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ارکات جمال A-10-401-1 ٢٧٠ مدل سازي مسأله مکان یابی تسهیالت اضطراري با در نظر گرفتن خدمت دهنده پشتیبان
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اسمی زاده م. A-10-334-1 ۵٣۶ A Novel Multi-objective Model for Cell Formation Problem with Considering Operators’ Fuzzy

اشرفی بزرگمهر A-10-390-1 ٢۶٣ مدیریت ریزش کارکنان با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي 

اشرفی علی A-10-790-1 ۶٨ مروري  بر  روش  هاي  رتبه  بندي  واحدهاي  تصمیم  گیرنده  در تحلیل پوششی  داده ها

اشرفی علی A-10-241-3 ١٨۵ DEA بررسی هزینه هر جواب مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از

اشرفی علی A-10-75-1 ارائه یک مدل دینامیکی درتحلیل پوششی داده ها براي اندازه گیري ابرکارایی مبتنی برمتغیرهاي کمکی درسیستم هاي شبکه اي٣۴٣
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اشکفتی کتایون A-10-695-1 ۵۶٩  Hub Network Reliability Maximization Model with Multiple Allocations       

اصغري محمد A-10-359-1 ٣٢۴ نماي کلی از یک رویکرد جامع براي ارزیابی تأمین کنندگان: تحلیل معیارها و روش



اصغري محمد  A-10-361-2 ٩ توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازي شبکه
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اطردي فرنوش A-10-737-1 ۴٣۶ Integrating Weighted Vehicle Routing Problem in Rich Vehicle Routing Problem         

اعتمادي سپیده A-10-716-1 ۶٠ مدل چند هدفه بودجه بندي سرمایه بابکارگیري برنامه ریزي آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي

افشارنجفی بهروز A-10-473-2 مدل تصمیم گیري سازشی با استفاده از روش هاي TOPSIS و VIKOR به طور همزمان براي مسایل برنامه ریزي چند هدفه خطی ٣٣٨

افضلی  پور لعیا A-10-515-1 ٣۵١ کاربرد مدل بندي ریاضی و برنامه ریزي غیرخطی در صنعت تولید برق

اقبالی حسین A-10-207-1 ١٣٢ کاربرد برنامه ریزي خطی فازي در ساخت الگوي غذایی بهینه براي بیماران مبتال به یبوست

اقبالی حسین A-10-79-1 ۴۵۶  Optimal Diet modeling for Diabetics in fuzzy environment using multi         -objective fuzz 

اقبالی محمدعلی A-10-713-4 ٢٢٨ (MCDM) شناسایی علل تاخیر در پروزه هاي ساخت و ساز بزرگ و اولویت بندي با روشهاي تصمیم گیري چند معیاره
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اقبالی نسرین A-10-319-1 ۴١٩ Optimal coupled control of fractional semilinear integro      -differential equations in the   

اکبرپور حسین علی A-10-669-1 ۵١۴ Solving a Redundant Reliability Problem by Biogeography Based Optimization        

اکبرپور حسین علی A-10-718-1 ۵٣٢ Evaluating Fuzzy Inference Based Metaheuristic For Flexible Job Shop Problem         

اکبرپور حسین علی A-10-669-2 ۵٧٣ Facility Location Based Reliability Model Using DEA      -ICA

اکبرزاده ساره A-10-505-1 ٣٠٨ تحلیل حساسیت براي مسائل برنامه ریزي خطی فازي

اکبرزاده ساره A-10-501-1 ۴٢٩ A MTY predictor  -corrector interior -point approach using multiple corrections for Qua      

اکبري جعفرآبادي مریم A-10-763-1 انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازي(FAHP)و روش توسعه یافته چانگ مبتنی بر معیارهاي ٣۶٩

اکبري جوکار محمدرضا A-10-244-1 ١٢٣ ارائه یک مدل مکان یابی– تخصیص براي طراحی شبکه بنادر مسافري استان مازندران

اکبري جوکار محمدرضا A-10-402-1 ٢٨٠ یک روش برنامه ریزي ریاضی چند مرحله اي کارا، براي مسائل پیشرفته چیدمان تسهیالت چندطبقه اي

اکبري زهره A-10-465-1 ۴٢٨ Combination of Nonsmooth Trust Region and Line Search Methods for Locally Lips           

اکبري علی اکبر A-10-331-1 ٢۵٨ معرفی یک رویکرد فرا ابتکاري جدید براي بهینه سازي تصمیمات مکانیابی – موجودي در یک شبکه توزیع در حالت چندهدفه 

اکبري فرود  اصغر  A-10-347-2 مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازي اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه هاي توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو ق١٣

اکبري نسرین A-10-227-1 ۶٩ سنجش تأثیر طرح تحول بر کارایی صنعت بیمه ایران 

اکبري وحید A-10-249-1 ٣٣٢ ارائه یک الگوریتم ابتکاري جهت زمانبندي و تعدیل هزینه هاي سبد پروژه با منابع محدود



اکبریان م. A-10-479-1 ۵٧٠ Development of Recursive Data Envelopment Analysis for Closed Loop Supply Cha          

اکرم زاده ناظمه A-10-412-1 ٢٧٣ توسعه مدل قیمت گذاري در لجستیک معکوس با در نظرگرفتن کیفیت محصوالت و تقاضاي احتمالی

اهللا دادي مهدي A-10-214-2 ٢٢ حل دستگاه معادالت بازه اي با استفاده از حساب بازه اي تعمیم یافته

اهللا دادي مهدي A-10-214-1 ٢۴ جواب بهینه فازي مسئله برنامه ریزي خطی بازه اي 

اهللا دادي مهدي A-10-40-1 ٣٨۶ حل مدل SBM فازي با روش برنامه ریزي امکانی

الماسی سعید A-10-399-1 ٢۶٢ مکانیابی تسهیالت اضطراري با زمان سفر وابسته به تراکم ترافیک

الهی مریم A-10-849-1 ٩٩ تسلط تصادفی و فرآیند آن در مدیریت ریسک

امیدي فرحناز A-10-792-1 ۴٨٩ An efficient neural network model for solving a portfolio selection with uncertain cha            

امیر وحید A-10-758-1 ٢٣۶ بهینه سازي بهره برداري از هاب انرژي با رویکرد محاسبات جرائم آلودگی زیست محیطی

امیر وحید A-10-773-1 ۴١۵ ارائه یک مدل بندي ریاضی درسیستم اتوماسیون انرژي باحضورخودروي برقی

امیرتیموري علیرضا A-10-291-1 ۴٧٠ Restricted Variation in Data Envelopment Analysis with Undesirable Factors        

امیرس امیرحسین A-10-627-1 ٣٠ روشی جدید براي شاخص توانایی فرآیند چندمتغیره فازي بر مبناي توابع بهینه سازي 

امیري ا. A-10-343-1 ۵۵٩ Joint Optimization of Statistical Process Control     , Preventive Maintenance and Produ   

امیري افسانه A-10-699-1 ٣٧٨ تحلیل مساله فروشنده دوره گرد توسعه یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه

امیري اکبر A-10-593-1 ٢١١ بررسی نقاط الگرانژي و شرایط بهینگی در مسایل غیرمحدب

امیري اکبري A-10-538-2 ۴٠١ روش عددي کارا براي حل مسایل کنترل بهینه

امیري زینب A-10-773-1 ٧٣ روشی جدید براي رتبه بندي واحد هاي کاراي غیر راسی در تحلیل پوششی داده ها

امیري علیرضا A-10-515-1 ٣۵١ کاربرد مدل بندي ریاضی و برنامه ریزي غیرخطی در صنعت تولید برق

امیري مقصود A-10-801-1 ١۶٨ پیشنهاد مدلی براي مساله برش با رویکرد برنامه ریزي آرمانی

امیري مهدیه A-10-243-1 ٢٩۵ مدل بهبود توزیع زمان واقعی حرکت قطار و الگوریتم حل آن

امین زاده میالد A-10-269-1 ۵۶١ Simulation of Records from Lifetime Distributions     

امینی رضا A-10-64-1 اولویت بندي شعب بانک مهراقتصاد شهرستان سمنان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با رویکرد تکنیک محاسبه وزنی بر١٧٨

امینی کیوان A-10-49-1 ۴٢۶  A new nonmonotone global Barzilai    -Borwain gradient method for unconstrained     

امینی موسی A-10-674-1 ٣١٨ استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردي جدید در بهینه سازي سبد سهام

امینی موسی A-10-674-2 ۵٣٣ A Practical Common Weight Scalarizing Function Approach for Technology Selectio         

انتظاري محمد A-10-497-1 ١٩۵ بهینه سازي پارامترهاي شبکه هاي عصبی RBF با رهیافت الگوریتم ژنتیک



انصاریان احسان A-10-558-1 ١۵٩ انتخاب تامین کننده با روش روابط اولویت زبانی فازي 

اورجی سیاوش A-10-201-1 ١٧٠ بهبود قابلیتهاي چابکی زنجیره تامین شرکت ماهان ریس طبرستان با استفاده از روش آنتروپی شانون

اورجی سیاوش A-10-210-1 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازي برنامه ریزي منابع سازمانی (ERP) در صنایع ریسندگی استان ماز٢٧۵

ایازي نفوتی A-10-389-1 ۴٠٩ الگوریتم ایجاد ستون براي مسئله بیشترین جریان تطبیقی پویا

ایران زاده سلیمان A-10-443-1 ١۶۵ رتبه بندي عوامل موثر بر رقابت پذیري صنعت کمپرسور هوا در ایران با استفاده از روش Topsis فازي

ایران نژاد ندا A-10-358-1 ٣١٧ بررسی اثر ورود داده هاي بزرگ در زنجیره تامین

ایرانمنش انیس A-10-633-2 ١۵١ ماتریس اطالع فیشر در توزیع کومر-بتاي دومتغیره تعمیم یافته

ایرانمنش انیس A-10-633-1 ١۶٧ توزیع کومر- بتاي تعمیم یافته گاما

ایرانمنش علی A-10-139-1 ٨ یک کران باال براي انرژي سایدل و حدس هامرز

ایزدي خواه م. A-10-131-1 ۵٢١ Deriving Interval Weights of Criteria by Extending Entropy Method with Interval Data           

ایزدي خواه محمد A-10-583-1 ١٨٢ رتبه بندي واحد هاي کارا در تحلیل پوششی داده ها با سیستم رأي گیري

ایزدیان جالل A-10-97-2 ۴٨۴ An efficient numerical technique for solving fractional optimal control problems to           

ایمانی دین محمد A-10-574-1 ١٠۴ انتخاب استراتژي نگهداري و تعمیرات ریسک مبنا با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی فازي

ایمانی دین محمد A-10-597-1 ٣۴٨ ارائه یک مدل بهینه سازي براي مدیریت ریسک در طراحی زنجیره تامین سنگ ساختمانی

ایمانی دین محمد A-10-763-1 انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازي(FAHP)و روش توسعه یافته چانگ مبتنی بر معیارهاي ٣۶٩

آخوندي فاطمه A-10-504-2 ٣۴٧ یک مدل ریاضی و الگوریتم ابتکاري براي مسأله سربرنامه تولید با زمان هاي پردازش قابل کنترل و تقاضاي احتمالی

آدرسی ابوالفضل A-10-109-1 ۶۶  ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده-ها(مطالعه موردي صنعت کاشی) 

آذر عادل A-10-665-1 ٧٩ عقالنیت و احساس؛ از تئوري بازي تا تئوري درام

آذرم سا فرنوش سادات A-10-744-1 ٢٧۴ حداکثرسازي سود اقتصادي با روشهاي حفاظت انرژي در بخش خانگی

آرامی عبدالهادي A-10-554-1 ٣٧١ کاربرد آزادسازي الگرانژ در حل مسائل برنامه ریزي هندسی

آرزم م.ر. A-10-880-1 ۴٢٢ A Modied Scaled Conjugate Gradient Method Based on a Hybrid Secant Equation           

آرشی محمد A-10-762-1 ٢١۴ کاربرد برآوردگر بارانچیک در تحلیل خوشه اي K-میانگین

آرشی محمد A-10-782-1 ٢٢۴ آنالیز واریانس چند متغیره با استفاده از توزیع نمایی-توانی

آریاوش کوروش A-10-450-1 ۴۶۵ Aggregating preference rankings using DEA    

آزاده ا. A-10-334-1 ۵٣۶ A Novel Multi-objective Model for Cell Formation Problem with Considering Operators’ Fuzzy

آزاده علی A-10-304-1 ۵۵۶ Simulation Optimization of Facility Layout Design Problem with Ambiguous Safety         



آزادي کیهان A-10-461-1 ٣۶۵DEA سنجش کارایی مالی شرکت هاي دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ابر کاراي تکنیک

آزموده سارا A-10-686-1 ٢٧٨ IEEE802.15.5 تامین کیفیت سرویس در شبکه هاي بیسم حسگر بدن با اعمال تغییراتی بر پروتکل

آزموده سارا  A-10-444-1 ٧ تشخیص حرکت اجسام در محیط با استفاده از تکنیک هاي لبه یابی

آزموده سمیه A-10-686-1 ٢٧٨ IEEE802.15.4 تامین کیفیت سرویس در شبکه هاي بیسم حسگر بدن با اعمال تغییراتی بر پروتکل

آشوري زاده امیر A-10-431-1 ٣٢٠ مدل ترکیبی تصمیم گیري چندمعیاره براي انتخاب پرسنل

آقایاري هادي A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن هاي درگیر در بیماري کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازي ها

آقایی کیان صدیقه A-10-423-1 ٢٨٣ مدلسازي یکپارچه تولید و توزیع در مقایسه با مدلسازي جداگانه 

آقایی میبدي نسرین A-10-543-1 ١٨٠ حل مسائل تعادل نش تعمیم یافته با قیود خطی ناسازگار به کمک روش جریمه

آل خمیس نادیا A-10-345-1 ٣٣۵ حل مسائل زمان بندي واکنشی با اعمال رویکرد اصالح شده توسط روش شاخه و کران

آهنگریان ابهري مهدي A-10-468-2 ٣۶۴ یک الگوریتم رقابت استعماري براي حل مساله حداکثر پوشش

آهوخوش مسعود A-10-49-1 ۴٢۶  A new nonmonotone global Barzilai    -Borwain gradient method for unconstrained     

آهوخوش مسعود A-10-342-1 ۵۴۵ Two novel nonmonotone Armijo   -type line searches for unconstrained optimization     

بابایی تیر کالیی عرفان A-10-547-2 ٧٧ ارائه یک مدل عدد صحیح مختلط براي مسأله مکان یابی دو سطحی چندکاالیی داراي محدودیت ظرفیت

بابایی تیر کالیی عرفان A-10-288-2 ١٢۴ ارائه یک مدل غیر خطی براي مسأله مدیریت موجودي دو سطحی تحت سیاست تولید سفارشی

بابایی تیر کالیی عرفان A-10-547-1 ١۶۶ ارائه یک مدل عددصحیح مختلط براي مسأله جمع آوري زباله هاي شهري با در نظرگرفتن ناوگان ناهمگن و شبکه نامتقارن

بابایی سارا A-10-455-1 ٢٩٠ ارائه یک مدل ریاضی جهت برنامه ریزي تولید تجمیعی و مکانیابی هم زمان

بابایی کفاکی سامان A-10-496-1 ۵٨ ارائه یک شرط سکانت اصالح شده ترکیبی براي بهینه سازي نامقید

بابایی کفاکی سامان A-10-26-2 ٣ چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم عامل مجازي لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز

بابائی معصومه سادات  A-10-422-2 ٨٢ تصمیمات قیمت گذاري و موجودي کاالهاي مکمل در زنجیره تامین یکپارچه دو سطحی

بادري زهرا A-10-540-1 ارائه مدل چند هدفه پویا جهت طراحی شبکه هاي پاسخ اضطراري جهت تأمین خون داراي قابلیت اطمینان در برابر خرابی در تسهیال٨۶

باروقی فهیمه A-10-259-1 ١٩٣ مسأله درخت فراگیر مینی- ماکس معکوس تحت فاصله همینگ وزن دار نوع جمعی

باروقی فهیمه A-10-284-1 ٣٣۴ مسئله p- مرکز همبند روي گراف هاي بلوکی با رئوس ممنوع

بازوبندي علی A-10-616-1 ١۴٠ روش ارزیابی مبتنی بر رتبه بندي در تحلیل پوشش داده ها

باسره رضا A-10-773-1 ۴١۵ ارائه یک مدل بندي ریاضی درسیستم اتوماسیون انرژي باحضورخودروي برقی

باغبانی ابوطالب فاطمه A-10-94-1 ۵۶٧ Evaluation of Congestion in Fuzzy Data Envelopment Analysis       

باقرآذري مریم A-10-674-1 ٣١٨ استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردي جدید در بهینه سازي سبد سهام



باقرپور نگین A-10-582-1 ۴٩١ A Direct Method for Solving Positive Definite Total Least Squares Problems          , Using

باقرزاده نگین A-10-334-2 ۴٨۶ Dynamic Cell Formation Problem with Considering Operators’ Decision Style

باقري امین A-10-559-2 ٢۵ پیدا کردن جواب بازه ای برای مسأله کسری-خطی بازه ای

باقري حسینی مژده A-10-634-2 ١٢٩ ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کاالهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت

باقري محسن A-10-336-1 ١١۵ تسطیح منابع با لحاظ کردن ارزش زمانی پول

باقري محسن A-10-348-1 ٣٣۶ زمانبندی بارکش ها درسیستم توزیع فرابارانداز

باقري محسن A-10-596-1 ٣٩٣ زمان بندی پروژه های تحقیق و توسعه با در نظر گرفتن محدودیت منابع

باقري مهدي A-10-569-1 ٣۵٣ ارائه یک مدل چند دوره ای برای مدیریت واگن های خالی برای جایجایی مسافرین در خط های قطار شهری

باقریان مهري A-10-774-1 ٢٢٢ یک مدل ریاضی برای لحاظ کردن جهش قیمت انرژی برای پیش بینی مصرف کل گاز طبیعی

باقریان مهري A-10-423-1 ٢٨٣ مدلسازی یکپارچه تولید و توزیع در مقایسه با مدلسازی جداگانه 

باقریان مهري A-10-604-1 ٣٩۵ سهم قیمت ها در بزرگراه ها رویکرد تئوری بازی ها

بحیرایی علیرضا A-10-849-1 ٩٩ تسلط تصادفی و فرآیند آن در مدیریت ریسک

بخته سمیه A-10-283-1 ٣٧٠ مدل های مکان یابی میانه کالسیک و معکوس روی فضای حقیقی چند بعدی تحت نرم چبیشف

بختیاري سارا A-10-185-1 ١٩۴ ارائه مدل انتخاب تامین کننده با معیارهای ترکیبی فازی و احتمالی

بختیاري محمدرضا A-10-775-2 ١٠١ حل مدل راسل اصالح شده با داده های فازی به وسیله ی تئوری اعتباری

براتی علی اکبر A-10-467-1 ۴١٣ AHP-DEA محاسبه بهره وری در سازمان با استفاده از روش ترکیبی

برآبادي پیمان A-10-762-1 ٢١۴ کاربرد برآوردگر بارانچیک در تحلیل خوشه ای K-میانگین

برجسته سعید A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن های درگیر در بیماری کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازی ها

برزرگی امیري علی A-10-540-1 ارائه مدل چند هدفه پویا جهت طراحی شبکه های پاسخ اضطراری جهت تأمین خون دارای قابلیت اطمینان در برابر خرابی در تسهیال٨۶

برهانی فر عبداهللا A-10-319-1 ۴١٩ Optimal coupled control of fractional semilinear integro      -differential equations in the   

بزرگی علی A-10-747-1 ٢٣١ ارائه مدل مسیریابی در شرایط بحران با در نظر گرفتن اختالل در مسیر

بزرگی علی A-10-736-1 ٢٣٧ ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای مکان یابی تسهیالت سالمت و حل آن به روش محدودیت اپسیلون 

بزي سمیه A-10-708-1 ١۴۶ حل مسئله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی

بزي سمیه A-10-708-2 ١۵٧ حل مسئله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی با برنامه ریزی امکانی 

بستانی قلعه کهنه  فاطمه A-10-120-1 ۶٧ تحلیل حساسیت و شعاع پایداری بازده به مقیاس در مدل های غیرشعاعی تحلیل پوششی داده ها 

بسترخاکی هاجر A-10-585-1 ٢٣٩ یک روش جدیددرDEA برای پیداکردن واحدهای تصمیم گیری ورتبه بندی همزمان واحدهای ناکارا وکارای تکنیکی



بشیري مهدي A-10-123-1 ٣٧ ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی مرکز

بشیري مهدي A-10-764-4 ٩٢ ارائه مدل تخصیص درجه دو در طول افق زمانی چند دوره ای با درنظرگرفتن مطلوبیت طرح و محدودیت جابجایی تسهیالت 

بشیري مهدي A-10-675-1 ١٢١ مسأله مکان یابی چند هدفه چند محصولی هاب سلسله مراتبی با در نظر گرفتن زمان سفر شبکه

بشیري مهدي A-10-764-6 ٢٣٨ بررسی مساله مکانیابی و چیدمان تجهیزات مرتب سازی زباله های شهری قابل تفکیک در شبکه ای با مراکز جمع آوری و بازیافت

بشیري مهدي A-10-764-2 ٢۴١ مسأله چند هدفه طراحی شبکه هاب دارای استهالک

بشیري مهدي A-10-764-8 ٢۴٢ مدلسازی ریاضی و حل مسئله مکان یابی P  مرکز با در نظر گرفتن سلسله مراتب النه ای ظرفیت دار

بشیري مهدي A-10-764-9 ٢۴۵ ارائه مدل ترکیبی مکانیابی p مرکز به همراه طراحی شبکه ارتباطی هر تسهیل با نقاط تحت پوشش

بشیري مهدي A-10-764-3 ۴۴٣ A multi -objective mathematical model for the industrial hazardous waste collection        

بشیري مهدي A-10-764-5 ۴٧٧ Partial and total fortification consideration for reliable supply chains        

بشیري مهدیه A-10-764-2 ٢۴١ مسأله چند هدفه طراحی شبکه هاب دارای استهالک

بصیرزاده نرگس A-10-480-1 ۴١۴ مدلسازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه دو گانه سوز با امکان سوختگیری در راه و در نظرگیری پنجره زمانی انعطاف پذیر 

بصیرزاده هادي A-10-594-1 ۶٢ یافتن بهترین جواب غیرمغلوب برای مسائل چند هدفه ی واگذاری

بصیرزاده هادي A-10-594-2 ٣۴١ یافتن نزدیکترین جواب به جواب ایده آل در مسائل حمل و نقل چند هدفه

بغالنی منا A-10-850-1 ١٢٠ برآوردگر تفاضلی کمترین مربعات تعمیم یافته استوار در مدل های خطی جزئی بااستفاده از برنامه ریزی نیمه معین

بقال نژاد اکرم A-10-382-1 ۴۵١ A New Approach for Solving Stochastic Multi      -Objective Linear Fractional Programm   

باللی مقدم آرمان A-10-351-1 ٩٧ حل مساله تخصیص مربعی به کمک شبکه هاپفیلد نویز دار شده

بهرامی فریده A-10-457-1 ٧٠ طراحی مدل برنامه ریزی خطی برای تسطیح اراضی

بهرامی محمدعلی A-10-731-1 ٢٢۵ طراحی و پیاده سازی الگوریتم ستون سازی برای حل مسائل ترکیبی

