی، مجیدپور، آذین؛ شخصیرشیدی

ارائه مدلی ریاضی برای انتخاب استراتژی توسعه، با در نظر گرفتن الزامات استراتژی

 ناصر؛ فکور ثقیه، امیرمحمدرضایی، زهرا؛ مطهری فریمانی، 

های با روشمشهد  سازمان تاکسیرانیونقل حوزه حمل یاستانداردها یبندتیو اولو ییشناسا

 گیری چندمعیاره فازیتصمیم

کشفی، مهدی، غالمی، عطیهنژاد،مرتضی؛ قنبری، محمد؛ امامینیک، ابراهیم؛ شکراللهی، ملیحه؛ رضویرضایی

)مطالعه موردی: شهر مشهد( GISفازی و  AHP ازبا استفاده ی بحران هاسولهی ابیمکان

نیک، ابراهیم؛ خرقانی، الهه؛ انفجاری، حسینرضایی

زمایشى
خه آ

نس



ذ

 استراپبا روش بوت بندیرتبه و هاداده یپوشش لیتحل کردروی با هاسازمان ینسب ییکارا یابیارز

مشهد( یکنترل پروژه شهردار ی: واحدهاموردی مطالعه)

 ابراهیم؛ دهقان هراتی، زهرهنیک، رضایی

 بندی آموزشیریزی عددصحیح برای زمانهای برنامهتکنیک

 رضائی مبشر، عبداله؛ دربانی، محسن

 دارسازی استوار برای مساله افراز متعادل گراف وزنروش بهینه

 پناه، محمدعلی؛ بیرامی ایناللو، مریم؛ عبداله ابیانه، عاطفهرعایت

 زمانیبا پنجرهوسیله نقلیه  یابیریمس یهدفهدو  مسئلهدر  جذابیت بصریدر نظر گرفتن معیار 

 نژاد، فاطمه؛ دیوساالر، علی؛ اسدی گنگرج، ابراهیمرفیع

 محاسبه شاخص وینر و هاراری برای درختان با استفاده از دنباله بخش ها

 جابر؛ قدس، مسعود ی،طوس یرمضان

 شاخص زاگرب در گراف های فازیویژگی های 

 رمضانی طوسی، جابر؛ قدس، مسعود

 ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال

 رنجبر، فرزین؛ نعمتی، فروغ؛ فرهمندیان، وحید

ی و تکنیک مال یوضع موجود با استفاده از ابزارها ییکاال با در نظر گرفتن کارا عیشبکه توز یطراح

 هاتحلیل پوششی داده

 اسماعیلی، حسن روبین، الهه؛ سیداصفهانی، میرمهدی؛

 های خطیسازی ریج تحت محدودیت تصادفی با خطاهای دارای توزیع بیضوی در مدلبهینهمسئله 

 جزئی

 روزبه، مهدی؛ معنوی، منیره
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   ها در شهرسازیکاربرد انواع بازی

 ضمیر، شیما؛ جانی، مهساروشن

 بیماری تیروئیدجهت تشخیص  روش ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم هارمونی

 ،مریماللهیفرخادی، رویا؛ سالک لطفیزارع

–سازی پروانه بهینه الگوریتم کمک به اشیاء اینترنت در هاداده تجمیع یک روش آگاه از انرژی برای

 آتش

 فرخادی، رویا؛ ایازلو، پروانهزارع

تصمیمارزیابی معیارهای موثر بر مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از تکنیک های 

در شهرستان بجنورد گیری چند معیاره

 نیا، محمدعلیزارعی، مجتبی؛ موسوی خسروی، سیده مریم؛ بهشتی

مدل برنامه ریزی لجستیک برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله

 شمیرانی، حسینشمسزمانی، حامد؛ 

 k-سازی و فراابتکاری جایا برای بهبود خوشه بندیارائه روشی با استفاده از الگوریتم بهینه

