
 
 بسمه تعالی 

 سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات آنالین برنامه سخنرانیهای 

 دانشگاه صنعتی شاهرود - 1399شهریور   19الی   16

 

 صبح          9الی     8  ساعت     ،  1399/ 16/6شنبه  یک

 مراسم افتتاحیه کنفرانس 

 

 سخنرانیعنوان  ارایه دهنده نام  زمان ارائه  16/6/1399یکشنبه 

سخنرانی های 

 عمومی 

 

 مسئولین جلسه 

دکتر ایرج  -1

 مهدوی

دکتر حجت   -2

 احسنی طهرانی 

نظام الدین دکتر  9:30الی  9

 مهدوی امیری 

A competitive inexact non-monotone 
filter sequential quadratic programming 

algorithm 

 توکلی مقدم رضا دکتر  10الی  9:30
Matheuristics: Mathematical 

Programming-based Meta-heuristic  
Algorithms for Optimization Problems 

الی   10

10:30 
 ی هنر و علم چاپ مقاالت علم طلوع مهدی دکتر 

الی   10:30

11 

سلیمانی  مجید دکتر 

 دامنه 
Value function and value efficiency 

الی   11

11:30 
 گالره  شاهین دکتر

کمک  عیشبکه توز یهاب در طراح ی ابی مساله مکان

در   یآوارگان سور یبشر دوستانه سازمان ملل برا  یها

 سرتاسر لبنان 

 

 

 



 

 

 

 

 

   و چند هدفه  :                بهینه سازی غیر خطی  16الی   14ساعت       ،  1399/ 16/6یکشنبه  

 *  کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

 مسئولین جلسه 

دکتر نظام -1

الدین مهدوی  

 امیری 

دکتر مهرداد   -2

 غزنوی 

   فرد ینیزهره ام

An Adaptive Descent Extension of the 
Polak-Rebière-Polyak Conjugate Gradient 

Method Based on the Concept of 
Maximum Magnification 

HN-01900274 

   یکبگان رضایعل
شبه محدب  یساز  نهیمسائل به یبرا ینگیبه طیشرا

 یی منظم باال یمحدب سازها -εناهموار به کمک 
HN-01030330 

   انیدیسع نبیز
A nonmonotone adaptive method for 

solving the unconstrained optimization 
problems 

HN-01830144 

   خایاباذر ک
An approach to multi-attribute group 

decision making based on Choquet 
integral and fuzzy TOPSIS 

HN-02680347 

 یفرناز جواد

 یگرگر

Modeling and Solving a Multi-objective 

Supplier Selection and Quota Allocation 

Problem under Disruption using a Multi-

objective Meta-heuristic Algorithm 

HN-02550247 

  نیکوبین رضایعل
VRP and Maintenance Scheduling 

Integration for Heterogeneous Assets with 

Soft and Hard Time Windows 

HN-03210354 

 یساز نهی به لیدر مسا  یبیترک  یروش اسکالرساز کی ی فرشته اکبر

 چندهدفه 
HN-02080170 

دولت   هیمهد

   دیجاو

حالت و   نیبدتر کردیچندهدفه استوار با رو یساز نهیبه

یی شبکه چندکاال انیجر ی ابیریکاربرد آن در مسئله مس  
HN-01540140 

 



 

 

 

 :                زنجیره تامین   18:30الی     16:30  ساعت     ،  1399/ 16/6یکشنبه  

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

دکتر رضا -1

 توکلی مقدم 

 

دکتر   -2

 مجتبی غیاثی 

  یپورمهد محمد 
Simulation based multiple disturbance 

evaluation in a green closed-loop supply 

chain 

HN-02930290 

  محمدزاده  سیپرد

 

