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 تحصیالت: -2
 موسسه مدرك تاريخ فارغ التحصیلي
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 دیپلم )ریاضی فیزیك( 
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 دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه صنعتی شریف

 انگلستان -دانشگاه بیرمنگام

        

 تجارب كاري: -3
 (.1369شهریور  -1366گروه مهندسی صنایع، حوزه کنترل کیفیت )مهر  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، -

 تاکنون(-1375و دی 1372مرداد  - 1369دانشگاه یزد، دانشكده مهندسی صنایع )شهریور  -

 

 موضوعات تدريس و تحقیق: -4
 کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت -

 و سیستمهای ارزیابی عملكرد بهره وری -

 مدیریت دانشمدیریت تكنولوژی و  -

 تحلیل سیستمها -

 

 :افتخارات -5
 در رشته مهندسی صنایع, گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها 68-69رتبه اول آزمون اعزام به خارج دکترا در سال تحصیلی  -

 1379عضو هیات علمی برجستة دانشگاه یزد در سال  -

 79-80پژوهشگر تالشگر )رتبة دوم( دانشگاه یزد در سال تحصیلی  -

 .1379 دی به مرتبه دانشیاری،ارتقاء  -

 1394مهندسی فرهنگستان علوم،  گروه علوم مدعو همكار -

 95انتخاب بعنوان یكی از پنجاه دانش آموخته برگزیده دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت  -

 .95ارتقاء به مرتبه استادی، اسفند  -

 .99انتخاب بعنوان استاد نمونه کشوری، اردیبهشت  -

 

 برجسته:اقدامات  -6
  1376، (دانش بنیان) تاسیس شرکت سامان آوران توسعه -

 1380راه اندازی پارک علم و فناوری یزد،  -
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 1382طراحی و اجرای ایده تبدیل کارخانه قدیمی اقبال یزد به مرکز فناوری اقبال،  -

 1382طراحی و اجرای جشنواره ایده های برتر در پارک علم و فناوری یزد،  -

 1384اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، راه  -

 1386موسسه آموزش عالی امام جواد )ع(،  راه اندازی -

 1386راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد،  -

 1388راه اندازی مرکز پژوهشی کیفیت و بهره وری دانشگاه یزد،  -

 1396راه اندازی پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه یزد،  -

 1396طراحی و ایجاد کانونهای تفكر دانشگاه یزد،  -

 1397ارائه طرح فرصت کاری دانشجویان،  -

 1399نیرو،  وزارت طراحی زیست بوم نوآوری -

 

 مسؤلیتها: -7
 (1372شهریور  -1370مسؤل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد )اسفند  -
 (1378مهر  -1375)بهمن سرپرست دانشكده و مدیر گروه صنایع دانشگاه یزد  -
 (1380خرداد  -1375عضو شورای تحقیق و تكنولوژی استان یزد )اسفند  -
 (1379بهمن  -1377معاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد )مهر  -
 (80شهریور  -78مسئول پیگیری ایجاد شهرک تحقیقاتی در استان یزد )اسفند  -
 (1380خرداد  -1378پژوهش و فناوری استان یزد )مرداد مسوول کمیته صنعت و معدن شورای  -
 (81آذر  -1379رییس مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد )بهمن  -
 (81مهر  -1380معاون پژوهشی پارک تحقیقاتی استان یزد )آبان  -
 (86 -81 رییس هیات مدیره انجمن تحقیق و توسعه و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد )شهریور -
 (86مرداد -81یزد )مهر  فناوریپارک علم و  رییس -
 ( 86-81عضو شورای راهبردی فناوری ارتباطات و اطالعات استان یزد )بهمن  -
 ( 85-82عضو کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان یزد )آذر  -
 ( 85-82عضو کمیته فنی و مهندسی هیات ممیزه دانشگاههای منطقه جنوب شرق )بهمن  -
 (86 -83عضو کمیته تخصصی فناوری کشور )اردیبهشت  -
 ( 85-83عضو شورای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران )آذر  -
 ( 89تیر  -85عضو هیات ممیزه دانشگاه یزد )فروردین -
- .President of West Asia Division, International Association of Science Parks (IASP), Sept. 2006-2008  

