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طراحی مدل هوشمند امكان سنجی طرحهای "حسین بختیاری، عادل آذر، محمدرضا امین ناصری، علی رجب زاده،  .1

 242-201، ص1396سال  اول، شماره راهبردی، مديريت مجله انديشه" صنعتی با رويكرد صنعت سبز

الگويابی داده های لرزه يی با استفاده از خوشه بندی به منظور "عادل معطی، محمدرضا امین ناصری و حمید زعفرانی  .2

 10-1ص.1395، 2/1شماره، مجله عمران شريف، "پیش بینی زلزله

طراحی سیستم خبره به منظور تشخیص حمله های " ،محمدرضا امین ناصری و  حسین اكبری پور يسار ،محمود مقیمی  .3

 9-1ص. ، 1394،  2شماره  ، مهندسی برق و الكترونیك،"فیشینگ در بانكداری الكترونیكی

 و سازمان عمر دوره ديدگاه با كالن استراتژی تدوين جهت جديد چارچوبی"محمد رحیمی مقدم و محمدرضا امین ناصری ،  .4

  311-298، ،ص. 1393، 3، شماره، نشريه بین المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید "صنعت عمر چرخه

 و Pareto/NBD مدل سازی تركیبی" محمد مهدی سپهری و  محمدرضا امین ناصری امیر البدوی، اشرف نوروزی ، .5

RFM ص 1393 ،3، شماره مديريت بازرگانی، "قراردادی غیر موزون فازی به منظور بخش بندی مشتريان در روابط ،

417-440 

تاثیر مكان گلوگاه بر معیارهای عملكردی در خط تولید " محمدرضا امین ناصری، نسیم نهاوندی، ابراهیم اسدی گنگرج و .6

 22-13، ص 1393،  1/1شماره ،"مهندسی صنايع و مديريت، "ماشین های غیر مشابه در محیط سری انعطاف پذير با

توسعه شبكه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوريتم "امین ناصری،  محسن اسالم نژاد ، حسین اكبری پور يسار  و محمدرضا .7

، 1393،  84شماره  ،پژوهش نفت، "چاه های نفت در صنايع باالدستی PVT ژنتیك به منظور پیش بینی آزمايش های

 149-135ص 

 و انبوهی مديريت منظور به خبره سیستم طراحی"ناصری و  حسین اكبرپور سارا هاشمی، علی شكری، محمدرضا امین  .8

 292-281، ص.  1393،  2شماره نشريه تخصصی مهندسی صنايع،  ،"اورژانس در انبوهی بیش

توسعه شبكه عصبی مصنوعی تركیبی به منظور انتخاب "سهراب پوررضا،  حسین اكبری پور يسار و محمدرضا امین ناصری  .9

 65-51، ص 1393، 1نشريه تخصصی مهندسی صنايع، شماره "محصوالت در سازمانهاسبد 

 ريزی برنامه مساله تحلیلی حل و سازی مدل"مختاری، عیسی نخعی كمال آبادی و محمدرضا امین ناصری،  هادی .10

نشريه بین المللی ، "كارا كران و شاخه الگوريتم يك طراحی و پائین كران استخراج: يكپارچه تولید زمانبندی و ظرفیت

 139-118، ص 1392، 2شماره  ،مهندسی صنايع و مديريت تولید

مدل حل مبتنی بر جستجوگر محلی ژنتیك برای مساله زمان "محمدرضا امین ناصری  احمد جعفرزاده افشاری و .11

 ،صنايع و مديريت تولیدنشريه بین المللی مهندسی ، "يافته با زمانهای عملیات قابل كنترل بندی استقرار كارگاهی تعمیم

  54-44، ص 1392، 1شماره 
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ارائه ی يك سامانه هوشمند با تلفیقی از درخت  "علیرضا سروش، اردشیر بحرينی نژاد و محمدرضا امین ناصری، .12

، شماره ، مهندسی صنايع و مديريت شريف، "شده برای تقسیم بندی بهینه ی مشتريان رگرسیونی و نقشه خود سازمانده بهینه