بهرامی مریم A-10-452-1 ١٨٧ ارائه مدل ترکیبی مکان یابی-موجودی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

بهرامی معین A-10-689-1 ١۴٢ رویکرد ترکیبی IAHP-TOPSIS برای انتخاب انبار مواد خام در شرایط عدم قطعیت

بهروزي فر محمود A-10-272-1 ۴٨٠ A Computational Method for Solving Optimal Control Problem of Time         -Varying Sing 

بهروزي موخر صادق A-10-181-1 روش-های عددی برای تعیین طول گام مناسب مسائل بهینه سازی نامقید با استفاده از فرآیندهای درون یابی درجه-ی دوم و مکعبی١٣٧

بهشتی اصل ندا A-10-459-1 ١٢٧ بهینه سازی مکان چاههای نفتی با روش های بهینه سازی اتوماتیک

بهشتی نیا محمدعلی A-10-468-1 ١١١ یک کران پایین برای مساله ی زمانبندی جریان کاری منعطف دسته ای 

بهشتی نیا محمدعلی A-10-468-3 ١٨١ حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با بارگیری متقاطع با الگوریتم ژنتیک

بهشتی نیا محمدعلی A-10-468-2 ٣۶۴ یک الگوریتم رقابت استعماری برای حل مساله حداکثر پوشش



بهنامیان جواد A-10-34-4 ۵٢٩ Pareto Approach to Multi   -Objective Parallel Machines Scheduling with Time Window      

بهنامیان جواد  A-10-34-1 ١ ارائه روشی برای یافتن کوچکترین وجه مخروط ماتریس های نیمه معین مثبت جهت حذف شکاف همزادی

بهنامیان جواد  A-10-34-3 ٢٠٠ ساده سازی شبکه مسئله بیشینه جریان برای کاهش ابعاد مسئله

بیجاري ریحانه A-10-572-2 ٧٨ توسعه زنجیره تامین دوسطحی برای کاالهای فاسدشدنی با فرض کیفیت نامرغوب و امتیاز خرید اعتباری با رویکرد نظریه بازی ها

بیجاري مهدي A-10-286-1 ١۶٠ یک مدل عددصحیح جدید برای مسئله ی جابجایی کانتینرها

بیرانوند پیمان A-10-285-1 ٢۵٣ نظریه نابودگر در الگوهای ساختاری

بیرقی فرناز A-10-608-1 ٢١٧ روش ناحیۀ مطمئن SR1 با حافظۀ محدود بهبود یافته برای بهینه-سازی نامقید

بیات  سیمین  A-10-714-1 ١۵ طراحی مدل دو سطحی در مسائل ممانعت شبکه با ظرفیت تجهیزات و بودجه ممانعت محدود

پاپی سعید A-10-105-1 ١۴٩ ارزیابی و رتبه بندی استان های کشور در بخش بهداشت و درمان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده-ها

پاپی سعید A-10-105-2 ارزیابی و رتبه بندی گروه های ریاضی مقطع متوسطه مناطق آموزش وپرورش استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی داده های تصا١٧١

پارسامنش امیرحسین A-10-373-1 ۴٩۶ Solving Single Machine Sequencing to Minimize Maximum Lateness Using Mixed         

پازوکی مینا A-10-354-1 ۵۵۴ Efficiency Evaluation of Emergency department for Tehran University of medical sciences’ hosp

پازیار محمد A-10-584-1 ٢٣۴ بررسی و ارزیابی دانشگاه های سراسری براساس شاخص های صندوق رفاه دانشجویان با تکنیک تحلیل پوششی داده های بازه ای

پاک میترا A-10-561-1 ٢١٠ روشی جدید برای رتبه بندی واحد ها با اهداف ثانویه در کارایی متقاطع با استفاده از تابع فاصله جهت دار

پاک نهاد محمدصادق A-10-547-2 ٧٧ ارائه یک مدل عدد صحیح مختلط برای مسأله مکان یابی دو سطحی چندکاالیی دارای محدودیت ظرفیت

پایان علی A-10-40-2 ٢٧ محاسبه کارایی هزینه در محیط تمام فازی 

پایان علی A-10-775-2 ١٠١ حل مدل راسل اصالح شده با داده های فازی به وسیله ی تئوری اعتباری

پایان علی A-10-708-1 ١۴۶ حل مسئله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی

پایان علی A-10-708-2 ١۵٧ حل مسئله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی با برنامه ریزی امکانی 

پایان علی A-10-40-3 ٢۵٠ رتبه بندی تمام واحد های فازی در تحلیل پوششی داده ها

پایان علی A-10-40-1 ٣٨۶ حل مدل SBM فازی با روش برنامه ریزی امکانی

پایان علی A-10-476-1 ۵١۶ The Parallel Network Dynamic DEA Model with Interval Data        

پایدار محمد مهدي A-10-491-1 ۴٠۵ مدل سازی لجستیک زنجیره تأمین در عملیات امدادرسانی به مناطق فاجعه دیده با تقاضای فازی

پسندیده حمیدرضا A-10-536-1 ٩۵ بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حل مسئله مکانیابی تسهیالت سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف 

پسندیده حمیدرضا A-10-652-1 ١٧۶ مدل سازی و حل مسئله دوهدفه روزنامه فروش با درنظر گرفتن تخفیف و محدودیت انبار

پندار پریسا A-10-768-1 ٢۴٣ ارزیابی عملکرد مدارس با سه رویکرد امکانات مدارس، فضای آموزشی و دانش آموزان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها



پور حبیب نظامعلی A-10-209-1 ٩٠ اولویت بندی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)، روش 

پور محمد ضیا نادیا A-10-784-1 ٢٣۵ ارائه مدلی یکپارچه برای قیمت گذاری و کنترل موجودی محصوالت در معرض زوال

پورحبیب نظامعلی A-10-209-2 ٣١۶ طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پورحبیب نظامعلی A-10-209-4 ٣٢٢ کاربرد الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم CUL در مسأله برش دو بعدی

پوررمضان صفیه A-10-173-1 ٢٠۴ الگوریتم انتخاب نمونه براساس حاشیه حداکثری بین داده های دو کالسه

پورکریمی لطیف A-10-449-1 ۴٧٣ Sensitivity Analysis of Multiobjective Linear Programming Problems with Parametric        

پورمحمد جواد A-10-569-1 ٣۵٣ ارائه یک مدل چند دوره ای برای مدیریت واگن های خالی برای جایجایی مسافرین در خط های قطار شهری

پورمحمود جعفر A-10-585-1 ٢٣٩ یک روش جدیددرDEA برای پیداکردن واحدهای تصمیم گیری ورتبه بندی همزمان واحدهای ناکارا وکارای تکنیکی

پورمحمود جعفر A-10-586-2 ٢۴٠ بوت استرپ سازگار و مجانبی برای برآوردگرهای DEA در مدل های مرز غیرپارامتری 

پورمحمود جعفر A-10-602-1 ٢۴۶ تحلیل پوششی شبکه ای غیر شعاعی فازی در ارزیابی زنجیره تأمین 

پوروزیري هانی A-10-493-1 ۵۶٢ An Hybrid Particle Swarm Optimization algorithm for Dynamic Facility Location Prob          

پیران فاطمه A-10-708-2 ١۵٧ حل مسئله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی با برنامه ریزی امکانی 

پیرایش محمدعلی A-10-258-1 ٣٠۵ قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف

پیروز بهزاد A-10-482-1 ۴۵٨ A New Scalarization Method in Multi     -objective Optimization Problems  

پیري فرزانه A-10-663-1 ٢۶ روش جدید برای حل مسئله برنامه ریزی خطی تماماً فازی با قیود مساوی با در نظر گرفتن مفهوم فاصله

پیغامی محمدرضا A-10-140-1 ۴٢٠ A new trust region method with simple subproblem       

پیغامی محمدرضا A-10-465-1 ۴٢٨ Combination of Nonsmooth Trust Region and Line Search Methods for Locally Lips           

پیله نعمت A-10-284-1 ٣٣۴ مسئله p- مرکز همبند روی گراف های بلوکی با رئوس ممنوع

پیمانی فاطمه A-10-694-1 ٣٧٧ LJK روشی جدید در رتبه بندی به کمک رفع ایراد مدل

پیغامی محمدرضا  A-10-545-1 ۵ ارائه یک روش برزیالی- بروین با استفاده از فیلتر

تاجیک فاطمه A-10-214-2 ٢٢ حل دستگاه معادالت بازه ای با استفاده از حساب بازه ای تعمیم یافته

تارخ محمدجعفر A-10-151-1 ١۶٩ مسیریابی-زمان بندی ناوگان ترابری بین شهری بااستفاده ازالگوریتم تفاضل تکاملی 

تارقیان حمیدرضا A-10-192-1 ۵٠۵  Using the maximum covering location model to control projects progress         

تارم صاحب  A-10-421-1 ۴٠٢ استفاده از داده های پروب در بهینه سازی زمانبندی چراغ راهنما 

تارویرزاده داود A-10-220-1 ارائه مدلی برای بررسی آمادگی سازمان های ایرانی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از تحلیل عاملی ،٢٠٧

تبریزي سیف اله A-10-137-2 ١١۴ معرفی یک مدل ترکیبی مبتنی بر سیستم خبره و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسأله ارزیابی و انتخاب تامین کننده



تشکري هاشمی سید مهدي  A-10-523-1 ١٢ یافتن زیرشبکه بازیابی پذیر برای مسئله کوتاه ترین مسیر مقید غیرقطعی

تفکري بافقی محمد A-10-183-1 ١۵۴ یک روش نیوتن اصالح شده جدید برای حل عددی مسائل بهینه سازی نامقید 

تقوي فرد محمد تقی A-10-210-1 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع ریسندگی استان ماز٢٧۵

تقوي محمد A-10-138-2 ٢٨١ ارزیابی ابر کارایی در پوسته محدب DMU ها

تقی زاده کاخکی حسین A-10-483-1 ١٢٨ بهینه سازی استوار مسأله مکان یابی تسهیالت چنددوره ای

تقی نژاد نعمت اله A-10-703-1 ١٨٣ حل برنامه ریزی خطی فازی با یک روش رتبه بندی جدید مبتنی بر دایره محاطی مثلث

تمجیدزاد شهرزاد A-10-589-1 ١٩١ مدل سازی و استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید برای حل مساله زمانبندی امتحانات: مطالعه ی موردی

توحید قاسم A-10-58-1 ۵١۵ Cross-efficiency Aggregation to Selecting Best DMU with Fuzzy Data        

توحیدي A-10-313-2 ۵٠٣ A step fixed  -charge transportation problem with piecewise linear cost function       

توحیدي قاسم A-10-47-1 ١٩۶ استفاده از کارایی متقاطع و عملگر میانگین وزن دار مرتب برای انتخاب بهترین تامین کننده

توحیدي قاسم A-10-71-2 ۵٠٢ Centralized Resource Allocation Model: Undesirable Outputs’ Presence Abstract

توحیدي قاسم A-10-437-1 ۵٢۶ Recognizing Strong and Weak Congestion in Presence of Negative Data in DEA           

توحیدي قاسم A-10-71-1 ۵۵٣ Allocating a fix cost among DMUs by using Centralized Resource Allocation          

توکلی احمد A-10-411-1 ارائه مدل ترکیبی پیشنهاد بهترین استراتژی سازمانیAWOT)) با استفاده از تکنیک SWOT))  و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مرا٢٩۴

توکلی مقدم رضا A-10-311-1 ۵۶ برنامه ریزی یکپارچه توسعه تولید و انتقال نیروگاهی با محدودیت های تأمین سوخت و در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی

توکلی مقدم رضا A-10-692-1 ۵٧ برنامه ریزی تولید نیروگاهی به روش برنامه ریزی سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت 

توکلی مقدم رضا A-10-603-1 ٩٣ مدل جامع طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی خون در شرایط عدم قطعیت

توکلی مقدم رضا A-10-675-1 ١٢١ مسأله مکان یابی چند هدفه چند محصولی هاب سلسله مراتبی با در نظر گرفتن زمان سفر شبکه

توکلی مقدم رضا A-10-737-1 ۴٣۶ Integrating Weighted Vehicle Routing Problem in Rich Vehicle Routing Problem         

توکلی مقدم رضا A-10-233-1 ۴۶۴ A Bi-objective Mathematical Model for a Location- Pricing Problem  

توکلی مقدم رضا A-10-281-1 ۵٠۶  MULTI-LEVEL MULTI -COMMODITY P -HUB COVERING LOCATION PROBLEM   

توکلی مقدم رضا A-10-669-1 ۵١۴ Solving a Redundant Reliability Problem by Biogeography Based Optimization        

ثانوي علی اکبر A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندی و ارزیابی راهبرد های وظیفه ای بازاریابی با استفاده از منطق فازی

ثمین عارف A-10-546-1 ۴٨٧ Multi-Leg Air Cargo Capacity Control    

ثنایی زاده سید حبیب A-10-621-1 ۴١۶ مسأله مکان یابی- مسیریابی با پنجره های زمانی چندگانه

جابري جالل A-10-26-2 ٣ چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم عامل مجازی لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز



جابري سعید A-10-767-1 ۴۵۴ Multi objective mixed integer programming model for the kidney exchange problem          

جابري سعید A-10-767-1 ۵١٢ The Kidney Exchange Optimization Problem Considering Cold Ischemia Time        

جامه ابریشمی سلمان  A-10-361-2 ٩ توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازي شبکه

جامه ابریشمی سلمان  A-10-359-1 ٣٢۴ نماي کلی از یک رویکرد جامع براي ارزیابی تأمین کنندگان: تحلیل معیارها و روش

جاوید ناصر A-10-315-1 طراحی مدل چند هدفه ي استقرار تسهیالت با استفاده از الگوریتم بهینه سازي جمعی ذرات(PSO) (مطالعه ي موردي: شرکت آینه ١٠٨

جبارزاده آرمین A-10-455-1 ٢٩٠ ارائه یک مدل ریاضی جهت برنامه ریزي تولید تجمیعی و مکانیابی هم زمان

جبل عاملی مژگان A-10-688-1 ارائه ي رویکردي متفاوت براي حل مسائل صنعتی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح در قالب برنامه ریزي ترتیبی درجه دوم محدب ١۵٢

جعفري  نعمت اهللا  A-10-508-1 ١١ پیش بینی غلظت 4- کربوکسی بنزآلدئیدو اسید پاراتولوئیک در فرآیند تولید اسید ترفنالیک فاز یک پتروشیمی شهید تندگویان

جعفري رضا A-10-648-1 ٢٣٠ یک روش ترکیبی مبتنی بر آزادسازي و بهینه یابی- شبیه سازي تبرید براي حل مسئله ي استقرار تک سطري تجهیزات 

جعفري محمدرضا A-10-35-1 توسعه یک رویکرد حل بر مبناي آزاد سازي الگرانژ و الگوریتم جستجوي ممنوع براي مسئله تعیین اندازه انباشته چند محصولی، چند١٧٩

جعفري مختار A-10-403-1 ۵۴٣ A new condition for regularity of an interval matrix        

جعفري نعمت اهللا A-10-508-1 ٣۵۶ پیش بینی غلظت 4- کربوکسی بنزآلدئیدو اسید پاراتولوئیک در فرآیند تولید اسید ترفنالیک فاز یک پتروشیمی شهید تندگویان

جالل زایی ج A-10-741-1 ۴۶٧ The inverse  1-median problem on a cycle with pos      /neg weights 

جاللی غ.ر. A-10-204-2 ۵۵۵ Application of chaotic particle swarm optimization algorithm for Cancer Drug Sched          

جاللی غالمرضا A-10-204-3 ٣٠٩ بکارگیري یک مدل فرا ابتکاري جدید براي حل مسئله بهینه سازي شاخص محور سبد سهام

جاللی مجیدي محسن A-10-360-1 ۵۶٠ Evaluate the efficiency and productivity of petrochemical plants in exchange DEA          

جاللی منش سعید A-10-445-1 ٣٩٠ ارزیابی کارایی معادن تراورتن ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH (مطالعه موردي: معادن تراورتن استان مرکزي)

جلوداري ممقانی الهام A-10-100-1 ۵٠۴ Modeling and solving Bi   -objective Periodic location routing problem with soft time       

جلیل طهماسبی علی A-10-552-1 ٣۶٣ بکارگیري تکنیک تصمیم گیري چند معیاره در رتبه بندي راهبردهاي تدوین شده بانک مسکن چهار محال و بختیاري

جلیلی سهیل A-10-553-1 ١۴١ برنامه ریزي عدد صحیح خطی سازي شده براي زنجیره تامین بانک خون

جلیلی علیایی مجید  A-10-282-1 ٣٩٩ روش جدیدي براي حل مسایل حمل نقل فازي با استفاده از تابع رتبه بندي

جلیلیان اشرف A-10-145-1 ٢٠٨ کاربرد روش Super SBM داده هاي فازي در رتبه بندي نیروگاه هاي کشور 

جمالی جالل A-10-220-1 ارائه مدلی براي بررسی آمادگی سازمان هاي ایرانی براي پیاده سازي مدیریت ارتباط با مشتري (CRM) با استفاده از تحلیل عاملی ،٢٠٧

جمیلی نگین A-10-612-1 ٣۵٨ زمان بندي یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین 

جندقی نیلوفر A-10-494-1 کاربرد رویکرد ترکیبی بهینه سازي استوار و مدیریت ریسک در مساله برنامه ریزي تولید ادغامی (مطالعه موردي: شرکت نیان الکترونی٣٩٧

جوادي شیروانی محمد A-10-609-1 ۴۴٠ A goal programming approach for Arterial traffic signal control        



جوادي علی A-10-151-1 ١۶٩ مسیریابی-زمان بندي ناوگان ترابري بین شهري بااستفاده ازالگوریتم تفاضل تکاملی 

جوانشیر حسن A-10-478-1 ۴٩ بررسی یک مدل لجستیک خارجی در حمل و نقل سبز- کاالهاي معمولی

جوانشیر حسن A-10-407-1 تصمیم گیري در مورد فاکتورهاي بحرانی زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی شبیه سازي، طراحی آزمایشات، روش سطح پاسخ و الگوریت٢۶۴

جوانشیر حسن A-10-191-2 ٣۴۶ مکان یابی زنجیره تولید و توزیع چهار سطحی، چند محصولی با در نظر گرفتن فرض برون سپاري (با مطالعه موردي)

جوانمرد مسلم A-10-326-1 ٢۵۴ یک روش انقباض مخروطی بهبودیافته براي مسائل بهینه سازي چند معیاره صحیح مختلط

جورقاسم رضا A-10-763-1 انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازي(FAHP)و روش توسعه یافته چانگ مبتنی بر معیارهاي ٣۶٩

جوالي فریبرز A-10-746-1 ارائه یک مدل فازي-احتمالی دو مرحله اي براي برنامه ریزي تولید-توزیع یکپارچه با درنظر گرفتن ریسک اختالل و خاصیت کشسانی٢۴۴

جوالي فریبرز A-10-316-1 ٣١٩ زمانبندي یکپارچه زنجیره تامین سه مرحله اي در حالت وجود چندین تامین کننده و در نظرگرفتن حمل و نقل

جوالي فریبرز A-10-395-2 ٣٣١ طراحی یک مدل ریاضی براي سیستم هاي تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تشکیل سلول ، تخصیص اپراتور و چیدمان گروهی

جوالي فریبرز A-10-746-2 ۴٧۶ An Especial Technique for Using Invasive Weed Optimization Algorithm to Solve           

جوالي فریبرز A-10-270-1 ۵۶۴ Robust Optimization for a Flow shop Scheduling Problem with Sequence Dependen          

جهانبخش جاوید نگار A-10-617-1 ٨٧ قیمت گذاري در مدل موجودي دو سطحی براي کاالهاي فاسدشدنی با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت

جهانشاهی مطهره A-10-638-1 ٢٩٣ در یک مسئله برنامه ریزي خطی کدام جواب بهینه دگرین بهتر است؟

جهانگیري مهدي A-10-189-1 ١٨۶ پیدا کردن مجموعه مستقل در یک گراف توسط روش رهاسازي نیمه معین مثبت

جهانی صیاد نویري منیره A-10-291-1 ۴٧٠ Restricted Variation in Data Envelopment Analysis with Undesirable Factors        

چامه رقیه A-10-703-1 ١٨٣ حل برنامه ریزي خطی فازي با یک روش رتبه بندي جدید مبتنی بر دایره محاطی مثلث

چهارسوقی سیدکمال A-10-704-1 ١٣٠ توسعه مدل مکانیابی هاب با در نظر گرفتن وسیله نقلیه، هزینه مربوط به وسیله نقلیه و هزینه جریان 

چیت ساز مریم A-10-448-1 ۵۴٩ A modified infeasible interior   -point algorithm for semidefinite optimization using a      

چیتگر سحر A-10-429-1 ۶١ حل یک مدل چندهدفی انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم چیشف موزون فزوده 

حاجی زاده علی اکبر A-10-443-1 ١۶۵ رتبه بندي عوامل موثر بر رقابت پذیري صنعت کمپرسور هوا در ایران با استفاده از روش Topsis فازي

حاجی سامی الهام A-10-684-1 ٣٣٩ ارائه رویکردي براي تعیین شاخص مالم کوئیست در نیروگاه هاي سیکل ترکیبی در شرایط عدم قطعیت و خروجی هاي نامطلوب

حاجی نژاد پریسا A-10-506-1 ٧۴ ( RTS تخمین ) بازده به مقیاس ترکیبی

حافظ الکتب اشکان A-10-354-1 ۵۵۴ Efficiency Evaluation of Emergency department for Tehran University of medical sciences’ hosp

حبیب پور مونا A-10-549-1 ۵٣٠ A New Branch and Cut Algorithm for Linear Bilevel Multi         -Follower Programming Pro  

حبیبی سیدمحمدصادق A-10-550-1 ٣٩۶ مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها براي مکان یابی تسهیالت حساس با مالحظه اصل پراکندگی

حجازي سید محمد A-10-258-1 ٣٠۵ قیمت گذاري پارکینگ هاي عمومی با استفاده از مفاهیم تئوري صف



حجازي سیدرضا A-10-431-1 ٣٢٠ مدل ترکیبی تصمیم گیري چندمعیاره براي انتخاب پرسنل

حداد ا.ح A-10-899-1 ۵٧١ Real-Time Planning and Controlling Management of Infrastructure Construction by        

حساسی حمید A-10-313-2 ۵٠٣ A step fixed  -charge transportation problem with piecewise linear cost function       

حسن آبادي مرتضی A-10-459-1 ١٢٧ بهینه سازي مکان چاههاي نفتی با روش هاي بهینه سازي اتوماتیک

حسن زاده رضا A-10-697-1 ۵٩ ارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد هزینه وکیفیت محصوالت تولیدي 

حسن نژاد محمد A-10-619-1 ١٠۵ پاسخ گویی به مسائل ریسک پروژه با الگوریتم هاي فرا ابتکاري

حسن نژاد محمد A-10-462-4 ٣٩۴ زمان بندي پروژه با محدودیت منابع با استفاده از توسعه مدل فازي 

حسنی محمدرضا A-10-34-3 ٢٠٠ ساده سازي شبکه مسئله بیشینه جریان براي کاهش ابعاد مسئله

حسین پور نسرین A-10-587-1 ١٨٩ یک الگوریتم بهنگام سازي بزرگ دینامیکی براي بهینه سازي خطی

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-558-1 ١۵٩ انتخاب تامین کننده با روش روابط اولویت زبانی فازي 

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-368-1 ١٩٩ رتبه بندي درمدلSBM ماهیت دار

