
 7 از 1 صفحه  1394مرداد  ،حمیدرضا اسکندريومه دکتر رز

PH.D.   حمیدرضا اسکندري،
 

 اطالعات شخصی

 902اطاق  ،تهران، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی: آدرس
                 

   21-82884392 :تلفن          09124584703 :موبایل
 eskandari37@gmail.com         :ایمیل        

                           heskandari2008@yahoo.com 
    :آدرس وب

http://www2.modares.ac.ir/Schools/eng/academic-
staff/~eskandari  

                                                     www.heskandari.com  
 

 تحصیالت

Ph.D.  دانشگاه فلوریداي مرکزي، اورالندو، فلوریدا                     دکترا
 شبیه سازي سیستمی: تمرکز              1385صنایع و مدیریت سیستمها، تابستان مهندسی                             

                           
  "بهینه سازي چند هدفه مدلهاي شبیه سازي با استفاده از الگوریتمهاي فرا ابتکاري":       عنوان تز دکترا

  
M.S.  دانشگاه علم و صنعتکارشناسی ارشد     

 1380مهندسی سیستمهاي اقتصادي، پاییز                             
  AHPتوسعه مدل: توسعه مدل تصمیم گیري چند شاخصه در شرایط عدم اطمینان ”:  عنوان پایان نامه

 شادروان دکتر محمد جواد اصغرپور: استاد راهنما      “احتمالی
  

B.S.  1378دانشگاه تهران، بهار              کارشناسی
 مخابرات -  مهندسی برق                            

  
 کاري سوابق

 مهندسی صنایع دانشکدهعضو هیات علمی  ، تهراندانشگاه تربیت مدرس
مجهزترین ( پیشرفته مدیر آزمایشگاه شبیه سازيموسس و 

  )آزمایشگاه شبیه سازي سیستمی در ایران

  تاکنون -  87اردیبهشت 

   

  تاکنون -93بهمن   عضو هیات مدیره   انانجمن لجستیک ایر
      

 90خرداد  – 89 تیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، تهرانپویاپرداز شرکت مشاوره سیمتک
   

 86اسفند  – 85مهر  در هوش مصنوعی(Research Scientist) دانشمند پژوهشی  یدا  اورالندو، فلور، Red Lambdaشرکت 
   

 85شهریور   – 81مرداد  دستیار ارشد آموزشی و پژوهشی اورالندو، فلوریدا   کزي،فلوریداي مردانشگاه 
   

 کارشناس برنامه ریزي و سیستمها ، تهرانشرکت نیمه هادي عماد
 

 81تیر   – 78تیر 

یا در حال انجاموژه هاي انجام شده پر  
  به صورت قرارداد دانشگاه تربیت مدرس

 حلقه هاي مفقوده در زنجیره ارزش حوزه فناوري اطالعاتو تحلیل شناسایی  ·

mailto:eskandari37@gmail.com
mailto:heskandari2008@yahoo.com
http://www2.modares.ac.ir/Schools/eng/academic
http://www.heskandari.com
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 بهبود فرایندهاي صدور و توزیع قبوض جریمه ثبت شده توسط دوربینهاي ثبت تخلف در شهر تهران ·
 براي صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی استان البرز رورود به بازا يها ياستراتژ یامکانسنج ·

 به صورت حمایت از پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس
  ایران خودرو سازي سالن بدنه در کارخانه خودروسازي سازي مبتنی بر شبیه بهینه ·
 شبیه سازيرویکرد بهینه سازي مبتنی بر توسعه سیستم حمل و نقل مس سرچشمه با استفاده از  ·
  مطالعه موردي بزرگراه نیایش: یل راهبردهاي روانسازي ترافیک بزرگراهی به کمک شبیه سازي خردنگر ترافیکتحل ·
  به کمک شبیه سازي شبیه سازي فرایندهاي جریان بیمار در اورژانس بیمارستان امام خمینی ·

 
  ، اورالندو، فلوریداRed Lambdaشرکت 

· “SBIR Phase I: Red Lambda Neuro-Pattern Classification System;” Sponsor: National Science Foundation; 
Principle Investigator: G. Marchwinski (CEO of Red Lambda Inc.); Project Term: Sep 2006-Jan 2007; 
Awarded Amount: $99,985.  

