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احمد كوچك زاده ،محمدرضا امین ناصری" ،پیش بینی ماهانه مصرف نفت سفید كل كشور با استفاده از شبكه

عصبی بازگشتی" ،عصر كیفیت ،شماره ، 25سال  ،1392ص 78-72
.39

مهدی ذوالفقاری ،محمدرضا امین ناصری  ،فاطمه بشارت نیا" ،يك مدل تلفیقی از شبكه های عصبی مصنوعی،

تبديل موجك و  ARMAدر پیش بینی تقاضای آب شهری"،پژوهش و توسعه فناوری ،شماره  ، 5سال  ،1390ص 119-95
راهنمای پایان نامه ارشد و دکتری حرفهای
 .1دسته بندی ضايعه های رحمی با استفاده از تكنیك های پردازش تصوير و داده كاوی
 .2مدل تخصیص يارانه برای تولید برق از انرژی خورشیدی ،مطالعه موردی شهر يزد
 .3تاثیر يارانه و سیاست حمايتی تعرفه تغذيه بر نصب پنل های خورشیدی خانگی با استفاده از پويايی شناسی سیستم ها
 .4تجزيه و تحلیل طرح ترافیك كالن شهر تبريز با استفاده از تجزيه و تحلیل شبكه های اجتماعی پويا
 .5بهینه سازی مجموع زمان انتظار چراغ راهنمايی با رويكرد شبكه ای
 .6بررسی اثر اصالح يارانه انرژی بر مصرف انرژی خانگی و آثار آن بر دهك های خانوار در ايران با استفاده از روش سیستم
دينامیك
 .7ارائه مدل رياضی برای تامین مالی شركت های خدمات انرژی در كشورهای صادركننده حامل های انرژی
 .8ارائه ی مدل تقدم تاخر فعالیت های تاثیر گذار بر طوالنی شدن اقامت بیمار
 .9دسته بندی ضايعه های رحمی با استفاده از تكنیك های پردازش تصوير و داده كاوی
 .10شناسايی مكان های مناسب به منظور احداث سايت های خورشیدی و بادی با استفاده از يك رويكرد
 .11بررسی اثر اصالح يارانه انرژی بر مصرف انرژی خانگی و آثار آن بر دهك های خانوار در ايران با استفاده از روش سیستم
دينامیك
 .12ارايه يك مدل رياضی برای اتخاذ تصمیم بهینه درباره ی شیوه ی انتقال گازطبیعی برای مناطق دوردست
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 .13تخمین ماتريس مبدا -مقصد با بهره گیری از سیستم های هوشمند حمل و نقل
 .14ارائه ی ي ك مدل پیش بینی بر روی داده های بیماری های قلبی ،با استفاده از ابزار داده كاوی
 .15بخش بندی مشتركین تلفن همراه جهت بازاريابی هدفمند،
 .16بخش بندی واولويت دهی به مشتريان مركز تماس يك شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتی با استفاده از روش های داده
كاوی،
 .17تحلیل گرايش نظرات كاربران بازارهای اندرويدی با رويكرد پیش بینی روند
 .18مدل بهینه سازی سیستم تركیبی انرژی خورشیدی و بادی
 .19ارائه سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب برای تجهیزات راديوتراپی
 .20ارائه الگـوی شبـكه واژگـان قـرآن و تحلیل آن بر اساس رويكرد شبكه های پیچیده
 .21بهبود مسئله خوشه بندی با الگوريتم های فراابتكاری
 .22مدل برنامه ريزی حذف يارانه های انرری صنايع انرژی بر
 .23تشخیص عیب و پیش بینی زمان از كارافتادگی ماشین االت دوار با استفاده از هوش مصنوعی
 .24ارائه يك مدل پیش بینی بر روی داده های ناباروری ،با استفاده از روشهای داده كاوی
 .25ارائه مدلی هوشمند برای شناسايی كالهبرداری در كارتهای اعتباری
 .26مدلسازی زمان اجرای پروژه ها و كشف عوامل موثر بر تاخیرها با رويكرد سیستم داينامیك(مطالعه موردی)
 .27الگويابی داده های لرزه ای به منظور پیش بینی زلزله