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-397-2 ٢٠١ استفاده از اندازه اعتبار فازي براي ارزیابی کارایی نسبی صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-533-2 ٢٠۶ تاثیر شاخص هاي قانون مند بر تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-561-1 ٢١٠ روشی جدید براي رتبه بندي واحد ها با اهداف ثانویه در کارایی متقاطع با استفاده از تابع فاصله جهت دار

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-694-1 ٣٧٧ LJK روشی جدید در رتبه بندي به کمک رفع ایراد مدل

حسین زاده سلجوقی فرانک A-10-557-1 ۴٠٠ مدل بازه ایی براي تحلیل پوششی داده ها با داده هاي منفی

حسین زاده کاشان علی A-10-331-1 ٢۵٨ معرفی یک رویکرد فرا ابتکاري جدید براي بهینه سازي تصمیمات مکانیابی – موجودي در یک شبکه توزیع در حالت چندهدفه 

حسین زاده لطفی ف. A-10-479-1 ۵٧٠ Development of Recursive Data Envelopment Analysis for Closed Loop Supply Cha          

حسین زاده مهناز A-10-786-1 ٣۴ تحقیق درعملیات: از ریاضیات محض تا حل یا بهبود مسایل سازمان ها در عمل

حسینی پور سلیمان A-10-352-1 ۵۴۶  A collocation method  for solving fractional optimal   control problems

حسینی سید محمد A-10-575-1 ۴٩٠ Numerical Solution of Delay Optimal Control Problems via        {it hp }-adaptive Pseudos 

حسینی سید محمدمهدي A-10-181-1 روش-هاي عددي براي تعیین طول گام مناسب مسائل بهینه سازي نامقید با استفاده از فرآیندهاي درون یابی درجه-ي دوم و مکعبی١٣٧

حسینی سید محمدمهدي A-10-183-1 ١۵۴ یک روش نیوتن اصالح شده جدید براي حل عددي مسائل بهینه سازي نامقید 

حسینی فاطمه سادات A-10-614-1 ٣٧۴ برش کمینه گراف با شبیه سازي تبریدي

حسینی فاطمه سادات A-10-614-2 ۴١١ برش کمینه ي گراف با جستجوي ممنوعه

حسینی فرامرز A-10-725-1 ٢٢۶ مکان یابی و حفاظت از سایت هاي ذخیره حیاتی جهت کمینه کردن تلفات پوششی مورد انتظار



حسینی مجتبی A-10-285-1 ٢۵٣ نظریه نابودگر در الگوهاي ساختاري

حسینی نسب حسن A-10-420-1 ١٢۶ حل مسائل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت طول صف 

حسینی نسب حسن A-10-673-1 ٢٢٣ مساله مکان-یابی پایاي p هاب میانه در حالت r تخصیص

حسین زاده لطفی فرهاد  A-10-773-1 ٧٣ روشی جدید براي رتبه بندي واحد هاي کاراي غیر راسی در تحلیل پوششی داده ها

حسینی سید محمدمهدي  A-10-375-1 ٢ یک روش  BFGS اصالح شده براي حل مسائل بهینه سازي نامقید

حصاري محمدرضا A-10-521-1 ٣٣٠ توسعه مدل بهینه استفاده از سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت در شهرک هاي مسکونی از دیدگاه اقتصادي-زیست  محیطی

حق جو ا. A-10-669-2 ۵٧٣ Facility Location Based Reliability Model Using DEA      -ICA

حقانی ولی پور احسان A-10-550-1 ٣٩۶ مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها براي مکان یابی تسهیالت حساس با مالحظه اصل پراکندگی

حقیقی شهره A-10-697-1 ۵٩ ارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد هزینه وکیفیت محصوالت تولیدي 

حکاک محمد A-10-584-1 ٢٣۴ بررسی و ارزیابی دانشگاه هاي سراسري براساس شاخص هاي صندوق رفاه دانشجویان با تکنیک تحلیل پوششی داده هاي بازه اي

حکمت نیا محسن A-10-40-2 ٢٧ محاسبه کارایی هزینه در محیط تمام فازي 

حکمت نیا محسن A-10-40-3 ٢۵٠ رتبه بندي تمام واحد هاي فازي در تحلیل پوششی داده ها

حکمت نیا محسن A-10-40-1 ٣٨۶ حل مدل SBM فازي با روش برنامه ریزي امکانی

حکمی نسب سعید A-10-307-2 بررسی مدیریت ریسک مالی در پروژه هاي حفاري چاههاي نفت به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ؛ مورد کاوي : شرکتهاي حفا٨٨

حکیمی فر محمدمهدي A-10-270-2 ۵١٨ The Application of Inventory Routing Problem in Humanitarian Relief Chain Under          

حکیمی فر محمدمهدي A-10-440-1 ۵۴٨ A mathematical relief chain pre positioning location distribution model for disaster    -      

حکیمی فر محمدمهدي A-10-270-1 ۵۶۴ Robust Optimization for a Flow shop Scheduling Problem with Sequence Dependen          

حمیدزاده جواد  A-10-444-1 ٧ تشخیص حرکت اجسام در محیط با استفاده از تکنیک هاي لبه یابی

حمیدزاده جواد  A-10-248-1 ١٧٣ کاهش بردارهاي پشتیبان در طبقه بند SVM به کمک کرنل جدید هرمیت

حمیدزاده جواد  A-10-497-1 ١٩۵ بهینه سازي پارامترهاي شبکه هاي عصبی RBF با رهیافت الگوریتم ژنتیک

حمیدزاده جواد  A-10-173-1 ٢٠۴ الگوریتم انتخاب نمونه براساس حاشیه حداکثري بین داده هاي دو کالسه

حمیدزاده جواد  A-10-346-1 ٢۶٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم تکاملی ژنتیک

حمیدزاده جواد  A-10-346-2 ٢٧٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم متحرک به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات

حمیدزاده جواد  A-10-300-2 ٣١۵ مکانیابی پایانه هاي شبکه اتوبوسرانی درون شهري با استفاده از مسأله p-میانه فازي (مطالعه موردي)

حمیدزاده جواد  A-10-462-3 ٣۵۵ مکان یابی تصادفی پویا تسهیالت با استفاده از برنامه ریزي تصادفی

حمیدزاده جواد  A-10-462-4 ٣٩۴ زمان بندي پروژه با محدودیت منابع با استفاده از توسعه مدل فازي 



حنیفی محمدامین A-10-563-2 ٣٨۴ ISM) برمبناي وزن دهیِ رویکرد مدل سازي ساختاري تفسیري VIKOR تصمیم گیري براي انتخاب تأمین کننده به کمک روش

حیدري مریم A-10-728-2 ۴۵٢  Applyin Artificial Neural Networks in Solving Heat conduction Problems        

حیدري مریم A-10-367-1 ۴۶١ Finding Efficient Weights and Maximal Efficient Faces in DEA        : An MOLP Approach  

حیدري وحید A-10-469-1 ۴٩۴ A linear ranging approximation algorithm for BPP      

خاتمی فیروز آبادي سید محمدعلی A-10-478-1 ۴٩ بررسی یک مدل لجستیک خارجی در حمل و نقل سبز- کاالهاي معمولی

خادمی زارع حسن A-10-641-1 ١٠٢ ارائه یک مدل ریاضی جهت تخمین پارامترهاي پروفایل هاي خطی چند متغیره فازي

خاکزار بفرویی مرتضی A-10-328-1 ٢٨۶ DEA مدل برنامه ریزي خطی جدید براي تعیین واحد تصمیم گیري کارا در روش

خالدیان کژال A-10-415-1 ۴۶٠ Substantial Efficiency in the Benson’s sense

خاندوزي راحله A-10-725-1 ٢٢۶ مکان یابی و حفاظت از سایت هاي ذخیره حیاتی جهت کمینه کردن تلفات پوششی مورد انتظار

خاور حدیثه A-10-300-1 ٣٠٣ زمانبندي استوار سناریو محور پروژه در شرایط عدم قطعیت دسترسی به منابع

خاور حدیثه A-10-300-2 ٣١۵ مکانیابی پایانه هاي شبکه اتوبوسرانی درون شهري با استفاده از مسأله p-میانه فازي (مطالعه موردي)

خدابخشی زهرا A-10-354-1 ۵۵۴ Efficiency Evaluation of Emergency department for Tehran University of medical sciences’ hosp

خدابخشی محمد A-10-105-1 ١۴٩ ارزیابی و رتبه بندي استان هاي کشور در بخش بهداشت و درمان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده-ها

خدابخشی محمد A-10-438-2 ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه هاي ایران بر اساس ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاي فاز١۵٨

خدابخشی محمد A-10-105-2 ارزیابی و رتبه بندي گروه هاي ریاضی مقطع متوسطه مناطق آموزش وپرورش استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی داده هاي تصا١٧١

خدابخشی محمد A-10-584-1 ٢٣۴ بررسی و ارزیابی دانشگاه هاي سراسري براساس شاخص هاي صندوق رفاه دانشجویان با تکنیک تحلیل پوششی داده هاي بازه اي

خدابخشی محمد A-10-645-1 ۴۴٧ The Solution of special Fuzzy Linear programming using ABS method         

خدابخشی محمد A-10-450-1 ۴۶۵ Aggregating preference rankings using DEA    

خدامرادي طاهره A-10-501-1 ۴٢٩ A MTY predictor  -corrector interior -point approach using multiple corrections for Qua      

خدایی فر سلمان A-10-524-1 ۴۴۴ Design and analysis of survivable multicommodity network flows       : by decomposition 

خرد شوکت A-10-738-1 ٣۵٠ Hill-cipher بررسی خواص ماتریس کلیدي و ارایه ي یک ماتریس در کد و دي کد کردن یک متن به روش

خردکیش ابراهیم A-10-126-1 ۶۵ DEA ارزیابی عملکرد حوزه علمیه توسط

خردمند علیرضا A-10-431-1 ٣٢٠ مدل ترکیبی تصمیم گیري چندمعیاره براي انتخاب پرسنل

خرسندي مجتبی A-10-136-1 ٣٣٣ ارائه مدلی براي مکان یابی سیستم موشکی تهاجمی اثربخش

خرم اسماعیل A-10-186-1 ۴۵٧ A new scalarization method for constructing the Pareto front in multiobjective optimi           

خرم اسماعیل A-10-482-1 ۴۵٨ A New Scalarization Method in Multi     -objective Optimization Problems  



خرم اسماعیل A-10-415-1 ۴۶٠ Substantial Efficiency in the Benson’s sense

خرم دل شاهگلی ویدا A-10-463-1 ٣٧۶ روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای بررسی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با خروجی نامطلوب

خرمی زاده سید مصطفی A-10-706-1 ٣١٠ تکنیک های پیاده سازی کارای روش شاخه و هزینه برای مسایل برنامه ریزی صحیح آمیخته

خرمی زاده مصطفی A-10-522-1 ۵٣ تعمیم روش موازنه امکانپذیری برای مسایل برنامه ریزی صحیح آمیخته 

خرمیان انسیه A-10-157-1 ۵٢۴ Allocating Fixed Cost in a Supply Chain      

خزاییلی محمد A-10-247-1 ١۵۶ انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از مدل میانگین، واریانس، چولگی فازی بر اساس بهینه سازی شهودگرایی فازی

خسروانی فرزانه A-10-665-1 ٧٩ عقالنیت و احساس؛ از تئوری بازی تا تئوری درام

خسروشاهی A-10-654-1 ۴٠۶ ارائه رویکردی نوین مبتنی برکاهش بعد جهت بخش بندی مشتریان بانک

خسروي صبا A-10-589-1 ١٩١ مدل سازی و استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید برای حل مساله زمانبندی امتحانات: مطالعه ی موردی

خلیق ج. A-10-204-2 ۵۵۵ Application of chaotic particle swarm optimization algorithm for Cancer Drug Sched          

خلیق جواد A-10-204-3 ٣٠٩ بکارگیری یک مدل فرا ابتکاری جدید برای حل مسئله بهینه سازی شاخص محور سبد سهام

خلیلی دامغانی کاوه A-10-684-1 ٣٣٩ ارائه رویکردی برای تعیین شاخص مالم کوئیست در نیروگاه های سیکل ترکیبی در شرایط عدم قطعیت و خروجی های نامطلوب

خلیلی سید محمد A-10-746-1 ارائه یک مدل فازی-احتمالی دو مرحله ای برای برنامه ریزی تولید-توزیع یکپارچه با درنظر گرفتن ریسک اختالل و خاصیت کشسانی٢۴۴

خلیلی سید محمد A-10-746-2 ۴٧۶ An Especial Technique for Using Invasive Weed Optimization Algorithm to Solve           

خودمانی یزدي مالحت A-10-675-1 ١٢١ مسأله مکان یابی چند هدفه چند محصولی هاب سلسله مراتبی با در نظر گرفتن زمان سفر شبکه

خوش خلق سیما مهدیه A-10-409-1 ٢٧٢ ارائه روش جدید جهت رتبه بندی واحدهای کارای غیر رأسی در تحلیل پوششی داده ها

خیاطی عباس A-10-378-1 ١٠٩ یک روش جدید برای حل مسئله ی کوچکترین درخت فراگیر

خیاطی عباس A-10-378-2 ٣۶١ استفاده از فشرده سازی ساختاری شبکه پروژه در الگوریتم شاخه و کران برای حل مسئله ی زمانبندی پروژه با منابع محدود

خیام باشی بیژن A-10-136-1 ٣٣٣ ارائه مدلی برای مکان یابی سیستم موشکی تهاجمی اثربخش

خیرخواه امیرسامان A-10-118-2 ١۴٣ ارائه یک مدل غیرخطی باینری برای مسأله مسابقات دوره ای ورزشی

خیرخواه امیرسامان A-10-693-1 ٣٩٨ ارائه مدل گردش نیروی انسانی در سازمان ها و مراکز تولیدی به منظور کاهش میزان خطرات ارگونومیکی ناشی از کار

خیرفام بهروز A-10-587-1 ١٨٩ یک الگوریتم بهنگام سازی بزرگ دینامیکی برای بهینه سازی خطی

خیرفام بهروز A-10-505-1 ٣٠٨ تحلیل حساسیت برای مسائل برنامه ریزی خطی فازی

خیرفام بهروز A-10-293-1 ۴١٨ An Interior -point Method for Linear Optimization Based on a New Kernel Function          

خیرفام بهروز A-10-252-1 ۴٢٣  A predictor -corrector algorithm for convex quadratic programming based on wide        

خیرفام بهروز A-10-448-1 ۵۴٩ A modified infeasible interior   -point algorithm for semidefinite optimization using a      



داداشی مسعود A-10-431-1 ٣٢٠ مدل ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب پرسنل

دادخواه ف. A-10-718-1 ۵٣٢ Evaluating Fuzzy Inference Based Metaheuristic For Flexible Job Shop Problem         

داستانی نسیم A-10-333-1 ١٧٧ مدلی بر مبنای متغیر های کمکی با خاصیت پایداری نسبت به تغییر واحد و محاسبه کارایی کلی آن

داودآبادي طیبه A-10-165-1 توسعه مدل مکان یابی دو سطحی با هزینه های غیرخطی و ظرفیت محدود حل با الگوریتم دو فازی به صورت بازگشتی مبتنی بر شب١۵٣

داودي محمد A-10-360-1 ۵۶٠ Evaluate the efficiency and productivity of petrochemical plants in exchange DEA          

داورپناه جزي  A-10-771-1 ٢١٣ مدلسازی رویگردانی مشتریان با استفاده ازمفهوم ارزش طول عمر مشتری و محرک-های تبلیغاتی

داوودي سید محمدرضا A-10-349-2 ١۴٨ استفاده از روش تاپسیس فازی برای انتخاب گزینه مناسب تهیه مواد اولیه مطالعه موردی در یک کارخانه تولید الیاف مصنوعی

داوودي نیا اسماعیل A-10-496-1 ۵٨ ارائه یک شرط سکانت اصالح شده ترکیبی برای بهینه سازی نامقید

دبیري نوالدین A-10-683-2 ٣٩ ارائه رویکرد جدید برای حل مسئله تعیین اندازه انباشته توام اقتصادی با بکارگیری الگوریتم  ابتکاری

دربیانی  سید احمد A-10-692-1 ۵٧ برنامه ریزی تولید نیروگاهی به روش برنامه ریزی سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت 

درودیان محمدهادي A-10-641-1 ١٠٢ ارائه یک مدل ریاضی جهت تخمین پارامترهای پروفایل های خطی چند متغیره فازی

درویش زاده مهدي رضا A-10-527-1 ۵٠٩ An allocation scheme for production inventory games      : A Shapley value approach   

درویشی سلوکالیی داود A-10-753-1 ٣١ یک روش حل برای مسایل برنامه ریزی خطی با ضرایب هدف خاکستری

دشتی رضا A-10-758-1 ٢٣۶ بهینه سازی بهره برداری از هاب انرژی با رویکرد محاسبات جرائم آلودگی زیست محیطی

دلشاد الیاس A-10-713-6 طراحی الگوریتمی جدید بر پایه اصول بهینه سازی گروه ذرات برای حل مسأله مسیریابی ارسال کاالها با تکنیک ارسال بی واسطه ٣٧۵

دوزنده علیرضا A-10-363-1 ١٠ زمانبندی کارها با تحویل دسته ای، زمان پردازش مبتنی بر اثر یادگیری و زمان آماده سازی وابسته به توالی 

ده مرده مرتضی A-10-713-3 ارائه مدل ریاضی جدید برای برنامه ریزی تولید سلولی پویا بر اساس متوسط فاصله جابجایی درون و بین سلولی و گسترش حرکت ج۵۵

ده مرده مرتضی A-10-713-1 ٢۶۵ طراحی یک مدل ریاضی جهت کاهش هزینه های ترافیک هوایی با در نظر گرفتن شبکه جریان پویا

ده مرده مرتضی A-10-713-5 ٣٢۵ ارائه روشی جدید برای مسیریابی وسایل حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه مترو

ده نو خلجی اکرم A-10-680-1 ۴۶٣ ? How to Append a New Alternative in an Existing Total Order          

دهقانی محمدعلی A-10-772-1 ٢٢١ اولویت بندی انرژی های تجدید پذیر توسط روش شباهت به گزینه  ایده آل فازی (FTOPSIS)، مطالعه موردی ایران

دهقانیان فرزاد A-10-634-2 ١٢٩ ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کاالهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت

دهقانیان فرزاد A-10-631-1 ٣۶٧ بررسی اثر مالیات بر کربن در طراحی شبکه لجستیک معکوس

دهمیري ا.ح A-10-748-1 ۴۵۵ A Discrete Approximation of the Efficient Set of a Multi         -objective Linear Optimization  

دیمه فائزه A-10-683-1 ٢٠٩ بررسی انواع مدلهای طراحی زنجیره تامین

دیمه هادي A-10-683-1 ٢٠٩ بررسی انواع مدلهای طراحی زنجیره تامین



دیواندري علی A-10-927-1 ۴۶٢ The Best Proximal Normal Direction in      2-Hilbert spaces 

دیوساالر معصومه A-10-697-1 ۵٩ ارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد هزینه وکیفیت محصوالت تولیدی 

ذبیحی پطرودي اکبر  A-10-534-1 ٢١ حل مسأله برنامه ریزی حمل و نقل مرکب چند هدفی فازی با رویکرد برنامه ریزی امکان پذیر تعاملی 

ذبیحی مهدیه A-10-446-1 ١١٠ ارائه الگوریتمی بهینه و دقیق مبتنی بر خوشه بندی مارکوف برای شناسایی روبات های وب

ذبیحی مهدیه A-10-446-1 ١٨۴ ارائه الگوریتمی بهینه و دقیق مبتنی بر خوشه بندی مارکوف برای شناسایی روبات های وب

ذکاوتی حمید A-10-317-1 ارائه الگوریتم نوین بهینه سازی توده ذرات در طراحی شبکه های عصبی توابع پایه شعاعی به کمک خوشه بندی ورودی-خروجی فاز۴۴

ذکري آرام A-10-640-1 ٣۴٢ تخمین حالت کامًال همگرا از طریق روش ناحیه مطمئن

ذالنی سفلی طیبه A-10-376-1 ٢۵۶ تحلیل پوششی داده های فازی(DEA): مدل و روش رتبه بندی

رادمنش عبدالرسول A-10-362-1 ۵٢ طراحی مدل OR برای مسیریابی وسایل نقلیه با در نظرگرفتن انبار موقت میانی

راستی برزکی مرتضی   A-10-534-1 ٢٠ مسیریابی وسیله نقلیه با درنظر گرفتن انبارهای عبوری و پنجره زمانی نرم

رامشه نسرین A-10-299-1 ٢۶۶ مدل تصادفی دومرحله ای برای کاهش اثر ریسک تقاضا در زنجیره تامین

رایاحی وزواري مجتبی A-10-290-1 ۴٣ روش بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم مثلث بهینه گر

ربانی آمنه A-10-398-1 ٣٠٧ تحلیل مقایسه ای روش های تصمیم گیری چند معیاره و پیاده سازی یک مساله انتخاب مکان انبار

ربانی مسعود A-10-785-1 ١٧ ارائه مدلی یکپارچه جهت بهینه سازی مسائل جمع آوری پسماند و مسیریابی وسایل نقلیه 

ربانی مسعود A-10-666-2 ۴٨ مدل سازی برنامه ریزی توسعه ظرفیت نیروگاه های برق در شرایط عدم قطعیت

ربانی مسعود A-10-784-1 ٢٣۵ ارائه مدلی یکپارچه برای قیمت گذاری و کنترل موجودی محصوالت در معرض زوال

ربانی مسعود A-10-306-1 یکپارچگی زمان بندی و نگهداری تعمیرات با درنظرگیری وابستگی سیستم های چند جزیی و مالحظات انرژی الکتریکی در محیط تر٣٧٩

ربانی مسعود A-10-666-1 ۴٠۴ توسعه الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مساله افزایش ظرفیت تولید و انتقال در صنعت برق

ربانی مسعود A-10-480-1 ۴١۴ مدلسازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه دو گانه سوز با امکان سوختگیری در راه و در نظرگیری پنجره زمانی انعطاف پذیر 

ربیعه مسعود A-10-647-1 ارائه مدل ریاضی جهت زمانبدی پروژه در حالت چند مد و با در نظر گرفتن هزینه های اضافه کاری، جریمه دیرکرد، پاداش زودکرد و ٩١

رجایی بهنام A-10-363-1 ١٠ زمانبندی کارها با تحویل دسته ای، زمان پردازش مبتنی بر اثر یادگیری و زمان آماده سازی وابسته به توالی 

رجایی علیرضا A-10-768-1 ٢۴٣ ارزیابی عملکرد مدارس با سه رویکرد امکانات مدارس، فضای آموزشی و دانش آموزان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

رجبی امید A-10-196-2 ١۴۵ رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا بر اساس نقاط ایده آل مثبت و منفی

رجبی امید A-10-196-3 ٢٨٧ مسئله مسیریابی موجودی ظرفیت دار با محدودیت پنجره های زمانی با فرض در نظر گرفتن اندازه کاال

رجبی مصطفی A-10-628-1 ٣٠٢ ارزیابی عملکرد شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

رحمانی ارسالن A-10-234-1 ۵۴١ A Branch -and-cut Algorithm for Bilevel Linear Programs     



رحمانی مرتضی A-10-328-1 ٢٨۶ DEA مدل برنامه ریزی خطی جدید برای تعیین واحد تصمیم گیری کارا در روش

رحمانی مرتضی A-10-328-2 ۴۵٣ Notes on “Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis

رحمتیان محمدرسول A-10-565-1 ۴١٠ کاهش هزینه مصرف کننده در شبکه هوشمند با استفاده از تئوری بازی

رحیمی شعرباف صادق A-10-537-1 ٣٣٧ بررسی جریان ماکسیمم در شبکه های فازی با رئوس ظرفیت فازی

رحیمی محمد A-10-715-2 ۴۴١  Load Planning and Service Network Design for Less       -than-Truckload Carriers 

رخشنده رو زهرا A-10-522-1 ۵٣ تعمیم روش موازنه امکانپذیری برای مسایل برنامه ریزی صحیح آمیخته 

رزمی جعفر A-10-270-2 ۵١٨ The Application of Inventory Routing Problem in Humanitarian Relief Chain Under          

رزمی جعفر A-10-440-1 ۵۴٨ A mathematical relief chain pre positioning location distribution model for disaster    -      

رزمی جعفر  A-10-717-1 ارائه یک مدل ریاضی برای زمان بندی شبکه خطوط لوله چند محصولی فرآورده های پاالیشگاهی (مطالعه موردی: شبکه خطوط لوله ٣۶٠

رزمی سید محمدرضا A-10-197-1 ١۴٧ بهبود پذیرش بیماران بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

رزمی سیده زهره A-10-197-1 ١۴٧ بهبود پذیرش بیماران بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

رستاخیز ساره A-10-725-1 ٢٢۶ مکان یابی و حفاظت از سایت های ذخیره حیاتی جهت کمینه کردن تلفات پوششی مورد انتظار

رستمی مال خلیفه محسن A-10-476-1 ۵١۶ The Parallel Network Dynamic DEA Model with Interval Data        

رستمی مال خلیفه محسن A-10-157-1 ۵٢۴ Allocating Fixed Cost in a Supply Chain      

رستمیان الهام A-10-58-1 ۵١۵ Cross-efficiency Aggregation to Selecting Best DMU with Fuzzy Data        

رستمیان الهام A-10-58-2 ۵٢٨  Selecting Best Supplier by Symmetric Weights as a Secondary Goal in Cross           -Effici

رسمی مال خلیفه  محسن  A-10-126-1 ۶۵ DEA ارزیابی عملکرد حوزه علمیه توسط

رسولی باغبان آرزو A-10-613-1 توسعه مدل یکپارچه کنترل موجودی برای کاالهای فسادپذیر با درنظر گرفتن سیاست ارسال گروهی کاال در یک زنجیره تامین دو س٩۴

رسولی محمد A-10-296-1 ٣٨٧ استفاده از مدل شبیه سازی و نرم افزار Arena در مطالعات امکان سنجی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در ایران

رسولیان الهام A-10-644-1 ٣۴٩ بهینه سازی شبکه توزیع سه الیه زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت 

رضا نژاد محمد A-10-764-1 ٢٣٣ مکان یابی و طراحی چیدمان پارکهای لجستیکی با در نظر گرفتن مشابهت چیدمان

رضاپور حسن A-10-51-1 ١٣۶ مساله کوتاهترین مسیر در شبکه جریان متغیر زمانی با توجه به زمانهای انتظار در رئوس

رضازاده حمیدرضا A-10-262-1 ۴٨۵ Solving Stochastic Optimal Control Problems by      2-D Stochastic Fourier  -Hermite Ap 

رضایی احمدرضا A-10-550-2 ٣۶٨ مدل ترکیبی MaxSumMin برای مکان یابی تسهیالت حساس با مالحظه اصل پراکندگی

رضایی احمدرضا A-10-550-1 ٣٩۶ مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها برای مکان یابی تسهیالت حساس با مالحظه اصل پراکندگی

رضایی اسماعیل A-10-763-1 انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)و روش توسعه یافته چانگ مبتنی بر معیارهای ٣۶٩



رضایی امیرحسین A-10-109-1 ۶۶  ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده-ها(مطالعه موردی صنعت کاشی) 

رضایی بنجار سپهر A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجرای رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیری شرکت های مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

رضایی بنجار سپهر A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندی و ارزیابی راهبرد های وظیفه ای بازاریابی با استفاده از منطق فازی

رضایی بنجار سعید A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجرای رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیری شرکت های مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

رضایی بنجار سعید A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندی و ارزیابی راهبرد های وظیفه ای بازاریابی با استفاده از منطق فازی

رضایی بنجار سعید A-10-503-3 بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال برق سیستان و بلوچستان با استفاده از فنون تصمیم گیری چند٣٨٨

رضایی بهرمند مهدي A-10-216-1 ٢٩٩ اجرای ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها 

رضایی بهرمند مهدي A-10-216-2 ۴٨٢ Maximizing the survival time of HIV infected patient using mathematical model          

رضایی پارسا زهرا A-10-368-1 ١٩٩ رتبه بندی درمدلSBM ماهیت دار

رضایی تبار علی اکبر A-10-742-1 ۵٣۵ Efficiency Decomposition in Network Production Systems     

رضایی دولت آبادي حسین A-10-709-1 طراحی و تحلیل مدل بهینه گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور حداکثر کردن رضایت مشتری با استفاده از مدل کانو(مطالعه١۵٠

رضایی سراي مائده A-10-386-1 ٣٧٢ اولویت بندی معیارهای انتخاب تأمین کننده  برون سپاری

رضایی سینا A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجرای رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیری شرکت های مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

رضایی سینا A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندی و ارزیابی راهبرد های وظیفه ای بازاریابی با استفاده از منطق فازی

رضایی محمدامین A-10-308-1 ٢۵۵ تشخیص ترک در تیر های هدفمند در راستای طولی به کمک شبکه عصبی مصنوعی

رضایی مسعود A-10-137-2 ١١۴ معرفی یک مدل ترکیبی مبتنی بر سیستم خبره و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسأله ارزیابی و انتخاب تامین کننده

رضایی مسعود A-10-118-2 ١۴٣ ارائه یک مدل غیرخطی باینری برای مسأله مسابقات دوره ای ورزشی

رضایی مسعود A-10-118-1 ١٩٧ ارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه انباشته دو سطحی با هدف کمینه سازی هزینه کل سفارش/آماده سازی و موجودی

رضایی ملک A-10-334-2 ۴٨۶ Dynamic Cell Formation Problem with Considering Operators’ Decision Style

رضایی ملک A-10-334-1 ۵٣۶ A Novel Multi-objective Model for Cell Formation Problem with Considering Operators’ Fuzzy

رضایی نیک ابراهیم A-10-300-1 ٣٠٣ زمانبندی استوار سناریو محور پروژه در شرایط عدم قطعیت دسترسی به منابع

رضایی نیک ابراهیم A-10-682-1 ٣٨٣ زمانبندی بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن پنجره زمانی نرم 

رضایی نیک ابراهیم A-10-494-1 کاربرد رویکرد ترکیبی بهینه سازی استوار و مدیریت ریسک در مساله برنامه ریزی تولید ادغامی (مطالعه موردی: شرکت نیان الکترونی٣٩٧

رضائیان جواد A-10-570-1 ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله زمانبندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشی٣۶٢

رضوانی فاطمه A-10-478-1 ۴٩ بررسی یک مدل لجستیک خارجی در حمل و نقل سبز- کاالهای معمولی

رضوي حمیده A-10-701-1 ٣٣ مدل فازی بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو در سیستم های پویا برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم



رضویان شبنم A-10-333-1 ١٧٧ مدلی بر مبناي متغیر هاي کمکی با خاصیت پایداري نسبت به تغییر واحد و محاسبه کارایی کلی آن

رعایت پناه محمدعلی A-10-758-1 ٢٣۶ بهینه سازي بهره برداري از هاب انرژي با رویکرد محاسبات جرائم آلودگی زیست محیطی

رعایت پناه محمدعلی A-10-773-1 ۴١۵ ارائه یک مدل بندي ریاضی درسیستم اتوماسیون انرژي باحضورخودروي برقی

رعیت پناه محمدعلی A-10-524-1 ۴۴۴ Design and analysis of survivable multicommodity network flows       : by decomposition 

رفایی صمد A-10-105-1 ١۴٩ ارزیابی و رتبه بندي استان هاي کشور در بخش بهداشت و درمان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده-ها

رفیع زاده رفیع A-10-319-1 ۴١٩ Optimal coupled control of fractional semilinear integro      -differential equations in the   

رفیعی الحسینی مهسا A-10-349-2 ١۴٨ استفاده از روش تاپسیس فازي براي انتخاب گزینه مناسب تهیه مواد اولیه مطالعه موردي در یک کارخانه تولید الیاف مصنوعی

رفیعی الحسینی مهسا A-10-349-1 ٢٨٨ کاربرد روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی براي تصمیم گیري در مورد انتخاب بهترین گزینه جهت خرید پمپ 

رفیعی حامد A-10-785-1 ١٧ ارائه مدلی یکپارچه جهت بهینه سازي مسائل جمع آوري پسماند و مسیریابی وسایل نقلیه 

رفیعی حامد A-10-784-1 ٢٣۵ ارائه مدلی یکپارچه براي قیمت گذاري و کنترل موجودي محصوالت در معرض زوال

رفیعی مجید A-10-148-1 بهره گیري از نظریه ي صف در کاهش زمان ماند و معطلی تریلرهاي ورودي به کارخانه ي ذوب آهن اصفهان جهت بارگیري محصوال٢٠۵

رمضانی پور اعظم A-10-371-1 ۴٩٧ Maximum Reliability and Minimum Sum Load in Constraint Problems        

رمضانی سمیه A-10-138-1 ٢٧١ DEAمقایسه و بررسی وضعیت برتري دو روش رتبه بندي با مجموعه وزن هاي مشترک در

رمضانیان محمدرحیم A-10-489-1 ٨۵ ارائه مدل موجودي یکپارچه در زنجیره تأمین دو سطحی

رمضانیان محمدرحیم A-10-445-1 ٣٩٠ ارزیابی کارایی معادن تراورتن ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH (مطالعه موردي: معادن تراورتن استان مرکزي)

رنجبر رضا A-10-357-2 ١٣٣ تکنیک VIKOR فازي گروهی ابزاري جهت انتخاب سبد پروژه  در محیط تصمیم گیري عدم اطمینان

رنجبر محمد A-10-612-1 ٣۵٨ زمان بندي یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین 

رنجبر مظاهر A-10-230-1 ۴٢ کاربرد توسعه اي از الگوریتم ژنتیک در قسمت بندي مشتریان

روحانی م. A-10-899-1 ۵٧١ Real-Time Planning and Controlling Management of Infrastructure Construction by        

روزبه مهدي A-10-850-1 ١٢٠ برآوردگر تفاضلی کمترین مربعات تعمیم یافته استوار در مدل هاي خطی جزئی بااستفاده از برنامه ریزي نیمه معین

روغنیان عماد A-10-683-2 ٣٩ ارائه رویکرد جدید براي حل مسئله تعیین اندازه انباشته توام اقتصادي با بکارگیري الگوریتم  ابتکاري

روغنیان عماد A-10-380-2 ١٣٩ ارائه الگوریتم فرا ابتکاري ترکیبی بر پایه رقابت استعماري براي حل مدل بهینه سازي چند هدفه

روغنیان عماد A-10-683-1 ٢٠٩ بررسی انواع مدلهاي طراحی زنجیره تامین

رویین فر رامتین A-10-493-1 ۵۶٢ An Hybrid Particle Swarm Optimization algorithm for Dynamic Facility Location Prob          

ریاحی وحید A-10-542-2 ١٨ حل مسأله زمان بندي جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف با استفاده از الگوریتم مورچگان

ریاحی وحید A-10-542-1 ٣١٣ ارائه مدل ابتکاري براي مسأله زمان بندي کارگاه جریانی با محدودیت عدم توقف 



ریواز ساناز A-10-222-1 ۴۴۵ A new method for solving an MOLP problem with uncertain objective functions coeff            

ریاحی  وحید  A-10-542-2 ١۴ حل مسأله زمان بندي جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف با استفاده از الگوریتم مورچگان

رئیسی دهکردي س.ع A-10-548-1 ۵٧٢ A Penalty Method for Facility Location Problem      

رئیسی صدیق A-10-201-1 ١٧٠ بهبود قابلیتهاي چابکی زنجیره تامین شرکت ماهان ریس طبرستان با استفاده از روش آنتروپی شانون

رئیسی صدیق A-10-228-1 ٢٩٢ طراحی مقاوم پارامترهاي بحرانی مدیریت عملیات زنجیره تامین مطالعه موردي: شرکت قالبهاي صنعتی سایپا

زارع حسین  A-10-375-1 ٢ یک روش  BFGS اصالح شده براي حل مسائل بهینه سازي نامقید

زارع مهرجردي یحیی A-10-197-1 ١۴٧ بهبود پذیرش بیماران بخش هاي مراقبت هاي ویژه با استفاده از شبیه سازي گسسته پیشامد

زارع مهرجردي یحیی  A-10-383-1 ٨١ ارائه روش بهینه سازي استوار براي حل یک مدل برنامه ریزي اصلی در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت

زارع یحیی A-10-658-1 ١۵۵ بهینه سازي چندهدفه سبد پروژه هاي نرم افزاري با استفاده از برنامه ریزي آرمانی

زارعی بیدختی احمدرضا A-10-713-1 طراحی یک مدل  جدید برنامه ریزي ریاضی چند هدفه براي مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن مراکز توزیع چند گانه، بارگیري ٢١٢

زارعی حسین A-10-216-1 ٢٩٩ اجراي ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها 

زارعی سعید A-10-527-1 ۵٠٩ An allocation scheme for production inventory games      : A Shapley value approach   

زارعی عظیم اله A-10-87-1 ١٣۴ کاربرد مدل Fuzzy AHP & ARAS در مسئله انتخاب فروشنده

زارعی علیرضا A-10-344-1 بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در بانک صادرات شهر اص٣١٢

زارعی قاسم A-10-344-1 بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در بانک صادرات شهر اص٣١٢

زراسوند طلوع A-10-426-1 ٢٧۶ برآورد پارامترهاي مجهول یک مدل اپیدمی آنفلوانزا

زراعتکار مقدم احمد A-10-562-1 ٧١ استفاده از تحلیل پوششی داده ها به منظور اولویت بندي روش هاي کاهش مصرف انرژي

زرگر سیده معصومه A-10-164-1 ١٠۶ کاربردي از مسئله برنامه ریزي خطی در ارائه برچسب گذاري جدیدي در گراف ها

زرین پور ن. A-10-428-2 ۵٣١  Performance Measurement Using Balanced Scorecard and Fuzzy Analytic Network        

زرین پور ن. A-10-428-1 ۵۵٢ Multi-objective supplier selection and order allocation problem in multi        -item multi -

زعفرانیه مهدي A-10-190-1 ۴٠ UFLP مقایسه سه روش فراابتکاري در حل

زعیري حسن A-10-216-2 ۴٨٢ Maximizing the survival time of HIV infected patient using mathematical model          

زالنی سفلی فاطمه A-10-586-2 ٢۴٠ بوت استرپ سازگار و مجانبی براي برآوردگرهاي DEA در مدل هاي مرز غیرپارامتري 

زمانی شکوفه A-10-734-1 ١۶ ارائه یک مدل پوششی براي طراحی شبکه هاي ارتباطی مستعد ازدحام

زمانی محسن A-10-362-2 ٢۶٠ بکارگیري الگوریتم سیستم کلونی مورچگان براي حل مسئله مسیر یابی حمل و نقل ظرفیت دار

زمانیان غالمرضا A-10-503-3 بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداري و تعمیرات شبکه انتقال برق سیستان و بلوچستان با استفاده از فنون تصمیم گیري چند٣٨٨



زنده دل محمد A-10-747-1 ٢٣١ ارائه مدل مسیریابی در شرایط بحران با در نظر گرفتن اختالل در مسیر

زنده دل محمد A-10-736-1 ٢٣٧ ارائه مدل برنامه ریزي چندهدفه براي مکان یابی تسهیالت سالمت و حل آن به روش محدودیت اپسیلون 

زندیه پریسا A-10-694-1 ٣٧٧ LJK روشی جدید در رتبه بندي به کمک رفع ایراد مدل

زندیه م. A-10-34-4 ۵٢٩ Pareto Approach to Multi   -Objective Parallel Machines Scheduling with Time Window      

زیارتی کوروش A-10-731-1 ٢٢۵ طراحی و پیاده سازي الگوریتم ستون سازي براي حل مسائل ترکیبی

زیاري سارا A-10-269-2 ۵۶٣ Data Simulation from Marshall   -Olkin extended G  -Distributions

زیگلري فاطمه A-10-709-1 طراحی و تحلیل مدل بهینه گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور حداکثر کردن رضایت مشتري با استفاده از مدل کانو(مطالعه١۵٠

زین علیان حامد A-10-759-1 ١١٩ شبیه سازي خروجی سالن رنگ به منظور تعیین تعداد بهینه بافر بدنه رنگی، مطالعه موردي : شرکت پارس خودرو

سابقی نرجس A-10-192-1 ۵٠۵  Using the maximum covering location model to control projects progress         

سارانی اسما A-10-394-1 ١۶٣ برنامه ریزي خطی فازي نوع-2 بازه اي

سارانی فرهاد A-10-49-1 ۴٢۶  A new nonmonotone global Barzilai    -Borwain gradient method for unconstrained     

سارانی فرهاد A-10-298-1 ۴٣٩ A Novel Approach for solving a class of fuzzy optimal control problems           

ساعتی صابر A-10-228-1 ٢٩٢ طراحی مقاوم پارامترهاي بحرانی مدیریت عملیات زنجیره تامین مطالعه موردي: شرکت قالبهاي صنعتی سایپا

ساعتی مهتدي صابر A-10-201-1 ١٧٠ بهبود قابلیتهاي چابکی زنجیره تامین شرکت ماهان ریس طبرستان با استفاده از روش آنتروپی شانون

ساالري احمدعلی A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجراي رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیري شرکت هاي مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

ساالري احمدعلی A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندي و ارزیابی راهبرد هاي وظیفه اي بازاریابی با استفاده از منطق فازي

ساالري روح اهللا A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجراي رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیري شرکت هاي مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

ساالري روح اهللا A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندي و ارزیابی راهبرد هاي وظیفه اي بازاریابی با استفاده از منطق فازي

ساالري سمانه A-10-503-1 ١٢۵ پژوهش در خصوص تأثیر اجراي رویکرد شش سیگما بر رقابت پذیري شرکت هاي مخابراتی استان سیستان و بلوچستان

ساالري سمانه A-10-503-2 ٢٩٧ اولویت بندي و ارزیابی راهبرد هاي وظیفه اي بازاریابی با استفاده از منطق فازي

ساالري مجید A-10-634-2 ١٢٩ ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی براي جمع آوري کاالهاي بازگشتی با برگشت هاي وابسته به قیمت

ساالري مجید A-10-477-1 ٣۴۵ جست وجوي محلی چند جهته در حل مسأله درخت فراگیر دو هدفه

ساالري مجید   A-10-714-1 ١۵ طراحی مدل دو سطحی در مسائل ممانعت شبکه با ظرفیت تجهیزات و بودجه ممانعت محدود

سائیل پور سعید A-10-288-2 ١٢۴ ارائه یک مدل غیر خطی براي مسأله مدیریت موجودي دو سطحی تحت سیاست تولید سفارشی

سبحانی امیرحسین A-10-262-1 ۴٨۵ Solving Stochastic Optimal Control Problems by      2-D Stochastic Fourier  -Hermite Ap 

سبزواري سمیرا A-10-204-3 ٣٠٩ بکارگیري یک مدل فرا ابتکاري جدید براي حل مسئله بهینه سازي شاخص محور سبد سهام



سبزواري م. A-10-204-2 ۵۵۵ Application of chaotic particle swarm optimization algorithm for Cancer Drug Sched          

سبزواري ملیحه A-10-204-3 ٣٠٩ بکارگیري یک مدل فرا ابتکاري جدید براي حل مسئله بهینه سازي شاخص محور سبد سهام

سبزه کار حسین A-10-630-1 ١١٨ اولویت بندي پروژه هاي عمرانی ریلی براساس معیارهاي مهندسی ارزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازي 

سپهري محمدمهدي A-10-767-1 ۴۵۴ Multi objective mixed integer programming model for the kidney exchange problem          

سپهري محمدمهدي A-10-767-1 ۵١٢ The Kidney Exchange Optimization Problem Considering Cold Ischemia Time        

سپیده انصاري A-10-595-1 ٢۵٧ ارائه یک مدل چابک براي تولید سلولی پویا 

ستاري علی A-10-751-1 ٢۴٨ شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه محصول جدید با استفاده از تکنیک TOPSIS فازي

ستاک مصطفی A-10-553-1 ١۴١ برنامه ریزي عدد صحیح خطی سازي شده براي زنجیره تامین بانک خون

ستاک مصطفی A-10-660-1 ٣٢١ برش در تقاضاي برداشت و تحویل مساله مکانیابی-مسیریابی

ستاک مصطفی A-10-100-1 ۵٠۴ Modeling and solving Bi   -objective Periodic location routing problem with soft time       

سجادي سید مجتبی A-10-148-1 بهره گیري از نظریه ي صف در کاهش زمان ماند و معطلی تریلرهاي ورودي به کارخانه ي ذوب آهن اصفهان جهت بارگیري محصوال٢٠۵

سراج منصور A-10-554-1 ٣٧١ کاربرد آزادسازي الگرانژ در حل مسائل برنامه ریزي هندسی

سرکبیري اشرف السادات A-10-678-1 ٢۵١ یافتن مسیر بهینه با استفاده از تئوري مورچگان

سرگلزایی شکوه A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن هاي درگیر در بیماري کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازي ها

سرلک غالمرضا A-10-758-1 ٢٣۶ بهینه سازي بهره برداري از هاب انرژي با رویکرد محاسبات جرائم آلودگی زیست محیطی

سرور جواد A-10-171-1 ٢٠٣ بکارگیري تکنیک تصمیم گیري پابرجا در طراحی استراتژي پابرجا براي افزایش ایمنی زنجیره عرضه در صنعت خودرو

سعیدیان زینب A-10-140-1 ۴٢٠ A new trust region method with simple subproblem       

سقایی عباس A-10-626-1 ٢١۵ مدلسازي اقتصادي نمودار کنترل میانگین با درنظرگرفتن خطاي اندازه-گیري

سلطانی ساناز A-10-751-1 ٢۴٨ شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه محصول جدید با استفاده از تکنیک TOPSIS فازي

سلطانی فر مهدي A-10-307-2 بررسی مدیریت ریسک مالی در پروژه هاي حفاري چاههاي نفت به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ؛ مورد کاوي : شرکتهاي حفا٨٨

سلماسی ناصر A-10-577-1 ١١٧ زمان بندي ماشین هاي موازي غیرمرتبط با هدف کمینه سازي مجموع دیرکرد و زودکرد کارها

سلیمانی پیمان A-10-615-2 ٢٣ توسعه روش مرحله  اي فازي بر مبناي تابع مطلوبیت جهت حل مسائل تصمیم گیري چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت 

سلیمانی جاوید علی A-10-316-1 ٣١٩ زمانبندي یکپارچه زنجیره تامین سه مرحله اي در حالت وجود چندین تامین کننده و در نظرگرفتن حمل و نقل

سلیمانی دامنه مجید  A-10-719-1 ۴۵٩ On gap function for nonsmooth multi     -objective convex programs  