 ( 1393-1390رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد و عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )دی  -
 (1392 -1388رییس موسسه آموزش عالی امام جواد )ع( یزد ) -
 (1398خرداد  -1392رییس دانشگاه یزد )دی  -
 ( -93 یزد )دی استان تیریمد توسعه یراهبر یشورا عضو -
 (98خرداد  -94دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری، و نوآوری و نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در استان یزد )بهمن  -
 (98خرداد  -95ایران و مجارستان )دی رییس کارگروه همكاریهای علمی  -
 (96بهمن  -95 )بهمن جمهور سییر یفناور و یعلم معاونت انیبن دانش یشرکتها یابیارز کارگروه عضو -
 ( -95عضو هیات امنای منطقه چهار فناوری )اسفند  -
 ( -97تحقیقات و فناوری )خرداد  علوم وزارت ینوآور و یفناور امور توسعه و یراهبر کارگروه عضو -
 (1400مهر -98معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو )خرداد  -
 (1400آبان -98رییس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ولیعصر رفسنجان )آذر  -
 ( -1400عضو اتاق فكر سیاستگذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری )آبان  -
 (  -1400پارک علم و فناوری یزد )دی عضو شورای  -
 
 انجام شده/در دست اجرا: يپروژه هاي تحقیقات -8

 رديف پروژه عنوان طرف قرارداد
 شورای پژوهشهای علمی کشور

 دانشگاه یزد
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 ادارة کل صنایع استان یزد
 ادارة کل صنایع استان یزد

 و فناوریوزارت علوم، تحقیقات 

 ارزیابی فنی واقتصادی تولید اتومبیل برقی در ایران
 دردانشگاه یزد هااجرای سیستم پیشنهاد

 ارزیابی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت 
 بررسی جایگاه کنترل کیفیت در صنایع فلزی استان یزد

 بررسی نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی استان یزد
 طراحی سیستم ارزیابی پژوهشی
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شورای عالی انقالب فرهنگی
 شورای عالی انقالب فرهنگی
 شرکت توزیع برق استان یزد
 شرکت توزیع برق استان یزد

 شرکت برق منطقه ای استان یزد
 شرکت توزیع برق استان یزد

 پارک علم و فناوری استان یزد
 شهید قندیشرکت 

 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
 

 مطالعات طرح جامع پارک تحقیقاتی یزد و اجرای زیرساختهای آن
 استقرار نظام ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی در دانشگاه یزد

 های فرهنگیتدوین مبانی ارزیابی عملكرد سازمان
 تعیین چگونگی مهندسی مجدد کالن فرآیندهای مدیریت فرهنگی کشور

 بهبنه نیروگاههای نامتمرکز در استان یزد مكان یابی
 بهبود کیفیت  هایبندی پروژهارائه مدل جهت اولویت

 اقتصادی تولید و تامین برق در استان یزد-مطالعه جامع فنی
 تدوین استراتژی تحقیقات شرکت توزیع برق استان یزد

 ریلم و فناوبرای بهبود عملكرد شرکت های پارک ع "مداخله ی مثبت"استفاده از روش 
 برنامه ریزی استراتژیك شرکت شهید قندی

 دیاقتصا و افزوده ارزش ارتقاء جهت مناسب صنعتی تولیدی واحدهای احداث یامكانسنج
 استخراجی و معدنی عملیات نمودن
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 تالیفات: -9

 تالیف/ترجمه كتاب:
 .1370 –جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  - "کنترل کیفیت: سیستم، سازماندهی و روشهای آماری" محمد صالح، اولیاء،مقدس،  سیدمحمود و  -1
 . 1377)جلد اول و دوم(  1371 -دانشگاه یزد  -) ترجمه(  "احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت" اولیاء، محمد صالح، -2
 1379 -کار آفرینان بصیر - "هادهاآشنائی با نظام پیشن"و امین، محمد  اولیاء، محمد صالح -3