 ترین همسایگی متقابلنزدیک

پور، صالحکار، مصطفی؛ منتظر، سپیده؛ سلطانسبزه

-k م استفاده از الگوریتم توسعه یافته فرا ابتکاری گرگ خاکستری برای بهینه سازی الگوریت

ترین همسایه به منظور تشخیص نفوذ به شبکهنزدیک

 کار، مصطفی؛ منتظر، سپیدهسبزه

های متمرکز مراکز علمی کاربردی با استفاده از یک مدل دو هدفه فروشنده بازرسی متوازن آزمون

گرد چند گانهدوره

 سپاسیان، علیرضا؛ نعمتی، محمدحسین

تامین سبز رقابتیفروش با محدودیت بودجه در زنجیرهخردههای بهینه دو مطالعه استراتژی
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 ستاک، مصطفی؛ تالفی، حسین

 ای تاپسیس انتخاب و رتبه بندی کنتورهای آب با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه

 نژاد، مهدیزاده، احمد؛ نخعیسرتیپ

مسایل چند هدفه بازه  بررسی حل روشهای مسایل برنامه ریزی خطی بازه ای و معرفی یک روش حل

 ای با رابطه ترتیبی قابل قبول در فضای برداری

 دادی، مهدیسرگزی، مریم؛ اهلل

 باداده نامطلوب ارزیابی کارایی غیر محدب در تحلیل پوشش داده ها

 زاده سلجوقی، فرانکسرگلزایی مقدم، فاطمه؛ حسین

سفارش با در نظرگیری چند قلم کاال ارائه مدل ریاضی یکپارچه انتخاب تامین کننده سبز و تخصیص 

 و تامین کنندگان مختلف با محدودیت کیفیت و تقاضای وابسته به قیمت

 سروری غیاث آبادی، فاطمه؛ عسکرپور، حمیدرضا

 یابی هاب چندگانه با در نظر گرفتن زمان و هزینة تغییر حالت انتقالیک مسئله مکان

 نیا، گلسا؛ مصلحی، قاسمسروش

 طرفه خودرو برقیگذاری یکجایی در سیستم اشتراکریزی پرسنل جابهسفر و برنامهگذاری قیمت

 پور، لیلی؛ رضایی، بابکسمیع، سپیده؛ نیک

 گیری فازی مردد برای انتخاب شریک تجاری در سازمان مجازیاستفاده از فضای تصمیم

 آبادی، محسننیکشامبیاتی، هانیه؛ شفیعی

 سازی استوارهای وابسته به زمان با رویکرد بهینهشبکهترین گره در یافتن حیاتی

 شریفی رسولی، الهام

بینی هزینه پروژه با استفاده از تکنیک مدیریت ارزش کسب شده و نمودارهای کنترلی در بهبود پیش

 محیط فازی
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 نیک، ابراهیمشکراللهی، ملیحه؛ رضایی

درمان سکته مغزی ایسکمیک )مطالعه موردی:استفاده از داده کاوی برای تحلیل عوامل اثر گذار بر 

 شهرتهران(

 شکری، مریم؛ سقایی، عباس

ها؛ مطالعه تحلیل پوششی داده SBMسنجش کارایی با درنظرگرفتن خروجی نامطلوب در مدل 

 موردی خطوط هوایی ایرانی

 شیرازی، فاطمه؛ محمدی، عمران

ماشینه با در نظر گرفتن سیاست ارسال پذیرش و زمانبندی سفارش در محیط جریان کارگاهی دو 

 کنندهای و انتخاب تأمیندسته

 صادقی، رویا؛ مهدوی مزده، محمد

سیاست گذاری  زنجیره تامین دیجیتال در صنعت مفتول ایران )مطالعه موردی شرکت سیم آبدیده 

 بشل(

 صادقی، لیلی؛ شیرازی، بابک؛ مهدوی، ایرج

استفاده از کارایی متقاطع با بازده به مقیاس متغیر  در تحلیل  بندی و انتخاب بهترین گزینه بارتبه