 .28تشخیص عیب و پیش بینی زمان ازكارافتادگی تجهیزات پتروشیمی با استفاده از هوش مصنوعی
 .29انتخاب تامین كننده گان در زنجیره تامین و تخصیص سفارش در حالت تك دوره ای تحت ريسك
 .30بررسی عوامل حیاتی موفقیت اجرای فناوری اطالعات و استفاده از امكانات آن (مطالعه موردی :نمونه در بانكهای كشور
سوريه)
 .31مدل جايابی پستهای فوق توزيع ( 63/20كیلو ولت) در برق منطقه ای تهران
 .32حل مساله مكان يابی هاب به صورت چند هرفه و در شرايط عدم قطعیت جريان
 .33پیش بینی مصرف آب شهر قم با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی
 .34پیش بینی قیمت طال با استفاده از شبكه های عصبی
 .35قیمت گذاری بسته های خدماتی تلفن همراه
 .36بررسی اثرات ناشی از افزايش قیمت حامل های انرژی بر درآمد صنعت برق
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 .37ارايه مدل سفارش دهی در زنجیره تامین چند كااليی توسط عاملهای هوشمند در شرايط نامعین
 .38بخش بندی مشتريان با استفاده از روش های داده كاوی :موردكاوی ،صنايع ارائه دهنده خدمات اينترنتی
 .39برنامه ريزی تولید سايت های ايران خودرو
 .40عوامل بحرانی موفقیت طرح شهرداری الكترونیكی در موازات اجرای دولت الكترونیك  :مورد كاوی شهرداری رشت
 .41ارائه يك مدل شبكه اجتماعی برای تحلیل شبكه تجارت انرژی بین المللی
 .42زمانبندی مجدد حركت قطار
 .43ارائه يك الگوريتم جستجوی ساخت يافته نوين برمبنای نظريه روانكاوی
 .44بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خريد اينترنتی كتاب در ايران
 .45استفاده از داده كاوی جهت پیش بینی قیمت گاز طبیعی
 .46تدوين استراتژی كالن با استفاده از سیستم خبره
 .47طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم چندمعیاره برای تحلیل خريد ناوگان ريلی
 .48كشف و اندازه گیری فاكتورهای موثر در موفقیت سايت های تجارت الكترونیكی درايران :ازديدگاه راهبران وب سايت
 .49بررسی طراحی مجدد روابط بازرگانی در صنعت فوالد ايران توسط ابزارهای تجارت الكترونیك
 .50مسئله مسیريابی موجودی با فرض وجود مراكز توزيع چندگانه
 .51اولويت بندی تولید كاال در صنايع ماشین سازی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
 .52زمان بندی حركت قطارها در مسیرهای دوخطه
 .53آمادگی پذيرش سلف سرويس مبتنی بر فناوری
 .54واسطه گری و گروه بندی و بررسی قیمت در اينترنت (مقايسه كتاب و  CDدر بازار onlineو offlineايران)
 .55پیش بینی تقاضای متناوب بااستفاده ازشبكه های عصبی مصنوعی
 .56بررسی فاكتورهای تاثیرگذار در موفقیت روشهای بازاريابی بین شركتی در سطح بین المللی و از روی بستر اينترنت در
صنعت نفت و گاز ايران
 .57بررسی و تجزيه وتحلیل رضايتمندی مصرف كنندگان گاز طبیعی در شهر تهران
 .58اندازه گیری میزان آمادگی تكنولوژيك كاركنان (مورد شركت چند ملیتی فعال در ايران)
 .59تدوين چارچوبی برای مديريت استرتژيهای فناوری اطالعات براساس روش ارزيابی متوازن
 .60ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت ماهانه نفت خام با درنظر گرفتن شوك های نفتی
 .61بررسی ومدل سازی ساختارتقاضای انرژی ايران
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 .62طراحی وايجادپوسته سیستم خبره FOOPES