  ي سیستم تشخیص نفوذکامپیوتري با استفاده از شبکه هاي عصبی برا سیستم کالسه بندي رفتارهاي شبکه ·
 رفتارهاي شبکه کامپیوتري در سیستم تشخیص نفوذدر تحلیل انتخاب مشخصه هاي مهم  ·

 
    فلوریداي مرکزيدانشگاه 
  )سازمان هوایی ناسا(بهینه سازي چند هدفه مدل شبیه سازي زنجیره تامین سخت افزارهاي فضاپیما  ·
 SCORزنجیره تامین بر اساس مدل مرجع  چند هدفه بهینه سازي ·
  )بنیاد علوم آمریکا(فاده از ماژولهاي آموزشی کاربردي تتوسعه برنامه ترکیبی آموزشی پژوهشی دوره کارشناسی با اس ·
  )سازمان حمل و نقل فلوریدا( سانحه در فرودگاه اورالندومسیریابی پویاي خودروهاي فوریتی پس از وقوع  ·

 
 

 سوابق تدریس

)تاکنون –1387مهر ( صنایعدانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی   
مدلسازي در سیستمهاي شبیه سازي کامپیوتري، تصمیم گیري چند معیاره و  ،برنامه ریزي حمل و نقل ،)مقطع دکترا(تئوري شبیه سازي 

)مقطع کارشناسی ارشد(کالن   
 

)... دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علم و فرهنگ( تهران دولتیدانشگاه هاي   
، روشهاي لجستیک ي، شبیه سازي سیستمها، آمار و احتماالت مهندسی2و 1 ، برنامه ریزي ریاضی، طراحی آزمایشهاتئوري تصمیم گیري

.، کنترل موجودي، برنامه ریزي تولید، برنامه ریزي استراتژیک، آمار و احتمال مهندسیمدیریت زنجیره تامین، متاهیوریستیک  
 

  )1386(یت اجرایی مدیر ، دانشکده(FIT)دانشگاه فنی فلوریدا 
  )MBAمقطع کارشناسی ارشد (روشهاي کمی براي مدیران، آمار و احتماالت براي مدیران 

 
  )1385-1382(، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها (FIT)دانشگاه فلوریداي مرکزي  

  )ع کارشناسی و کارشناسی ارشدمقط(آموزشیار دروس شبیه سازي کامپیوتري، تحقیق در عملیات، سیستمهاي اطالعات مدیریت 
  

  )شامل ایران خودرو و پارس خودرو( )تاکنون-1388( سازمانهاي دولتی و خصوصی
در سطوح  دوره هاي تئوري، کاربرد و نرم افزارهاي شبیه سازي، مدیریتی تصمیم گیريروشهاي کمی براي دوره هاي مختلف آموزشی شامل 

  مختلف
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  یا در حال چاپ چاپ شده ISI  بین المللی مقاالتاز  گزیده اي

1. H. Eskandari and L. Rabelo, “Handling Uncertainty in the Analytic Hierarchy Process: A Stochastic 
Approach,” International Journal of Information Technology and Decision Making, Vol. 6, No. 1, pp. 177-190, 
2007.  

2. L. Rabelo, H. Eskandari, T. Shaalan and M. Helal, “Value Chain Analysis Using Hybrid Simulation and AHP,” 
International Journal of Production Economics, Vol. 105, pp. 536-537, 2007.  

3. H. Eskandari, Serge Sala-Diakanda, S. Furterer, L. Rabelo, L. Crumpton-Young and K. Williams, “Enhancing 
Undergraduate Industrial Engineering Curriculum, Defining Desired Characteristics and Emerging IE Topics,” 
Education and Training, Vol. 49, No. 1, pp. 45-55, 2007. 

4. H. Eskandari and C.D. Geiger, “A Fast Pareto Genetic Algorithm Approach for Solving Expensive 
Multiobjective Optimization Problems,” Journal of Heuristics, Vol. 14, No. 3, pp. 203-241, 2008. 