 هاپوششی داده

 صادقی گاوگانی، صبا

 رویکرد منطق فازی در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری

 زاده، حمیدرضارزم، زهرا؛ یوسفصبری

 بینی ابتالی مغزی در بیماران مبتال به لوپوس سیستمی منتشرهپیش

 فرد، امید؛ صاحباری، مریمسلیمانیصبور، منصوره؛ 

 شانس تیفازی محدود کردیبا رو دارو نیتام رهیشبکه زنج زییربرنامه

 پور، ناعمهصفائی اردکانی، فرهاد؛ زرین
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هاتیفعال یسپاربرون یپروژه با استفاده از مزایا یارائه مدل چند هدفه زمان بند

صفائیان، سهیل؛ مردان، احسان

توسعه پایدار کاربردی از رویکرد  هایآرمانطراحی مدل پایداری صنعت نفت ایران مبتنی بر 

(ISMمدلسازی ساختاری تفسیری )

 صمدی فروشانی، مرضیه؛ ربیعی سروندی، نیما

چارچوب مداخله سیستمی  (SASD)پویایی سیستم -فرا ترکیب آشکارسازی مفروضات استراتژیک

چند پارادایمی در حل مسائل پیچیده سازمانی-چندگانه

زاده، مهنازصمدی فروشانی، مرضیه؛ حسین

های شبکهمقصد از شمارش حجم ترافیک در کمان-تخمین ماتریس مبدأ

زاده طهرانی، حسین؛ فتحعلی، جعفرنگار، سجاد؛ قاسمصنعت

نقطه درونی کارمارکاربرای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی الگوریتم های جدید بر اساس روش 

محدب

زاده، سارا؛ نویدی، حمیدرضا؛ ملک، عالءالدینطهماسبی

ریزی خطی معکوس تحت فاصله منهتنمسأله برنامه

 طیبی، جواد؛ بیگدلی، حمید

مالی و مسیریابی ظرفیت دار سبز دوسطحی با تقاضای احت -یابیارائه و حل یک مدل دوهدفه مکان

اپسیلون -در نظر گرفتن پنجره زمانی با روش محدودیت

 عابدیان، محمد؛ امینی، حامد؛ هنرور، محبوبه

تصمیم گیری یکپارچه جهت سفارش قطعات و زمانبندی کارها در سه سطح از زنجیره تامین

 عاطفی، فرشته؛ احمدیان، شبنم؛ باقری، محسن

دوبخشیهای مسأله بهبود تطابق بیشینه روی گراف 

عامری، کوثر؛ دولتی، اردشیر؛ خداقلی، منا
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مبتنی بر روش نیوتن سازی فازیحل مسائل بهینه

عباسی بهارانچی، افروز؛ اکبری، زهره

در صنایع مختلف بازار بورس ایران (CVaRتخمین و پیش بینی معیار ریسک پورتفوی )

زاده، احساننژاد، امیررضا؛ حاجیعبداله

جلوی پایدارتأمین سبز روبه ها در زنجیرهفروشیتعداد خردهتأثیر میزان 

طهماسبی، حمزه؛ ارزه، مریمنژاد، آزاد؛ امینعبداله

یک روش تخمین هزینه تکرار شونده گروهی فازی برای فرآیند توسعه محصول جدید بر مبنای 

مفاهیم مدیریت پروژه

عظیمی، فرزاد؛ مهرعلیزاده، منصور؛ موسوی، سید میثم

سازی الگوریتم آزادسازی الگرانژ در مدل مسیریابی سبزپیاده

زاده، عرفان؛ عابدیان، محمد؛ خونساری، محمدمهدیعلی

 تیریارزش حاصله ی فازی و مد تیریپروژه با تلفیق تکنیک مد نهیزمان و هز تیوضع یابیارز

سکیر

عنبرزاده، سیدرسول؛ نادرشاهی، محدثه

مطالعه ی )(PMO)پروژه یریتدفتر مد یاثربخشکارایی و کلیدیعوامل شناسایی و اولویت بندی 