 .1388)ترجمه(، جهاد دانشگاهی،  "استراتژیكطراحی و اجرای برنامه "آفرین،، خوانو ا اولیاء، محمد صالح -4
 .1389)تالیف(، نص،  "آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملكرد"، مدرسی، سید ناصر، بهجت، محسن، و شهوازیان، سالله، اولیاء، محمد صالح -5
 .1390آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت )تالیف(، دانشگاه یزد، و شیشه بری، داود،  اولیاء، محمدصالح -6

 :پژوهشي مقاله در مجالت علمي
 .1375 - 32و  31 -مجله دانش مدیریت شماره  -مدیریت کیفیت در بخش آموزش ، یك دیدگاه صنعتی  اولیاء، محمد صالح، -1
 . 27-48فحة ، ص1378،  18و جایگاه آن در آموزش عالی، فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شمارة   )TQM(مدیریت کیفیت جامع  ،اولیاء، محمد صالح -2
سال سوم، شماره ، یریت ایرانفصلنامه علوم مدبا استفاده از سیستمهای دینامیكی،  EFQM؛ کیانی، بهداد؛ نقندریان، کاظم؛ تحلیل مدل تعالی اولیاء، محمد صالحدهقانی سریزدی، محمد؛  -3

 .65-82، صفحه 87، زمستان 12
، 1388، 53شماره  ،یعال موزشآ در یزیر برنامه و پژوهش فصلنامه ،یعال آموزش موسسات در تیفیک تیریمد مجدد یمهندس رضا، ،یجمال و ،محمدصالح اء،یاول در،یدحی،سینیرفخرالدیم -4

 .131-157صفحه 
، پاییز و زمستان 4رگانی، سال دوم شماره ، کاوشهای مدیریت بازISM، میرغفوری، سید حبیب ا..، و شهوازیان، سالله، تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل صالحاولیاء، محمد  -5

 .106تا  92، صفحه 89
 زمستان ،2 شماره ،28-1 دورهیف، نگهداری و تعمیرات، مجله شر به منظور افزایش همزمان اثربخشی و کارایی در فرایند RCMبهره گیری از رویكرد زارع، ، حسینی نسب، اولیاءراشدی،  -6

 .140-133 صفحه ،1391
 بهار ،49شماره سیزدهم،  سال، کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمند سازی مدیران بخش صنعت، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، اولیاء، محمد صالحبنادکوکی، محمد رضا وزارع  -7

 .88تا  71صفحه  ، 1390
ابستان ، ت50شماره  سال سیزدهم، مهندسی ایران،، جایگاه علمی کشور ایران: مطالعه موردی پژوهشهای مهندسی صنایع، فصلنامه آموزش اولیاء، محمد صالحزارع بنادکوکی، محمد رضا و  -8

 .122تا  105صفحه ،  1390
ابی نوین، سال اول شماره سوم، پاییز و ؛ و رنجبریان، بهرام، تحلیل شبكه ای اقدامات استراتژیك بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت، تحقیقات بازاریاولیاء, محمد صالحدانشیان، فاطمه؛  -9

 .192-165، صفحه 1390زمستان
، مدیریت تولید و IPAبا رویكرد  PCFس ، اولویت بندی فرایندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پاالیش نفت اصفهان بر اسااولیاء، محمد صالحبهمنش، رضا؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ و  -10

 .64-39، صفحه 1391، بهار و تابستان 1، شماره 3عملیات، دوره 
، شهریور 2، شماره 23جلد یت تولید، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیر، DEAو  QFD، تنها؛ ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای اولیاءزارع،  -11

 .186-176، ص. 91
 .145-115، ص 91، پاییز 27اره فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شمرد دانشگاهها، جعفری، زارع، ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملك اولیاء، اخوان، -12
 دورهژوهشی شریف، مجله علمی پ و منتظری هدش، نرگس، پیش بینی روند پژوهشهای مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سریهای زمانی، اولیاء، محمد صالحزارع بنادکوکی، محمد رضا،  -13

 .100-87 صفحه ،1392 بهار ،1 شماره ،29-1
 هفتم، سالژوهش در نظامهای آموزشی، پ، ؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ جعفری، مصطفی؛ تاثیر قابلیتهای سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملكرد دانشگاههااولیاء، محمد صالحاخوان، آفرین؛ -14