 .63اندازه گیری عوامل برای افزايش اعتماد مشتريان در انجام مبادالت الكترونیكی
 .64اولويت دهی زمینه های كاربردی فناوری نانو در صنايع باالدستی نفت ايران
 .65طراحی سیستم چند عاملی هوشمند جهت كمك به تصمیم گیری خريداران در بازارهای الكترونیكی
 .66زمانبندی درمحیط جريان كاری مختلف بامحدوديت انجام همزمان چندكار
 .67پیش بینی پیك مصرف انرژی الكتريكی روزانه بااستفاده ازشبكه عصبی تلفینی
 .68پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله سیستم های هوشمند
 .69استفاده از تصمیم گیری چند معیاره درمساله تك ماشینه باپارامترهای فازی
 .70پیش بینی خرابی ماشین آالت دوار با استفاده از سیستم هوشمند (شبكه عصبی)
 .71ارائه الگويی برای طراحی كتابخانه ديجیتال در ايران
 .72ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت نفت خام
 .73ارائه يك مدل سیستم خبره جهت ار زيابی وامهای بانكی
 .74طراحی مدلی برای مسائل جانمايی تسهیالت ،در سیستم تولید سلولی
 .75استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره درمساله تك ماشینه باپارامترهای فازی
 .76سیستم خبره تشخیص و درمان بیماريهای پوست توسط پزشك خانواده
 .77ارائه الگويی برای طراحی كتابخانه ديجیتال در ايران
 .78ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت نفت خام
 .79طراحی مدلی برای مسائل جانمايی تسهیالت ،در سیستم تولید سلولی
 .80پیش بینی قیمت سهام ايران خودرو با شبكه های عصبی
 .81ارائه چارچوبی برای آموزش و پژوهش در مهندسی سیستم های اقتصادی -اجتماعی در دانشگاهها
 .82مقايسه تحرك فرهنگی جامعه ايران قبل و بعد از دوم خرداد76
 .83پیش بینی بار در سیستم های قدرت بوسیله سیستم خبره
 .84طراحی الگوريتم ژنتیك برای حل مساله پوشش حداكثر
 .85كاربرد سیستم های خبره و شبكه های عصبی در تحلیل نمودار كنترل كیفیت
 .86طراحی سیستم خبره طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 .87مدل ظرفیت سنجی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای
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 .88طراحی سیستم خبره برای بررسی و ارزشیابی علمی اساتید
 .89طراحی سیستم مكان يابی كارخانجات صنايع شیر و فرآورده های لبنی در كشور
 .90طراحی مدل ارزيابی گزينه های مختلف تخصیص اتوبوسهای بین شهری با استفاده از شبیه سازی
 .91مطالعه انترويومتری استاتیك در ايران و كاربرد آن در طراحی اجزای داخلی اطاق اتومبیل پیكان
 .92طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای به كارگیری عقود اسالمی
 .93ارائه يك مدل پیش بینی تقاضای خون بیمارستان
 .94طراح آنالیز كمی وكیفی جهت توسعه سناريوهای انرژی ايرانی سیستم خبره پیشنهاد قیمت در پروژه های خاص نفتی
برای پیمانكاران
 .95ارزيابی و مقايسه كارآيی روشهای متامیورسینك و متد كالسیك در حل مسائل غول پیكر
 .96كالیبراسیون موتورهای بنزينی درون سوزبااستفاده ازطراحی آزمايشها
 .97ارزيابی خواص هیدروئولوژيكی توده سنگ گرانوديوريتی ساختگاه سدشور -جیرفت با استفاده از شبكه عصبی
 .98استفاده از توابع شعاع مدار برای ارائه روشهای يادگیری پیوندی در شبكه های عصبی مصنوعی
 .99كاربرد  TRLZدر خلق راه حل های مسايل غیر فنی -مورد جلوگیری از سوئ استفاده از عالئم استاندارد
.100