موردی پروژه قطارشهری کرمانشاه(

عنبرزاده، سیدرسول؛ نادرشاهی، محدثه

بررسی و تحلیل مراحل اجرای مسئولیت اجتماعی

 عندلیب اردکانی، داود؛ طغرالجردی، عارف

در زنجیره تأمین )مطالعه  QFDو AHPهای کنندگان بر اساس ترکیب تکنیکفرآیند انتخاب تأمین

 گیالن( موردی: کارخانه فوالد آناهیتای

طلب، غالمرضا؛ داغبندان، الهیار؛ تقوی الکانی، میالدآزاد، مائده؛ شجاعغالم
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: یمطالعه مورد ر،یفسادپذ یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج یساز نهیبه یبرا یاضیارائه مدل ر

 محصول خرما

 سعیده؛ قریه میرزایی، مهرانغالمی، 

 یاضیر یزیدرچارچوب برنامه ر رانیا یعیگازطب یها شگاهیپاال یعملکرد اکولوژ

 غیاثی، مجتبی؛ مکاری، مسعود

سازی ازدحام ذرات سازی ازدحام ذرات، یادگیری جامع بهینههای بهینهبررسی و مقایسه الگوریتم

 ذراتسازی ازدحام ویادگیری جامع پیشرفته بهینه

 فخارزاده جهرمی، علیرضا؛ نیکبخت، مریم؛ کریمی، زینب

 هادر تحلیل پوششی دادهدار گیری شعاعی نیمه جهتاندازهبررسی و کاربرد مدل 

 فخارزاده جهرمی، علریضا؛ نیکبخت، مریم؛ عباسی، زهره

نظر گرفتن نرخ مالیات کربنطراحی زنجیره تامین حلقه بسته سبز تایر با در

محمدباقر؛ منصوری، انسیه؛ تدارک، ثمین؛ منصوری، فاطمهفخرزاد، 

با درنظرگیری توالی عملیات تحت سیستم فلوشاپ  یله زمان بندامس کی یبرا یدو سطح مدل

 ای و حمل نقلدسته

اسالمی، سیدعلیالدین، زهره؛ شرففخرزاد، محمدباقر؛ پیرنجم

های جایگشتی با ورود غیرهمزمان و مجاز کرد در فلوشاپکرد و دیرحداقل کردن کل مدت زمان زود

 بودن بیکاری

گشاده، صهیبفخرزاد، محمدباقر؛ صبوری تفت، سپیده؛ دست

ارائه مسئله زمانبندی با در نظر گرفتن محدودیت انسداد در فلوشاپ سفارشی

گشاده، صهیبفخرزاد، محمدباقر؛ جهرمی، سمانه؛ دست

با ارسال گروهی کارها و درنظرگیری محدودیت پردازش بندی فلوشاپ ترکیبی بررسی مساله زمان

 گروهی کارها
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 فخرزاد، محمدباقر؛ منصوری تفت، نادیه السادات؛ عابدیان، محمد

 ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی حمل و نقل عمومی با استفاده از تعویض انواع وسایل نقلیه

 محسن قربانیان، زهرا؛ گلبوئی موسوی، ریحانه سادات؛ باقری،

 موردی مطالعه نشگاهی: یکدادروس  یمانبندز مسئله ایبر صفر و یک ریاضی لمدارائه یک 

قزوینی، نیلوفر؛ کریمی، حسین

یابی تسهیالت با در نظر گرفتن احتمال تخریب یکپارچه مکان وطراحی شبکه امدادرسانی استوار 

 هاگاههسازی پنا

 محمدصادققشقایی، انسیه؛ دستوره، محمد؛ سنگری، 

 تأمینمتقاطع در زنجیره یانبارها یابیریمس -یزمان بند کپارچهی یسازنهیبه

 قالوند، آرزو؛ حسینی، سیدرضا

 رابطه ی وزنی تولید میانی شبکه ای دو مرحله ای و تفسیر آن

السادات؛ فالح جلودار، مهدی کارگر، فرح

درآمد هتل با فرض رفتار انتخابی  سازی کنترل تودرتوی مجازی مسئله مدیریتسازی شبیهبهینه