A Inventory-Location model for multi-
period perishable pharmaceutical supply 

chain network design 
 

HN-00800035 
 

  سارا ابراهیم خانی
A resilient green meat supply chain 

network design; applying multi-objective 
robust optimization approach 

HN-01080056 

 ی صادق یلیل
در صنعت مفتول  تالیج ید نیتام رهیزنج یگذار استیس

 بشل(  دهیآبد میشرکت س ی)مطالعه مورد رانیا
HN-01010129 

 ی سعیده غالم
 نیتام  رهیزنج یساز نهیبه یبرا یاضیارائه مدل ر

با در نظر گرفتن محصوالت   یمحصوالت کشاورز

 : محصول خرمایآنها، مطالعه مورد یجانب

HN-01720191 

  ی فرهاد صفائ

   یاردکان
 کردیدارو با رو نی تام رهیشبکه زنج زيیبرنامه ر

 شانس  تیفازي محدود
HN-02180183 

 نیحمزه ام

 یطهماسب
سبز   نیتأم  رهیدر زنج هایفروشتعداد خرده زانیم  ریتأث

 داریپا یجلوروبه
HN-02750275 

  ینیحس  نایس دیس

  یلیکردخ

سیاست گذاری زنجیره تامین دیجیتال در حوزه 

 AHPکشاورزی دقیق استان مازندران به روش 

 

HN-03270363 

 

          20الی     18:30  ساعت     ،  1399/ 16/6شنبه  یک

 عملیات ایرانی تحقیق در مجمع عمومی انجمن 

 

 



 

 

 

 :                بهینه سازی فازی   10الی     8  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

 هادیدکتر -1

 ناصری

 

دکتر   -2

محمد هادی 

نوری  

 اسکندری 

انعطاف   یآرمان یزیحل مساله برنامه ر یبرا یروش  یفرانک محمود

 MINMAX  کردیبا استفاده از رو یفاز ریپذ
HN-02100173 

  ینیمرجان حس
A sustainable blood supply chain model 

considering disruption using multi-

objective fuzzy programming 
HN-00490029 

  یاریمحمدرضا س
A bi-objective sustainable waste collection 

problem with heterogeneous fleet and 
fuzzy parameters 

HN-01190126 

 HN-02590254 ی تابع هدف هندس  کی با  یرابطه فاز یزیمساله برنامه ر   ییمال ی عباس  یعل

  ییرضا میابراه

  کین

ونقل حوزه حمل یاستانداردها یبندتی و اولو ییشناسا

  یریگمیتصم یهامشهد با روش یرانیسازمان تاکس

 ی فاز ارهیچندمع

HN-02280202 

حامد فضل اهلل  

  تبار

Fuzzy Superiority and Inferiority Ranking 

Method in Multi Criteria Decision Making: 

Supplier Selection Problem 

HN-00700053 

 AHP بحران با استفاده از روش یسوله ها یابیمکان  یالهه خرقان

 GIS و یفاز
HN-01910180 

 یگیب نهیسک
A method for Solving Linear Programming 

Problem with Intuitionistic fuzzy 

parameters 

HN-02580251 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زمانبندی   مساله:                 12:30الی    10:30  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 کد مقاله سخنرانیعنوان  ارایه دهنده نام  

مسئولین  

 جلسه

 دکتر -1

 مسعود امان 

 