 54-43، ص 2،1391

 ،"الگوريتم دو مرحله ای برای مسئله تاكسی تلفنی در حالت پويا" محمدرضا امین ناصری و احسان منصوری، .13

 152-137، ص 1391، 2، شماره پژوهشنامه حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و ، "مشهد – تهران مسیر در ريلی سفر تقاضای بینی پیش"محمدرضا امین ناصری و فرنام بهنام  .14

 28-15، ص 1،1391شماره  ، نقل

يك الگوريتم تلفیقی جهت مساله ارائه  محمدرضا امین ناصری، هادی مختاری و عیسی نخعی كمال آبادی، .15

نشريه بین المللی  ، از رويكرد رگرسیون مرحله ای جهت تنظیم پارامترها زمانبندی پروژه مبتنی بر تخفیف قیمت با استفاده

 107-90، ص 1391، 23شماره  ،مهندسی صنايع و مديريت تولید

ارايه مدل برنامه ريزی خطی با رويكرد  "عادل آذر ، آمنه خديور، محمدرضا امین ناصری و علی اصغر انوری رستمی، .16

 120-93، ص.1390، 8، شماره مديريت دولتی "ستوار برای بودجه ريزی بر مبنای عملكرد

ارائه معماری نظام بودجه ريزی بر مبنای "انوری رستمی،  عادل آذر، آمنه خديور، محمدرضا امین ناصری، علی اصغر .17

 22-1، ص 1390سال ، 3شماره ، "پژوهشهای مديريت در ايران، هوشمند عملكرد با رويكرد سیستم پشتیبان تصمیم

بهینه سازی فرآيند چند پاسخه با "محمدرضا امین ناصری، رضا برادران كاظم زاده علی سلماس نیا، مجتبی صالحی،  .18

 ،1390سال  ،3شماره  ،، نشريه بین المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید، "استفاده از شبكه های عصبی و الگوريتم ژنتیك

 224-216ص 

اولويت بندی زيربخش های تولیدی صنايع ماشین سازی "حمید مشرقی، نسیم نهاوندی، محمد رضا امین ناصری،  .19

نشريه بین  (WTO)" برنامه عملیاتی پیوستن ايران به سازمان جهانی تجارتتهیه  برای AHP و Topsis بر مبنای روش

 143-128، ص 1390سال  ،2شماره ،  المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید

بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس ها در ايستگاهها و پیش بینی آن "، محمدرضا امین ناصری، وحید برادران .20

 29-11، ص 1389سال  ،1شماره، پژوهشنامه حمل و نقل، "اتوبوسرانی شهر تهرانو نقل  در سیستم حمل

بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و "محمدرضا امین ناصری، سودابه نامدار زنگنه و جعفر باقری نژاد،  .21

شماره ، مدرس علوم انسانی ،"برق تكنولوژی در بنگاه های ايرانی تولید كننده تجهیزات توان تركیب منابع بر اثر بخشی انتقال

 101-77، ص1388سال ، 5
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بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی و پیش "محمدرضا امین ناصری، وحید برادران،  .22

 232-219، ص 1388،سال 3شماره  ،پژوهشنامه حمل و نقل ،"كاوی: سیستم اتوبوسرانی شهر تهران بینی زمان سفر مورد

 عصبی شبكه كمك به لوژن عدد بینی پیش"خالصی مقدم، ماشااله خامه چیان، محمدرضا امین ناصری، سعیده  .23

 522-513، ص 1388، سال 1شماره  مهندسی،زمین شناسی ، "آماری های روش با آن مقايسه و مصنوعی

مصنوعی و به مدل طراحی بهینه معماری برای شبكه های عصبی " محمدرضا امین ناصری و احمد كوچك زاده .24

 95-69، ص  1387، سال 4، مدرس علوم انسانی،شماره "مصرف ماهانه نفت گاز كل كشور كارگیری آن در پیش بینی