 مشتری

 کریمی، زهرا؛ شوندی، حسن

 سازی قیمت های پایه مسئله مدیریت درآمد هتل با فرض رفتار انتخابی مشتریسازی شبیهبهینه

 کریمی، زهرا؛ شوندی، حسن؛ جنت، داود

 ارائه مدل دو سطحی برای بازارهای تبادل اطالعات سالمت با لحاظ کردن قیمت

 کریمی، شهناز؛ محمودی، انور

ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده برای چهارچوب جدید طراحی یک 

 شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار در شرایط غیرقطعی

 رضا؛ پسندیده، سید حمیدرضاکالنتری خلیل آباد، امین

 چابک-آورتاب-تامین کننده پایدارارائه ی یک مدل مفهومی برای مساله انتخاب 

کمالی، محمدرضا؛ مهدوی، ایرج؛ شیرازی، بابک
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 گذاری چند هدفه با عدم قطعیت در بتاحل مسئله انتخاب سبد سرمایه سازی ومدل

 گرانمایه، امیرکیان؛ نجفی، امیرعباس

 ایرانو پژوهش های صورت گرفته بر مبنای آنها در  روشهای نمره دهی اعتباری مشتریان

گلدانی، مهدی

 مقایسه روشهای اعتبارسنجی مشتریان و نحوه انتخاب روش بهینه

گلدانی، مهدی

گذارانمندی سرمایه: تاکیدی بر رضایتریسکچرخه عمر و مدیریت 

 لطفی، محسن؛ عامری، مجید

گستردههای تریاژ در مراکز درمانی موقت در حوادث با تلفات مدل تخصیص منابع امدادی برای گروه

  گر، مهجبینلطفی، محمد مهدی؛ آرزه

 همزمان سازی مجانبی رده ای از سیستمهای پیوسته و تاخیردار با استفاده از کنترل تطبیقی

 محمدزاده، زهرا؛ محمودزاده وزیری، اسداله؛ عازمی، اسد؛ ربیعی مطلق، امید

پذیر برای تحویل و انعطافونقل دو سطحی با در نظر گرفتن پنجره زمانی مسیریابی ناوگان حمل

 دریافت کاال به صورت همزمان

 مقدم، رضامحمدزاده، سعید؛ توکلی

 جامع میانه ناخوشایند معکوس-pیابی دار برای مدل مکانخفاش جهت الگوریتم

 زاده، بهروز؛ افراشته، اسماعیلمحمدی، سپیده؛ علی

 گرادیان میانگین تصادفییک روش گرادیان تصویری برای 

 محموداوغلی، مریم

 ای از معادالت  تأخیرییک روش عددی کارا  برای رده

 اسکندری، محمدهادیمحمودی، مصطفی؛ قوتمند، مهدی؛ نوری

 یابی حداکثر پوشش در حالت شعاع فازیهای فراابتکاری برای حل مسئله مکانمقایسه الگوریتم
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 مختاری، ناهید؛ شاهوار، حمید

 ها و جدول زمانبندی هفتگیامتیاز آن بر اساسبهینه دبیران  یازماندهس

 نژادمفرد، محمدمخدومی، محمد؛ علی

 کنندگانی تامینتولید و پذیرش سفارش تحت عدم قطعیت عرضهریزی یک مدل یکپارچه برنامه

 راد، رضامردان، احسان؛ خدامی، سیدحسین؛ کامران

 هواییوخطرناک در حضور جبهه آبونقل مواد کاهش ریسک حمل

 زاده، حمیدهنژادمفرد، محمد؛ نسبمعمر، مهدی؛ علی

 سازی خطی ریج محدودشده تصادفیبهینه

 معنوی، منیره؛ روزبه، مهدی

 ریزی شبکه مراقبت بلند مدت با در نظر گرفتن عدالترویکرد یکپارچه برای برنامه

 شمیرانی، حسینآبادی، صبا؛ شمسمعینی نجف

 کننده فازیبا استفاده از کنترل هوشمند سازی الگوریتم شاخه و قید حل برنامه ریزی خطی صحیح