 . 77-53، ص 1392 بهار  ،20 شماره
 .104-87 ص  ،29 زییپا ،31 مارهش م،شته سال ران،یا تیریمد علوم فصلنامه ران،یا یدولت یهادانشگاه در دانش تیریمد یندهایفرا بر دانش تیریمد یراهبردها ریتاث ،اءیاول ،اخوان -15

، 93، بهار و تابستان 8ات، شماره تولید و عملیبكارگیری سیستمهای دینامیكی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان، مدیریت   اولیاء، محمد صالح،دهقانی سریزدی، محمد؛  -16
 .52-39صفحه 

، زمستان 2,1، شماره  31دوره ، زارع، فالح نژاد، بكارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختالط بلوک بتنی سبك، مجله علمی پژوهشی شریفشاکوهی، ، اولیاء -17

 .133-125، صفحه 94
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، 2,2، شماره 31دوره  ف،یشر یوهشپژ یعلم مجله، یا مرحله دو فرآیندهای در یافته تعمیم خطی الگوهای بكارگیری با ای جمله دو خروجی متغیر پایش، امیری، درودیان، عسكری، اولیاء -18

 .71-61، صفحه 94زمستان 

 .131 -95ص ، 1394 بهار ، 65 مارهش هفدهم، سال ران،یا یمهندس آموزش فصلنامه، انتقادی رویكرد یك: دانشگاهها بندی رتبه نظامهای بررسی ،یلطف ،اءیاول زاد، وحدت ،یبنادکوک زارع -19

، پاییز 3ت علم و فناوری، سال هشتم، شماره ، سیاسیفرادست اسناد منظـر از ـرانیا ی هـا دانشـگاه بنـدی رتبه بر مؤثر ارهاییمع استخراج و یبررس، لطفی، اولیاءزارع بنادکوکی، وحدت زاد،  -20

 .87-55، ص 95

 زمستان ،72 مارهش هجدهم، سال ران،یا یمهندس آموزش فصلنامه ی،مهندس موضوعات یعلم بروندادهای اساس بر رانیا دانشگاههای بندی رتبه ،یلطف اء،یاول زاد، وحدت ،یبنادکوک زارع -21

 .130-119 ص ،1395

، زمستان 2-2، شماره 1-32وره د ف،یشر یپژوهش یعلم مجلهی، آرمان یزیر برنامه و تیفیک عملكرد سروکوال،گسترش یها مدل از یبیترک با خدمات تیفیک یساز نهیبه ،اولیاءی، انیسا -22

 .63-57، ص. 95

 آزاد دانشگاه یبدن تیترب یها نشكده دا در آن یالگو یطراح و یآموزش خدمات تیفیک یابیرزا محمدصالح، ا،یاول و رضایعل فرد، انیپو و دهیفر ،ییگنجو اشرف و نینوش ،یزدی یعبدل -23

 .120-99، ص. 1395، پاییز و زمستان 16، شماره 8، دوره یاسالم

، شماره 1، شماره 20ع رسانی، دوره ی، آسیب شناسی نظامهای رتبه بندی دانشگاهها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور، کتابداری و اطاللطف ،اءیاول زاد، وحدت ،یبنادکوک زارع -24

 . 87-52ص. ، 96، بهار 77پیاپی 

 .121-113، ص. 69، تابستان 1/1، شماره 33-1دوره ، فیشر یپژوهش یعلم مجله، پسرو نیتام رهیزنج یموجود تیریمد در مشارکت یاحتمال یمدلساز، اءیاول زارع، موبد، -25

 .118-97ص.  ،96تابستان  سال شانزدهم،به منظور اولویت بندی پروژه های حاصل از خودارزیابی، مدیریت فردا،   BSCبه سمت   EFQM، ابویی، دمرچی، الگوریتم حرکت از اولیاء -26

، 96، پاییز 1ره ، شما33دوره  ،اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامه ی،سنجعلم یهاشاخص از استفاده با رانیا یهادانشگاه یبندرتبه بر یلیتحلی، لطف ،اءیاول ،یبنادکوک زارع زاد، وحدت -27

 .162-119ص. 