5. H. Eskandari and C.D. Geiger, “Evolutionary multiobjective optimization in noisy problem environments,” 
Journal of Heuristics, Vol. 15, No. 6, pp. 559-595, 2009. 

6. A.Naimi Sadigh, H. Fallah, S.K. Chaharsooghi, H. Eskandari, F. Jolai, “An Integrated Method for Supplier 
Selection in a multi-product and quantity discount environment,” Journal of American Science, 2011, 7(10), pp 
553-560. 

7. M. Darayi, H. Eskandari, C.D. Geiger, 2013 Using Simulation-Based Optimization to Improve Performance at 
a Tire Manufacturing Company, QScience Connect 2013:13. 
http://dx.doi.org/10.5339/connect.2013.13 

8. H. Eskandari and A. Hosseinzadeh, "A variable neighbourhood search for hybrid flow-shop scheduling 
problem with rework and set-up times" Journal of the Operational Research Society  64 (12), 2013. 

9. M. Alizadeh, H. Eskandari, S.M. Sajadifar, A modified (S − 1, S) inventory system for deteriorating items with 
Poisson demand and non-zero lead time, Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 2, pp. 699–711, 2014. 

10. M. Darayi, H. Eskandari and C.D. Geiger, "Supply Chain Channel Coordination under Sales Rebate Return 
Policy Contract Using Simulation Optimization", Scientia Iranica, Vol. 21, No. 6, pp. 2295-2306, 2015. 

11. H. Eskandari and E Azari, Notes on “A mathematical formulation and complexity considerations for the blocks 
relocation problem”, Scientia Iranica, In Press. 

12. H. Fallah, H. Eskandari and M.S. Pishvaee, "Competetive closed-loop supply chain network design under 
uncertainty", Journal of Manufacturing Systems, In Press, 2015. 

13. H. Eskandari and E. Mahmoodi, "A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing 
problem in the offshore industry", Maritime and Economic Logistics, In Press, 2015. doi:10.1057/mel.2015.21 

14. H. Fallah, H. Eskandari and M.S. Pishvaee, "Integrated strategic design and tactical planning model for allied 
supply chains under uncertain condition", Journal of Engineering Manufacture, recently accepted, 2015. 

15. S. Azari,  H. Eskandar, A. Nourmohammad, "Decreasing the Crane Working Time in Retrieving the Containers 
from a Bay", Scientia Iranica, In Press. 

16. M. Daraie and H. Eskandari, “Coordination in a capacitated supply chain using simulation optimization based 
flexible contract,” Applied Mathematical Modelling, in the second revision. 
 

 تحت داوري ISI گزیده اي از مقاالت بین المللی

· H. Eskandari and H. Darabi, "Simulation-based multi-objective optimization applied to haulage system of an 
open-pit mine", Journal of Advanced Transportation, under revision. 

· H. Eskandari and E Azari, "Numerical evaluation of different strategies in retrieving containers from a block", 
Journal of Advanced Transportation, under revision. 

· H. Eskandari and N. Farrokhnia, "Performance evaluation of traffic control strategies using design of 
experiments and group AHP-TOPSIS method", EUROPEAN Transport Research Review, under revision. 

http://dx.doi.org/10.5339/connect.2013.13


 7 از 4 صفحه  1394مرداد  ،حمیدرضا اسکندريومه دکتر رز

· H. Eskandari and M. Riahifard, "Reducing waiting time in an emergency department using group AHP-TOPSIS 
and simulation", Simulation Modeling Practice and Theory. 

 

 فصل کتاب
H. Eskandari, C.D. Geiger and G. Lamont, “FastPGA: A Dynamic Population Sizing Approach for Solving 
Expensive Multiobjective Optimization Problems,” Lecture Notes in Computer Science, Volume 4403/2007, 
Evolutionary Multi-Criterion Optimization, Springer, pp. 141-155. 