اولويت يابی كاربردهای فناوری نانو در صنايع باال "محمدرضا امین ناصری، مجتبی شريعتی نیا  منصوره عبدی، .25

 41-29، ص 1387ال ، س2، شمارهسیاست علم و فناوری،  "دستی نفت ايران

گیری نقش توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال بررسی و اندازه"، محمدرضا امین ناصری و سودابه نامدار زنگنه .26

 14-1، ص 1387سال ، 1، شماره نشريه بین المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید، "ايرانی هایتكنولوژی در بنگاه

ارائه يك مدل شبكه عصبی جهت پیش بینی كوتاه مدت قیمت نفت "ناصری، مجید اصفهانیان، محمدرضا امین  .27

 35-27، ص 1387، سال 1شماره نشريه بین المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید،  "خام

پژوهشنامه ،  "ايران چای عرضه زنجیره كالن معماری"مرتضی مرادی، سید احسان ملیحی،  محمدرضا امین ناصری، .28

 143-119، ص 1387، سال 46، شماره بازرگانی

ارايه يك مدل پشتیبان تصمیم برای اعتبار سنجی پروژه و "عباس آزادی مقدم آرانی، محمدرضا امین ناصری،  .29

 11-1، ص 1386، سال 67، شماره ب امیركبیر، "استفاده از سیستم خبره متقاضیان تسهیالت بانكی با

فنی و ، "سنجی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای مدل ظرفیت"محمدرضا امین ناصری، عباس محمودآبادی،  .30

 14-1ص  1386سال ،27شماه ، مهندسی مدرس

زمانبندی دسته ای در محیط جريان كار "محمدرضا امین ناصری، عیسی نخعی كمال آبادی، محمد علی بهشتی نیا،  .31

 52-41، ص 1386، سال 2شماره   ،استقالل،  "منعطف

استفاده از خوشه بندی های پیاپی نقشه خود سازمانده برای بهبود پیش "ناصری، علیرضا سروش، محمدرضا امین  .32

 921-916ص  1386، سال 7شماره  مهندسی صنايع،، "الكتريكی روزانه مبتنی بر شبكه های عصبی پیشخوراند بینی پیك بار

وام های بانكی با استفاده مدل ارزيابی "و  سید حسن قدسی پور، ، عباس آزادی مقدم آرانی، محمدرضا امین ناصری .33

 17-6ص  1385،  سال 6،شماره  المللی مهندسی صنايع و مديريت تولیدبین ،AHP" از تكنیك

الگوی انتخاب و به كارگماری نیروی انسانی در سازمانها با "عادل آذر،  محمود محمدی، محمدرضا امین ناصری، .34

 156-135، ص 1383، سال 36ماره ، شمدرس علوم انسانی"مصنوعی استفاده از شبكه های عصبی
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مدلی رياضی برای ارزيابی كارايی مجالس پنجگانه شورای "علی محقر، محمدرضا امین ناصری، عزيزاله معماريانی،  .35

 27-11، ص 1382،سال  11شماره ، فنی و مهندسی مدرس، "وزنی فازی اسالمی با رويكرد مجموعه مشترك

الگوريتم ژنی برای تعیین توالی عملیات مساله "فريماه مخاطب رفیعی، محمدرضا امین ناصری ،  قاسم مصلحی،  .36

 185-163، ص 1380، سال 1شماره   ،مدرس علوم انسانی، "ركاn ماشین و m خط جريان با

مدرس ،  "تعیین و تبیین شاخصهای ارزيابی تصمیمات مجلس شورای اسالمی"علی محقر، محمدرضا امین ناصری،  .37

  177-155، ص 1380، سال2شماره ، علوم انسانی

پیش بینی ماهانه مصرف نفت سفید كل كشور با استفاده از شبكه " احمد كوچك زاده، محمدرضا امین ناصری، .38

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

های عصبی مصنوعی، يك مدل تلفیقی از شبكه "فاطمه بشارت نیا، ، محمدرضا امین ناصری  مهدی ذوالفقاری، .39