 شماره ،34,1 دورهپژوهشی شریف،  و برنامه ریزی آرمانی )مطالعه موردی: دانشگاه یزد(، مجله علمی DEA، لطفی، بودجه ریزی دانشكده های یك دانشگاه با ترکیبی از مدلهای اولیاء سرپناهی، -28

 .127-117 .ص ،1397 تابستان و بهار ،1,2

 تیریمد و عیصنا یمهندس، (ANP) یا شبكه لیتحل ندیفرآ و یفاز یدلف روش از استفاده با یفناور یساز یتجار تیموفق بر موثر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا، انیبندر مقدم، یزدی ،اءیاول -29

 .106-89 صفحه، 1397 زمستان و زییپا، 2,2 شماره ،34,1 دورهشریف، 

 ،1398 بهار ،1 شماره ،16 دوره ل،نق و حمل پژوهشنامه ،(زدی استان آهن راه سازمان: موردمطالعه) ها سازمان در یساختار یها هیسرما یریگ اندازه یبرا یمدل هیارا بهنام، ی،میسل ،اءیاول -30

 .357-347 صفحه

نایع و مدیریت شریف، ص، مهندسی اطالعات یفناور صنعت یمورد مطالعه- شرکت عملكرد بر یمشتر دانش و دانش یگذار هیسرما یاستهایس اثرات یبررس، عیسایی، ابویی، اولیاءبیدگلی،  -31

 .178-165 صفحه، 1398 زمستان و زییپا، 2,2 شماره ،36,1 دوره

 36 ;1399، اطالعات دیریتم و پردازش پژوهشنامه ستم،یس یشناس ییایپو كردیرو با شرکت عملكرد و دیجد محصول توسعه بر یمشتر دانش ریتاث یمدلسازابویی،  عیسایی، اء،یاولبیدگلی،  -32

(1: )155-180. 

-63 صفحه ،1399 تابستان ، 2 مارهش ،10 دوره ،تحقیقات بازاریابی نوین، ادیبنداده ةینظر از استفاده با شرکت عملكرد بر یمشتر دانش یاثرگذار مدل یطراح ،ییابو ،ییسایع اء،یاول ،یدگلیب -33

84 . 

 دوره ف،یشر یوهشپژ یعلم مجله ،(زدی دانشگاه یمهندس و یفن سیپرد:یمورد یمطالعه) یزمان پنجره كردیرو با ایپو یبندرتبه یبرا سیتاپس مدل یتوسعه ،اءیاول ،زارع یخادم ی،آزاد -34

 .35-27. ص ،1400 تابستان ،1 شماره ،37,1

 هینشر، (زدی استان یمایس: یمورد عهمطال) رسانه نفوذ شیافزا یراهكارها یبند تیاولو و ییشناسا هدف با مخاطبان و ها برنامه توأم یبند خوشه ،یبر شهیش ا،یاول ،یمیمق زارع، یخادم -35

 چاپ.، پذیرش برای اتیعمل در قیتحق و یریگ میتصم

 یرندهیادگی یهاعامل اساس بر رانیا برق بازار عامل بر یمبتن یسازهیشب'(. 1400. )یعل محمد, زاد وحدت, صالح محمد, اءیاول, نیحس محمد, یصدرآباد ییرضا, ییحی, یمهرجرد زارع -36

 پذیرش برای چاپ. ،تیریمد و عیصنا یمهندس, 'یشرط خطر معرض در ارزش یسنجه و یتیتقو یریادگی از استفاده با زیگرسكیر

 

 مقاله در مجالت علمي ترويجي:
 .22-19، صفحه 83، زمستان 1؛ مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری، رشد فناوری، شماره اولیاء، محمدصالح -1

 شماره ،یصنعت یتكنولوژ توسعه صلنامهف محصول، یفن الزامات ینسب تیاهم یبند رتبه و یابیارز یبرا یقیتلف كردیرو كی ر،یام ،یدرودزن تنها و ؛صالح محمد اء،یاول ؛ییحی ،یمهرجرد زارع -2

 .85-71 صفحه ،89 زمستان شانزده،

تا  3صفحه  ،1390، تابستان 27م، شماره شكوهی، تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری، رشد فناوری، سال هفت اولیاء،ساالری، پورسراجیان،  -3
9. 

