
استفاده از الگوریتم های فرابتکاری 

 برای حل مسئله تخصیصی درجه دوم

 فنی مهندسیدانشکده 

 مهندسی صنایعگروه 

 شمال تهران دانشگاه صنایع مهندسی دکتری دانشجوی

 ملی پروژه آذران، صنعتی های سازه پروژه کنترل سرپرست

 تنی میلیون 2.4 آهن سنگ کنسانتره کارخانه احداث

 محمد امیر فاضلی

 
 دکتر اکبر عالم تبریز: استاد راهنما

 



اولویت بندی شاخص های لجستیک 

 معکوس ناب در شرکت کروز

 دانشکده فنی مهندسی

 گروه مهندسی صنایع

 کارشناس متد لجستیک در شرکت مادرایاویستا

 ندا والشجردی

 
 

 دکتر سید محمد سید حسینی:استاد راهنما 
 
 



ارائه چارچوبی جهت اریابی عملکررد  

سرااری از منررر   جمر   پلتفرم هرای  

 نوآوری باز

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه مدیریت بازرگانی

 تحلیلگر کسب و کار در صنعت فینتک

 محمدحسین مقدسی

 
 

 دکتر مهدی شیر محمدی: استاد راهنما 
 
 



تاثیر تعامل مشتری بر وفاداری برند با توجه 

به نقش های میانجی دلبستگی برند و اعتماد 

 (شرکت بیمه ایران: مورد مطالعه)مشتری 

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه مدیریت بازرگانی

 دانشجوی دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی آزاد رودهن

 آرزو هوایی

 
 

 دکتر زهره جمشیدی: استاد راهنما 

 



  بر شرکتی اجتماعی  مسئولیت  رهبری و فرهنگ تأثیر

  بر آن اثر و  شرکتی اجتماعی مسئولیت  عملکرد

  مورد  مشتری رضایت میانجی نقش با مالی عملکرد

 ایران هواپیمایی شرکت های :مطالعه

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه مدیریت بازرگانی

 هدی کریمی

 
 

 سمانه الجوردیدکتر : استاد راهنما 
 

 



کاری بر افشای کیفی در  تاثیر محافره

 گزارشات تفسیری مدیریت

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه حسابداری ومالی

 شرق  مدیر مالی اداری لیزینگ ایران و 
 با نماد ولشرق در سازمان بورس و اوراق بهادار

 امیر کناری

 
 

 دکتر مهناز مرشد زاده:  استاد راهنما 



  بازدهی بر بیرونی و درونی عوامل تاثیر

 هزینه بر مبتنی سهام انترار مورد

 تلویحی سرمایه

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه حسابداری و مدیریت مالی

مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه زیرمجموعه  
 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

 یاسمن کیا

 
 

 دکتر محمدابراهیم سماوی: استاد راهنما 



بررسی اثر احساسات سرمایه گذاران بر  

بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار  

 تهران به روش مارکوف سوئیچینگ

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه حسابداری و مالی

 شاغل در کارگزاری مفید

 لیال شعبانی رضوانی
 

 
 

 دکتر کیوان شهاب لواسانی:  استاد راهنما 



  به انگیزشی های استراتژی تاثیر بررسی

  اساس بر آموز زبان کودکان لغات یادگیری

  بنیادین نیازهای و گری تعیین خود نرریه

 روانشناختی

 دانشکده علوم انسانی

 گروه آموزش زبان انگلیسی

 مدرس زبان انگلیسی

 مهرنوش کیا
 

 
 

 دکتر نرجس سردابی: استاد راهنما 



  در تمرین ها انواع مقایسه ای ارزیابی

  در ایران دانشگاهی انگلیسی کتاب های

  بر تمرکز با آن ها بین المللی همتاهای برابر

 ارتباطی گفتمان

 دانشکده علوم انسانی

 گروه آموزش زبان انگلیسی

 مدرس زبان انگلیسی

 سمیرا محمدی
 

 
 

 امیر قاجاریهدکتر : استاد راهنما 



 کتاب :کتاب عناوین ترجمه تطبیقی تحلیل

  برای فارسی به انگلیسی شده ترجمه های

 بزرگساالن مقابل در کودکان

 دانشکده علوم انسانی

 گروه مترجمی زبان انگلیسی

 مدرس زبان انگلیسی

 زهرا تمیزی
 

 
 

 دکتر محمدامین مذهب: استاد راهنما 



رمان های خوانش پسا استعدادی از 

 منتخب ایزابل آلنده

 دانشکده علوم انسانی

 گروه ربان و ادبیات انگلیسی

علوم تحقیقات  انگلیسی دانشگاه دانشجوی دکترای ادبیات 
 مدرس زبان انگلیسی موسسه ارشاددماوند

 گلناز کریمی
 

 
 

 دکتر هدی شبرنگ: استاد راهنما 