سلیمانی دامنه مجید  A-10-415-1 ۴۶٠ Substantial Efficiency in the Benson’s sense

سلیمانی روزبهانی فاطمه A-10-677-1 ۵۶٨ "Note on  "A New Method for Solving Interval and Fuzzy Equations        ; Linear Case 



سلیمانی ژیال A-10-234-1 ۵۴١ A Branch -and-cut Algorithm for Bilevel Linear Programs     

سلیمانی علیار مریم A-10-122-1 ۴٣۴ Controlling floods by network interdiction problem     

سلیمی مقداد A-10-473-2 مدل تصمیم گیري سازشی با استفاده از روش هاي TOPSIS و VIKOR به طور همزمان براي مسایل برنامه ریزي چند هدفه خطی ٣٣٨

سوگندي A-10-764-5 ۴٧٧ Partial and total fortification consideration for reliable supply chains        

سوگندي ف. A-10-343-1 ۵۵٩ Joint Optimization of Statistical Process Control     , Preventive Maintenance and Produ   

سیاهکلی مرادي جواد A-10-665-1 ٧٩ عقالنیت و احساس؛ از تئوري بازي تا تئوري درام

سید سهیال A-10-153-1 ۵١٧ Application of DEA to Hospital Sector     

سیف برقی مهدي A-10-165-1 توسعه مدل مکان یابی دو سطحی با هزینه هاي غیرخطی و ظرفیت محدود حل با الگوریتم دو فازي به صورت بازگشتی مبتنی بر شب١۵٣

سیف برقی مهدي A-10-452-1 ١٨٧ ارائه مدل ترکیبی مکان یابی-موجودي با در نظر گرفتن عدم قطعیت

سیف زینب السادات A-10-539-1 ۴٧۴ Data Envelopment Analysis for Evaluating the Efficiency of Opposition        -Based Learn 

سیفی محمدحسن A-10-530-1 ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد هاي کارا بر اساس واحد هاي ایده آل و غیر ایده آل (مطالعه موردي شرکت گاز ا٣٨٠

شارع مالشاهی خمکی محدثه A-10-413-1 ٢۶١ رویکردهاي مختلف حل مساله برنامه خطی فازي تعمیم یافته

شاهرخ اسماعیل A-10-486-1 ۴۵ یک روش جدید براي مسائل برنامه ریزي خطی بعالوه کسري خطی با استفاده از الگوریتم داینکل باخ 

شاهرودي کامبیز A-10-461-1 ٣۶۵DEA سنجش کارایی مالی شرکت هاي دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ابر کاراي تکنیک

شاهنده نوک آبادي علی A-10-534-1 ٢٠ مسیریابی وسیله نقلیه با درنظر گرفتن انبارهاي عبوري و پنجره زمانی نرم

شاهوردي رضا A-10-229-1 ۴۶٩ Ranking DMUs by New Metric with Fuzzy Data in DEA         

شاهوردي زهرا A-10-700-1 ٩۶ تحلیل پوششی داده ها و داده هاي از دست رفته

شاهوردي لیال A-10-35-1 توسعه یک رویکرد حل بر مبناي آزاد سازي الگرانژ و الگوریتم جستجوي ممنوع براي مسئله تعیین اندازه انباشته چند محصولی، چند١٧٩

شاهی سمیرا A-10-190-1 ۴٠ UFLP مقایسه سه روش فراابتکاري در حل

شاهینی زهرا A-10-618-1 ۵٣٨ A Neural Network for Solving Mathematical Programing      

شایگان-منش احمد  A-10-317-1 ارائه الگوریتم نوین بهینه سازي توده ذرات در طراحی شبکه هاي عصبی توابع پایه شعاعی به کمک خوشه بندي ورودي-خروجی فاز۴۴

شبگرد سینا A-10-633-2 ١۵١ ماتریس اطالع فیشر در توزیع کومر-بتاي دومتغیره تعمیم یافته

شرکت محمد A-10-595-1 ٢۵٧ ارائه یک مدل چابک براي تولید سلولی پویا 

شریعتمدار سید محمد A-10-565-1 ۴١٠ کاهش هزینه مصرف کننده در شبکه هوشمند با استفاده از تئوري بازي

شریف دوست مریم A-10-219-1 ١٩٢ نرم افزاري آماري R با قابلیت هاي بهینه سازي

شریفی بجستانی شاهرخ A-10-713-4 ٢٢٨ (MCDM) شناسایی علل تاخیر در پروزه هاي ساخت و ساز بزرگ و اولویت بندي با روشهاي تصمیم گیري چند معیاره



شریفی بجستانی شاهرخ A-10-713-2 ٣٢۶ طراحی مدل برنامه ریزي تولید یکپارچه با زمان نصب خانواده قطعات همراه با بهینه سازي سطح نیروي انسانی

شریفی رسولی الهام A-10-659-1 ٣۵٩ یافتن حیاتی ترین لینک در یک شبکه جریان بر واحد زمان

شعبانی همایون A-10-61-1 ۵٠١ A new model for inventory routing problem of deteriorating products with random            

شعیري مهدي A-10-579-1 ۴٣٠ A sampling algorithm for nonsmooth optimization using conjugate directions        

شفا مریم A-10-451-2 ٩٨ روش محاسباتی کارا براي حل مسئله کنترل بهینه مرزي معادله موج

شفا مریم A-10-451-1 ۴٠٨ روش محاسباتی کارا براي حل مسئله کنترل بهینه توزیعی معادله برگرز

شفابخش غ.ا. A-10-899-1 ۵٧١ Real-Time Planning and Controlling Management of Infrastructure Construction by        

شفایی ابوالفضل A-10-377-1 ٣۶ VRP بررسی کارایی یک روش حل ابتکاري براي مسائل

شفیعی الهه A-10-524-1 ۴۴۴ Design and analysis of survivable multicommodity network flows       : by decomposition 

شفیعی رودپشتی میثم A-10-552-1 ٣۶٣ بکارگیري تکنیک تصمیم گیري چند معیاره در رتبه بندي راهبردهاي تدوین شده بانک مسکن چهار محال و بختیاري

شفیعی گل شیما A-10-595-3 ۵۴ ارائه مدل بهینه سازي استوار با تقاضا، زمان و هزینه هاي غیر قطعی در سیستم تولید سلولی پویا

شفیعی گل شیما A-10-595-1 ٢۵٧ ارائه یک مدل چابک براي تولید سلولی پویا 

شفیعی گل شیما A-10-595-1 ٣٧٣ ارائه مدلی جهت زمان بندي کالس هاي دانشگاهی با در نظر گرفتن حداکثر رضایت مندي دانشجویان و اساتید

شکري آرش A-10-468-3 ١٨١ حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با بارگیري متقاطع با الگوریتم ژنتیک

شکوري گنجوي حامد A-10-666-2 ۴٨ مدل سازي برنامه ریزي توسعه ظرفیت نیروگاه هاي برق در شرایط عدم قطعیت

شکوري گنجوي حامد A-10-666-1 ۴٠۴ توسعه الگوریتم تجزیه بندرز براي حل مساله افزایش ظرفیت تولید و انتقال در صنعت برق

شکوهی سمیرا A-10-310-1 ۴٣٧ The shortest path problem in networks with time varying node position          

شکوهیار سجاد A-10-759-1 ١١٩ شبیه سازي خروجی سالن رنگ به منظور تعیین تعداد بهینه بافر بدنه رنگی، مطالعه موردي : شرکت پارس خودرو

شمس شمیرانی حسین A-10-457-1 ٧٠ طراحی مدل برنامه ریزي خطی براي تسطیح اراضی

شمسایی قاسم A-10-646-1 ٣۴۴ طراحی چیدمان بالکی با استفاده از گراف زوجی 

شمشیرساز آرزو A-10-636-1 ٣٨۵ شبکه جریان رنگین کمانی براي رمزنگاري چندتوصیفی

شوندي ه A-10-839-2 ۴۵٠ Decisions about price and customer acceptance using Markov Decision Process         

شهاب نیا گلناز A-10-491-1 ۴٠۵ مدل سازي لجستیک زنجیره تأمین در عملیات امدادرسانی به مناطق فاجعه دیده با تقاضاي فازي

شهبازي شهناز A-10-151-1 ١۶٩ مسیریابی-زمان بندي ناوگان ترابري بین شهري بااستفاده ازالگوریتم تفاضل تکاملی 

شهرکی محمدرضا A-10-558-1 ١۵٩ انتخاب تامین کننده با روش روابط اولویت زبانی فازي 

شهسواري حمید A-10-321-1 ۵١ بهینه سازي لوله ي فلزي با رویه ي کامپوزیتی به کمک ترکیب حل المان محدود و تکنیک الگوریتم ژنتیک



شهسواري سمیرا A-10-337-1 ۵۵١ Decomposition Proportion of Revenue to Cost     (PRC) and Target Seting with Nonrad    

شیخ رضا A-10-175-1 ٨٩ کاربرد عملگرهاي ترتیبی وزنی (OWA) در مدیریت بازار یابی براي رتبه بندي مشتریان

شیخ رضا A-10-357-2 ١٣٣ تکنیک VIKOR فازي گروهی ابزاري جهت انتخاب سبد پروژه  در محیط تصمیم گیري عدم اطمینان

شیخ رضا A-10-188-1 ٢٠٢ SIMBO شناسائی سریع ویروس تبلیغات منفی مشتریان با شاخص مروجین خالص و درمان آن با استفاده از الگوریتم ابتکاري

شیرازي بابک A-10-697-1 ۵٩ ارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد هزینه وکیفیت محصوالت تولیدي 

شیردل غالمحسن A-10-51-1 ١٣۶ مساله کوتاهترین مسیر در شبکه جریان متغیر زمانی با توجه به زمانهاي انتظار در رئوس

شیرزایی سمیرا A-10-314-1 ۵۴٢ A new approach in genetic algorithm for solving a non         -linear controlling model in thr    

شیرکول کتایون A-10-438-2 ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه هاي ایران بر اساس ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاي فاز١۵٨

شیرویه زاد هادي A-10-628-1 ٣٠٢ ارزیابی عملکرد شرکت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

شیري اعظم A-10-35-1 توسعه یک رویکرد حل بر مبناي آزاد سازي الگرانژ و الگوریتم جستجوي ممنوع براي مسئله تعیین اندازه انباشته چند محصولی، چند١٧٩

شیري پور مرتضی A-10-666-2 ۴٨ مدل سازي برنامه ریزي توسعه ظرفیت نیروگاه هاي برق در شرایط عدم قطعیت

شیري پور مرتضی A-10-666-1 ۴٠۴ توسعه الگوریتم تجزیه بندرز براي حل مساله افزایش ظرفیت تولید و انتقال در صنعت برق

صابري مرضیه A-10-410-1 ۴٧ الگوریتم ژنتیک و حل یک مسأله زمانبندي کار کارگاهی انعطاف پذیر

صادقی ابزرگه علی A-10-430-1 ٢۶٩ بهینه سازي پرتفوي با تقریب قیود گشتاور سوم

صادقی احمد A-10-464-1 ارائه مدل چندهدفه براي انتخاب تامین کنندگان در راستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفی و حل٣٨١

صادقی ح A-10-152-1 ۵١٠ Diversity Maximization Approach for Multiobjective Traveling Salesman Problem       
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علی پور منصورخانی مهدي A-10-332-1 ٣٢٣ DEA-R تعیین وزن و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از آنتروپی شانون در مدل

علی زاده بهروز A-10-250-1 ۶٣ مسائل شدنی معکوس برای مدل های جریان ماکزیمم معکوس

علی زاده بهروز A-10-284-1 ٣٣۴ مسئله p- مرکز همبند روی گراف های بلوکی با رئوس ممنوع

علی زاده بهروز A-10-283-1 ٣٧٠ مدل های مکان یابی میانه کالسیک و معکوس روی فضای حقیقی چند بعدی تحت نرم چبیشف

علی نژاد علیرضا A-10-674-1 ٣١٨ استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردی جدید در بهینه سازی سبد سهام

علی نژاد علیرضا A-10-517-1 ٣۴٠ توسعه مدل CCR چندهدفه در محیط خاکستری



علی نژاد علیرضا A-10-231-1 ۴۴٨ Designed to solve a fuzzy multi     -objective model for selecting and assigning an orde       

علی نژاد علیرضا A-10-215-1 ۵٢٣ Designed to Solve a Fuzzy Multi     -Objective Model for Selecting and Assigning an       

علی نژاد علیرضا A-10-674-2 ۵٣٣ A Practical Common Weight Scalarizing Function Approach for Technology Selectio         

علی نژاد علیرضا A-10-94-1 ۵۶٧ Evaluation of Congestion in Fuzzy Data Envelopment Analysis       

علی یاري مرجان A-10-107-1 ۴٨١ One metaheuristic algorithm for optimizing weight and inter element space in array           

علیرضایی الهام A-10-761-1 ٢۴٩ ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس راهنمایی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

علیرضایی محمدرضا A-10-506-1 ٧۴ ( RTS تخمین ) بازده به مقیاس ترکیبی

علیزاده A-10-334-2 ۴٨۶ Dynamic Cell Formation Problem with Considering Operators’ Decision Style

علیزاده جمال محمد A-10-705-1 ١٠٠ حل عددی مساله کنترل بهینه ی درمان بیماری عفونی HIV با استفاده از سری فوریه

علیزاده دیز علیرضا A-10-532-1 ۵٢٢ A New Class of Preconditioners for Large      -Scale Linear Systems and Linear Program     

علیزاده رحمت A-10-210-1 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع ریسندگی استان ماز٢٧۵

علیزاده ویدا A-10-761-1 ٢۴٩ ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس راهنمایی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

علینقیان مهدي A-10-547-1 ١۶۶ ارائه یک مدل عددصحیح مختلط برای مسأله جمع آوری زباله های شهری با در نظرگرفتن ناوگان ناهمگن و شبکه نامتقارن

عوضابادیان فرشید A-10-334-2 ۴٨۶ Dynamic Cell Formation Problem with Considering Operators’ Decision Style

عوضابادیان فرشید A-10-334-1 ۵٣۶ A Novel Multi-objective Model for Cell Formation Problem with Considering Operators’ Fuzzy

عینی مهدي A-10-138-3 ١٠٧ روشی جدید برای ایجاد ستون در سیمپلکس صحیح

عینی مهدي A-10-138-1 ٢٧١ DEAمقایسه و بررسی وضعیت برتری دو روش رتبه بندی با مجموعه وزن های مشترک در

عینی مهدي A-10-138-2 ٢٨١ ارزیابی ابر کارایی در پوسته محدب DMU ها

غرقابی مهدیه A-10-663-1 ٢۶ روش جدید برای حل مسئله برنامه ریزی خطی تماماً فازی با قیود مساوی با در نظر گرفتن مفهوم فاصله

غفاري حدیقه علیرضا A-10-189-1 ١٨۶ پیدا کردن مجموعه مستقل در یک گراف توسط روش رهاسازی نیمه معین مثبت

غفاري حدیقه علیرضا A-10-122-1 ۴٣۴ Controlling floods by network interdiction problem     

غفوري وایقان حسین A-10-309-1 ١٩٨ طراحی شبکه های یکپارچه زنجیره تأمین با انتخاب شیوه حمل ونقل

غالم ویسی س. A-10-354-1 ۵۵۴ Efficiency Evaluation of Emergency department for Tehran University of medical sciences’ hosp

غالمپور ایرج A-10-566-1 ١٧۵ ارائه یک الگوریتم نقطه داخلی برای کالسی از مسائل بهینه سازی محدب

غالمی سارا A-10-430-1 ٢۶٩ بهینه سازی پرتفوی با تقریب قیود گشتاور سوم

غالمی سعیده A-10-553-1 ١۴١ برنامه ریزی عدد صحیح خطی سازی شده برای زنجیره تامین بانک خون



غالمی محمد A-10-270-1 ۵۶۴ Robust Optimization for a Flow shop Scheduling Problem with Sequence Dependen          

غالمی نسیم A-10-743-1 ۵٠٠ Optimization in Reproducing Kernel Hilbert Spaces     

غنبرتهرانی نسیم A-10-654-1 ۴٠۶ ارائه رویکردی نوین مبتنی برکاهش بعد جهت بخش بندی مشتریان بانک

غیاثی مجتبی A-10-662-1 ۵۴٧ Cost and efficiency analysis and estimation of scale properties in Danish hospital           

فاضل ح ن A-10-152-1 ۵١٠ Diversity Maximization Approach for Multiobjective Traveling Salesman Problem       

فاضلی فائضه A-10-626-1 ٢١۵ مدلسازی اقتصادی نمودار کنترل میانگین با درنظرگرفتن خطای اندازه-گیری

فاضلی نیما A-10-78-1 ١۴۴ مدلی ترکیبی برای بودجه-بندی سرمایه-ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه-ای (ANP) و برنامه-ریزی آرمانی

فاضلی نیما A-10-78-2 ٢۵٩ (ELECTRE) و تسلّط تقریبی (FANP) مدل ترکیبی انتخاب آژانس تبلیغاتی بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای فازی

فاطمه فاقعی A-10-433-1 استفاده از بسط روش GRA برای تصمیم گیری چند معیاره با اعداد فازی مثلثی و اوزان نامعلوم برای رتبه بندی کتابخانه های دانش٢٧٩

فاطمی سیدمسعود   A-10-545-1 ۵ ارائه یک روش برزیالی- بروین با استفاده از فیلتر

فاطمی قمی سید محمد تقی A-10-362-1 ٣۵٢ طراحی مدل OR برای مسیریابی وسایل نقلیه با در نظرگرفتن انبار موقت میانی

فاطمی قمی سید محمد تقی A-10-34-4 ۵٢٩ Pareto Approach to Multi   -Objective Parallel Machines Scheduling with Time Window      

فاطمی قمی سید محمد تقی  A-10-529-1 ارائه مدل زمان بندی کار کارگاهی منعطف چند هدفه برای صنعت چاپ با در نظر گرفتن توان مصرفی، اولویت کارها و تغییر نوع کاغ١٩

فاطمی قمی سید محمد تقی  A-10-355-1 ١٢٢ مدل مکانیابی چند هدفه با حداکثر پوشش دهی با در نظر گرفتن تسهیالت اضطراری در حالت بحران

فائضی راد محمدعلی A-10-563-2 ٣٨۴ ISM) برمبنای وزن دهیِ رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری VIKOR تصمیم گیری برای انتخاب تأمین کننده به کمک روش

فتاحی پرویز A-10-118-1 ١٩٧ ارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه انباشته دو سطحی با هدف کمینه سازی هزینه کل سفارش/آماده سازی و موجودی

فتحعلی جعفر A-10-670-1 ١۶١ L2 مساله مکانیابی تک وسیله ای فازی پیوسته با نرم

فتحعلی جعفر A-10-600-1 ۴٩٨ Finding the  (k,l)-Core of a tree with pos     /neg weight 

فتحی شبنم A-10-191-2 ٣۴۶ مکان یابی زنجیره تولید و توزیع چهار سطحی، چند محصولی با در نظر گرفتن فرض برون سپاری (با مطالعه موردی)

فتحی هفشجانی کیامرث A-10-315-1 طراحی مدل چند هدفه ی استقرار تسهیالت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعی ذرات(PSO) (مطالعه ی موردی: شرکت آینه ١٠٨

فتحی هفشجانی کیامرث A-10-416-1 ٢٨۵ ارائه مدل ریاضی جهت طبقه بندی موجودی با استفاده از الگوریتم pso (مطالعه موردی انبار شرکت ایساکو)

فتوره بنابادي سردار A-10-469-1 ۴٩۴ A linear ranging approximation algorithm for BPP      

فخارزاده علیرضا A-10-230-1 ۴٢ کاربرد توسعه ای از الگوریتم ژنتیک در قسمت بندی مشتریان

فخرزاد  محمد باقر  A-10-363-1 ١٠ زمانبندی کارها با تحویل دسته ای، زمان پردازش مبتنی بر اثر یادگیری و زمان آماده سازی وابسته به توالی 

فخیم هاشمی نیما A-10-801-1 ١۶٨ پیشنهاد مدلی برای مساله برش با رویکرد برنامه ریزی آرمانی

فراق نیا فاطمه A-10-461-1 ٣۶۵DEA سنجش کارایی مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ابر کارای تکنیک



فرامرزي شیما A-10-188-1 ٢٠٢ SIMBO شناسائی سریع ویروس تبلیغات منفی مشتریان با شاخص مروجین خالص و درمان آن با استفاده از الگوریتم ابتکاری

فراهانی ابراهیم A-10-767-1 ۴۵۴ Multi objective mixed integer programming model for the kidney exchange problem          

فراهانی ابراهیم A-10-767-1 ۵١٢ The Kidney Exchange Optimization Problem Considering Cold Ischemia Time        

فرحی کاظم A-10-713-1 طراحی یک مدل  جدید برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن مراکز توزیع چند گانه، بارگیری ٢١٢

فرحی محمدهادي A-10-97-2 ۴٨۴ An efficient numerical technique for solving fractional optimal control problems to           

فرزانه الهام A-10-732-1 ۴٢۵ Post Optimality Analysis in Linear Fractional Programming Problems       

فرقانی الهابد مجید A-10-155-1 ۴٣۵ A Simple Technique to Quickest Path Reliability Problem Using all the Disjoint Minim            

فرمانی فریال A-10-408-1 ١١٢ بررسی تاثیر سرمایه گذاری روی صنعت نفت و گاز در رشد اقتصادی ایران با استفاده از نقشه شناختی 

فرنوش رحمان A-10-262-1 ۴٨۵ Solving Stochastic Optimal Control Problems by      2-D Stochastic Fourier  -Hermite Ap 

فرورش حمید A-10-715-2 ۴۴١  Load Planning and Service Network Design for Less       -than-Truckload Carriers 

فرورش حمید A-10-715-1 ۵٣٧ A Bi-Level Model for Determining Government’s Incentive Mechanism to Affect Private Sector

فریزنی فرسنگی سید حسام الدین A-10-407-1 تصمیم گیری در مورد فاکتورهای بحرانی زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، طراحی آزمایشات، روش سطح پاسخ و الگوریت٢۶۴

فضایلی سعید A-10-519-1 ۴١٢ ارائه مدل مکانیابی تسهیالت با در نظر گرفتن فاکتورهای زنجیره تامین سبز

فطرس مهسا A-10-536-1 ٩۵ بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حل مسئله مکانیابی تسهیالت سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف 

فعال مالمحمد قلی منصوره A-10-215-1 مدل مکان یابی مسیر حرکت سرویس دهنده در یک شبکه درختی در حضور صف M/G/1 اولویت دار با حق انقطاع

فالح نژاد محمدصابر A-10-398-1 ٣٠٧ تحلیل مقایسه ای روش های تصمیم گیری چند معیاره و پیاده سازی یک مساله انتخاب مکان انبار

فالح نژاد محمدصابر A-10-428-2 ۵٣١  Performance Measurement Using Balanced Scorecard and Fuzzy Analytic Network        

فالح نژاد محمدصابر A-10-428-1 ۵۵٢ Multi-objective supplier selection and order allocation problem in multi        -item multi -

فالح نیک بخش پونه A-10-306-1 یکپارچگی زمان بندی و نگهداری تعمیرات با درنظرگیری وابستگی سیستم های چند جزیی و مالحظات انرژی الکتریکی در محیط تر٣٧٩

فوالدي پردیس A-10-777-1 ۴٣٨ Formulation of Stochastic Interval Programming Using Fractil Model       

فیضی یاسر A-10-577-1 ١١٧ زمان بندی ماشین های موازی غیرمرتبط با هدف کمینه سازی مجموع دیرکرد و زودکرد کارها