 .89تا  97، صفحه  1390تابستان  ، بهار و48، جایگاه ایران در تولیدات علمی مهندسی، مجله رهیافت، شماره اولیاء، محمد صالحزارع بنادکوکی، محمد رضا و  -4
 .88-82، ص 91، پاییز 31، فصلنامه سرامیك ایران، شماره ایران سرامیك و کاشی لعاب، صنعت راه نقشه، صالح محمد اولیاء،، محسن و امینیان خواجه -5
 آموزش مؤسسه موردی مطالعه یالع آموزش مراکز و هها دانشگا در دانش یگذار اشتراک به موانع یبند تیاولو و نییع، تمژگان ،آبادی علی سلطانیو , محمدصالح ء،اولیا, داریوش ،پورسراجیان -6

 .43 تا 34 صفحه ،1392بهار ،34 شماره م،نه سال ،یفناور رشد، (ع) جواد امام عالی
 .115-105 ، صفحه1393، 48، الگویی مفهومی برای ابعاد کیفیت خدمات پلیس، توسعه سازمانی پلیس، شماره اولیاء، محمدصالح -7
 رشد، یزد فناوری و علم پارک در رمستق موسسات عملكرد بهبود های ظرفیت شناسایی در مثبت تمایز رویكرد از استفاده و معرفی، زارع، حاجی غالم سریزدی، شكوهی، پورسراجیان، اولیاء -8

 .24 تا 14 صفحه ،1393بهار ، 38 شماره هم،د سال ،یفناور

 شرکت: یمورد مطالعه) PMSB كردیرو و یمصنوع یعصب شبكه روش از استفاده با انیبن دانش یها شرکت یها چالش یبند دسته و ییشناسا، خادمی زارع، اولیاء قلی پور، وحدت زاد، -9

 .60تا 51، صفحه 94، پاییز 44، شماره 11 سال ، رشد فناوری،(زدی انیبن دانش یها

 .74-61 صفحه ،1396 اربه نه، و ستیب ،15 دوره ر بانكها، توسعه تكنولوژی صنعتی،موثر بر شكل گیری سرمایه ساختاری د، سلیمی، شناسایی و ارزیابی عوامل اولیاء بهنام، -10
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 :ي داخليمقاله در كنفرانسها 
 ، تهران. 77مهر28تا  26،فیتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت کی، برای ارتقاء کیفیت محصوالت در کارخانجات مواد غذایی QFDو اعرابی، محمد حسین، استفاده از  محمد صالحاولیاء،  -1

 ، تهران.79بان آ 10-8، ین المللی مدیریت کیفیتدر یك دانشگاه، دومین کنفرانس ب TQMاولین گام جهت استقرار  -و امین، محمد، اجرای نظام پیشنهادها اولیاء، محمد صالح -2

 .، تهران1380اردیبهشت  12-11، یش ملی انرژی ایران، مقایسه مصرف انرژی در ماشینهای برقی و فسیلی، سومین همااولیاء، محمد صالحصادقیه، احمد و  -3
دیماه  ی توسعه و ترویج استاندارد،کزار مرتضی، ارزیابی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت در واحدهای صنعتی و خدماتی، دومین کنفرانس ملو سهیلی نیا، ابوالقاسم و خا اولیاء، محمد صالح -4

 ، تهران.1380
 ، تهران.1380دیماه  د،ی توسعه و ترویج استانداریك مطالعة موردی، دومین کنفرانس مل -، هزینه های کیفیت و نقش آن در بهسازی مستمراولیاء، محمد صالحمهدی پور، علی اکبر و  -5
، 1380آذر  ایع نساجی،جهت بهبود کیفیت پارچه های فاستونی، اولین همایش مدیریت در صن QFDو آیت اللهی، عباس و طباطبایی، سید محمود، استفاده از تكنیك  اولیاء، محمد صالح -6

 تهران.