دکتر   -2

جعفر  

 فتحعلی

  یمحمد رستم

  یاعتبار برا یبر مبنا یفاز   یاضیر یزیارائه مدل برنامه ر

همراه با   یمواز یها  نیدو هدفه ماش یمسئله زمانبند

  یو با در نظر گرفتن زمان ها یریادگیزوال کار و  ریتاث

 گذشته یوابسته به توال یآماده ساز

HN-02020163 

 وسفی درضایحم

  زاده

HHC-PSSپروژه با منابع محدود در   یزمانبند کردی: رو

 در منزل یدرمان  -یحل مساله خدمات مراقبت
HN-01040106 

 ی ستانین یطوب
با   یدر مراکز درمان مارانیب ی چند مالقات یمساله زمانبند

 ارائه دهندگان خدمت متفاوت 
HN-02210190 

دست  بیصه

   گشاده

انسداد   ت یبا در نظر گرفتن محدود یارائه مسئله زمانبند

 ی در فلوشاپ سفارش
HN-02250195 

   اصل یندا بهشت

Scheduling a multiproduct pipeline 

problem under flow rate disruption and 

uncertainty by sample average 

approximation solution approach 

HN-00100026 

 یها نیمحور ماش  وی استوار سنار یحل مدل زمانبند  انیشبنم احمد

 یبرق مصرف نهیبا لحاظ کردن هز یمواز
HN-01280225 

  رنجمیزهره پ 

   نیالد

فلوشاپ با   یمساله زمان بند کی یبرا یمدل دو سطح

و   یدسته¬ا ستمیتحت س اتیعمل یتوال یریدرنظرگ

 حمل نقل

HN-02830282 

 ی صادق ایرو
  یکارگاه انیجر طیسفارش در مح یو زمانبند رشیپذ

و  یاارسال دسته  استیبا در نظر گرفتن س نهیدو ماش

کننده نیانتخاب تأم  

HN-03660391 

 

 

 



 

 

 

 :               مدل سازی آماری   16الی   14  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

دکتر -1

 سامان بابایی 

 

  دکتر -2

محمد هادی 

نوری  

 اسکندری 

  روزبه یدمه
با  یتصادف تیتحت محدود جیر یسازنهی بهمسئله 

  یخط یهادر مدل یضویب عیتوز یدارا یخطاها

 یجزئ

HN-03010309 

محمدحسن 

  یاحمد

  نیبا قوان MEWMAبهبود عملکرد نمودار کنترل 

 یسازحساس 
HN-02430220 

زاده   یناد  یعل

 ی اردکان

 یآموزش ستمیس تی فیدرک یتکنولوژ  تیوضع یبررس

: مدارس دوره  یمدارس متوسطه دوره اول )مطالعه مورد

 متوسطه اول شهر بروجن( 
HN-01060204 

 HN-02120174 ی خط ونیدر مدل رگرس یبرآوردگر دو نوع پارامتر  نلیز ریام

 HN-02770273 یمحدودشده تصادف جیر یخط یسازنهی به  یمعنو رهیمن
مبتال به   مارانی عوامل موثر بر فوت ب  ین ی ب  ش ی و پ  ییشناسا   یمحمد جوکارداراب 

و   ک ی لجست  ونی رگرس ی ها با استفاده از روش  ی سکته قلب 
 ی جنگل تصادف

HN-03140329 

  یعاطفه بن دهیس

 ی هاشم
براساس   Modified-RGS یریگ توسعه طرح نمونه

 مرتبه اول ویاتو رگرس ندیفرآ یشاخص بازده برا
HN-02980361 

 ی ریام نیرحس یام
نرمال چند  یندهایفرآ شی پا ینمودار کنترل برا یطراح

مرتبه اول با درنظر   نویخودهمبسته اتورگرس  رهیمتغ 

یریاندازه گ یگرفتن خطا  

HN-03700395 

 

 

 

 

 



 

 

 :               تحلیل پوششی داده ها   18:30الی     16:30  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

فرهاد دکتر -1

حسین زاده  

 لطفی 

 

