
 دفاع ھای دانشکده مھندسی صنايع
 محل  موضوع نام دانشجو ساعت  استاد راهنما  تاريخ

 سمعی بصری توليد ابری با خدمات و منابع توليدی فازی ناطقیمحمد  ۹   دکتر هوشمند ٢٥/١٠/٩٥
 سمعی بصری ديناميکی توسعه صنعت بيمه در ايران  مدل حقيقت طلبپيمان    ۱۳   دکتر کيانفر ٢٥/١٠/٩٥

 سمعی بصری طراحی مدلی سازگار با محيط زيست برای 
سازی شبکه زنجيره تأمين مستقيم و يکپارچه  

طور ھمزمان معکوس به

يزدان پناهمجيد   ۱۰   دکتر اشراق ٢٦/١٠/٩٥

 سمعی بصری ھا و  ارائه مدل ترکيبی براساس ديناميک سيستم
 درخت تصميم برای کاھش ريسک زنجيره

 تأمين

دورانیکيومرث  ۱۰   دکتر کيانفر ٢٧/١٠/٩٥

 سمعی بصری بھينه سازی يکپارچه جريان ترافيک ھوايی در 
 شرايط عدم قطعيت

نظریبهاره  ۱۱  رفيعیدکتر    ٢٧/١٠/٩٥

 سمعی بصری توسعه مدل تصادفی برای طراحی شبکه و 
برنامه ريزی توزيع خون در شرايط بحران با 
نظر گرفتن عدم قطعيت در عرضه و تقاضا در

اله ياریياسين  ۱۳   دکتر حجی ٢٧/١٠/٩٥

 سمعی بصری مالی در زنجيره تامين با  - ارائه مدل موجودی
در نظر گرفتن تاخير در پرداخت ھا

معصومیمحمد  ۱۴  حجیدکتر    ٢٧/١٠/٩٥

 سمعی بصری ئه رويکردی جھت بھينه سازی جھت تابش ارا
و نقشه  در پرتو درمانی با شدت تنظيم شده

٢٩/١٠/٩۵ دکتر نجفی   مهسا فريد مهر

اورش تحليل اثربخشی پياده سازی مديريت دانش بر  
مطالعه موردی_ بھره وری سازمانی   

٢٨/١٠/٩۵ دکتر مصطفوی ۱۳:۳۰ اسداله رضايی

 شورا توسعه الگوريتم مبتنی بر ھوش مصنوعی برای 
تشخيص و پيش بينی خرابی ھا

چناريانمحمد  ۱۳   دکتر هوشمند ٢٧/١٠/٩٥

بھبود مدل ھای تخمين ھزينه توسعه محصول با  سمعی بصری
 استفاده از تئوری طراحی بديھی گرا

٢٨/١٠/٩۵ دکتر هوشمند ۱۳:۳۰ بهنام افطاری

٣اتاق    طراحی شبکه تامين سه سطحی با استفاده از  
 انبارھای متقاطع در حالت چند کااليی

٢٨/١٠/٩۵ دکتر اکبری ۱۴ نرگس شکيب

 
  ٣تاق ا

مسأله مکان يابی و تخصيص ھاب در حالت 
چند دوره ای با در نظر گرفتن روش ھای حمل 

 نقل ناھمگون و

٢٧/١٠/٩۵ دکتر اکبری ۱۳:۳۰ زهرا صادقی

بھينه سازی خدمات در يک شبکه ی عرضه ی  سمعی بصری
ابری با در نظر گرفتن ھزينه ی کل عمليات 

 اجرايی ابری ھای

٢٩/١٠/٩۵ دکتر فتاحی ۱۰ زهرا اسدی

توسعه مسئله شبکه تحريم بيشترين جريان جھت  شورا
 کاھش توزيع مواد مخدر

 ۱۴ زيبا جبار زارع  دکتر نجفی ٢٧/١٠/٩٥

عشقیدکتر  ۱۵:۳۰ عليرضا طالعی تعويض کليه کاربرد برنامه ريزی رياضی در مساله سمعی بصری  ٢٩/١٠/٩۵

 