ارائه مدل جديدبرای مساله موازنه خط مونتاژ هزينه گرا

.101

بكارگیری روش جستجوی ممنوع تشكیل سلولی با تخصیص وزن به محدوديتها

.102

ارائه چارچوبی برای ارزيابی سازمانهای صنعتی ايران برای پذيرش استراتژی تولید سفارشی انبوه

.103

پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار ايران بر مبنای تئوری مجموعه های نادقیق

.104

بررسی پیاده سازی سیستم های  ERPدر شركت های تولیدی ايران

.105

تصمیم گیری گروهی با اطالعات كیفی و سطح مطلوب

.106

كاربرد جستجوی ممنوع در حل مسئله استقرار و تخصیص

.107

شبكه های عصبی در پیش بینی شاخص صنعت تحت تاثیر متغیرهای كالن اقتصادی

.108

الگوريتم برنامه ريزی تولید در صنايع كفش و چرمهای ابتكاری برای حل مسئله مسیريابی خودرو ) (URPو كاربرد

آن در پست
.109

طراحی تشكیالت بهینه برای سازمان مپنا

.110

مدل انتخاب سبد سهام با استفاده از روش رديابی شاخص و رويكرد بهینه سازی استوار

.111

مدل بهینه سازی اختصاص منابع گازی كشور به بخش های تقاضا
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.112

قیمت گذاری پويا و تعیین میزان سفارش در زنجیره تامین چند محصولی رقابتی

.113

ارائه مدل يكپارچه پويای زنجیره تامین نفت ايران

.114

برنامه ريزی توسعه تولید انرژی الكتريكی با محدوديت انتقال در شرايط خصوصی سازی نیروگاهها

.115

برنامه ريزی بلندمدت تولید و توسعه سیستم تامین انرژی الكتريكی كشور

.116

حل تصمیم های توام قیمت وموجودی زنجیره تامین با رويكرد هماهنگی در شرايط نامعینی تقاضا

.117

رقابت در قیمت بین دوزنجیره تامین تحت ساختارهای مختلف شبكه زنجیره های تامین با استفاده ازرويكرد تئوری

بازی ها
.118

مدل برنامه ريزی حمل و نقل پويای درون شهری مسافر با استفاده از روشهای هوشمند

.119

مدل زمانبندی كارگاهی عمومی با اهداف چند گانه مبتنی برشبكه های عمومی مصنوعی مطالعه موردی:مراكز

خدمات ژس از فروش ايران خودرو
.120

ارائه مدلهای شبكه های عصبی وروشهای پیش بینی برای انتخاب ويژگی مشتريان بمنظورپیش بینی رفتاروبخش

بندی مشتريان
.121

توسعه مدل پرش ازايستگاههابارويكردبرنامه ريزی پويادرسیستم حمل ونقل عمومی درون شهری (اتوبوسرانی)

.122

ارائه يك مدل تركیبی برای شناسايی عوامل موثردراثربخشی پروژه های انتقال تكنولوژی درشركت های تولیدكننده

تجهیزات برق ايران
.123

مدل سهمیهبندی فرآورده های نفتی برای مناطق و نواحی كشور

.124

طراحی مدلی نوين برای تعیین تركیب بهینه نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

.125

الگوريتم های تركیبی جديد برای برنامهريزی حركت روبات

.126

ارائه يك مدل برای ارزيابی تصمیمگیری مجلس شورای اسالمی

.127

پیشبینی زمان ورود ناوگان در سیستم اتوبوسرانی شهری در شرايط مطلوب قابلیت اطمینان برای ذينفعان سیستم

.128

برنامهريزی و زمانبندی قطارهای راه آهن شهری تحت شرايط اختالل و عدم قطعیت

.129

يكپارچهسازی مسیريابی موجودی چند محصولی و تولید با امكان جابجايی موجودی بین مشتريان

.130

طراحی مدل هوشمند امكان سنجی پروژه های صنعتی با رويكرد صنعت سبز (مطالعه موردی :آبفا)

.131

مديريت پور تفوی مشتريان با اندازه گیری ريسك كاهش ارزش دوره عمر مشتری

.132

مدل يكپارچه برنامه ريزی ظرفیت وزمانبندی تولید با رويكرد تخصیص منابع و برونسپاری سفارشات عملیات

.133

مدل يكپارچه زمانبندی ومديريت جريان مواد درمحیط كاركارگاهی با تكیه بر گلوگاهها
13

ارائه مدل سه سطحی قیمت گذاری وتعیین تراكم بار ترافیكی برای محدوده های طرح ترافیك

.134

 چند تعمیر كار در ابعاد بزرگ/ حل مسئله تعمیر كار سیار (رهرو) با يك

.135

طراحی مدل نظام بودجه ريزی بر مبنای عملكرد با رويكرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند

.136

برنامه ريزی حركت چندرباته بااهداف چندگانه

.137

طراحی شبكه حمل و نقل با رويكرد برنامه ريزی دوسطحی

.138

خدمه وسفرمسافردرخطوط هوايی،طراحی مدل يكپارچه وبهینه يابی همزمان ترمیم برنامه های مختل شده هواپیما