 مغاری، سمیه

سنتز رفتاری  بندی لیست برای بهینه سازیو زمان ETI-GAالگوریتم ژنتیک ترکیبی مبتنی بر 

 مدارهای دیجیتال

 مغاری، سمیه

 رایی متقاطعوزن در ارزیابی کاتعیین 

 فاطمه؛ احسنی طهرانی، حجت مقدم،

؛ Fuzzy Bow Tieزنجیره تامین با استفاده از روش ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک تامین کنندگان در 

 مطالعه موردی: صنایع الکترو موتورسازی

 نسب، حسنزارع، حسن؛ فخرزاد، محمدباقر؛ حسینیملکی، حامد؛ خادمی
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 تعیین شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور خروجی های نامطلوب

 ملکی، سمیرا

 های عصبی عمیق به منظور پیش بینی قیمت نفت خام برنت ارائه مدلی مبتنی بر شبکه

 محمدی، نگارزاده، احسان؛ دوستملکی، مسعود؛ حاجی

ریزی یکپارچه شبکه تسهیالت سالمت جدید جهت برنامه CVaRارائه مدل امکانی استوار مبتنی بر 

 سلسله مراتبی وتخصیص منابع انسانی

 ابارشی، آذرپور،فرناز؛ رستاقی، مهسا؛ برزینملکی

با  همراه چند هدفه کارگاهی انعطاف پذیر یبندزمانالگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله  ارائه

 اضافه کاری با در نظر گرفتنت مونتاژی المحصو

 ممشلی، فائزه؛ مختاری، قاسم

 کیفیت پروژه با در نظر گیری امکان اجاره منابع-هزینه-موازنه زمان مدل ریاضی

 نژاد، سیدجوادعلی؛ نجفی، امیرعباس؛ حسینیمهرعلی، 

ی در ستیز هاینمونه یآورجمع هینقل لیوسا یابیریو مس بندیزمانتوسعه مدل ریاضی برای مسأله 

 های سالمت خانگیمراقبت

 زاده، محمد؛ اسدی گنگرج، ابراهیم؛ دیوساالر، علیموسی

 سازی ترکیبیاتی به کمک تجمیع قیودبهینه

 محبی، پریساسیدعلی؛ وقفی میرحسینی، 

با نقش میانجی مدیریت فرآیند  پایدار تأمین زنجیرۀ مدیریت واکاوی تأثیر نوآوری و فشار مشتری بر

 پایدار: مطالعة شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه

 نادرشاهی، محدثه؛ ترک، سمیه

)مطالعه ی  دیمتل فازیبا بکارگیری  یعمرانی پروژه ها تیبرموفقموثرعوامل  وتعیین ییشناسا

 موردی پروژه قطارشهری کرمانشاه(
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 نادرشاهی، محدثه؛ عنبرزاده، سیدرسول

تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار بهینه خریدهای داخلی و خارجی در شرکت فوالدآلیاژی ایران

زاده اردکانی، علی؛ اسالمی، الهامنادی

ی موردی مدارس غیرانتفاعی ابتدایی )مطالعهارزشیابی نظام ارزیابی کیفی توصیفی در مدارس 

شهر اصفهان( ۲دخترانه ناحیه 

زاده اردکانی، علی؛ معتمدی، زهرانادی

بررسی وضعیت تکنولوژی درکیفیت سیستم آموزشی مدارس متوسطه دوره اول )مطالعه موردی: 