فیلی زاده محمدرضا A-10-772-1 ٢٢١ اولویت بندی انرژی های تجدید پذیر توسط روش شباهت به گزینه  ایده آل فازی (FTOPSIS)، مطالعه موردی ایران

قادري سوسن A-10-501-1 ۴٢٩ A MTY predictor  -corrector interior -point approach using multiple corrections for Qua      

قادري سوسن A-10-342-1 ۵۴۵ Two novel nonmonotone Armijo   -type line searches for unconstrained optimization     

قادري سید فرید A-10-311-1 ۵۶ برنامه ریزی یکپارچه توسعه تولید و انتقال نیروگاهی با محدودیت های تأمین سوخت و در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی

قادري سید فرید A-10-692-1 ۵٧ برنامه ریزی تولید نیروگاهی به روش برنامه ریزی سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت 



قادري سید فرید A-10-744-1 ٢٧۴ حداکثرسازی سود اقتصادی با روشهای حفاظت انرژی در بخش خانگی

قادري سید فرید A-10-521-1 ٣٣٠ توسعه مدل بهینه استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در شهرک های مسکونی از دیدگاه اقتصادی-زیست  محیطی

قادري محمود A-10-341-1 ٧٢ ارزیابی کارائی سازمان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و تلفیق روش های نوین تصمیم گیری و شبکه های عصبی 

قاسمپور رضا A-10-414-1 ١٠٣ استفاده از نرم افزار cvxدر انتخاب سهام بهینه

قاسمی داوود A-10-123-1 ٣٧ ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی مرکز

قاسمی ساسان A-10-235-1 اولویت بندی تعویض سیستم های توزین در واحد آهن سازی فوالد مبارکه با استفاده از تکنیک PROMETHE II جهت تحلیل با٣٠٠

قاسمی سید مجتبی A-10-559-2 ٢۵ پیدا کردن جواب بازه ای برای مسأله کسری-خطی بازه ای

قاسمی سید مجتبی A-10-720-1 ۴٨٨ (pVaR)Solving Random Fuzzy Linear Fractional Programming with Possibilistic Valu        

قاضی امینه A-10-437-1 ۵٢۶ Recognizing Strong and Weak Congestion in Presence of Negative Data in DEA           

قاضی زاده A-10-669-2 ۵٧٣ Facility Location Based Reliability Model Using DEA      -ICA

قاضیانی خدیجه A-10-153-1 ۵١٧ Application of DEA to Hospital Sector     

قانع آرمین A-10-186-1 ۴۵٧ A new scalarization method for constructing the Pareto front in multiobjective optimi           

قبولیان سارا A-10-595-1 ٣٧٣ ارائه مدلی جهت زمان بندی کالس های دانشگاهی با در نظر گرفتن حداکثر رضایت مندی دانشجویان و اساتید

قدسی پور سیدحسن A-10-328-2 ۴۵٣ Notes on “Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis

قدوسی محمد A-10-374-1 ۴٧٩ simulation of Network Revenue Management Using Decomposition Special case        

قدوسیان علی A-10-290-1 ۴٣ روش بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم مثلث بهینه گر

قدوي محمود A-10-764-4 ٩٢ ارائه مدل تخصیص درجه دو در طول افق زمانی چند دوره ای با درنظرگرفتن مطلوبیت طرح و محدودیت جابجایی تسهیالت 

قربان زاده ایوري صبا A-10-687-1 ٣٠١ تعمیم روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی پیوسته تفکیک پذیر

قره گوزلو مریم A-10-683-2 ٣٩ ارائه رویکرد جدید برای حل مسئله تعیین اندازه انباشته توام اقتصادی با بکارگیری الگوریتم  ابتکاری

قره گوزلو مریم A-10-683-1 ٢٠٩ بررسی انواع مدلهای طراحی زنجیره تامین

قزوینه سپیده A-10-501-1 ۴٢٩ A MTY predictor  -corrector interior -point approach using multiple corrections for Qua      

قسمتی اعظم A-10-254-1 ۵۵٠ Redundancy allocation problem with different redundancy strategies      

قسوري حسین A-10-773-1 ۴١۵ ارائه یک مدل بندی ریاضی درسیستم اتوماسیون انرژی باحضورخودروی برقی

قضاوتی وحیدرضا A-10-191-2 ٣۴۶ مکان یابی زنجیره تولید و توزیع چهار سطحی، چند محصولی با در نظر گرفتن فرض برون سپاری (با مطالعه موردی)

قضاوتی وحیدرضا A-10-667-1 ۵١١  Primal Decomposition Approach for Multi    -Period supply Chain Network Design Inte     

قضاوتی وحیدرضا A-10-667-2 ۵١٣  An operational model for distribution of fresh agri       -food in regard to food quality man      



قطعی مهدي A-10-351-1 ٩٧ حل مساله تخصیص مربعی به کمک شبکه هاپفیلد نویز دار شده

قلعه لیال A-10-742-1 ۵٣۵ Efficiency Decomposition in Network Production Systems     

قلی نژاد دوین علی A-10-462-3 ٣۵۵ مکان یابی تصادفی پویا تسهیالت با استفاده از برنامه ریزی تصادفی

قلی نژاد دوین علی A-10-462-4 ٣٩۴ زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از توسعه مدل فازی 

قلی نژاد علی A-10-619-1 ١٠۵ پاسخ گویی به مسائل ریسک پروژه با الگوریتم های فرا ابتکاری

قلیزاده محمدحسن A-10-445-1 ٣٩٠ ارزیابی کارایی معادن تراورتن ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH (مطالعه موردی: معادن تراورتن استان مرکزی)

قمریان حدیثه A-10-115-1 ۵٢۵ A New Method for Solving Interval Data with Fuzzy Coefficients         

قناعتیان راضیه A-10-764-3 ۴۴٣ A multi -objective mathematical model for the industrial hazardous waste collection        

قناعتیان راضیه A-10-343-1 ۵۵٩ Joint Optimization of Statistical Process Control     , Preventive Maintenance and Produ   

قنبري رضا A-10-26-1 ۴٩٣ Two integer formulations for interval coloring of weighted graphs        

قنبري رضا  A-10-26-2 ٣ چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم عامل مجازی لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز

قندهاري مهسا A-10-148-1 بهره گیری از نظریه ی صف در کاهش زمان ماند و معطلی تریلرهای ورودی به کارخانه ی ذوب آهن اصفهان جهت بارگیری محصوال٢٠۵

قندهاري مهسا A-10-249-1 ٣٣٢ ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با منابع محدود

قوامی آناهیتا A-10-380-2 ١٣٩ ارائه الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی بر پایه رقابت استعماری برای حل مدل بهینه سازی چند هدفه

قهرمانی الهه A-10-663-1 ٢۶ روش جدید برای حل مسئله برنامه ریزی خطی تماماً فازی با قیود مساوی با در نظر گرفتن مفهوم فاصله

قهقایی ناظم آبادي آرزو A-10-314-1 ۵۴٢ A new approach in genetic algorithm for solving a non         -linear controlling model in thr    

قیاسوند مهدي A-10-636-1 ٣٨۵ شبکه جریان رنگین کمانی برای رمزنگاری چندتوصیفی

قیاسوند مهدي A-10-279-1 ۴٢۴ Min-Max Penalty Problem in Ad Hoc Network      

قیاسوند مهدي A-10-754-1 ۴۴٢  Incremental Maximum Dynamic Flows   

قیاسوند مهدي A-10-371-1 ۴٩٧ Maximum Reliability and Minimum Sum Load in Constraint Problems        

کاردار تهران سیاوش A-10-97-2 ۴٨۴ An efficient numerical technique for solving fractional optimal control problems to           

کاظمی  نسترن  A-10-540-1 ارائه مدل چند هدفه پویا جهت طراحی شبکه های پاسخ اضطراری جهت تأمین خون دارای قابلیت اطمینان در برابر خرابی در تسهیال٨۶

کاظمی ابوالفضل A-10-517-1 ٣۴٠ توسعه مدل CCR چندهدفه در محیط خاکستری

کاظمی شهال A-10-115-1 ۵٢۵ A New Method for Solving Interval Data with Fuzzy Coefficients         

کاظمی متین رضا A-10-350-1 ٣٠۴ مدلهای اصالح شده ی جمعی با بازده به مقیاس متغیر در حضور داده های به شکل نسبتی یا درصدی

کاظمی متین رضا A-10-350-2 ٣٢٧ مدل های اصالح شده ی جمعی با بازده به مقیاس متغیر در حضور داده های به شکل نسبتی یا درصدی



کاظمی محمد A-10-595-3 ۵۴ ارائه مدل بهینه سازی استوار با تقاضا، زمان و هزینه های غیر قطعی در سیستم تولید سلولی پویا

کاظمی محمد A-10-713-3 ارائه مدل ریاضی جدید برای برنامه ریزی تولید سلولی پویا بر اساس متوسط فاصله جابجایی درون و بین سلولی و گسترش حرکت ج۵۵

کاظمی محمد A-10-595-1 ٢۵٧ ارائه یک مدل چابک برای تولید سلولی پویا 

کاظمی محمد A-10-713-2 ٣٢۶ طراحی مدل برنامه ریزی تولید یکپارچه با زمان نصب خانواده قطعات همراه با بهینه سازی سطح نیروی انسانی

کاظمی محمد A-10-595-1 ٣٧٣ ارائه مدلی جهت زمان بندی کالس های دانشگاهی با در نظر گرفتن حداکثر رضایت مندی دانشجویان و اساتید

کاظمی مرتضی A-10-646-1 ٣۴۴ طراحی چیدمان بالکی با استفاده از گراف زوجی 

کاظمی مرتضی  A-10-542-2 ١۴ حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف با استفاده از الگوریتم مورچگان

کاظمی مرتضی  A-10-542-2 ١٨ حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف با استفاده از الگوریتم مورچگان

کاظمی مهدي A-10-713-6 طراحی الگوریتمی جدید بر پایه اصول بهینه سازی گروه ذرات برای حل مسأله مسیریابی ارسال کاالها با تکنیک ارسال بی واسطه ٣٧۵

کاکاوند حسین  A-10-517-1 ٣۴٠ توسعه مدل CCR چندهدفه در محیط خاکستری

کاکایی احمد A-10-231-1 ۴۴٨ Designed to solve a fuzzy multi     -objective model for selecting and assigning an orde       

کاکایی احمد A-10-215-1 ۵٢٣ Designed to Solve a Fuzzy Multi     -Objective Model for Selecting and Assigning an       

کالهی بهاره A-10-87-1 ١٣۴ کاربرد مدل Fuzzy AHP & ARAS در مسئله انتخاب فروشنده

کدیور مهدي A-10-310-1 ۴٣٧ The shortest path problem in networks with time varying node position          

کرامتی امیر A-10-647-1 ارائه مدل ریاضی جهت زمانبدی پروژه در حالت چند مد و با در نظر گرفتن هزینه های اضافه کاری، جریمه دیرکرد، پاداش زودکرد و ٩١

کرامتی محمدعلی A-10-757-1 ٢٢٩ ارائه مدل چند هدفه مکان یابی بهینه دفع ضایعات ساخت و تخریب سازه ها

کرباسی دل آرا A-10-720-1 ۴٨٨ (pVaR)Solving Random Fuzzy Linear Fractional Programming with Possibilistic Valu        

کرباسی یزدي امیر A-10-82-1 ٧۵ طراحی یک نقشه را برای یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بوسیله کارت امتیازی متوازن و مدل رمبراند

کرباسیان مهدي A-10-136-1 ٣٣٣ ارائه مدلی برای مکان یابی سیستم موشکی تهاجمی اثربخش

کرد رستمی سهراب A-10-291-1 ۴٧٠ Restricted Variation in Data Envelopment Analysis with Undesirable Factors        

کردرستمی سهراب A-10-520-1 ۵۶۵ Network DEA : A new slack  -based measure of efficiency considering undesirable      

کردمان پویش محمد A-10-445-1 ٣٩٠ ارزیابی کارایی معادن تراورتن ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH (مطالعه موردی: معادن تراورتن استان مرکزی)

کردوندي یونس A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن های درگیر در بیماری کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازی ها

کردي علی اکبر A-10-553-1 ١۴١ برنامه ریزی عدد صحیح خطی سازی شده برای زنجیره تامین بانک خون

کرکه ابادي مهدیه A-10-623-1 ۴٩۵ New solving Multi  -ant colony system   (MACS) for a vehicle routing problem with back      

کرکه آبادي مهدیه A-10-241-3 ١٨۵ DEA بررسی هزینه هر جواب مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از



کرمی فهیمه A-10-477-1 ٣۴۵ جست وجوی محلی چند جهته در حل مسأله درخت فراگیر دو هدفه

کرمی نازنین A-10-738-1 ٣۵٠ Hill-cipher بررسی خواص ماتریس کلیدی و ارایه ی یک ماتریس در کد و دی کد کردن یک متن به روش

کروپی فرخ A-10-740-1 ٢٣٢   حل  یک مساله ی برنامه ریزی چندهدفی خطی با کمک شبکه ی عصبی

کریمی پریسا A-10-489-1 ٨۵ ارائه مدل موجودی یکپارچه در زنجیره تأمین دو سطحی

کریمی حسین A-10-660-1 ٣٢١ برش در تقاضای برداشت و تحویل مساله مکانیابی-مسیریابی

کریمی دهکردي الهه A-10-781-1 ۵٣۴ A Genetic Algorithm to Solve the Bi      -Objective Optimization of the Intermodal Termin     

کریمی صالح حمیدرضا A-10-581-1 ٣۶۶ مدل محاسبه کارایی بدبینانه اصالح شده

کریمی مرضیه A-10-652-1 ١٧۶ مدل سازی و حل مسئله دوهدفه روزنامه فروش با درنظر گرفتن تخفیف و محدودیت انبار

کریمی مسعود A-10-337-1 ۵۵١ Decomposition Proportion of Revenue to Cost     (PRC) and Target Seting with Nonrad    

کریمی مهدي A-10-308-1 ٢۵۵ تشخیص ترک در تیر های هدفمند در راستای طولی به کمک شبکه عصبی مصنوعی

کسلخه آیلر A-10-537-1 ٣٣٧ بررسی جریان ماکسیمم در شبکه های فازی با رئوس ظرفیت فازی

کشاورز راضیه A-10-228-1 ٢٩٢ طراحی مقاوم پارامترهای بحرانی مدیریت عملیات زنجیره تامین مطالعه موردی: شرکت قالبهای صنعتی سایپا

کشاورزي زهره A-10-416-1 ٢٨۵ ارائه مدل ریاضی جهت طبقه بندی موجودی با استفاده از الگوریتم pso (مطالعه موردی انبار شرکت ایساکو)

کشتکار ا. A-10-279-1 ۴٢۴ Min-Max Penalty Problem in Ad Hoc Network      

کشتکار مهدي A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن های درگیر در بیماری کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازی ها

کنعانی آمنه A-10-80-1 ۵٢ بیان مدل و حل مساله تخصیص آتش نشان ها به پایگاه های آتش نشانی 

کنعانی شیوا A-10-747-1 ٢٣١ ارائه مدل مسیریابی در شرایط بحران با در نظر گرفتن اختالل در مسیر

کنعانی شیوا A-10-736-1 ٢٣٧ ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای مکان یابی تسهیالت سالمت و حل آن به روش محدودیت اپسیلون 

کوشا حمیدرضا A-10-361-2 ٩ توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه

کوشا حمیدرضا A-10-716-1 ۶٠ مدل چند هدفه بودجه بندی سرمایه بابکارگیری برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

کوشا حمیدرضا A-10-78-1 ١۴۴ مدلی ترکیبی برای بودجه-بندی سرمایه-ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه-ای (ANP) و برنامه-ریزی آرمانی

کوهی فائق دهکردي افشین A-10-731-1 ٢٢۵ طراحی و پیاده سازی الگوریتم ستون سازی برای حل مسائل ترکیبی

کهرباییان پروین A-10-633-1 ١۶٧ توزیع کومر- بتای تعمیم یافته گاما

کیا رضا A-10-595-3 ۵۴ ارائه مدل بهینه سازی استوار با تقاضا، زمان و هزینه های غیر قطعی در سیستم تولید سلولی پویا

کیا رضا A-10-395-2 ٣٣١ طراحی یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تشکیل سلول ، تخصیص اپراتور و چیدمان گروهی

کیا سید حسن A-10-64-1 اولویت بندی شعب بانک مهراقتصاد شهرستان سمنان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با رویکرد تکنیک محاسبه وزنی بر١٧٨



کیانی سارا A-10-658-1 ١۵۵ بهینه سازی چندهدفه سبد پروژه های نرم افزاری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

کیانی سارا A-10-673-1 ٢٢٣ مساله مکان-یابی پایای p هاب میانه در حالت r تخصیص

کیخا اباذر A-10-470-1 ٢٨٩ انتگرال چوکوئت فازی و کاربرد آن در مسائل MADM فازی

کیخاجوان سمیه A-10-476-1 ۵١۶ The Parallel Network Dynamic DEA Model with Interval Data        

گابله موسی A-10-568-1 ۴٨٣ Discrete Optimization in Partially Ordered Sets     

گرشاسبی مرتضی A-10-728-2 ۴۵٢  Applyin Artificial Neural Networks in Solving Heat conduction Problems        

گل گیر نوش آبادي هدي A-10-739-1 ١١۶ ILP کمینه سازی تعداد کلیدها در سناریو برونسپاری داده ها : مدل

گل محمدي سارا A-10-802-1 ۵٠ بهینه سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم تعمیرپذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

گلپایگانی اصل زهرا A-10-397-2 ٢٠١ استفاده از اندازه اعتبار فازی برای ارزیابی کارایی نسبی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

گلپایگانی مهدي A-10-456-1 ٢٩٨ مکانیابی خط در صفحه ای با نرم مستطیلی و وزنهای مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان

گلپایگتنی اصل زهرا A-10-397-1 ١٧٢ روش حل مدل برنامه ریزی خطی فازی نوع ـ2 بازه ای

گلریز گشتی سیده فاطمه A-10-306-1 یکپارچگی زمان بندی و نگهداری تعمیرات با درنظرگیری وابستگی سیستم های چند جزیی و مالحظات انرژی الکتریکی در محیط تر٣٧٩

گلریز گشتی سیده فاطمه A-10-480-1 ۴١۴ مدلسازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه دو گانه سوز با امکان سوختگیری در راه و در نظرگیری پنجره زمانی انعطاف پذیر 

گلوي محمدرضا A-10-741-1 ۴۶٧ The inverse  1-median problem on a cycle with pos      /neg weights 

گلی علیرضا A-10-547-2 ٧٧ ارائه یک مدل عدد صحیح مختلط برای مسأله مکان یابی دو سطحی چندکاالیی دارای محدودیت ظرفیت

لسانی شهاب A-10-175-1 ٨٩ کاربرد عملگرهای ترتیبی وزنی (OWA) در مدیریت بازار یابی برای رتبه بندی مشتریان

لشکر بلوکی مجتبی A-10-171-1 ٢٠٣ بکارگیری تکنیک تصمیم گیری پابرجا در طراحی استراتژی پابرجا برای افزایش ایمنی زنجیره عرضه در صنعت خودرو

لشگري محسن A-10-395-1 ٨٣ ارائه یک مدل کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی تحت سیاست پرداخت معوقه دوسطحی وابسته به مقدار سفارش

لشگري محسن A-10-395-2 ٣٣١ طراحی یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تشکیل سلول ، تخصیص اپراتور و چیدمان گروهی

لطفی پور رضا A-10-645-1 ۴۴٧ The Solution of special Fuzzy Linear programming using ABS method         

لطفی س A-10-588-1 ۴٩٢ Robust Mean -Value at Risk  : A Numerical Approach  

لطفی طاهر A-10-403-1 ۵۴٣ A new condition for regularity of an interval matrix        

لطفی محمد مهدي A-10-504-1 ۵٠٧ (A case study in HOMA airlines     )New mathematical formulations for Hub Maximal      

لطفی محمدمهدي A-10-504-3 ٢۶٨ یک رویکرد نظریه بازیها برای برنامه ریزی تولید در صنایع تولید پیوسته با دیدگاه کارایی مصرف انرژی

لطفی محمدمهدي A-10-504-2 ٣۴٧ یک مدل ریاضی و الگوریتم ابتکاری برای مسأله سربرنامه تولید با زمان های پردازش قابل کنترل و تقاضای احتمالی

لطفی مقدم سعید A-10-209-1 ٩٠ اولویت بندی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)، روش 



لطفی مقدم سعید A-10-209-2 ٣١۶ طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

لطفی مقدم سعید A-10-209-4 ٣٢٢ کاربرد الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم CUL در مسأله برش دو بعدی

ماکوئی احمد A-10-185-1 ١٩۴ ارائه مدل انتخاب تامین کننده با معیارهای ترکیبی فازی و احتمالی

مالکی حمیدرضا A-10-609-1 ۴۴٠ A goal programming approach for Arterial traffic signal control        

مالکی حمیدرضا A-10-781-1 ۵٣۴ A Genetic Algorithm to Solve the Bi      -Objective Optimization of the Intermodal Termin     

متانی بورخلیلی مقداد A-10-530-1 ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد های کارا بر اساس واحد های ایده آل و غیر ایده آل (مطالعه موردی شرکت گاز ا٣٨٠

متولی اشکزاري سمانه A-10-600-1 ۴٩٨ Finding the  (k,l)-Core of a tree with pos     /neg weight 

مجتبوي نسیم A-10-145-1 ٢٠٨ کاربرد روش Super SBM داده های فازی در رتبه بندی نیروگاه های کشور 

مجیدي سید محمد A-10-286-1 ١۶٠ یک مدل عددصحیح جدید برای مسئله ی جابجایی کانتینرها

مجیدي سید محمد A-10-648-1 ٢٣٠ یک روش ترکیبی مبتنی بر آزادسازی و بهینه یابی- شبیه سازی تبرید برای حل مسئله ی استقرار تک سطری تجهیزات 

محب خواه امین A-10-418-1 ١١٣ انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشت های زلزله با الگوریتم هیبرید جستجوی هارمونی و بهینه سازی گروه ذرات

محبی جواد A-10-745-1 ١٣١ مسأله حداکثر پوشش دو هدفه با درنظر گرفتن پوشش تدریجی با شعاع متغیر طی چند دوره زمانی

محبی فاطمه A-10-350-1 ٣٠۴ مدلهای اصالح شده ی جمعی با بازده به مقیاس متغیر در حضور داده های به شکل نسبتی یا درصدی

محبی فاطمه A-10-350-2 ٣٢٧ مدل های اصالح شده ی جمعی با بازده به مقیاس متغیر در حضور داده های به شکل نسبتی یا درصدی

محجوب نیا ایرج A-10-247-1 ١۵۶ انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از مدل میانگین، واریانس، چولگی فازی بر اساس بهینه سازی شهودگرایی فازی

محسنی الحسینی سید علی محمد A-10-487-2 ۴٩٩ Approximate Equilibrium Programming in Hilbert Spaces     

محسنی الحسینی سید علی محمد A-10-487-1 ۵۴٠ Strong Convergence Theorem for Approximate Equilibrium Problems and Fixed Po         

محسنی مریم A-10-201-1 ١٧٠ بهبود قابلیتهای چابکی زنجیره تامین شرکت ماهان ریس طبرستان با استفاده از روش آنتروپی شانون

محسنی مریم A-10-210-1 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع ریسندگی استان ماز٢٧۵