.139

يكپارچگی زمانبندی تامین وحمل ونقل درزنجیره تامین صنعت خودروسازی

.140

هدايت مسیرپويای وسائل نقلیه شخصی درشبكه های حمل ونقل شهری مبتنی بريادگیری عاملهای هوشمند

.141

ارائه چارچوبی برای كاهش اثر شالقی در زنجیره های تامین با بیش ازيك محصول

.142

يك سیستم پشتیبانی تصمیم برای مالحظات ساختاری هزينه دربرنامه ريزی گسترش عملكردكاراهای

.143

)مدوالر(حالتهای گسسته وپیوسته
طراحی و تبیین الگويی هوشمند برای تعیین سطح يادگیرندگی سازمان ها

.144

Flow Shopكمینه سازی بیشینه های زودكرد و ديركرد در مسائل

.145

1.

Classification of cervical lesions using image processing and data mining techniques-

2.

Subsidy Allocation Model for Solar Power Generation, Case Study of Yazd City-

3.

-Effect Of Subsidy And Feed in Tariff Politics On The Household Solar Pannels Using

System Dynamics Method4.

Analyzing traffic layout of the metropolitan city of Tabriz by using dynamic social

network analysis5.

Optimize total waiting time for traffic lights with a network approach-

6.

-analyzing the effects of the energy subsidy reform on households energy consumption

and its effects on deciles of household in iran by system dynamic method
7.

a mathematical model for financing energy service companies in energy exporting

countries-

8.

The presentation of the transposition model of activities affecting the extension of

patient's length of stay-

9.
14

Classification of cervical lesions using image processing and data mining techniques -

10.

A fuzzy-

11.

-analyzing the effects of the energy subsidy reform on households energy consumption

and its effects on deciles of household in iran by system dynamic method,
12.

develop mathematical model for adopting optimal decision to tarnsportion natural gas

to far remote
13.

-

14.

-Estimation of origin-destination(OD) matrices using intelligent transport systems

(ITS)
15.

-Develop a Predictive Model on Heart Disease Data, Using Data Mining Techniques

16.

-Customer Segmentation of Cell Phone Users for Target Marketing

17.

-Presenting appropriate maintenance system for Radiotherapy equipment

18.

-Improving Clustering Problem with Metaheuristic Algorithms

19.

Develop a predictive model on infertility data, using data mining methods

20.

--Pattern Recognition on Seismic Data in order to Earthquake Prediction

21.

-Diagnose fault and prognosis remaining useful life of petrochemistry instrument

using artificial intelligence
22.

Forecasting Water Consumption Using Artificial Neural Networks, Case:

Qom City
23.

-Gold price Forecasting with neural network

24.

-Analyzing the effects of increasing energy carrier prices on the revenue of electricity

industry
25.

Train Re-Scheduling-

26.

-Proposing a new structural search algorithm based on neuropsychologic space of

human brain and psychoanalysis
27.

-Evaluation of factors influence in customers intention to purchase on-line (case study:

purchasing books)
28.

-Using Data Mining tools for Natural Gas Price Forecasting

29.

-Formulating Master Strategy using Organizational LifeCycle and Expert System

30.

-Train Scheduling in Double Track Lines
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31.

-Intention to adopt Technology-Based Self-Service The Case of Airport Self Check-in

Service for Iran Aviation Industry
32.

-Examining and modling of energy demand structure of iran

33.

-Forecasting Failures of Rotating Machineries Using Intelligent System (Neural

Networks)
34.

-An expert system model for bank loan Evaluation

35.

-An expert system model for diagnosis and treatment of skin Diseases for family

practitioner
36.

-Design of Genetic Algorithm for Solving Maximal Covering Location Problem

37.

-Application of Expert System and neural network in the analysis of quality control

chart
38.

-An Eexpert system model for classification and Evalution

39.

-A Capacity planning Model for General Road Vehicle Fleets

40.

-An Eexpert system model to Evaluate The Academic Activities of faculty Members for

promotion

41.

-Application of Expert System and Neural Network the Analysis of Quality control chart

42.