 

فارسیزبان به  مقاالت علمی پژوهشی  

 با نیتام رهیمختلف اشتراك اطالعات در زنج يوهایسنار یبررس"، کاکاوند دیو وح ياسکندر درضایحمزاده،  رضا برادران کاظم .1
 .298-283، صفحه 92، پاییز24، جلد 3شماره  ،بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید نشریه ،"، "يساز هیاز شب استفاده

للی بین الم نشریه ،"مورد کاوي منطقه خارك: تعیین مسیر کشتی هاي پشتیبان فراساحل"، احسان محمودي و حمیدرضا اسکندري .2
 .250- 262، صفحه 93، شهریور 25، جلد 2شماره ، مهندسی صنایع و مدیریت تولید

، نشریه "کاربرد طراحی آزمایشات براي بررسی اثرات استراتژیهاي کنترل ترافیک بزرگراهی"، حمیدرضا اسکندريو  نسترن فرخ نیا .3
 .54- 45صفحه  1شماره  2مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد 

 ،"کاربرد داده هاي کاوي در شناسایی و کشف الگوهاي پنهان جرم سرقت" ،پروانه کاظمی، سمیه علیزاده ،میدرضا اسکندريح .4
 .1390، زمستان 4سال چهارم، شماره  ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی

شده  هیعبت قواعد کسب و کار نیموثرتر ییمدل شناسا ،یحیاحسان مل ،ياسکندر درضایحم ،يذگرد نیالد دحسامیس ،یمحمد اقدس .5
 ياعطا ندیفرا: يمطالعه مورد دهیژول يمجموعه ها يبا استفاده از تئور کیبه انتظارات استراتژ یابیدست يبرا یاطالعات يستمهایدر س
 .1390، 8اطالعات، شماره  يفناور تیریدر بانک، مجله مد التیتسه

ررسی تاثیر گردش اطالعات بر مدل زنجیره تامین ، بحمیدرضا اسکندرياحسان محمودي، علی نعیمی صدیق، سیدکمال چهارسوقی،  .6
 .1389، 22ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستمهاي پویا، مجله مدلسازي در مهندسی، شماره 

بین المللی مهندسی صنایع و  نشریه ،"مساله جابجایی کانتینرها با الگوریتم ابتکاري حل"، آذري محمد و اسکندري حمیدرضا .7
  .و در انتظار چاپ 1392پذیرفته شده در سال  ،دمدیریت تولی

 بسته حلقه تامین زنجیره شبکه طراحی مساله براي دوسطحی مدل ارائه ، سیدحسام الدین ذگردي،حمیدرضا اسکندريحامد فالح،  .8
  .، در حال چاپمجله مدل سازي در مهندسی، بندرز تجزیه رویکرد با حل :قطعیت عدم محیط در رقابتی

 

 
 )ارائه شده است خارجیمقاله علمی در کنفرانسهاي  25بیش از ( خارج از کشور ي بین المللیکنفرانسها

1) H. Eskandari, M. A. Rahaee, E. Hasannayebi, M. Memarpour, and S. A. Malek, Evaluation of different 
berthing scenarios in Shahid Rajaee container terminal using discrete-event simulation. Proceedings of 2013 
Winter Simulation Conference 2013: 3462-3474. 

2) H. Eskandari, N. Babolmorad, N. Farrokhnia, Bottleneck Analysis in a Pharmaceutical Production Line Using 
Simulation Approach, Proceedings of Summer Computer Simulation, p. 195-202, Toronto, Canada, 7-10 July 
2013. 

3) H.  Eskandari, H. Darabi, A. Hosseinzadeh, Bottleneck Analysis in a Pharmaceutical Production Line Using 
Simulation Approach, Proceedings of Summer Computer Simulation, p. 202-210, Toronto, Canada, 7-10 July 
2013.  

4) H. Eskandari, M. Riyahifard, S. Khosravi, and C.D. Geiger, “Improving the Emergency Department 
Performance Using Simulation and MCDM Methods” Proceedings of 2011 Winter Simulation Conference, 
Pheonix, AZ, Dec 11-14, 2011.  
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5) M. Alizadeh, H. Eskandari, M. Sajadifar, and  C.D. Geiger, “Analyzing a Stochastic Inventory System for 
Deteriorating Items with Stochastic Lead Time Using Simulation Modeling” Proceedings of 2011 Winter 
Simulation Conference, Pheonix, AZ, Dec 11-14, 2011.  

