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نويسنده مقاله

عنوان مقاله

نوع ارائه

احمد عربشاهي كريزي

استراتژيهاي نیروي انساني و مديريت استراتژيک منابع انساني

پوستر

ارمیا آقاسي

بررسي برنامهريزي منابع سازماني و ارايه طرحي پیشنهادي براي پیاده سازي
سیستمهاي يکپارچه در سازمان

پوستر

افروز صفائي

طراحي مدل رفتار متقاضیان موسیقي در سايت اينترنتي برگزيده

پوستر

امین عشیر

تحلیل و بررسي الگوريتم هاي خوشه بندي داده هاي جرياني

پوستر

ايمان آشفته

استفاده از وزن هاي  OWAدر رتبه بندي عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خريد مشتري
هنگام خريد لوازم خانگي

پوستر

جواد صادقي

 Providing an operations outsourcing sorting model and solve itپوستر
with SAW algorithm

حسن پرويزي نژاد

بررسي تاثیرآموزش منابع انساني بر پروژه هاي ساختماني(مطالعه موردي :استان
مركزي)

پوستر

حسن پرويزي نژاد

رتبه بندي عوامل موثر برخرابي پارچه در صنعت نساجي با استفاده از تکنیک هاي
 FMEAو FAHP

پوستر

حمزه امین طهماسبي

بررسي تاثیر مديريت كیفیت فراگیر در نظام آموزش كشور

پوستر

رامتین روئین فر

توسعه يک روش براي حل مساله فروشنده دوره گرد بوسیله تکنیک شبیه سازي

پوستر
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سارا بي غرض

سید مصطفي موسوي

ارائه مدلي مفهومي جهت بررسي معیارهاي اثرگذاري بر مديريت استراتژيک

پوستر

 Risk Management Process,Techniques and Software Toolsپوستر

سید وحید میرمهدي

اولويت بندي ريسک در مدل تجزيه و تحلیل خرابي بکمک روش سلسله مراتبي-
فازي

پوستر

سینا سلطاني

تحلیل ابعاد پیاده سازي هوشمندي تجاري( )BIدر يک سازمان با بهره گیري از
رويکرد فرآيند سلسله مراتبي فازي ()FAHP

پوستر

شیوا درخشان فر

ارائه مدلي جهت بررسي اثرات دوركاري بر بهبود ابعاد سازماني

پوستر

علیرضا پیکام

ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت زنجیره تأمین با رويکرد بررسي و
مطالعه¬ي متون جديد

پوستر

علیرضا خاكباز ابیانه

ارائه الگويي براي انتخاب پیمانکارهاي فرعي در صنعت نفت با معیارهاي كارت
امتیازي متوازن و رويکرد تحلیل سلسله مراتبي

پوستر

فاطمه محسني

ارائه چارچوب مفهومي به منظور بررسي و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت برنامه ريزي
منابع سازمان

پوستر

فرشته عزيزمحمدي

بررسي ويژگیها و مقايسه استانداردهاي مديريت پروژه مختص سازمان با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبي فازي

پوستر

مريم مشهدي فرد

بررسي مديريت ارتباط با مشتري( )CRMو معرفي مدلي براي پیاده سازي آن

پوستر
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مهدي اخباري

كاربرد روش هاي تصمیم گیري چند معیاره در صنعت خودرو

پوستر

ناصر پوررضا

همراستاسازي استراتژيک منابع انساني با استفاده از كارت امتیازي متوازن پويا

پوستر

نیما اسماعیل زاده

تحلیلي بر روش هاي كمّي در طرحريزي و بهبود كیفیت محصوالت

پوستر

هادي درگاهي

ارائه رويکردي فازي از تکنیکهاي تصمیمگیري چند معیاره جهت ارزيابي مقايسهاي
استراتژيهاي دستیابي به تولید كالس جهاني(مورد مطالعه :شركت فوالد طبرستان)

پوستر

هادي زارعي

بررسي نقش انتقال تکنولوژي در توسعه كسب و كار و كارآفريني

پوستر

پويان مرادي

ارزيابي عملکرد تامین كننده با استفاده از كارت امتیازي متوازن ،ارزش گذاري ،رده
بندي و اعطاي سهم بازار

پوستر

افروز رحماندوست

به كارگیري سري زماني در پیش بیني هزينه و زمان پروژه ها

پوستر

جمال كبوتري

بکارگیري روش E-S-QUALو  TOPSISفازي در ارزيابي و رتبه بندي عوامل
موثر بر كیفیت خدمات دستگاهاي خودپرداز

پوستر

رويا صولتي

مقايسه تطبیقي سیستم مديريت كیفیت و مدل تعالي سازماني  EFQMو بررسي
فوايد و دستاوردهاي پیاده سازي نظام هاي مديريتي در دستیابي به تعالي سازماني

پوستر

سجاد احد زاده

آموزش و بهسازي منابع انساني با استفاده از مدل شايستگي

پوستر
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سید مهدي سادات رسول

ارايه رويکرد تصمیم گیري براي انتخاب سیستم هاي اطالعاتي :مورد مطالعه انتخاب
هوش تجاري براي شركت مديريت پروژه¬هاي نیروگاهي ايران(مپنا)