-Offer a predictive model for blood hospital demand

43.

-Thesis Submitted in Calibration of Gasoline Internal Combustion Engines Using Design of

Experiments
44.

-A three-level programming model of congestion pricing for Traffic districts

45.

-Multi-Robot Multi Objective Robot Motion Planning

46.

-Integrated modeling and Simultaneous Optimization for Recovery of Disrupted

Airline Schedules
47.

A Frame work for bullwhip reduction in supply chains with more than one product

برخی از مقاالت چاپ شده در همایش های خارجی
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برخی از مقاالت چاپ شده در همایش های داخلی
" برآورد تابع مصرف ساالنه برق ايران" سی و دومین، نسترن بخشی،  مهیار كريمخانی،محمدرضا امین ناصری
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9-1  ص،4007  شماره،1396  سال،كنفرانس بینالمللی برق
 "فناوری اطالعات و ايجاد تعادل میان اشتغال و زندگی زنان" سومین، فريده رحیم نژاد،محمدرضا امین ناصری

.2

12-1  ص،1395 سال،3109 شماره، كنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنايع و مهندسی مكانیك
 "ارائه يك روش خوشه بندی فازی" كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع، محمدرضا امین ناصری، معین اسدی زنوز
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12-1  ص،1395  سال،2679 و مديريت" شماره
 سومین كنفرانس،" "استخراج خصیصه از متن نظرات كاربران بازار گوگل پلی، محمدرضا امین ناصری،مجتبی مصری

.4

11-1  ص،1394  سال، 2215 شماره،"بین المللی پژوهش های كاربردی در علوم كامپیوتر و فن آوری اطالعات
 دوازدهمین،" "پیش بینی نرخ سود سپرده علی الحساب يكساله بانكی، محمدرضا امین ناصری،حسین عظیم زاده

.5

1129-1116  ص،1394  سال،2082  شماره،كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع
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عادل معیر ،حسین عظیم زاده ،محمدرضا امین ناصری" ،پیش بینی تعداد و شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح

راه و راه آهن با استفاده از مدل رگرسیون ( مطالعه موردی  -كشور آمريكا)" ،دوازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع،
شماره ،2082سال  ،1394ص 2380-2365
.7

رمیسا ربیعی ،محمدرضا امین ناصری " ،مدل رگرسیونی مولفه های شش گانه شاخص عملكرد لجستیك" ،دوازدهمین

كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره، 2082سال  ،1394ص 4336-4330
.8

ناهید محمودی  ،محمدرضا امین ناصری" ،اولويت بندی راهكارهای كاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان با روش

تصمیم گیری  AHP:مطالعه موردی" ،يازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره  407سال 1393
.9

فاطمه فرهادی و محمدرضا امین ناصری" ،پیش بینی زمان از كارافتادگی ماشین آالت دوار با استفاده از سیستم

هوشمند" ،يازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره  ،407سال 1393
 .10مرضیه ثابت قدم و محمدرضا امین ناصری" ،تشخیص خرابی ياتاقان در پمپ سانتريفیوژ با استفاده از هوش مصنوعی"،
يازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره  ،407سال ، 1393ص7-1
.11

مهديه كفايی ،محمدرضا امین ناصری و مرضیه آقا حسینی" ،پیش بینی نتیجه تست بارداری در عمل ، ICSIبا