دکتر   -2

 مجتبی غیاثی 

اصغر عرب   یعل

   مالدار

  تیداده ها تحت مجوعه عدم قطع یپوشش لیمدل تحل

 همبسته  یچندوجه
HN-02010262 

  یبن  یدعلیس

   یهاشم
پروژه:  یزیو برنامه ر یزمانبند ییکارا یابیارز

 نامطلوب  یداده ها با خروج یپوشش لیتحل کردیرو
HN-03650389 

  یجهان رهیمن

  یریادنویص

  یهامنابع و درآمد متمرکز در حضور شاخص  صیتخص

 ها داده یپوشش لیبر تحل  یمبتن یکردی: روریپذانعطاف
HN-01640146 

   کبختین میمر
دار در جهت مهین ی شعاع  یریگو کاربرد مدل اندازه یبررس

 ها داده یپوشش لیتحل
HN-02170207 

  یصبا صادق 

 ی گاوگان

  ییبا استفاده از کارا نهیگز نیانتخاب بهتر و یبند رتبه

 ها  داده یپوشش لیدرتحل ریمتغ  اسیمتقاطع با بازده به مق
HN-01610109 

لئونبرگر در شبکه دو مرحله  یشاخص بهره ور نییتع یملک رایسم

 نامطلوب یها یبا حضور خروج یا
HN-02270264 

 رانیا یعی گازطب یها شگاهیپاال یعملکرد اکولوژ ی اثیغ  یمجتب

 یاضیر یزیدرچارچوب برنامه ر
HN-03410376 

یقیتلف  کردیکاربرد رو   ی عقوبی میمر  AHP⁄DEA یدررتبه بند  

ت یریمد یمدارس متوسطه براساس طرح تعال  
HN-00320179 

 

 1کارگاه           19:30الی    18:30  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 زمینه   سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده 

حمد مهدی پایدار دکتر م  زنجیره تامین گردشگری پایدار  

 )شرکت در کارگاه برای کلیه شرکت کنندگان رایگان است( 

 زنجیره تامین 

 

           20:30الی     19:30  ساعت      ،  17/6/1399شنبه  دو

 نشست صمیمانه شادکامی و امید
 )شرکت در کارگاه برای کلیه شرکت کنندگان رایگان است( 

 عمومی 

 

 



 

 

 

 

 برنامه ریزی غیر قطعی :                  10الی     8  ساعت     ،  18/6/1399شنبه  سه  

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

دکتر -1

 اسماعیل خرم 

 

دکتر مجید -2

 سلیمانی دامنه 

 

دکتر   -3

 مهرداد غزنوی 

  یسرگز میمر
بازه  یخط یزیبرنامه ر لیمسا یحل روشها یبررس

با  یچند هدفه بازه ا لیروش حل مسا  کی یو معرف یا

 ی بردار یقابل قبول در فضا یبیرابطه ترت

HN-00980147 

  سازور نبیز
تحت  ریمحصوالت زوال پذ یو موجود متیق یایکنترل پو

 شبکه یاثر جانب
HN-01660114 

 ی گدلیب دیحم
  یسیماتر یحل باز ی مورد انتظار برا یزیرروش برنامه

 تیعدم قطع  طیدر مح یچندهدف 
HN-02200291 

  ی مهسا ملک

   یرستاق

جهت   د یجد CVARبر  یاستوار مبتن ی ارائه مدل امکان

سالمت سلسله  التی شبکه تسه کپارچهی یزری¬برنامه

 ی منابع انسان  صیوتخص یمراتب
HN-03300374 

 آرامش دیسع
 یهاپروژهزمان در هم  یعوامل مؤثر مهندس یبندرتبه

 یهاروش بیبا استفاده از ترک دیتوسعه محصول جد

 مورا  یموسرا و مالت

HN-02600250 

سفارش   رشیو پذ دیتول یزیبرنامهر کپارچهیمدل  کی مردان  احسان 

 کنندگان نی تام ی عرضه تیتحت عدم قطع
HN-03790403 

  یرضا کالنتر نیام

   آباد لیخل

بندرز   هیتجز  تمیالگوربر   یروش حل مبتن کیارائه 

شبکه  کی یطراح دی چهارچوب جد  یشده برا عیتسر

 یرقطعیغ طیدر شرا داریحلقه بسته پا نیتأم رهیزنج

HN-01230084 

  یهاتیدو نفره با محدود یهایباز نهی به یاستراتژ نوده ینیزهره حس

کاپوال  کردی شانس مشترک با رو  
HN-02620315 

 

 

 

 



 

 

 

 غیر خطی  :               کنترل و بهینه سازی   12:30الی     10:30  ساعت     ،  18/6/1399شنبه  سه  