پوستر

صبا منتي

تعامل متقابل دو حوزه¬ي مهم مديريت زنجیره عرضه :لجستیک و بازاريابي

پوستر

علي دادخواه

شناسائي عوامل موثر بر پیاده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنايع تولیدي
تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي استان خوزستان

پوستر

علي دادخواه

بررسي تاثیر امکانات تکنولوژيکي بر پیاده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنايع
تولیدي تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي استان خوزستان

پوستر

فريبا بديعي

ارائه مدلي جديد جهت رتبه بندي شاخص ها در قالب رويکرد فرايند تحلیل شبکه اي
در منطق فازي شهودي

پوستر

مهدي رحیمدل میبدي

تخصیص بهینه سفارشات با وجود شرائط دوره اي تامین كنندگان

پوستر

محمد جديدي اردكاني

ارزيابي تاثیر حذف يارانهي بنزين بر وضعیت حملونقل مسافر درونشهري تهران:
رويکرد پوياييهاي سیستم

پوستر

كبري مختاري

طراحي مدلي جهت بررسي عوامل مؤثر بر مديريت كیفیت

پوستر

مهدي يوسفي نژاد عطاري

رويکرد تلفیقي ديمتال و تحلیل شبکه اي فرآيند براي انتخاب پروژه هاي فناوري
اطالعات

پوستر

احمد قنبري

تولید ناب و چابک

چاپ در مجموعه
مقاالت
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نگرش گسترش كاركرد كیفیت فازي به منظور ارزيابي تامین كنندگان(مطالعه موردي :چاپ در مجموعه
مقاالت
شركت فرآورده هاي لبني كاله)

الهه رنجبري

شناسايي و رتبهبندي عوامل كلیدي موفقیت در پیادهسازي مهندسي مجدد در
سازمانها

الهه موحد نژاد

چاپ در مجموعه
مقاالت

ارزيابي عملکرد پروژه در سازمانهاي پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششي داده ها و چاپ در مجموعه
امیر افشارنیا
مقاالت
تحلیل مولفه هاي مستقل
چاپ در مجموعه
مقاالت

رسول اسمعیلي

مزاياي لجستیک الکترونیک براي سازمان هاي هزاره سوم

امیرعباس شجاعي

تجزيه و تحلیل استراتژي رقابتي شوراي تعالي قطعه سازان خودرو با اتکا بر رتبه بندي چاپ در مجموعه
مقاالت
عوامل رقابتي پورتر

ايوب مهبودي

ارزيابي نظام مديريت كیفیت جامع درشركت پشم شیشه ايران

چاپ در مجموعه
مقاالت

جمال كبوتري

بکارگیري  AHPو  TOPSISدر مکانیابي شعب بانکي

چاپ در مجموعه
مقاالت

حجت نبوتي

مهندسي مجدد فرايند اجراي سفارش با استفاده از تکنولوژي اطالعات

چاپ در مجموعه
مقاالت

حسن احمدي عقیده مند

ارائه الگوي ارزيابي و استقرار RCMدر سازمان

چاپ در مجموعه
مقاالت

حمید رجبي نسب

رويکرد ناب در سیستم توزيع و پخش

چاپ در مجموعه
مقاالت

ربابه قايقران سرب

نقش و جايگاه فناوري اطالعات در تمركز زدايي و خصوصي سازي

چاپ در مجموعه
مقاالت

رضا مسعودي

كنترل آماري فرآيندهاي خودهمبسته

چاپ در مجموعه
مقاالت
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زهرا خدابخشي

چاپ در مجموعه
كاربرد دستورالعمل هاي مديريتي مهندسي صنايع در مديريت مطالعات محیط زيست
مقاالت

سید ابوالحسن موسويان

بکارگیري سامانه هاي اطالعاتي و فناوري ارتباطات در ناوبري هوشمند حمل و نقل

چاپ در مجموعه
مقاالت

سید ابوالحسن موسويان

لجستیک و زنجیره تامین در صنعت حمل و نقل جاده اي

چاپ در مجموعه
مقاالت

سیدحسام الدين فريزني
فرسنگي

انتخاب شركت حمل و نقل لجستیکي با استفاده از روش تصمیم گیري تحلیل سلسله چاپ در مجموعه
مقاالت
مراتبي و تاپسیس فازي

شیرين مريداسعدي

نقش مديريت ريسک در بهبود فرآيندهاي مديريت منابع انساني

چاپ در مجموعه
مقاالت

علیرضا رجبي پور میبدي

تحلیل كارائي و رتبه بندي مراكز پیش¬دانشگاهي منتخب استان يزد با استفاده از
تکنیک تحلیل پوششي داده¬ها

چاپ در مجموعه
مقاالت

علیرضا قجري

برآورد هزينهها با روش شبیه سازي مونت كارلو

چاپ در مجموعه
مقاالت

علیرضا قجري

فاكتورهاي موثر در اجراي به موقع پروژه جمع آوري و تحلیل شاخصهاي بهرهوري:
مورد استان كرمان