استفاده از شبكه عصبی مصنوعی" ،يازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع  ،شماره  ،407سال 1393
 .12سعید حسن پور طسوجی ،محمدرضا امین ناصری و ابوالفضل آدرسی " ،حل مساله زمانبندی جريان كارگاهی برگشت
پذير بدون وقفه" ،يازدهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،سال 1393
 .13محسن شهرابی فراهانی  ،محمدرضا امین ناصری ،نسیم نهاوندی "،مدلسازی با پويايی شناسی سیستم در مديريت
پروژه و بیان ناكارامدی های رويكرد كالسیك" ،دهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ، ،سال 1392
 .14محمدرضا امین ناصری و سكینه بیگی "انتخاب استراتژی بهینه نمونه برداری از داده های نامتقارن برای ساخت مدل
های دسته بندی با استفاده از طراحی آزمايش ها" ،هفتمین كنفرانس داده كاوی ايران ،شماره  ،767سال 1392
 .15محمدرضا امین ناصری و مهديه كفايی "پیش بینی نتیجه تست بارداری ،برای متقاضیان عمل  IVFبا استفاده از
روش ماشین بردار پشتیبان" ،هفتمین كنفرانس داده كاوی ايران ،شماره  ،767سال 1392
 .16حامد دهقان و محمدرضا امین ناصری  " ،مكان يابی بهینه پست های فوق توزيع توسط برنامه ريزی غیر خطی عدد
صحیح با استفاده از الگوريتم ،" PSOهجدمین كنفرانس شبكه های توزيع نیروی برق در شركت برق منطقه ای تهران ،شماره
همايش  ،1455سال 1392
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 .17امیر افتخاری ،حسین اكبری پوريسار و محمدرضا امین ناصری" ،توسعه سیستم خبره به منظور عیب يابی شبكه
اتوماسیون اطالعات راداری مطالعه موردی مركز كنترل پرواز تهران" ،سومین كنفرانس بین المللی اتوماسیو ن صنعتی پژوهشگاه
صنعت نفت  ،شماره همايش  ،2173سال1391
 .18فاطمه نعمت الهی ،محمدرضا امین ناصری و حسین اكبری پور يسار "توسعه يك سیستم خبره به منظور عیب يابی
دستگاه اكسترودر در خط تولید قطعات پالستیكی" ،سومین كنفرانس بین المللی اتوماسیو ن صنعتی -پژوهشگاه صنعت نفت،
شماره همايش  ،2173سال 1391
 .19آرش نسترن ،حسین اكبری پور يسار و محمدرضا امین ناصری" ،توسعه يك سیستم خبره به منظور تشخیص و درمان
لوسمی" ،نهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع  ،شماره همايش  ، 669سال 1391
 .20نگار كمالی ،حسین اكبری پور يسار و محمدرضا امین ناصری "،استفاده از الگوريتم ژنتیك برای حل مساله درختان
پوشای كمینه با محدوديت ظرفیت" ،اولین كنفرانس ملی مهندسی صنايع و سیستم ها ،شماره همايش ،2482سال 1391
 .21خديجه حیدری ،محمدرضا امین ناصری و حسین اكبری پور يسار" ،طراحی يك سیستم خبره مبتنی بر آنالیز حاالت
بالقوه خرابی به منظور كنترل كیفیت محصوالت" ،اولین كنفرانس بین المللی مهندسی كیفیت ،شماره همايش ،725سال
1391
 .22مرضیه شبديز ،محمدرضا امین ناصری و حسین اكبری پور يسار" ، ،توسعه يك سیستم خبره به منظور تشخیص خطا
در محیط های پويا" ،دومین كنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ،شماره همايش  593سال 1391
 .23امین يزد خواستی علی سلماس نیا و محمدرضا امین ناصری " ، ،رويكردی نوين به منظور بهینه سازی چند هدفه
پايايی و افزونگی يك سیستم سری-موازی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و طراحی آزمايش ها" ،چهارمین كنفرانس ملی
تحلیل پوششی داده ها ،شماره همايش  ،1927سال 1391
 .24علی سلماس نیا ،امین يزدخواستی ،محمدرضا امین ناصری و نسیم نهاوندی" ،بهینه سازی مقاوم شبكه های صف بر
مبنای رويكردی تاپسیس تعديل شده ،پنجمین كنفرانس بین المللی انجمن ايرانی تحقیق در عملیات" ،سال 1391
 .25امین يزدخواستی ،علی سلماس نیا ،محمدرضا امین ناصری و الیپس مسیحی" ،تجزيه و تحلیل ساختار مساله مكان
يابی احتمالی  pتسهیالتی هاب به منظور طراحی الگوريتم بهینه سازی مناسب" ،پنجمین كنفرانس بین المللی انجمن ايرانی
تحقیق در عملیات ،شماره همايش ، 1076سال1391
 .26مرجان ايزد پناه و محمدرضا امین ناصری" ،قیمت گذاری بسته ای خدمات تلفن همراه" ،دومین كنفرانس خدمات
ارزش افزوده تلفن همراه ،،شماره همايش ،1454سال 1390