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

دکتر -1

 سهراب عفتی 

 

دکتر   -2

حجت 

احسنی  

 طهرانی 

بردار   نیماش ییعملکرد ابرکره جداکننده دوتا عیتسر ی سارا نجات

 هیحل مساله اول  کردی با رو بانی پشت
HN-01170068 

   یلطف نایم
مزدوج   انیگراد  یخانواده روش ها یپارامتر موثر برا کی

dia-liao معادله سکانت اصالح شده  هیبر پا 
HN-00170101 

 Error bounds for absolute value equations HN-02320211 مسلم زمانی 

هدایتی  مهرنوش 

 سیچانی 

A method for solving the time delay 

optimal control problems 

HN-03640467 

  

اسداله محمودزاده 

  یریوز
و   وستهی پ یستمهایاز س یرده ا یمجانب یهمزمان ساز

 ی قیبا استفاده از کنترل تطب  رداریتاخ
HN-03070375 

  یمحمدمهد

   زدخواهیا
 یبرا وژاوایشتاب داده شده  فیفوق تخف  یروش تکرار

 یضوی ب PDE دیمق یساز نهیمسائل به 
HN-03110325 

با   ژهیمقدارو  صیتخص یبرا دیروش جد کی   یرمرود مینس

 ی کنترلگرها
HN-04290468    

 یزیبرنامه ر یدو هدفه برا  یاضیر یمدل ساز  اشنه در ایمح

پروژه ها  هیو ثانو  هیاول یها سکیبه ر ییپاسخگو   
HN-01390086 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مکانیابی و حمل و نقل          16الی    14  ساعت     ،  18/6/1399شنبه  سه  

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

دکتر -1

مهدی 

 زعفرانیه 

 

دکتر   -2

جعفر  

 فتحعلی

 HN-03440383 ها درخت  یموجود رو انهیبا حفظ م انهیمسأله معکوس م   یمنا خداقل 

 یدیسودابه س

   یقم

Robust centdian problem on tree networks 

with interval edge lengths and vertex 

weights 
HN-01160150 

   یاخرو نیرحس یام
  کیدر  ی ابی  در حل مسائل مکان  هایباز یکاربرد تئور

 یمطالعه مورد
HN-03870421 

  انهی م-p یاب ی مدل مکان یدار براخفاش جهت  تمی الگور   ی محمد دهی سپ 

 معکوس جامع  ندی ناخوشا
HN-03450380 

الگرانژ در مدل  یآزادساز تمیالگور یسازادهیپ   زادهیعرفان عل

 سبز  یابیریمس
HN-02160210 

   ی نیچگ یعل
  یالهیچند وس -یچند محصول عیشبکه توز یسازنهی به

تصادف  سکیمواد خطرناک با در نظر گرفتن ر

 ( ییای می : کود و سم شی)مطالعه مورد

HN-02110178 

 زاده  یمحمد موس
  یابیر یو مس یبندمسأله زمان یبرا یاضیتوسعه مدل ر

در  یستیز یهانمونه یآورجمع هینقل لیوسا

 ی سالمت خانگ  یهامراقبت

HN-01020081 

   محمدزاده دیسع

با در نظر گرفتن   یونقل دو سطحناوگان حمل یابیریمس

کاال به   افتیو در لیتحو یبرا  ریپذانعطاف ی پنجره زمان

 صورت همزمان 

HN-02480300 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدل سازی مالی و علوم داده          18:30  الی 16:30  ساعت     ،  18/6/1399شنبه  سه  