 119-95، ص 1390، سال  5، شماره پژوهش و توسعه فناوری،"شهری بینی تقاضای آب در پیش ARMA تبديل موجك و

 ایارشد و دکتری حرفه پایان نامهراهنمای 

 دسته بندی ضايعه های رحمی با استفاده از تكنیك های پردازش تصوير و داده كاوی .1

 برق از انرژی خورشیدی، مطالعه موردی شهر يزدمدل تخصیص يارانه برای تولید  .2

 از پويايی شناسی سیستم ها تاثیر يارانه و سیاست حمايتی تعرفه تغذيه بر نصب پنل های خورشیدی خانگی با استفاده .3

 اجتماعی پويا تجزيه و تحلیل طرح ترافیك كالن شهر تبريز با استفاده از تجزيه و تحلیل شبكه های .4

 مان انتظار چراغ راهنمايی با رويكرد شبكه ایبهینه سازی مجموع ز .5

ايران با استفاده از روش سیستم  بررسی اثر اصالح يارانه انرژی بر مصرف انرژی خانگی و آثار آن بر دهك های خانوار در .6

 دينامیك

  های انرژی ارائه مدل رياضی برای تامین مالی شركت های خدمات انرژی در كشورهای صادركننده حامل .7

  ی مدل تقدم تاخر فعالیت های تاثیر گذار بر طوالنی شدن اقامت بیمار ارائه .8

 دسته بندی ضايعه های رحمی با استفاده از تكنیك های پردازش تصوير و داده كاوی .9

 رويكرد شناسايی مكان های مناسب به منظور احداث سايت های خورشیدی و بادی با استفاده از يك .10

ايران با استفاده از روش سیستم  ر مصرف انرژی خانگی و آثار آن بر دهك های خانوار دربررسی اثر اصالح يارانه انرژی ب .11

 دينامیك

 مناطق دوردست ارايه يك مدل رياضی برای اتخاذ تصمیم بهینه درباره ی شیوه ی انتقال گازطبیعی برای .12
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 مقصد با بهره گیری از سیستم های هوشمند حمل و نقل -تخمین ماتريس مبدا .13

 داده كاوی ك مدل پیش بینی بر روی داده های بیماری های قلبی، با استفاده از ابزارارائه ی ي .14

 ، بخش بندی مشتركین تلفن همراه جهت بازاريابی هدفمند .15

استفاده از روش های داده  بخش بندی واولويت دهی به مشتريان مركز تماس يك شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتی با .16

 ، كاوی

 نظرات كاربران بازارهای اندرويدی با رويكرد پیش بینی روندتحلیل گرايش  .17

 مدل بهینه سازی سیستم تركیبی انرژی خورشیدی و بادی .18

 ارائه سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب برای تجهیزات راديوتراپی .19

 ارائه الگـوی شبـكه واژگـان قـرآن و تحلیل آن بر اساس رويكرد شبكه های پیچیده .20

 بندی با الگوريتم های فراابتكاری بهبود مسئله خوشه .21

 مدل برنامه ريزی حذف يارانه های انرری صنايع انرژی بر .22

 تشخیص عیب و پیش بینی زمان از كارافتادگی ماشین االت دوار با استفاده از هوش مصنوعی .23

 ارائه يك مدل پیش بینی بر روی داده های ناباروری، با استفاده از روشهای داده كاوی .24

 های اعتباریهوشمند برای شناسايی كالهبرداری در كارتارائه مدلی  .25

 (داينامیك)مطالعه موردی مدلسازی زمان اجرای پروژه ها و كشف عوامل موثر بر تاخیرها با رويكرد سیستم .26

 الگويابی داده های لرزه ای به منظور پیش بینی زلزله .27

 ستفاده از هوش مصنوعیتشخیص عیب و پیش بینی زمان ازكارافتادگی تجهیزات پتروشیمی با ا .28

 انتخاب تامین كننده گان در زنجیره تامین و تخصیص سفارش در حالت تك دوره ای تحت ريسك .29