چاپ در مجموعه
مقاالت

فريد صفايي نیک

راهکارهاي بهبود عملکرد سیستم تلفن گويا با استفاده از تکنیک شبیه سازي

چاپ در مجموعه
مقاالت

فضه پرتوي

مکان يابي مراكز خدمت دهي با تنوع خدمت در مدلي دو هدفه تركیبي با صف

چاپ در مجموعه
مقاالت

مجتبي ولي زاده

نقش مديريت منابع انساني در پیادهسازي مديريت كیفیت فراگیر (مطالعه موردي
شركت توزيع نیروي برق مازندران)

چاپ در مجموعه
مقاالت

مجید فضلعلي

فرايند تهیه و تدوين سند راهبردي شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان شمالي چاپ در مجموعه
مقاالت
با استفاده از مدل فرد آر.ديويد
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بررسي تاثیر استراتژيهاي زنجیره تامین ناب و چابک بر عملکرد بازاريابي شركتهاي
محمد رضا قلي زاده توچائي
تولیدي (مطالعه موردي؛ شركت هاي صنايع غذايي و آشامیدني شهر

چاپ در مجموعه
مقاالت

محمد هرمززاده

طراحي چک¬لیست ارزيابي ارگونومیکي ايستگاه¬هاي كارجهت بهبود وضعیت كار
(مطالعه موردي :شركت رينگ¬سازي مشهد)

چاپ در مجموعه
مقاالت

مرجان رئوفي نیا

رتبه بندي تامین كننده ها با بهره گیري از روش جمع موزون ( )SAWدرمنطق
فازي شهودي

چاپ در مجموعه
مقاالت

مريم رحمتیان

شناسايي فاكتورهاي كلیدي ريسک در پروژههاي ساخت

چاپ در مجموعه
مقاالت

مسعود شريعتي

بکارگیري تکنیک  GANPدر برنامه ريزي استراتژيک

چاپ در مجموعه
مقاالت

نويد رفیعي

سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامین كنندگان با مدل  ISMو اولويت بندي تامین
كنندگان با استفاده از روش  AHPفازي

چاپ در مجموعه
مقاالت

وهاب وحدت زاد

A Modelling framework for Closed-Loop Supply Chain
Network Design under Uncertainty

چاپ در مجموعه
مقاالت

دكتر سید جواد ايرانبان

رتبهبندي تأمینكنندگان با استفاده از رويکرد ( PROMETHEEمطالعه
موردی :یک شركت دارویی)

چاپ در مجموعه
مقاالت

دكتر سید جواد ايرانبان

تعیین و اولويت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سبز با استفاده از رويکرد تحلیل
مسیر

چاپ در مجموعه
مقاالت

احسان جعفرپور

اولويت بندي مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک با رويکرد ELECTER III

رزرو

حسین رضايي

پیکره بندي زنجیره تأمین براساس برنامه زمان بندي و محدوديت منابع

رزرو

سید كاظم مشهدي آل

معرفي معیارهاي كاربردي براي شناسايي و انتخاب  ERPمناسب با سازمان

رزرو

صبا صارمي نیا

ارائه مدل مفهومي مديريت استراتژيک دانش

رزرو
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فريبا شعله

ارزيابي تاخیرات در پروژه هاي بزرگ و مقايسه روش آنالیز شبکه اي و سیستمهاي
پويا

رزرو

فريد سعیدي

شناسايي و رتبه بندي موانع تسهیم دانش در سازمان هاي دولتي به روش AHP
"مطالعه موردي :سازمان هاي دولتي بوشهر"

رزرو

مجتبي مظفري فرد

بهره گیري از مدل پیشبیني همزمان روند ( )Real Time Tradingدر پیشبیني
شاخص  IRR/JPYدر بازار فاركس

رزرو

مهدي اخباري

كاهش فرسودگي شغلي در سالن رنگ پارس خودرو با بهره گیري از گردش شغلي

رزرو

هادي درگاهي

ارزيابي تامین¬كنندگانِ زنجیره تامین با استفاده از رويکردي تركیبي از تکنیک¬هاي
تصمیم¬گیري چند معیاره در محیطي فازي

رزرو

حجت نبوتي

Knowledge Management in Customer Relationship
Management

رزرو

معصومه سیفي ديوكاليي

بررسي موانع بکارگیري سیستم هاي اطالعاتي در شركت برق منطقه اي مازندران با
استفاده از تکنیکAHP

رزرو

آرش محمدي

ارائه يک مدل برنامه ريزي آرماني به منظور تلفیق ساختارهاي ارجحیتي متفاوت

رزرو -تبديل به
پوستر

ابراهیم كناررودي

يک مدل  MOMILPبراي انتخاب تامین كنندگان و تعیین میزان سفارش چند
محصول و چند دوره

رزرو -تبديل به
پوستر

كیوان صرافها

بهینه سازي مسئله برنامه ريزي يکپارچه تولید  -توزيع در يک شبکه زنجیره تامین
چند سطحي

رزرو  -تبديل به
پوستر

ارمیا آقاسي
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