محسنی یاسر A-10-78-1 ١۴۴ مدلی ترکیبی برای بودجه-بندی سرمایه-ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه-ای (ANP) و برنامه-ریزی آرمانی

محسنی یاسر A-10-78-2 ٢۵٩ (ELECTRE) و تسلّط تقریبی (FANP) مدل ترکیبی انتخاب آژانس تبلیغاتی بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای فازی

محقق مهري A-10-259-1 ١٩٣ مسأله درخت فراگیر مینی- ماکس معکوس تحت فاصله همینگ وزن دار نوع جمعی

محققی وحید A-10-615-1 ١٩٠ رویکرد جدید بهینه سازی درآمدهای فازی با ارزش بازه ای در انتخاب پرتفلیو پروژه ها 

محمدپور منصور A-10-45-1 ۵١٩ An Extension of Enhanced Russell Measure to Deal with Interval Scale Data in DEA             

محمدرضایی مهدي A-10-542-1 ٣١٣ ارائه مدل ابتکاری برای مسأله زمان بندی کارگاه جریانی با محدودیت عدم توقف 

محمدزاده مریم A-10-742-1 ۵٣۵ Efficiency Decomposition in Network Production Systems     



محمدلو محسن A-10-405-1 ٢٢٧ ارائه مدل برنامه ریزي آرمانی براي استقرار دستگاههاي خود پرداز با تقاضاي تصادفی 

محمدي افشین A-10-209-1 ٩٠ اولویت بندي عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تصمیم گیري چند شاخصه (MADM)، روش 

محمدي افشین A-10-209-2 ٣١۶ طراحی و بهینه سازي شبکه لجستیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

محمدي افشین A-10-209-4 ٣٢٢ کاربرد الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم CUL در مسأله برش دو بعدي

محمدي الهام A-10-681-1 ٣٨٢ حل مدل برنامه ریزي تولید یک مرحله اي چند پریودي با تقاضاي احتمالی و هزینه ثابت راه اندازي و ظرفیت تولید محدود

محمدي حامد A-10-529-1 ارائه مدل زمان بندي کار کارگاهی منعطف چند هدفه براي صنعت چاپ با در نظر گرفتن توان مصرفی، اولویت کارها و تغییر نوع کاغ١٩

محمدي حبیب اهللا A-10-464-1 ارائه مدل چندهدفه براي انتخاب تامین کنندگان در راستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفی و حل٣٨١

محمدي سمیه A-10-235-1 اولویت بندي تعویض سیستم هاي توزین در واحد آهن سازي فوالد مبارکه با استفاده از تکنیک PROMETHE II جهت تحلیل با٣٠٠

محمدیان سمنانی سعید A-10-164-1 ١٠۶ کاربردي از مسئله برنامه ریزي خطی در ارائه برچسب گذاري جدیدي در گراف ها

محمدیان سمنانی سعید A-10-678-1 ٢۵١ یافتن مسیر بهینه با استفاده از تئوري مورچگان

محمدیان سمنانی سعید A-10-738-1 ٣۵٠ Hill-cipher بررسی خواص ماتریس کلیدي و ارایه ي یک ماتریس در کد و دي کد کردن یک متن به روش

محمدیان سمنانی سعید A-10-623-1 ۴٩۵ New solving Multi  -ant colony system   (MACS) for a vehicle routing problem with back      

محمدیان سمنانی سعید A-10-743-1 ۵٠٠ Optimization in Reproducing Kernel Hilbert Spaces     

محمودي کوهستانی یاسر A-10-530-1 ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد هاي کارا بر اساس واحد هاي ایده آل و غیر ایده آل (مطالعه موردي شرکت گاز ا٣٨٠

محمودي مجتبی A-10-105-2 ارزیابی و رتبه بندي گروه هاي ریاضی مقطع متوسطه مناطق آموزش وپرورش استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی داده هاي تصا١٧١

محمودي یکتا زهرا A-10-682-2 ٢٨٢ زمانبندي بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن زمان پردازش قابل انقطاع

محمودي یکتا زهرا A-10-682-1 ٣٨٣ زمانبندي بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن پنجره زمانی نرم 

مخاطب رفیعی فریماه A-10-158-1 طراحی مدلی براي انتخاب استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات با قابلیت سفارشی سازي براي سازمان با مطالعه موردي در کارخانجا١٣۵

مختار علیرضا A-10-562-1 ٧١ استفاده از تحلیل پوششی داده ها به منظور اولویت بندي روش هاي کاهش مصرف انرژي

مختاري کوروش A-10-713-4 ٢٢٨ (MCDM) شناسایی علل تاخیر در پروزه هاي ساخت و ساز بزرگ و اولویت بندي با روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

مختاري کوروش A-10-713-1 ٢۶۵ طراحی یک مدل ریاضی جهت کاهش هزینه هاي ترافیک هوایی با در نظر گرفتن شبکه جریان پویا

مختاري کوروش A-10-713-5 ٣٢۵ ارائه روشی جدید براي مسیریابی وسایل حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه مترو

مختاري لیال A-10-124-1 ٢۵٢ ارائه یک مدل تصمیم گیري جهت حل مسأله توزیع امکانات بر مبناي روش ویکور بازه اي و تئوري خاکستري

مداح شیدا A-10-678-1 ٢۵١ یافتن مسیر بهینه با استفاده از تئوري مورچگان

مدرس خیابانی فرزین A-10-750-1 ٢٢٠ یک روش پیوندي جدید مبتنی بر ODE براي مسائل بهینه سازي نامقید 

مدرس خیابانی فرزین A-10-392-1 ٣١۴ ارائه مدل ابتکاري براي مسأله زمان بندي کارگاه جریانی با محدودیت عدم توقف 



مدرس فرزین A-10-608-1 ٢١٧ روش ناحیۀ مطمئن SR1 با حافظۀ محدود بهبود یافته براي بهینه-سازي نامقید

مدرس محمد A-10-546-1 ۴٨٧ Multi-Leg Air Cargo Capacity Control    

مدرس یزدي محمد A-10-457-1 ٧٠ طراحی مدل برنامه ریزي خطی براي تسطیح اراضی

مدرس یزدي محمد A-10-622-1 ٣١١ ارائه مدلی براي انتخاب پرتفولیوي بهینه در حوزه نفت و گاز و تعیین زمان بهینه اعمال اختیار واقعی

مدنی هومان A-10-603-1 ٩٣ مدل جامع طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی خون در شرایط عدم قطعیت

مرادي بیتا A-10-304-1 ۵۵۶ Simulation Optimization of Facility Layout Design Problem with Ambiguous Safety         

مرادي حمیدرضا A-10-378-1 ١٠٩ یک روش جدید براي حل مسئله ي کوچکترین درخت فراگیر

مرادي حمید رضا  A-10-378-3 ٣۶١ استفاده از فشرده سازي ساختاري شبکه پروژه در الگوریتم شاخه و کران براي حل مسئله ي زمانبندي پروژه با منابع محدود

مرادي فر  امیر  A-10-347-2 مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازي اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه هاي توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو ق١٣

مرادي فر امیر A-10-58-1 ۵١۵ Cross-efficiency Aggregation to Selecting Best DMU with Fuzzy Data        

مرادي فر امیر A-10-58-2 ۵٢٨  Selecting Best Supplier by Symmetric Weights as a Secondary Goal in Cross           -Effici

مرادي محمود A-10-489-1 ٨۵ ارائه مدل موجودي یکپارچه در زنجیره تأمین دو سطحی

مرادي منا A-10-346-1 ٢۶٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم تکاملی ژنتیک

مرادي منا A-10-346-2 ٢٧٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم متحرک به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات

مرادي نوید A-10-764-7 ٢١٩ مسئله محور پوششی  با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازي

مرادي هاله A-10-456-1 ٢٩٨ مکانیابی خط در صفحه اي با نرم مستطیلی و وزنهاي مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم بهینه سازي پرندگان

مرتضوي سعیداله A-10-508-1 ١١ پیش بینی غلظت 4- کربوکسی بنزآلدئیدو اسید پاراتولوئیک در فرآیند تولید اسید ترفنالیک فاز یک پتروشیمی شهید تندگویان

مرتضوي سعیداله A-10-508-1 ٣۵۶ پیش بینی غلظت 4- کربوکسی بنزآلدئیدو اسید پاراتولوئیک در فرآیند تولید اسید ترفنالیک فاز یک پتروشیمی شهید تندگویان

مروتی وحید A-10-594-1 ۶٢ یافتن بهترین جواب غیرمغلوب براي مسائل چند هدفه ي واگذاري

مروتی وحید A-10-594-2 ٣۴١ یافتن نزدیکترین جواب به جواب ایده آل در مسائل حمل و نقل چند هدفه

مریم فاقعی A-10-433-1 استفاده از بسط روش GRA براي تصمیم گیري چند معیاره با اعداد فازي مثلثی و اوزان نامعلوم براي رتبه بندي کتابخانه هاي دانش٢٧٩

مسائلی مبینا A-10-299-1 ٢۶۶ مدل تصادفی دومرحله اي براي کاهش اثر ریسک تقاضا در زنجیره تامین

مسلمی مرتضی A-10-293-1 ۴١٨ An Interior -point Method for Linear Optimization Based on a New Kernel Function          

مسی بیدگلی معصومه A-10-693-1 ٣٩٨ ارائه مدل گردش نیروي انسانی در سازمان ها و مراکز تولیدي به منظور کاهش میزان خطرات ارگونومیکی ناشی از کار

مشکانی سید مجتبی A-10-610-1 ٢۴٧ مدلی جدید براي بهبود کارایی یک واحد تصمیم گیرنده تحت تابع هزینه

مشکانی مجتبی A-10-573-1 ۵٢٠ Discretization Modelling for the Time Optimal Control Problem in the Case of Multipl            



مصطفایی امین A-10-458-1 ۴۶۶ Inverse data envelopment analysis with interval data      

مصطفایی سبحان A-10-713-3 ارائه مدل ریاضی جدید براي برنامه ریزي تولید سلولی پویا بر اساس متوسط فاصله جابجایی درون و بین سلولی و گسترش حرکت ج۵۵

مصطفایی سبحان A-10-713-1 طراحی یک مدل  جدید برنامه ریزي ریاضی چند هدفه براي مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن مراکز توزیع چند گانه، بارگیري ٢١٢

مصطفایی سبحان A-10-713-4 ٢٢٨ (MCDM) شناسایی علل تاخیر در پروزه هاي ساخت و ساز بزرگ و اولویت بندي با روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

مصطفایی سبحان A-10-713-1 ٢۶۵ طراحی یک مدل ریاضی جهت کاهش هزینه هاي ترافیک هوایی با در نظر گرفتن شبکه جریان پویا

مصطفایی سبحان A-10-713-5 ٣٢۵ ارائه روشی جدید براي مسیریابی وسایل حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه مترو

مصطفایی سبحان A-10-713-2 ٣٢۶ طراحی مدل برنامه ریزي تولید یکپارچه با زمان نصب خانواده قطعات همراه با بهینه سازي سطح نیروي انسانی

مصطفایی سبحان A-10-713-6 طراحی الگوریتمی جدید بر پایه اصول بهینه سازي گروه ذرات براي حل مسأله مسیریابی ارسال کاالها با تکنیک ارسال بی واسطه ٣٧۵

مصلی سمانه A-10-521-1 ٣٣٠ توسعه مدل بهینه استفاده از سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت در شهرک هاي مسکونی از دیدگاه اقتصادي-زیست  محیطی

مظفري محمدرضا A-10-409-1 ٢٧٢ ارائه روش جدید جهت رتبه بندي واحدهاي کاراي غیر رأسی در تحلیل پوششی داده ها

مظفري محمدرضا A-10-332-1 ٣٢٣ DEA-R تعیین وزن و رتبه بندي واحدهاي تصمیم گیرنده با استفاده از آنتروپی شانون در مدل

مظلومی محمدرضا A-10-789-1 ٣٢٩ خوشه بندي فازي ژنتیک(GAFC) مناطق شهرداري مشهد مقدس با توجه به شاخص هاي محیط زیست

معروفخانی پریسا A-10-207-1 ١٣٢ کاربرد برنامه ریزي خطی فازي در ساخت الگوي غذایی بهینه براي بیماران مبتال به یبوست

معطر حسینی سید محمد A-10-299-1 ٢۶۶ مدل تصادفی دومرحله اي براي کاهش اثر ریسک تقاضا در زنجیره تامین

معطر سید محمدحسین A-10-346-1 ٢۶٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم تکاملی ژنتیک

معطر سید محمدحسین A-10-346-2 ٢٧٧ خوشه بندي تطبیقی شبکه ي حسگر بیسیم متحرک به منظور افزایش طول عمر شبکه با الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات

معینی یاسر A-10-597-1 ٣۴٨ ارائه یک مدل بهینه سازي براي مدیریت ریسک در طراحی زنجیره تامین سنگ ساختمانی

مغازه اي امید A-10-33-1 ۴٣٣ Tackling Complex Decision Making Issues by Exploitation of Mathematical Modelin         

مفرنگ باالنی سهند A-10-519-1 ۴١٢ ارائه مدل مکانیابی تسهیالت با در نظر گرفتن فاکتورهاي زنجیره تامین سبز

مقبولی مهناز A-10-153-1 ۵١٧ Application of DEA to Hospital Sector     

مقتدایی علیرضا A-10-580-1 ۴٠٣ (DEMATEL با رویکرد) الویت بندي و سنجش روابط بین عوامل موثر در رقابت پذیري بانکها

مقدس محمد A-10-322-1 ۵۴۴ A Novel Dynamic System Model Based on NCP Function for Solving Nonconvex            

مقدوري مژگان A-10-398-1 ٣٠٧ تحلیل مقایسه اي روش هاي تصمیم گیري چند معیاره و پیاده سازي یک مساله انتخاب مکان انبار

مکرمی شقایق A-10-523-1 ١٢ یافتن زیرشبکه بازیابی پذیر براي مسئله کوتاه ترین مسیر مقید غیرقطعی

مالوردي ناصر A-10-158-1 طراحی مدلی براي انتخاب استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات با قابلیت سفارشی سازي براي سازمان با مطالعه موردي در کارخانجا١٣۵

مالوردي ناصر A-10-88-1 ۴١٧ یک روش شبه نیوتنی براي حل مسائل برنامه ریزي خطی در مقیاس بزرگ



ملک  آقا عالءالدین  A-10-599-1 ۶ الگوریتم هاي کارآمد بر اساس روش نقطه درونی براي حل مسائل بهینه سازي کوادراتیک محدب

ملک احمدي امیرساالر A-10-693-1 ٣٩٨ ارائه مدل گردش نیروي انسانی در سازمان ها و مراکز تولیدي به منظور کاهش میزان خطرات ارگونومیکی ناشی از کار

ملکی حمیدرضا A-10-725-1 ٢٢۶ مکان یابی و حفاظت از سایت هاي ذخیره حیاتی جهت کمینه کردن تلفات پوششی مورد انتظار

ملکی حمیدرضا A-10-421-1 ۴٠٢ استفاده از داده هاي پروب در بهینه سازي زمانبندي چراغ راهنما 

ملکی مازیار A-10-175-1 ٨٩ کاربرد عملگرهاي ترتیبی وزنی (OWA) در مدیریت بازار یابی براي رتبه بندي مشتریان

ملکیان یاسر A-10-167-1 ٣٨ حل ابتکاري مساله کوله پشتی چند انتخابی با امکان عدم انتخاب از سبد

ممیزي فرید A-10-704-1 ١٣٠ توسعه مدل مکانیابی هاب با در نظر گرفتن وسیله نقلیه، هزینه مربوط به وسیله نقلیه و هزینه جریان 

منصوري امین A-10-239-1 ۴٢٧ A neural network for solving fuzzy quadratic programming problems        

منصوري امین A-10-239-2 ۴٣١ New method for controllability of linear and nonlinear systems        

منصوري کلیبر مژگان A-10-241-3 ١٨۵ DEA بررسی هزینه هر جواب مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از

منصوري کلیبر مژگان A-10-241-1 ۴۶٨  Modification of Centralized Resource Allocation Model with Variable Return to Scal          

منصوري کلیبر مژگان A-10-241-2 ۵٢٧ Modified Best Game Cross Efficiency with VRS for Interval Data         

منصوري مژگان A-10-677-1 ۵۶٨ "Note on  "A New Method for Solving Interval and Fuzzy Equations        ; Linear Case 

منیریان مسعود عامل A-10-701-1 ٣٣ مدل فازي بهینه سازي ترکیب مجموعه رزرو در سیستم هاي پویا براي حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم

موذنی سحر A-10-713-3 ارائه مدل ریاضی جدید براي برنامه ریزي تولید سلولی پویا بر اساس متوسط فاصله جابجایی درون و بین سلولی و گسترش حرکت ج۵۵

موذنی سحر A-10-713-4 ٢٢٨ (MCDM) شناسایی علل تاخیر در پروزه هاي ساخت و ساز بزرگ و اولویت بندي با روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

موذنی سحر A-10-713-1 ٢۶۵ طراحی یک مدل ریاضی جهت کاهش هزینه هاي ترافیک هوایی با در نظر گرفتن شبکه جریان پویا

موذنی سحر A-10-713-5 ٣٢۵ ارائه روشی جدید براي مسیریابی وسایل حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه مترو

موذنی سحر A-10-713-2 ٣٢۶ طراحی مدل برنامه ریزي تولید یکپارچه با زمان نصب خانواده قطعات همراه با بهینه سازي سطح نیروي انسانی

موسوي سید میثم A-10-615-2 ٢٣ توسعه روش مرحله  اي فازي بر مبناي تابع مطلوبیت جهت حل مسائل تصمیم گیري چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت 

موسوي سید میثم A-10-627-1 ٣٠ روشی جدید براي شاخص توانایی فرآیند چندمتغیره فازي بر مبناي توابع بهینه سازي 

موسوي سید میثم A-10-615-1 ١٩٠ رویکرد جدید بهینه سازي درآمدهاي فازي با ارزش بازه اي در انتخاب پرتفلیو پروژه ها 

موسوي سید میثم A-10-764-7 ٢١٩ مسئله محور پوششی  با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازي

موسوي سید میثم A-10-124-1 ٢۵٢ ارائه یک مدل تصمیم گیري جهت حل مسأله توزیع امکانات بر مبناي روش ویکور بازه اي و تئوري خاکستري

موفق پور محمدعلی A-10-162-1 توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم براي زمان بندي کالس هاي درس با کمک یک مدل برنامه ریزي دوسطحی و الگوریتم هاي تکام١٨٨

موکدي حمید A-10-802-1 ۵٠ بهینه سازي فواصل بازرسی براي یک سیستم تعمیرپذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک



موالیی حبیب A-10-247-1 ١۵۶ انتخاب پورتفوي بهینه با استفاده از مدل میانگین، واریانس، چولگی فازي بر اساس بهینه سازي شهودگرایی فازي

موالییان الهه A-10-157-1 ۵٢۴ Allocating Fixed Cost in a Supply Chain      

مولوي فریبا A-10-265-1 ٣٠۶ مدل  یکپارچه انتخاب و زمان بندي سبد پروژه در شرایط عدم قطعیت بودجه و خودهمبستگی جریان هاي نقدي 

مومنی فرشید A-10-374-1 ۴٧٩ simulation of Network Revenue Management Using Decomposition Special case        

مومنی مینو A-10-504-3 ٢۶٨ یک رویکرد نظریه بازیها براي برنامه ریزي تولید در صنایع تولید پیوسته با دیدگاه کارایی مصرف انرژي

مهدوي امیري ناظم A-10-579-1 ۴٣٠ A sampling algorithm for nonsmooth optimization using conjugate directions        

مهدوي امیري ناظم A-10-155-1 ۴٣۵ A Simple Technique to Quickest Path Reliability Problem Using all the Disjoint Minim            

مهدوي امیري ناظم A-10-582-1 ۴٩١ A Direct Method for Solving Positive Definite Total Least Squares Problems          , Using

مهدوي ایرج A-10-697-1 ۵٩ ارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد هزینه وکیفیت محصوالت تولیدي 

مهدوي ایرج A-10-570-1 ارائه یک مدل ریاضی براي مسئله زمانبندي بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداري پیشگیرانه ماشی٣۶٢

مهدوي ایرج A-10-491-1 ۴٠۵ مدل سازي لجستیک زنجیره تأمین در عملیات امدادرسانی به مناطق فاجعه دیده با تقاضاي فازي

مهدي زاده امیرحسین A-10-321-1 ۵١ بهینه سازي لوله ي فلزي با رویه ي کامپوزیتی به کمک ترکیب حل المان محدود و تکنیک الگوریتم ژنتیک

مهدي لو زاد محمود A-10-735-1 ۵۶۶ Strong Complementary Slackness Conditions for Linear Fractional Programming       

مهدي نظر مقداد A-10-321-1 ۵١ بهینه سازي لوله ي فلزي با رویه ي کامپوزیتی به کمک ترکیب حل المان محدود و تکنیک الگوریتم ژنتیک

مهربانی عباس A-10-177-1 ١۶۴ محاسبه مرز کاراي مساله دوسطحی خطی چند هدفه با توابع هدف کسري در سطح باال 

مهردوست فرشید A-10-588-1 ۴٩٢ Robust Mean -Value at Risk  : A Numerical Approach  

مهرگان محمدرضا A-10-786-1 ٣۴ تحقیق درعملیات: از ریاضیات محض تا حل یا بهبود مسایل سازمان ها در عمل

مهري تکمه جواد A-10-659-1 ٣۵٩ یافتن حیاتی ترین لینک در یک شبکه جریان بر واحد زمان

میانپور محمد A-10-435-1 ۶۴ بهینه سازي توپولوژیکی یک بدنه ي کشسان

میرحسنی سید علی A-10-213-1 ۴١ عدم قطعیت درون زا در مسئله فروشنده دوره گرد

میرحسنی سیدعلی A-10-459-1 ١٢٧ بهینه سازي مکان چاههاي نفتی با روش هاي بهینه سازي اتوماتیک

میردامادیان بهاره سادات A-10-628-1 ٣٠٢ ارزیابی عملکرد شرکت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

میردهقانیان مرتضی A-10-367-1 ۴۶١ Finding Efficient Weights and Maximal Efficient Faces in DEA        : An MOLP Approach  

میرزاپور مهدي A-10-161-1 ۴٢١ A modified generalized Newton method to solve the absolute value equation          

میرزاخانی رضوان A-10-593-1 ٢١١ بررسی نقاط الگرانژي و شرایط بهینگی در مسایل غیرمحدب

میرزاخانی رضوان A-10-538-2 ۴٠١ روش عددي کارا براي حل مسایل کنترل بهینه



میرزاعباسی محسن A-10-764-9 ٢۴۵ ارائه مدل ترکیبی مکانیابی p مرکز به همراه طراحی شبکه ارتباطی هر تسهیل با نقاط تحت پوشش

میرزایی دریانی شهرام A-10-674-1 ٣١٨ استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردي جدید در بهینه سازي سبد سهام

میرزایی دریانی شهرام A-10-674-2 ۵٣٣ A Practical Common Weight Scalarizing Function Approach for Technology Selectio         

میرزایی سید حمزه A-10-583-1 ١٨٢ رتبه بندي واحد هاي کارا در تحلیل پوششی داده ها با سیستم رأي گیري

میرزایی محبوبه A-10-138-3 ١٠٧ روشی جدید براي ایجاد ستون در سیمپلکس صحیح

میرمحسنی مائده A-10-703-1 ١٨٣ حل برنامه ریزي خطی فازي با یک روش رتبه بندي جدید مبتنی بر دایره محاطی مثلث