6) H. Eskandari, E. Mahmoodi, H. Fallah, and C.D. Geiger, “Performance Analysis of Commercial Simulation-
based Optimization Packages: OPTQUEST AND WITNESS OPTIMIZER” Proceedings of 2011 Winter 
Simulation Conference, Pheonix, AZ, Dec 11-14, 2011.  

7) H. Eskandari, M. Daraie, C.D. Geiger, “Building An Inventory Model For Deteriorating Items With 
Stochastic Demand And Lead Time, Using Simulation Modelling Approach” Proceedings of 2010 Winter 
Simulation Conference, Bultimore, WA, Dec 5-8, 2010. 

8) V. Sarhangian , A. Vaghefi, H. Eskandari, M.K. Ardakani, “Optimizing Inspection Strategies for 
Multi-stage Manufacturing Processes Using Simulation Optimization”, Proceedings of 2008 Winter Simulation 
Conference, Miami, FL, Dec 7-10, 2008. 

9) H. Eskandari, C.D. Geiger, and R. Bird, “Handling Uncertainty in Evolutionary Multiobjective 
Optimization,” IEEE Congress on Evolutionary Computation, Singapore, Sep 25-28, 2007.  

10) H. Eskandari, and C.D. Geiger, “Solving Expensive Multiobjective Optimization Problems: A Fast Pareto 
Evolutionary Algorithm Approach,” Late Breaking Paper, Genetic and Evolutionary Computation Conference 
(GECCO) 2006, Seattle, WA, Jul 8-12, 2006. 

11) L. Rabelo, E. Hernandez, L. Crumpton-Young, H. Eskandari, S. Furterer and K. Williams, “Emerging Topics 
for Undergraduate Industrial Engineering Education Program,” Proceedings of the 2006 American Society for 
Engineering Education Conference, Chicago, IL, Jun 18-21, 2006. 

12) H. Eskandari, L. Rabelo and M. Mollaghasemi, “Multiobjective Simulation Optimization Using an Enhanced 
Genetic Algorithm,” Proceedings of 2005 Winter Simulation Conference, pp. 833-841, Orlando, FL, Dec 4-7, 
2005. 

13) L. Rabelo, H. Eskandari, T. Shaalan and M. Helal, “Supporting Simulation-Based Decision Making with the 
Use of AHP Analysis,” Proceedings of 2005 Winter Simulation Conference, pp. 2042-2051, Orlando, FL, Dec 
4-7, 2005. 

14) L. Rabelo, H. Eskandari, T. Shaalan and M. Helal, “Enterprise Simulation Using System Dynamics and 
Discrete-event Simulation Models,” Proceedings of 2005 IEEE International Conference on Service 
Operations, Logistics, and Informatics, Beijing, China, Aug 10-12, 2005. 

15) H. Eskandari, S. Furterer, L. Rabelo, L. Crumpton-Young and K. Williams, “Emerging Topics for 
Undergraduate Industrial Engineering Education Program,” Proceedings of the 2005 Institute of Industrial 
Engineers Annual Research Conference, Atlanta, GA, May 14-18, 2005. 

16) H. Eskandari, L. Rabelo, “GA-Based Multiobjective Optimization under Uncertainty,” Proceedings of the 
11th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems, Cocoa Beach, FL, Mar 14-
16, 2005. 

17) H. Eskandari, L. Rabelo and M. Mollaghasemi, “Interval AHP with Inconsistent Comparison Matrices,” 
Proceedings of the 10th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems, Cocoa 
Beach, FL, Mar 15-17, 2004. 