موردی: نمونه در بانكهای كشور  بررسی عوامل حیاتی موفقیت اجرای فناوری اطالعات و استفاده از امكانات آن )مطالعه .30

 (سوريه

 ولت( در برق منطقه ای تهرانكیلو  20/63مدل جايابی پستهای فوق توزيع ) .31

 حل مساله مكان يابی هاب به صورت چند هرفه و در شرايط عدم قطعیت جريان .32

 پیش بینی مصرف آب شهر قم با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی .33

 پیش بینی قیمت طال با استفاده از شبكه های عصبی .34

 قیمت گذاری بسته های خدماتی تلفن همراه .35

 افزايش قیمت حامل های انرژی بر درآمد صنعت برق بررسی اثرات ناشی از .36
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 نامعین ارايه مدل سفارش دهی در زنجیره تامین چند كااليی توسط عاملهای هوشمند در شرايط .37

 خدمات اينترنتی بخش بندی مشتريان با استفاده از روش های داده كاوی :موردكاوی، صنايع ارائه دهنده .38

 خودروبرنامه ريزی تولید سايت های ايران  .39

 كاوی شهرداری رشت عوامل بحرانی موفقیت طرح شهرداری الكترونیكی در موازات اجرای دولت الكترونیك : مورد .40

 ارائه يك مدل شبكه اجتماعی برای تحلیل شبكه تجارت انرژی بین المللی .41

 زمانبندی مجدد حركت قطار .42

 ارائه يك الگوريتم جستجوی ساخت يافته نوين برمبنای نظريه روانكاوی .43

 بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خريد اينترنتی كتاب در ايران .44

 استفاده از داده كاوی جهت پیش بینی قیمت گاز طبیعی .45

 تدوين استراتژی كالن با استفاده از سیستم خبره .46

 طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم چندمعیاره برای تحلیل خريد ناوگان ريلی .47

 ازديدگاه راهبران وب سايت :فاكتورهای موثر در موفقیت سايت های تجارت الكترونیكی درايرانكشف و اندازه گیری  .48

 الكترونیك بررسی طراحی مجدد روابط بازرگانی در صنعت فوالد ايران توسط ابزارهای تجارت .49

 مسئله مسیريابی موجودی با فرض وجود مراكز توزيع چندگانه .50

 جهانی ین سازی در راستای پیوستن به سازمان تجارتاولويت بندی تولید كاال در صنايع ماش .51

 زمان بندی حركت قطارها در مسیرهای دوخطه .52

 آمادگی پذيرش سلف سرويس مبتنی بر فناوری .53

 (ايران offlineوonline در بازار CD واسطه گری و گروه بندی و بررسی قیمت در اينترنت )مقايسه كتاب و .54

 بكه های عصبی مصنوعیپیش بینی تقاضای متناوب بااستفاده ازش .55

و از روی بستر اينترنت در  بررسی فاكتورهای تاثیرگذار در موفقیت روشهای بازاريابی بین شركتی در سطح بین المللی .56

 صنعت نفت و گاز ايران

 بررسی و تجزيه وتحلیل رضايتمندی مصرف كنندگان گاز طبیعی در شهر تهران .57

 ()مورد شركت چند ملیتی فعال در ايران اندازه گیری میزان آمادگی تكنولوژيك كاركنان .58

 تدوين چارچوبی برای مديريت استرتژيهای فناوری اطالعات براساس روش ارزيابی متوازن .59

 نفتی ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت ماهانه نفت خام با درنظر گرفتن شوك های .60

 بررسی ومدل سازی ساختارتقاضای انرژی ايران .61
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 FOOPES  ته سیستم خبرهطراحی وايجادپوس .62

 اندازه گیری عوامل برای افزايش اعتماد مشتريان در انجام مبادالت الكترونیكی .63

 صنايع باالدستی نفت ايران در اولويت دهی زمینه های كاربردی فناوری نانو .64

 الكترونیكی طراحی سیستم چند عاملی هوشمند جهت كمك به تصمیم گیری خريداران در بازارهای .65