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

 مسئولین جلسه 

دکتر رضا  -1

 شیخ 

دکتر  -2

مجید 

 ایرانمنش 

دکتر  -3

محمد 

هادی 

نوری  

 اسکندری 

  یشخص دیمج

 ی ائین
  یهاحوزه ییدر شناسا یکاومتن کردیاستفاده از رو

 زدیاستان  یورتمرکز بهبود بهره
HN-03370365 

  یمحسن لطف
  یمند تیبر رضا یدی: تاکسکیر تیریچرخه عمر و مد 

 گذاران هیسرما
HN-03200344 

عبداله  ررضایام

  نژاد

(  CVaR) یپورتفو سکیر اریمع ی نیب شیو پ  نیتخم

 ران یمختلف بازار بورس ا عیدر صنا
HN-02940297 

   یمیکر شهناز
تبادل اطالعات   یبازارها  یبرا یارائه مدل دو سطح

 متیسالمت با لحاظ کردن ق
HN-02970306 

 ان ینجار اریمه
 ونی السیبریف یتم یبروز آر یابیو ارز ینیب شیپ

عروق کرونري قلب با   وندیپ یدر جراح زيیدهل

 داده محور هايمدل کردیرو

HN-02860285 

 یژاله آزاد

  یآباد نیحس

 یبودجه عملکرد محور بر اساس داده¬ها صیتخص

 یو مهندس یفن سی : پردی)مطالعه مورد یسیماتر

 ( زدیدانشگاه 

HN-00890205 

سبد سهام با   یساز  نهیدر مسأله به ویسنار دیتول  یروانیزهره انوش

 گشتاور   قیو تطب ونیرگرس یروش ها
HN-00990054 

  یبر مبنا یمال یبازارها لیتحل یبرا ییارائه الگو   یاحسان میمر

ده یچیپ یهاشبکه  
HN-01650158 

 

 2کارگاه           20الی     18:30  ساعت     ،  18/6/1399شنبه  سه  

 زمینه   سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده 

 دکتر مجید ایرانمنش

 دکتر علیرضا بحیرایی 
 ریسک و شتابدهنده ها

 )شرکت در کارگاه برای کلیه شرکت کنندگان رایگان است( 
 بهینه سازی مالی 

 

 



 

 

 

 

 

 فرا ابتکاری   روشهای ابتکاری و           10  الی  8  ساعت     ،   19/6/1399شنبه    چهار

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

سید  دکتر -1

محمد حسن 

 حسینی 

 

 

دکتر   -2

محمد هادی 

نوری  

 اسکندری 

   مردان پور نیریش
مسئله  یگرسپ برا یفراابتکار تمیارائه الگور

و   لیو تحو یبا استفاده از جمع آور  یکشت یابیریمس

 یپنجره زمان

HN-00760082 

نجف زاده   یمصطف

  یاشرف

 یچند هدفه برا یفرا ابتکار  یهاتمیاستفاده از الگور

 ی تیبکننده تکجمعتمام  کی یسازنه یو به یطراح
HN-03090367 

 منصوره صبور 
مبتال به لوپوس منتشر  مارانیدر ب یمغز یابتال ینیبشیپ 

 ی با استفاده از هوش مصنوع 
HN-02840288 

محسن 

 زاده  نیعبدالحس

  s-tمسئله فروشنده دوره گرد  یبرا دزیستوفیکر تمیالگور

 د یگر یدر شبکه ها
HN-00550069 

  یمغار هیسم
و   GA-ETIبر  یمبتن یبی ترک کیژنت  تمیالگور

 یسنتز رفتار یساز  نهیبه  یبرا ستیل یبندزمان

 تالیجید یمدارها

HN-03060348 

محمد حسن نتاج  

  صلحدار
نفوذ با استفاده از   صی تشخ یها ستمی بهبود عملکرد س

 یژگی هوشمند کاهش و یها تمیالگور
HN-03460379 

  آرزو زارع

 

حل مساله   یبرا افتهیبهبود HS یابتکارروش فرا 

درجه  تی محدود کیدرجه دوم با  یکسر یزیربرنامه

 دوم

 

HN-00880039 
 

 ی فائزه ممشل

  یبندحل مسئله زمان یبرا یرقابت استعمار تمیارائه الگور

چند هدفه همراه با محصوالت  ریانعطاف پذ  یکارگاه

ی با در نظر گرفتن اضافه کار یمونتاژ  

HN-01600110 

 