 
 

 .مقاله علمی در کنفرانسهاي داخلی ارائه شده است 30یش از ب
H. Eskandari and M.J. Asgharpour, “An Enhanced Decision Support Technique under Uncertainty to Power 
Systems Design Evaluation,” Proceedings of 16th International Power Systems Conference, Tehran, Iran, October 
2001. 
H. Eskandari and M.J. Asgharpour, “Development of AHP Model under Uncertainty,” Proceedings of 1st National 
Industrial Engineering Conference, Tehran, Iran, May 2001. 
H. Eskandari, “Development of a MADM Model: Trade-Off/Risk Model,” Proceedings of 8th Student Industrial 
Engineering Conference, Mar 2001, Tehran, Iran. (Best Paper Award) 

 
 

 خدمات اجرایی
شبیه سازي در کاربرد  "، 1390 لجستیک و زنجیره تامینکلیدي در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سخنران  ·

 " ي ناسافضاپیماهازنجیره تامین لجستیک و سیستمهاي 
 )1394و  1393( مهندسی صنایع ایران کنفرانسدهمین و یازدهمین کمیته علمی عضو  ·
 مهندسی صنایع ایران کنفرانسیازدهمین  اجراییتیم عضو  ·
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 کمیته بازنگري دروس گرایش تحقیق در عملیات و برنامه ریزي حمل و نقل گرایش مدیریت سیستم و بهره وريعضو  ·
 1390- 1389 در سال بخش مهندسی صنایع در حوزه ارتباط با صنعتنماینده  ·
 1389 یسازمان يندهایفرآ تیریمد یالملل نیب شیهما نیدوم کمیته علمیعضو  ·
  داخل کشوردر چندین کنفرانس علمی ران نسخ ·
 لمللی شاملکمیته برنامه ریزي چندین کنفرانس بین اعضو  ·

§ IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008 (CEC 2008), Hong Kong 
§ International Conference of Computational Intelligence and Security 2007 (CIS 2007), China  
§ IEEE Congress on Evolutionary Computation 2007 (CEC 2007), Singapore 

 
 پنل در چندین کنفرانس بین المللی شاملرییس  ·

§ Genetic and Evolutionary Computation Conference 2006 (GECCO 2006), Seattle, WA 
§ Winter Simulation Conference 2005 (WSC 2005), Orlando, FL, 2005 

o Supply Chains in Business Process Modeling 
و جوایزافتخارات   

· Nominee for the INFORMS Optimization Society Prize for Young Researchers (2006) 
· Research Fellowship Award Recipient, University of Central Florida (2006) 
· Nominated to attend the 2006 IIE Doctoral Colloquium, University of Central Florida (2005) 
· Graduate Travel Award Recipient, University of Central Florida (2005, 2006) 
· Merit Fellowship Award Recipient, University of Central Florida (2002) 
· Letter of Appreciation from Minister of Energy for the Excellency of the paper presented in the 16th International 

Power Systems Conference, Tehran, Iran (Oct 2001) 
 

در انجمن هاي تخصصی عضویت   
 (IIE)انجمن مهندسی صنایع امریکا  ·
  (INFORMS)  انجمن تحقیق در عملیات و علوم مدیریت امریکا ·
  (CORS)انجمن تحقیق در عملیات کانادا  ·
  مهندسی صنایع ایرانانجمن  ·
 ایران لجستیکانجمن  ·

 
در دانشگاه تربیت مدرس لیست دانشجویان  
  دانشجویان دکترا ياستاد راهنما

   .94 تیر، طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط رقابت و محیط عدم قطعیت، فالح حامد ·
  ).تاریخ دفاع نهایی( 96خرداد  ات و مواد در سیستمهاي تولید مبتنی بر جریان،بهینه سازي تغذیه بهنگام قطع ،ينورمحمد ریام ·

  
  دانشجویان دکترا مشاوراستاد 

   .1391ی، طیمح راتییکسب و کار متناسب با تغ يندهایفرآ کیستماتیمدل بهبود س ملیحی،احسان  ·
  ).خ دفاع نهاییتاری( 95خرداد ، طراحی ومدل سازي سیستم انبارداري معکوسانسیه نیشابوري،  ·
  ).تاریخ دفاع نهایی( 95خرداد  ،تعیین استراتژي مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس مدلسازي فاکتورهاي نت و تامینعلی سیاح،  ·