 درمحیط جريان كاری مختلف بامحدوديت انجام همزمان چندكارزمانبندی  .66

 پیش بینی پیك مصرف انرژی الكتريكی روزانه بااستفاده ازشبكه عصبی تلفینی .67

 پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله سیستم های هوشمند .68

 فازیمعیاره درمساله تك ماشینه باپارامترهای  تصمیم گیری چند استفاده از .69

 (پیش بینی خرابی ماشین آالت دوار با استفاده از سیستم هوشمند )شبكه عصبی .70

 ارائه الگويی برای طراحی كتابخانه ديجیتال در ايران .71

 ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت نفت خام .72

 ارائه يك مدل سیستم خبره جهت ار زيابی وامهای بانكی .73

 تسهیالت ،در سیستم تولید سلولیطراحی مدلی برای مسائل جانمايی  .74

 گیری چندمعیاره درمساله تك ماشینه باپارامترهای فازیتصمیم استفاده از .75

 درمان بیماريهای پوست توسط پزشك خانواده سیستم خبره تشخیص و .76

 ارائه الگويی برای طراحی كتابخانه ديجیتال در ايران .77

 ارائه يك مدل شبكه عصبی برای پیش بینی قیمت نفت خام .78

 طراحی مدلی برای مسائل جانمايی تسهیالت ،در سیستم تولید سلولی .79

 پیش بینی قیمت سهام ايران خودرو با شبكه های عصبی .80

 دانشگاهها اجتماعی در-ارائه چارچوبی برای آموزش و پژوهش در مهندسی سیستم های اقتصادی  .81

 76مقايسه تحرك فرهنگی جامعه ايران قبل و بعد از دوم خرداد .82

 بار در سیستم های قدرت بوسیله سیستم خبرهپیش بینی  .83

 طراحی الگوريتم ژنتیك برای حل مساله پوشش حداكثر .84

 كاربرد سیستم های خبره و شبكه های عصبی در تحلیل نمودار كنترل كیفیت .85

 طراحی سیستم خبره طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل .86

 مدل ظرفیت سنجی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای .87
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 بره برای بررسی و ارزشیابی علمی اساتیدطراحی سیستم خ .88

 طراحی سیستم مكان يابی كارخانجات صنايع شیر و فرآورده های لبنی در كشور .89

 سازی طراحی مدل ارزيابی گزينه های مختلف تخصیص اتوبوسهای بین شهری با استفاده از شبیه .90

 اتومبیل پیكان لی اطاقمطالعه انترويومتری استاتیك در ايران و كاربرد آن در طراحی اجزای داخ .91

 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای به كارگیری عقود اسالمی .92

 ارائه يك مدل پیش بینی تقاضای خون بیمارستان .93

آنالیز كمی وكیفی جهت توسعه سناريوهای انرژی ايرانی سیستم خبره پیشنهاد قیمت در پروژه های خاص نفتی  طراح .94

 برای پیمانكاران

 پیكر كارآيی روشهای متامیورسینك و متد كالسیك در حل مسائل غولارزيابی و مقايسه  .95

 كالیبراسیون موتورهای بنزينی درون سوزبااستفاده ازطراحی آزمايشها .96

 از شبكه عصبی جیرفت با استفاده -ارزيابی خواص هیدروئولوژيكی توده سنگ گرانوديوريتی ساختگاه سدشور .97

 مصنوعی وشهای يادگیری پیوندی در شبكه های عصبیاستفاده از توابع شعاع مدار برای ارائه ر .98

 عالئم استاندارد مورد جلوگیری از سوئ استفاده از-در خلق راه حل های مسايل غیر فنی  TRLZ كاربرد .99