    



 

 

 

 

 

 بهینه سازی ترکیبیاتی و شبکه    12:30الی     10:30  ساعت     ،   19/6/1399شنبه  چهار

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

 مسئولین جلسه 

دکتر اردشیر   -1

 دولتی 

جعفر  دکتر  -2

 فتحعلی

مساله افراز متعادل   یاستوار برا یساز نهی روش به ناللویا یرامیب میمر

 گراف وزن دار 
HN-01580219 

 HN-02000155 یدوبخش یهاگراف یرو نهی شیمسأله بهبود تطابق ب    یکوثر عامر

 HN-00820061 ود یق عیبه کمک تجم یاتیب یترک یساز نهی به ی محب یوقف  سایپر

   انیقربان زهرا
  ی حمل و نقل عموم یزمانبند  یبرا  یاضیمدل ر کیارائه 

 ه ینقل لیانواع وسا ضیبا استفاده از تعو
HN-03260358 

  رپوریام هیمهد
  ریمس  نیمسائل کوتاهتر یبرا نیجواب به تمیالگور

خاص تحت فاصله   یهاشبکه یبرخ یرو یاصالح

 نگ یهم

HN-01140060 

 ینجوماحمد 

   دیمرک
 HN-04030452 تمیو الگور یمدلساز ،یهمبند: معرف یبندمساله بسته

  ی دباغ  مهیفه

  یزرند
 HN-00120095 م یسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ تیریمد

  ینی ب شیپ یبرا یخط یزمان یها یاستفاده از سر   ییرضا هیعط

م یس یحسگر ب یازدحام در شبکه ها صیتشخ  
HN-03800405 

 

 

 

 



 

 

 

 و برنامه ریزی خطی  حمل ونقل:                  16الی     14  ساعت     ،   19/6/1399شنبه  چهار

 کد مقاله سخنرانیعنوان  نام ارایه دهنده  

مسئولین  

 جلسه

مازیار  دکتر -1

 صالحی 

 

دکتر   -2

مهرداد 

 غزنوی 

   مسعود ارجمند

Modeling and Simulation of Urban Traffic 

Network Using Enterprise Dynamics (Case 

study: the Sabzeh Meydan intersection in 

Qazvin city) 

HN-02060341 

   نژاد عیفاطمه رف
  یدر مسئله دو هدفه یبصر تیجذاب اریدر نظر گرفتن مع

 ی زمانپنجرهبا  هینقل لهیوس یابیریمس
HN-01130243 

 HN-02950294 معکوس تحت فاصله منهتن یخط یزیرمسأله برنامه  یبیجواد ط

 آرزه گر نیمهجب
در    اژیتر یگروه ها  یبرا یمنابع امداد صیمدل تخص

 موقت در حوادث با تلفات گسترده ی مراکز درمان
HN-02380215 

 انیرضا سپاس یعل
 یمتمرکز مراکز علم یهاآزمونمتوازن  یبازرس

مدل دو هدفه فروشنده    کیبا استفاده از  یکاربرد

 گرد چند گانه دوره

HN-02900289 

  یانبارها یابی  ریمس -ی زمان بند کپارچهی یساز نهی به   آرزو قالوند

 نیتام  رهیمتقاطع در زنج 
HN-00870197 

  نیتأم یرهیدر زنج  یاتیعمل یزیرو برنامه یطراح یمیابراه هیحان

 هوشمند دیتول
HN-02310212 

 انی محمد عابد
  یابیر یمس -یابیمدل دوهدفه مکان کیارائه و حل 

و در   یاحتمال یبا تقاضا یدار سبز دوسطح تیظرف

لونیاپس  -تیبا روش محدود ینظر گرفتن پنجره زمان  

HN-02460240 

 

          17:30الی    16:30  ساعت     ،   19/6/1399شنبه  چهار

 مراسم اختتامیه کنفرانس 

 