میرمحمدي حمید A-10-589-1 ١٩١ مدل سازي و استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاري جدید براي حل مساله زمانبندي امتحانات: مطالعه ي موردي

میرمحمدي حمید A-10-382-2 ٢۶٠ بکارگیري الگوریتم سیستم کلونی مورچگان براي حل مسئله مسیر یابی حمل و نقل ظرفیت دار

میرمحمدي سید حمید A-10-167-1 ٣٨ حل ابتکاري مساله کوله پشتی چند انتخابی با امکان عدم انتخاب از سبد

میرمصطفایی س م ت ک A-10-269-3 ۴٧٨ Beta-G distributions and simulation   

میرمصطفایی س م ت ک A-10-269-1 ۵۶١ Simulation of Records from Lifetime Distributions     

میرمصطفایی س م ت ک A-10-269-2 ۵۶٣ Data Simulation from Marshall   -Olkin extended G  -Distributions

میرموسی ئی A-10-700-1 ٩۶ تحلیل پوششی داده ها و داده هاي از دست رفته

میري آیدا A-10-207-1 ١٣٢ کاربرد برنامه ریزي خطی فازي در ساخت الگوي غذایی بهینه براي بیماران مبتال به یبوست

میش مست نهی حسن A-10-394-1 ١۶٣ برنامه ریزي خطی فازي نوع-2 بازه اي

میش مست نهی حسن A-10-397-1 ١٧٢ روش حل مدل برنامه ریزي خطی فازي نوع ـ2 بازه اي

میش مست نهی حسن A-10-397-2 ٢٠١ استفاده از اندازه اعتبار فازي براي ارزیابی کارایی نسبی صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک

میش مست نهی حسن A-10-413-1 ٢۶١ رویکردهاي مختلف حل مساله برنامه خطی فازي تعمیم یافته

میش مست نهی حسن A-10-470-1 ٢٨٩ انتگرال چوکوئت فازي و کاربرد آن در مسائل MADM فازي

میش مست نهی حسن A-10-365-1 ٢٩۶ برنامه ریزي خطی چند معیاره و چند ترازه قیدي با داده هاي دقیق و نادقیق

نادعلی جلوخانی  امیرحسین  A-10-225-1 ٣۵ اولویت بندي شاخص هاي رضایتمندي مشتریان توسط تکنیک Topsis (مطالعه موردي: شرکت بیمه سامان)

نادعلی جلوخانی امیرحسین A-10-225-3 ۵۵٧ (Case Study  .Municipality)Projects Construction Selection based on Fuzzy      

نادي محمد علی A-10-344-1 بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در بانک صادرات شهر اص٣١٢

ناصح مریم A-10-595-3 ۵۴ ارائه مدل بهینه سازي استوار با تقاضا، زمان و هزینه هاي غیر قطعی در سیستم تولید سلولی پویا

ناصر صدرآبادي علیرضا A-10-552-1 ٣۶٣ بکارگیري تکنیک تصمیم گیري چند معیاره در رتبه بندي راهبردهاي تدوین شده بانک مسکن چهار محال و بختیاري

ناصري سید هادي A-10-429-1 ۶١ حل یک مدل چندهدفی انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم چیشف موزون فزوده 



ناصري سید هادي A-10-703-1 ١٨٣ حل برنامه ریزي خطی فازي با یک روش رتبه بندي جدید مبتنی بر دایره محاطی مثلث

ناصري هادي A-10-753-1 ٣١ یک روش حل براي مسایل برنامه ریزي خطی با ضرایب هدف خاکستري

ناظم بکایی محسن A-10-789-1 ٣٢٩ خوشه بندي فازي ژنتیک(GAFC) مناطق شهرداري مشهد مقدس با توجه به شاخص هاي محیط زیست

ناظمی علیرضا A-10-749-1 ۴٣٢ A dynamic model for solving fractional programming problems       

ناظمی علیرضا A-10-618-1 ۵٣٨ A Neural Network for Solving Mathematical Programing      

ناظمی علیرضا A-10-352-1 ۵۴۶  A collocation method  for solving fractional optimal   control problems

ناظمی نجمه سادات A-10-270-2 ۵١٨ The Application of Inventory Routing Problem in Humanitarian Relief Chain Under          

ناظمی نجمه سادات A-10-440-1 ۵۴٨ A mathematical relief chain pre positioning location distribution model for disaster    -      

ناظمی نجمه سادات A-10-270-1 ۵۶۴ Robust Optimization for a Flow shop Scheduling Problem with Sequence Dependen          

نانکلی پریسا A-10-506-1 ٧۴ ( RTS تخمین ) بازده به مقیاس ترکیبی

نائبی محمدرضا A-10-235-1 اولویت بندي تعویض سیستم هاي توزین در واحد آهن سازي فوالد مبارکه با استفاده از تکنیک PROMETHE II جهت تحلیل با٣٠٠

نبوي سید سعید A-10-486-1 ۴۵ یک روش جدید براي مسائل برنامه ریزي خطی بعالوه کسري خطی با استفاده از الگوریتم داینکل باخ 

نبوي سید سعید A-10-486-5 ۴۶ مقایسه ي کارایی جستجوي تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله n-وزیر و زمانبندي

نبوي سید سعید A-10-486-4 ٣٩١ تبدیل هر برنامه ریزي خطی به یک مدل تحلیل پوششی داده ها

نبوي سیده منیره A-10-486-5 ۴۶ مقایسه ي کارایی جستجوي تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله n-وزیر و زمانبندي

نجفی ا. A-10-479-1 ۵٧٠ Development of Recursive Data Envelopment Analysis for Closed Loop Supply Cha          

نجفی سمیه A-10-593-1 ٢١١ بررسی نقاط الگرانژي و شرایط بهینگی در مسایل غیرمحدب

نجفی سمیه A-10-538-2 ۴٠١ روش عددي کارا براي حل مسایل کنترل بهینه

نجومی کامیار A-10-593-1 ٢١١ بررسی نقاط الگرانژي و شرایط بهینگی در مسایل غیرمحدب

نجومی کامیار A-10-538-2 ۴٠١ روش عددي کارا براي حل مسایل کنترل بهینه

نخبه زعیم محمد A-10-338-1 ۴٧١  A 3/2 -approximation algorithm for BPP   

نخبه زعیم محمد A-10-469-1 ۴٩۴ A linear ranging approximation algorithm for BPP      

نخجوانی علی A-10-158-1 طراحی مدلی براي انتخاب استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات با قابلیت سفارشی سازي براي سازمان با مطالعه موردي در کارخانجا١٣۵

نخعی عیسی A-10-61-1 ۵٠١ A new model for inventory routing problem of deteriorating products with random            

نخعی کمال آبادي عیسی A-10-519-1 ۴١٢ ارائه مدل مکانیابی تسهیالت با در نظر گرفتن فاکتورهاي زنجیره تامین سبز

نریمانی علی اکبر  A-10-717-2 ارائه یک مدل ریاضی براي زمان بندي شبکه خطوط لوله چند محصولی فرآورده هاي پاالیشگاهی (مطالعه موردي: شبکه خطوط لوله ٣۶٠



نشاطی زهرا A-10-47-1 ١٩۶ استفاده از کارایی متقاطع و عملگر میانگین وزن دار مرتب براي انتخاب بهترین تامین کننده

نصرآبادي محمدمهدي A-10-687-1 ٣٠١ تعمیم روش سیمپلکس براي حل مسائل برنامه ریزي خطی پیوسته تفکیک پذیر

نصرآبادي نسیم A-10-326-1 ٢۵۴ یک روش انقباض مخروطی بهبودیافته براي مسائل بهینه سازي چند معیاره صحیح مختلط

نصرآبادي نسیم A-10-680-1 ۴۶٣ ? How to Append a New Alternative in an Existing Total Order          

نصرتی بیژن A-10-461-1 ٣۶۵DEA سنجش کارایی مالی شرکت هاي دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ابر کاراي تکنیک

نصرتی پور هادي A-10-49-1 ۴٢۶  A new nonmonotone global Barzilai    -Borwain gradient method for unconstrained     

نصرتی پور هادي A-10-298-1 ۴٣٩ A Novel Approach for solving a class of fuzzy optimal control problems           

نصري فرد سینا A-10-171-1 ٢٠٣ بکارگیري تکنیک تصمیم گیري پابرجا در طراحی استراتژي پابرجا براي افزایش ایمنی زنجیره عرضه در صنعت خودرو

نظري فهیمه A-10-706-1 ٣١٠ تکنیک هاي پیاده سازي کاراي روش شاخه و هزینه براي مسایل برنامه ریزي صحیح آمیخته

نظیف حبیبه A-10-404-1 ۵٣٩ Solving Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pick        -up and Time  

نعیمی صدیق علیرضا A-10-486-5 ۴۶ مقایسه ي کارایی جستجوي تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله n-وزیر و زمانبندي

نکوفر محمد A-10-162-1 توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم براي زمان بندي کالس هاي درس با کمک یک مدل برنامه ریزي دوسطحی و الگوریتم هاي تکام١٨٨

نمکین علی A-10-416-1 ٢٨۵ ارائه مدل ریاضی جهت طبقه بندي موجودي با استفاده از الگوریتم pso (مطالعه موردي انبار شرکت ایساکو)

نورا عباسعلی A-10-120-1 ۶٧ تحلیل حساسیت و شعاع پایداري بازده به مقیاس در مدل هاي غیرشعاعی تحلیل پوششی داده ها 

نورمحمد بیگی محمدرضا A-10-757-1 ٢٢٩ ارائه مدل چند هدفه مکان یابی بهینه دفع ضایعات ساخت و تخریب سازه ها

نوروزي راد مینا A-10-762-1 ٢١۴ کاربرد برآوردگر بارانچیک در تحلیل خوشه اي K-میانگین

نوروزي زهرا A-10-602-1 ٢۴۶ تحلیل پوششی شبکه اي غیر شعاعی فازي در ارزیابی زنجیره تأمین 

نوري زهرا A-10-502-1 ٢٨ شرایط الزم و کافی براي معادل بودن یک سیستم مقدار ویژه فاري تعمیم یافته با یک مساله برنامه ریزي درجه دوم

نوري زهمکان عبداالحد A-10-338-1 ۴٧١  A 3/2 -approximation algorithm for BPP   

نوري زهمکان عبداالحد A-10-469-1 ۴٩۴ A linear ranging approximation algorithm for BPP      

نوري سید موسی الرضا A-10-705-1 ١٠٠ حل عددي مساله کنترل بهینه ي درمان بیماري عفونی HIV با استفاده از سري فوریه

نوري محمد A-10-209-1 ٩٠ اولویت بندي عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تصمیم گیري چند شاخصه (MADM)، روش 

نوري محمد A-10-209-2 ٣١۶ طراحی و بهینه سازي شبکه لجستیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوري محمد A-10-209-4 ٣٢٢ کاربرد الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم CUL در مسأله برش دو بعدي

نوري هانیه A-10-483-1 ١٢٨ بهینه سازي استوار مسأله مکان یابی تسهیالت چنددوره اي

نویدي حمیدرضا A-10-730-2 ٨٠ شناسایی نقش ژن هاي درگیر در بیماري کم خونی فانکونی با استفاده از نظریه بازي ها



نویدي حمیدرضا A-10-564-1 ٨۴   ارائه مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره تأمین دو دوره اي: رویکرد تئوري بازي ها

نویدي حمیدرضا A-10-543-1 ١٨٠ حل مسائل تعادل نش تعمیم یافته با قیود خطی ناسازگار به کمک روش جریمه

نویدي  آقا حمیدرضا  A-10-599-1 ۶ الگوریتم هاي کارآمد بر اساس روش نقطه درونی براي حل مسائل بهینه سازي کوادراتیک محدب

نهاوندي نسیم A-10-576-1 ٢٩ ارائه یک مدل ریاضی براي زمانبندي کارها در محیط سري انعطاف پذیر با ماشین هاي موازي غیرمشابه

نهاوندي نسیم A-10-704-1 ١٣٠ توسعه مدل مکانیابی هاب با در نظر گرفتن وسیله نقلیه، هزینه مربوط به وسیله نقلیه و هزینه جریان 

نیکبخت مریم A-10-442-1 ١٧۴ توسعه یک مدل ریاضی براي درمان سرطان سینه با استفاده از دارو

نیکزاد عرفانه A-10-627-1 ٣٠ روشی جدید براي شاخص توانایی فرآیند چندمتغیره فازي بر مبناي توابع بهینه سازي 

نیکنام پریسا A-10-771-1 ٢١٣ مدلسازي رویگردانی مشتریان با استفاده ازمفهوم ارزش طول عمر مشتري و محرک-هاي تبلیغاتی

نیکوفال سهل آبادي نیلوفر  A-10-336-1 ١١۵ تسطیح منابع با لحاظ کردن ارزش زمانی پول

نیلفروشان زهرا A-10-644-1 ٣۴٩ بهینه سازي شبکه توزیع سه الیه زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت 

نیاستی محسن   A-10-347-2 مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازي اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه هاي توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو ق١٣

وثوق پور فاطمه A-10-331-1 ٢۵٨ معرفی یک رویکرد فرا ابتکاري جدید براي بهینه سازي تصمیمات مکانیابی – موجودي در یک شبکه توزیع در حالت چندهدفه 

وحدانی بهنام A-10-473-2 مدل تصمیم گیري سازشی با استفاده از روش هاي TOPSIS و VIKOR به طور همزمان براي مسایل برنامه ریزي چند هدفه خطی ٣٣٨

وحدانی هاشم A-10-359-1 ٣٢۴ نماي کلی از یک رویکرد جامع براي ارزیابی تأمین کنندگان: تحلیل معیارها و روش

وحدت زاد محمد علی A-10-383-1 ٨١ ارائه روش بهینه سازي استوار براي حل یک مدل برنامه ریزي اصلی در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت

ورامینی مائده A-10-325-1 ۴٧٢ A new method for solving the constrained multi       -variable fuzzy optimization problem   

وزیري ا.م. A-10-837-1 ۵۵٨ Optimal control for two models in cancer treatment       

وظیفه نوشفق سمیرا A-10-233-1 ۴۶۴ A Bi-objective Mathematical Model for a Location- Pricing Problem  

وفایی جهان مجید A-10-446-1 ١١٠ ارائه الگوریتمی بهینه و دقیق مبتنی بر خوشه بندي مارکوف براي شناسایی روبات هاي وب

وفایی جهان مجید A-10-446-1 ١٨۴ ارائه الگوریتمی بهینه و دقیق مبتنی بر خوشه بندي مارکوف براي شناسایی روبات هاي وب

وفایی محمد A-10-713-6 طراحی الگوریتمی جدید بر پایه اصول بهینه سازي گروه ذرات براي حل مسأله مسیریابی ارسال کاالها با تکنیک ارسال بی واسطه ٣٧۵

وفایی نژاد کبري A-10-75-1 ارائه یک مدل دینامیکی درتحلیل پوششی داده ها براي اندازه گیري ابرکارایی مبتنی برمتغیرهاي کمکی درسیستم هاي شبکه اي٣۴٣

ولی پور صمد A-10-530-1 ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد هاي کارا بر اساس واحد هاي ایده آل و غیر ایده آل (مطالعه موردي شرکت گاز ا٣٨٠

ولی زاده سهراب A-10-319-1 ۴١٩ Optimal coupled control of fractional semilinear integro      -differential equations in the   

ولیخانی ماشاءاله A-10-711-2 ٣٢٨ محاسبه شاخص بهره وري مالمکوئیست شعب بانک رفاه کهکلویه و بویر احمد

هاتفی مریم A-10-229-1 ۴۶٩ Ranking DMUs by New Metric with Fuzzy Data in DEA         



هاشمی برزآبادي اکبر A-10-49-1 ۴٢۶  A new nonmonotone global Barzilai    -Borwain gradient method for unconstrained     

هاشمی برزآبادي اکبر A-10-298-1 ۴٣٩ A Novel Approach for solving a class of fuzzy optimal control problems           

هاشمی قرمزي نیما A-10-467-1 ۴١٣ AHP-DEA محاسبه بهره وري در سازمان با استفاده از روش ترکیبی

هاشمی نودهی سیده لیال A-10-315-1 طراحی مدل چند هدفه ي استقرار تسهیالت با استفاده از الگوریتم بهینه سازي جمعی ذرات(PSO) (مطالعه ي موردي: شرکت آینه ١٠٨

هاشمین سید سعید A-10-681-1 ٣٨٢ حل مدل برنامه ریزي تولید یک مرحله اي چند پریودي با تقاضاي احتمالی و هزینه ثابت راه اندازي و ظرفیت تولید محدود

هراتی مطلق سمیه A-10-610-1 ٢۴٧ مدلی جدید براي بهبود کارایی یک واحد تصمیم گیرنده تحت تابع هزینه

هراتی مطلق سمیه A-10-573-1 ۵٢٠ Discretization Modelling for the Time Optimal Control Problem in the Case of Multipl            

همایونی سید مهدي A-10-249-1 ٣٣٢ ارائه یک الگوریتم ابتکاري جهت زمانبندي و تعدیل هزینه هاي سبد پروژه با منابع محدود

همتی مریم A-10-164-1 ١٠۶ کاربردي از مسئله برنامه ریزي خطی در ارائه برچسب گذاري جدیدي در گراف ها

همتی نرگس A-10-574-1 ١٠۴ انتخاب استراتژي نگهداري و تعمیرات ریسک مبنا با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی فازي

همتیان میالد A-10-196-2 ١۴۵ رتبه بندي واحدهاي تصمیم گیري کارا بر اساس نقاط ایده آل مثبت و منفی

همتیان میالد A-10-196-3 ٢٨٧ مسئله مسیریابی موجودي ظرفیت دار با محدودیت پنجره هاي زمانی با فرض در نظر گرفتن اندازه کاال

هنرور  محبوبه  A-10-383-1 ٨١ ارائه روش بهینه سازي استوار براي حل یک مدل برنامه ریزي اصلی در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت

هنرور محبوبه A-10-504-3 ٢۶٨ یک رویکرد نظریه بازیها براي برنامه ریزي تولید در صنایع تولید پیوسته با دیدگاه کارایی مصرف انرژي

هنرور محبوبه A-10-412-1 ٢٧٣ توسعه مدل قیمت گذاري در لجستیک معکوس با در نظرگرفتن کیفیت محصوالت و تقاضاي احتمالی

هنرور محبوبه A-10-498-1 ٣۵۴ انتخاب بهینه پروژه با استفاده از تکنیک FMEA و برنامه ریزي چندهدفه

هوشمند مقدم وحید A-10-248-1 ١٧٣ کاهش بردارهاي پشتیبان در طبقه بند SVM به کمک کرنل جدید هرمیت

هوشمندخلیق فرناز  A-10-213-1 ۴١ عدم قطعیت درون زا در مسئله فروشنده دوره گرد

هوشیار سهراب A-10-667-1 ۵١١  Primal Decomposition Approach for Multi    -Period supply Chain Network Design Inte     

هوشیار سهراب A-10-667-2 ۵١٣  An operational model for distribution of fresh agri       -food in regard to food quality man      

یاوران بخشایش عبداله A-10-580-1 ۴٠٣ (DEMATEL با رویکرد) الویت بندي و سنجش روابط بین عوامل موثر در رقابت پذیري بانکها

یحیی نژاد محمدحسن A-10-530-1 ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد هاي کارا بر اساس واحد هاي ایده آل و غیر ایده آل (مطالعه موردي شرکت گاز ا٣٨٠

یزدان پرست رضا A-10-296-1 ٣٨٧ استفاده از مدل شبیه سازي و نرم افزار Arena در مطالعات امکان سنجی مجتمع هاي خدماتی رفاهی بین راهی در ایران

یزدان پناه مریکی معصومه A-10-584-1 ٢٣۴ بررسی و ارزیابی دانشگاه هاي سراسري براساس شاخص هاي صندوق رفاه دانشجویان با تکنیک تحلیل پوششی داده هاي بازه اي

یزدان پناه مهرداد A-10-682-2 ٢٨٢ زمانبندي بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن زمان پردازش قابل انقطاع

یزدان پناه مهرداد A-10-682-1 ٣٨٣ زمانبندي بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن پنجره زمانی نرم 



یزدانی اهللا بخش A-10-753-1 ٣١ یک روش حل براي مسایل برنامه ریزي خطی با ضرایب هدف خاکستري

یزدانی چراتی کبري A-10-269-3 ۴٧٨ Beta-G distributions and simulation   

یزدانی مازیار A-10-746-1 ارائه یک مدل فازي-احتمالی دو مرحله اي براي برنامه ریزي تولید-توزیع یکپارچه با درنظر گرفتن ریسک اختالل و خاصیت کشسانی٢۴۴

یزدانی مازیار A-10-746-2 ۴٧۶ An Especial Technique for Using Invasive Weed Optimization Algorithm to Solve           

یزدانی مهدي A-10-94-1 ۵۶٧ Evaluation of Congestion in Fuzzy Data Envelopment Analysis       

یزدخواستی امین A-10-658-1 ١۵۵ بهینه سازي چندهدفه سبد پروژه هاي نرم افزاري با استفاده از برنامه ریزي آرمانی

یزدخواستی امین A-10-771-1 ٢١٣ مدلسازي رویگردانی مشتریان با استفاده ازمفهوم ارزش طول عمر مشتري و محرک-هاي تبلیغاتی

یزدخواستی امین A-10-673-1 ٢٢٣ مساله مکان-یابی پایاي p هاب میانه در حالت r تخصیص

یعقوبی جناسمی علی A-10-782-1 ٢٢۴ آنالیز واریانس چند متغیره با استفاده از توزیع نمایی-توانی

یعقوبی محمد علی A-10-748-1 ۴۵۵ A Discrete Approximation of the Efficient Set of a Multi         -objective Linear Optimization  

یعقوبی محمدرضا A-10-764-8 ٢۴٢ مدلسازي ریاضی و حل مسئله مکان یابی P  مرکز با در نظر گرفتن سلسله مراتب النه اي ظرفیت دار

یعقوبی محمدعلی A-10-222-1 ۴۴۵ A new method for solving an MOLP problem with uncertain objective functions coeff            

یعقوبی مریم A-10-616-1 ١۴٠ روش ارزیابی مبتنی بر رتبه بندي در تحلیل پوشش داده ها

یعقوبی مریم A-10-145-1 ٢٠٨ کاربرد روش Super SBM داده هاي فازي در رتبه بندي نیروگاه هاي کشور 

یعقوبی مهران A-10-401-1 ٢٧٠ مدل سازي مسأله مکان یابی تسهیالت اضطراري با در نظر گرفتن خدمت دهنده پشتیبان

یوسف پور روح اله A-10-243-1 ٢٩۵ مدل بهبود توزیع زمان واقعی حرکت قطار و الگوریتم حل آن

یوسف پور روح اله A-10-465-1 ۴٢٨ Combination of Nonsmooth Trust Region and Line Search Methods for Locally Lips           

یوسف پور روح اله A-10-242-1 ۴٧۵ Design a Software for Automatic University Timetabling Scheduling       

یوسف زاده حمیدرضا A-10-345-1 ٣٣۵ حل مسائل زمان بندي واکنشی با اعمال رویکرد اصالح شده توسط روش شاخه و کران

یوسف زهی رخسانه A-10-533-2 ٢٠۶ تاثیر شاخص هاي قانون مند بر تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها

یوسف زهی رخسانه A-10-533-1 ٢٩١ تعیین بازده یه مقیاس در حضور ورودي هاي شبه ثابت
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