 هزينه گرا ارائه مدل جديدبرای مساله موازنه خط مونتاژ .100

 بكارگیری روش جستجوی ممنوع تشكیل سلولی با تخصیص وزن به محدوديتها .101

 سفارشی انبوه ارائه چارچوبی برای ارزيابی سازمانهای صنعتی ايران برای پذيرش استراتژی تولید .102

 پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار ايران بر مبنای تئوری مجموعه های نادقیق .103

 در شركت های تولیدی ايران ERP بررسی پیاده سازی سیستم های .104

 و سطح مطلوبتصمیم گیری گروهی با اطالعات كیفی  .105

 كاربرد جستجوی ممنوع در حل مسئله استقرار و تخصیص .106

 شبكه های عصبی در پیش بینی شاخص صنعت تحت تاثیر متغیرهای كالن اقتصادی .107

و كاربرد  (URP) الگوريتم برنامه ريزی تولید در صنايع كفش و چرمهای ابتكاری برای حل مسئله مسیريابی خودرو .108

 آن در پست

 بهینه برای سازمان مپناطراحی تشكیالت  .109

 مدل انتخاب سبد سهام با استفاده از روش رديابی شاخص و رويكرد بهینه سازی استوار .110

 مدل بهینه سازی اختصاص منابع گازی كشور به بخش های تقاضا .111
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 قیمت گذاری پويا و تعیین میزان سفارش در زنجیره تامین چند محصولی رقابتی .112

 تامین نفت ايرانارائه مدل يكپارچه پويای زنجیره  .113

 نیروگاهها برنامه ريزی توسعه تولید انرژی الكتريكی با محدوديت انتقال در شرايط خصوصی سازی .114

 برنامه ريزی بلندمدت تولید و توسعه سیستم تامین انرژی الكتريكی كشور .115

 تقاضا حل تصمیم های توام قیمت وموجودی زنجیره تامین با رويكرد هماهنگی در شرايط نامعینی .116

استفاده ازرويكرد تئوری  ابت در قیمت بین دوزنجیره تامین تحت ساختارهای مختلف شبكه زنجیره های تامین بارق .117

 بازی ها

 مدل برنامه ريزی حمل و نقل پويای درون شهری مسافر با استفاده از روشهای هوشمند .118

مطالعه موردی:مراكز  یمدل زمانبندی كارگاهی عمومی با اهداف چند گانه مبتنی برشبكه های عمومی مصنوع .119

 خدمات ژس از فروش ايران خودرو

بینی رفتاروبخش  ارائه مدلهای شبكه های عصبی وروشهای پیش بینی برای انتخاب ويژگی مشتريان بمنظورپیش .120

 بندی مشتريان

 (شهری )اتوبوسرانی توسعه مدل پرش ازايستگاههابارويكردبرنامه ريزی پويادرسیستم حمل ونقل عمومی درون .121

درشركت های تولیدكننده  ئه يك مدل تركیبی برای شناسايی عوامل موثردراثربخشی پروژه های انتقال تكنولوژیارا .122

 تجهیزات برق ايران

 های نفتی برای مناطق و نواحی كشور بندی فرآوردهمدل سهمیه .123

 های عصبی مصنوعی شبكه طراحی مدلی نوين برای تعیین تركیب بهینه نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از .124

 ريزی حركت روباتالگوريتم های تركیبی جديد برای برنامه .125

 گیری مجلس شورای اسالمیارائه يك مدل برای ارزيابی تصمیم .126

 برای ذينفعان سیستم بینی زمان ورود ناوگان در سیستم اتوبوسرانی شهری در شرايط مطلوب قابلیت اطمینانپیش .127

 راه آهن شهری تحت شرايط اختالل و عدم قطعیتريزی و زمانبندی قطارهای برنامه .128

 مشتريان تولید با امكان جابجايی موجودی بین سازی مسیريابی موجودی چند محصولی ويكپارچه .129

 (آبفا :طراحی مدل هوشمند امكان سنجی پروژه های صنعتی با رويكرد صنعت سبز )مطالعه موردی .130