بروجن( مدارس دوره متوسطه اول شهر

ی، مریمزاده اردکانی، علی؛ اشراقیان بروجننادی

ابرکره جداکننده دوتایی ماشین بردار پشتیبان با رویکرد حل مساله اولیه تسریع عملکرد

نجاتی، سارا؛ نویدی، حمیدرضا؛ رزاقی، محمد

کرونری قلب با  عروق بینی و ارزیابی بروز آریتمی فیبریالسیون دهلیزی در جراحی پیوندپیش

های داده محوررویکرد مدل

نژاد، محمدصابرزارع، حسن؛ هداوندی، اسماعیل؛ فالحخادمینجاریان، مهیار؛ 

بینی بیماری قلبیکاوی برای پیشبندی دادههای طبقهتجزیه و تحلیل رویکرد الگوریتم

نژاد، محمدصابرزارع، حسن؛ هداوندی، اسماعیل؛ فالحنجاریان، مهیار؛ خادمی

کننده تمام جمع سازی یکطراحی و بهینهی چند هدفه برای ابتکار های فراالگوریتماستفاده از 

بیتیتک

 اشرفی، مصطفی؛ محمدی اسفهرود، صادق؛ ظهیری، سیدحمیدزادهنجف

بندی و تعیین اندازه دسته سفارشاتارائه یک مدل ریاضی چندهدفه زنجیره تامین به منظور زمان

 طاهر، فائزهنجم، هانیه؛ پایدار، محمدمهدی؛ متولی

همبند: معرفی، مدلسازی و الگوریتمبندی مساله بسته
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 نجومی، احمد؛ دولتی، اردشیر

 هاارزیابی اعتمادپذیری برای شبکه چندپخشی کد شده با پارامترتاخیر تصادفی روی کمان

 نعمتی، فروغ؛ رنجبر، فرزین؛ فرهمندیان، وحید

بندی و خوشههای اجتماعی با استفاده از سازی نفوذ در شبکهی بیشینهحلی برای مسئلهراه

 استراتژی پایدار تکاملی

 نوری، سعیده؛ نویدی، حمیدرضا

 دهی فاکتور تمایزمیانگین با استفاده از رویکرد وزن Kافزایش دقت و سرعت خوشه بندی 

 نوری، سعیده؛ نویدی، حمیدرضا؛ نجاتی، سارا

 متفاوتمساله زمانبندی چندمالقاتی بیماران در مراکز درمانی با ارائه دهندگان خدمت 

 نیستانی، طوبی؛ امامی، سعید؛ اسدی گنگرج، ابراهیم

ی باالنس حجم کار ریدر نظرگیابی، مسیریابی پسماندهای خطرناک با مکان چندهدفهارائه یک مدل 

 و پنجره زمانی

 نیکوبین، علیرضا؛ ربانی، مسعود

 های تأمینمدیریت ریسک اختالالت و توسعه پایدار زنجیره

 آراسته، عبداهلل؛ پایدار، محمدمهدیهاشمی، سیدرضا؛ 

 پذیرای انعطافحل مسأله زمانبندی کارگاه باز در شرایط نگهداری دوره

 فرد، نیلوفر؛ لطفی، محمدمهدیهدایتی

 بندی خط رنگیزمانمسأله الگوریتم ابتکاری کارا و سیستم پشتیبان تصمیم برای 

 محمدی، عمرانواعظ، پریناز؛ صبوحی، فاطمه؛ بزرگی امیری، علی؛ 

 براساس طرح تعالی مدیریت رتبه بندی مدارس متوسطه در AHP/DEA کاربرد رویکرد تلفیقی

 یعقوبی، مریم؛ اقبال، اسما
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 هاکمک مفهوم فازی وتحلیل پوششی دادهها به ابرکارایی برای رتبه بندی گزینه هایمدل

 یعقوبی، مریم؛ اقبال، اسما

HHC-PSS : درمانی در  -یمراقبتخدمات رویکرد زمانبندی پروژه با منابع محدود در حل مساله

 منزل

 زاده، حمیدرضا؛ سابقی، نرجسیوسف
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