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 .27محمدرضا امین ناصری ،الهام آخوندی" ،طراحی يك سیستم خبره جهت پیش بینی بروز مشكالت شهری" ،پنجمین
كنفراس داده كاوی ايران ،شماره همايش  ،1928سال 1390
 .28محمدرضا امین ناصری ،رضا براداران كاظم ،علی سلماس نیازاده و مجتبی صالحی" ،بهینه سازی فرآيند چند پاسخه
با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی و الگوريتم ژنتیك" ،هفتمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع  ،شماره همايش
 ،442سال 1387
 .29سعیده خالصی مقدم ،ماشااله خامه چیان و محمدرضا امین ناصری" ،پیش بینی عدد لوژن توده سنگ با استفاده از
ويژگی ناپیوستگی ها به كمك شبكه عصبی مصنوعی" ،پنجمین كنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زيست ايران ، ،سال
1386
 .30محمدرضا امین ناصری ،بهمن رستمی تبار " ،پیش بینی تقاضای قطعات يدكی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی"،
پنجمین كنفرانس بین المللی مديريت ،شماره همايش ،1036سال 1386
 .31محمدرضا امین ناصری ،بهمن رستمی تبار" ،دسته بندی و انتخاب روش پیش بینی مناسب برای تقاضای قطعات
يدكی"  ،پنجمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره همايش 1074سال 1386
 .32منصوره عبدی و محمدرضا امین ناصری" ،فناوری نانو و اولويتهای آن در صنايع باال دستی نفت ايران" ،پنجمین
كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،شماره همايش ، 1074سال 1386
 .33سعیده خالصی مقدم ،ماشااله خامه چیان  ،محمدرضا امین ناصری" ،،تاثیر ناپیوستگی ها بر رفتار آبگذری توده سنگهای
گرانوديوريتی ساختگاه سد شور -جیرفت" ،بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین،شماره همايش ،1678سال 1385
 .34محمدرضا امین ناصری ،احسان احمدی" ،پیش بینی قیمت نفت با بكارگیری يك شبكه عصبی مصنوعی تلفیقی"،
چهارمین كنفرانس بین المللی مديريت ،شماره همايش ،1433سال 1385
 .35امیر حسین حمیديان ،محمدرضا امین ناصری ،محمد اقدسی" ،ارائه چهارچوب مفهومی رشته مهندسی سیستمهای
اقتصادی  -اجتماعی در دانشگاهها با استفاده از روش نگاشت مفهومی" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،سال
1384
 .36احمد كوچك زاده ،محمدرضا امین ناصری" ،پیش بینی ماهانه مصرف نفت سفید كل كشور با استفاده از شبكه عصبی
باز گشتی" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع،همايش  ، 699سال 1384
 .37محمدرضا امین ناصری ،علیرضا سروش " ،پیش بینی پیك بار الكتريكی روزانه با استفاده از شبكه عصبی تلفیقی"،
چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال1384
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 .38محمدرضا عباس پور ،محمدرضا امین ناصری " ،ارايه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام ايران خودرو به كمك شبكه
های عصبی" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال 1384
 .39محمدعلی سنكوكه ،محمدرضا امین ناصری" ،زمان بندی در محیط جريان كاری منعطف با محدوديت انجام همزمان
چندكار" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال 1384
 .40محمدرضا امین ناصری ،علیرضا علیزاده " ،ارايه يك الگوريتم ژنی برای تعیین جواب های كارآ در مساله توالی عملیات
تك ماشینه با دو معیار ارزيابی و پارامتر های فازی" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال
1384
 .41محمدرضا امین ناصری ،شهرام آريا فر" ،ارائه يك الگوريتم بهبود يافته برای حل مسائل جانمايی تسهیالت در سیستم
تولید سلولی" ،چهارمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال1384
 .42محمدرضا امین ناصری ،فواد مهدوی ،علی ضمیر ساعد" ،مكانیابی ايستگاههای كمك رسانی زلزله در ايران" ،چهارمین
كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ،همايش  ،699سال 1384
 .43محمدرضا امین ناصری  ،محمود حسن زاده" ،پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله،CBR
سومین كنفرانس نگهداری و تعمیرات ،همايش  ،2527سال 1384
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