 كاهش ارزش دوره عمر مشتریمديريت پور تفوی مشتريان با اندازه گیری ريسك  .131

 سفارشات عملیات برونسپاری مدل يكپارچه برنامه ريزی ظرفیت وزمانبندی تولید با رويكرد تخصیص منابع و .132

 مدل يكپارچه زمانبندی ومديريت جريان مواد درمحیط كاركارگاهی با تكیه بر گلوگاهها .133
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 1391، سال 1927، شماره همايش تحلیل پوششی داده ها

 بهینه سازی مقاوم شبكه های صف بر"نسیم نهاوندی،  محمدرضا امین ناصری وعلی سلماس نیا، امین يزدخواستی،  .24

 1391،  سال "پنجمین كنفرانس بین المللی انجمن ايرانی تحقیق در عملیات، مبنای رويكردی تاپسیس تعديل شده

تجزيه و تحلیل ساختار مساله مكان "و الیپس مسیحی،  محمدرضا امین ناصریعلی سلماس نیا،  امین يزدخواستی، .25

پنجمین كنفرانس بین المللی انجمن ايرانی  ،"سازی مناسبالگوريتم بهینه  تسهیالتی هاب به منظور طراحی p يابی احتمالی

 1391، سال 1076، شماره همايشتحقیق در عملیات

دومین كنفرانس خدمات ، "قیمت گذاری بسته ای خدمات تلفن همراه"، محمدرضا امین ناصریمرجان ايزد پناه و  .26

 1390سال  ،1454، شماره همايش،ارزش افزوده تلفن همراه
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پنجمین ، "طراحی يك سیستم خبره جهت پیش بینی بروز مشكالت شهری"، الهام آخوندی، ناصریمحمدرضا امین  .27

 1390، سال 1928، شماره همايش كنفراس داده كاوی ايران

بهینه سازی فرآيند چند پاسخه "علی سلماس نیازاده و  مجتبی صالحی،  رضا براداران كاظم، محمدرضا امین ناصری، .28

ع ، شماره همايش هفتمین كنفرانس بین المللی مهندسی صناي، "عصبی مصنوعی و الگوريتم ژنتیك با استفاده از شبكه های

 1387،  سال 442

پیش بینی عدد لوژن توده سنگ با استفاده از " ،محمدرضا امین ناصری سعیده خالصی مقدم، ماشااله خامه چیان و .29

، سال  ،انس زمین شناسی مهندسی و محیط زيست ايرانپنجمین كنفر، "مصنوعی ويژگی ناپیوستگی ها به كمك شبكه عصبی
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 ،"پیش بینی تقاضای قطعات يدكی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی"محمدرضا امین ناصری، بهمن رستمی تبار ،  .30

 1386، سال 1036، شماره همايشپنجمین كنفرانس بین المللی مديريت

بندی و انتخاب روش پیش بینی مناسب برای تقاضای قطعات دسته "محمدرضا امین ناصری، بهمن رستمی تبار،  .31

 1386سال 1074، شماره همايش پنجمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع ، "يدكی

پنجمین ، "فناوری نانو و اولويتهای آن در صنايع باال دستی نفت ايران"منصوره عبدی و محمدرضا امین ناصری،  .32

 1386،سال  1074شماره همايش  ،كنفرانس بین المللی مهندسی صنايع

تاثیر ناپیوستگی ها بر رفتار آبگذری توده سنگهای "ماشااله خامه چیان ، محمدرضا امین ناصری،،  ،سعیده خالصی مقدم .33

 1385سال   ،1678شماره همايش،بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین، "جیرفت -گرانوديوريتی ساختگاه سد شور

، "پیش بینی قیمت نفت با بكارگیری يك شبكه عصبی مصنوعی تلفیقی"احسان احمدی، محمدرضا امین ناصری،  .34

 1385سال ، 1433شماره همايش، چهارمین كنفرانس بین المللی مديريت

های ارائه چهارچوب مفهومی رشته مهندسی سیستم"امیر حسین حمیديان، محمدرضا امین ناصری، محمد اقدسی،  .35
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