 
  کارشناسی ارشد دانشجویان ياستاد راهنما

 .88تابستان  رویا هزار، رتبه بندي اعتباري مشتریان بانک به کمک شبکه عصبی در صنعت بانکداري، ·
 .89، پاییز غیرنظارتی جهت استفاده در سیستمهاي تشخیص نفوذ، توسعه یک شبکه عصبی رحمانیعلیرضا  ·
 .89یعقوب محمودي، طراحی و پیاده سازي نرم افزاري مناسب یک الگوریتم رمز نگاري بلوکی، بهار  ·
 .89ی، تابستان امید مجابی، ارائه مدل براي مکانیابی دوبعدي توسط شبکه حسگر بر اساس امواج رادیوی ·
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  .89، پاییز يساز هیبه کمک شب) ره( ینیامام خم مارستانیبخش اورژانس ب يندهایفرد، بهبود فرآ یاحیر یمحمدعل ·
  .90، بهار خرده فروشان انیو وجود رقابت م متیوابسته به ق يبا تقاضا نیتام رهیزنج يهماهنگ ساز ،ییدارامحمد  ·
و زمان تدارك  یاحتمال يمجاز در پرداخت، تقاضا ریبا در نظر گرفتن تاخ ریاقالم زوال پذ يابر يارائه مدل موجود زاده،یعل يمحمدمهد ·

  .90بهار  ،مثبت
  .90، بهار پنهان جرم سرقت يالگوها ییدر شناسا يداده کاو يریبکارگ ،یکاظمپروانه  ·
  .90، پاییز کیتراف خردنگر يساز هیبه کمک شب یبزرگراه کیتراف يروانساز يراهبردها لیتحل ا،ین فرخنسترن  ·
، يآماده ساز يزمان ها يبا در نظر گرفتن دوباره کار یبیترک یکارگاه انیجر يزمان بند يمدل ساز ،يریزاده ام نیحس رحامدیام دیس ·

  .91پاییز 
  .91، پاییز معدن مس سرچشمه کرمان يمطالعه مورد: یاستخراج سنگ معدن ستمیچند هدفه س يساز نهیبه محبوب، یداراب يهاد ·
  .91، پاییز نرهایکانت ییمسئله جابجا يبرا يابتکار تمیو الگور یاضیارائه مدل ر ،یلگسن يآذر لیاسماع ·
 یاتیمنطقه عمل يموردکاو: فراساحل بانیپشت يها یاندازه ناوگان کشت نییمساله تع يساز هیو شب یاضیر يمدلساز ،يمحموداحسان  ·

  .90زمستان ، خارك
  .92، پاییز کارگاه مونتاژ بدنه خودرو يبرا يساز هیبر شب یمبتن يساز نهیبه ،یفیشر میمر ·
 .92زمستان ، يکارگاه بدنه در کارخانه خودروساز يساز هیبر شب یمبتن يساز نهیبه ،یمیکرالهام  ·
  .92زمستان  ،واکاوي اتالف و بهبود زنجیره از رگ به رگ انتقال خون بر پایه شبیه سازيفاطمه رجایی،  ·
 .93، پاییز يساز هیبرشب یمبتن يساز نهیچندهدفه اتاق عمل با استفاده از به يزمان بند و يزیر برنامه ،یبهراممحمد  ·
  .93، زمستان يساز هیبر شب یمبتن يساز نهیبه کردیبا رو ينریدر بنادر کانت ییایدر اتیعمل يزیبرنامه ر ،یین رهایمحمدام ·
ناسایی با امواج رادیویی در لجستیک بار هوایی به کمک شبیه سازي ارزیابی عملکرد استفاده از فناوري بازشاحمد محمد علیزاده،  ·

 .94، پاییز گسسته پیشامد
 .94پاییز ، اولویت بندي مدهاي حمل ونقل عمومی شهر تهران بر اساس شاخص هاي برنامه ریزي شهريمصطفی ناصرالدین،  ·

  
  

  اصول فکري و کاري
 اعتقاد بر انجام فعالیتها صرفا مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی ·
 دیده و پرهیز از چرخ از نو ساختن  دنیاو استفاده از مشاورین ایرانی  هااب ناپذیر بر استفاده از تجربیات سایر کشورضرورت اجتن ·
اعتقاد به سیستم انتصاب شایسته ساالري و استفاده از پتانسیل کلیه نیروهاي متخصص با هر نوع گرایش سیاسی و مذهبی در جهت  ·

 پیشبرد اهداف نظام