 ، یزد.1381جایگاه کنترل کیفیت در صنایع نساجی استان یزد، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، خرداد ، بررسی اولیاء، محمدصالحشرافت، حمیدرضا و  -7
 ، یزد.1381، کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی ترکیب آهار، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، خرداد اولیاء، محمدصالحشرافت، حمیدرضا و  -8
 ، یزد.81بهمن  30و92، ارایه و اجرای مدلی برای برنامه ریزی استراتژیك در دانشگاهها، دومین کنفرانس مهندسی صنایع، اولیاء، محمدصالح،و اخوان، آفرین، سیروس، کاوه محمد -9

 ، یزد. 81 بهمن 30و29ع، و امین.محمد، ارزیابی میزان رضایت و سطح مشارکت کارکنان دانشگاه یزد، دومین کنفرانس مهندسی صنای مرتضی ، و خاکزار اولیاء، محمد صالح -10

و تحقیقاتی، دانشگاه  و نقش آن در تجدید ساختار آموزش عالی، چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاهها و مراکز علمی )IT، فناوری اطالعات )اولیاء، محمد صالحوحدت، محمدعلی و  -11
 .1381صنعتی اصفهان، بهمن 

 . 8213قیاس در توسعه پارکهای علم و فناوری، اولین کارگاه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، اصفهان، و اختیاری، اسفندیار، انتخاب م اولیاء، محمد صالح -12

 ، شیراز.82هر م 9-8و شرافت، ابولفضل، تعیین اولویتهای پژوهشی در صنعت با تحلیل مشكالت عمومی صنعت، همایش ملی صنعت، آموزش، پژوهش و دانشگاه،  اولیاء، محمد صالح -13
 تهران. ،83نفرانس بین المللی مدیریت، دی , امین, محمد, و خاکزار مرتضی, استفاده از جوایز کیفیتی برای ارزیابی واحدهای پژوهشی, دومین کء، محمد صالحاولیا -14
 . تهران ،83بهمن  توسعه پایدار،زش عالی و , امین, محمد, و خاکزار مرتضی, طراحی یك سیستم ارزیابی برای واحدهای پژوهشی, کنفرانس آمواولیاء، محمد صالح -15
ی پارکها و مراکز رشد علم و فناور دومین همایش ر مستقر در پارکهای علم و فناوری،به شرکتهای فناو  VC, و شكوهی, شهرام, مدلی برای ارائه خدمات اولیاء، محمد صالحاختیاری, اسفندیار,  -16

 مشهد. ،83اسفند  13-11ایران، 
 ران.ته ،84ت شاردیبه 29-28ملی مدیریت عملكرد، دومین کنفرانسری عملكرد سازمانی در دانشگاهها، سی سید ناصر, مروری بر اندازه گی, و مدراولیاء، محمد صالح -17
 تهران. ،84آذر  2-1سعه، نجمین همایش مراکز تحقیق و تو, و اختیاری, اسفندیار, یك مدل اجرایی برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور, پاولیاء، محمد صالحشكوهی, شهرام,  -18
 ، تهران.3851تیر  27-26، بكارگیری روشهای ارتقاء کیفیت در مجتمع صنعتی غدیر یزد، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، اولیاء، محمد صالحشیشه بری، داود و  -19
 .تهران ،85 آذر 5 مسئله، حل یكهایتكن و هایاستراتژ یالملل نیب کنفرانس ار،بكارگیری شش سیگما در توسعه نرم افز ،اولیاء، محمد صالحبخشی, مهدیه, و  -20
 .تهران ،85 آذر 5 مسئله، حل یكهایتكن و هایاستراتژ یالملل نیب کنفرانسن, مبتنی بر هزینه در پاالیشگاه سرخو FMEAاستقرار  ,اولیاء، محمد صالح داوودی نژاد, رسول و -21
 ،85 آذر 5 مسئله، حل یكهایتكن و هایاستراتژ یالملل نیب کنفرانس ،تیمطالعه اثرات خواسته ها و سالیق مشتری در طراحی صنع ،یاسمن ،و خداداده ,اولیاء، محمد صالحالنچری, نرگس,  -22

 .تهران
 مسئله، حل یكهایتكن و هایاستراتژ یالملل نیب ،کنفرانس(یمورد مطالعه كی)گمایس شش كردیرو کمك به خودرو المپ دیتول ندیفرآ عاتیضا زانیم ،کاهشصالح محمد ،ءایاول و صادق ،یباقر -23

 .تهران، 85آذر  5
ن کنفرانس ملی مهندسی پنجمی ،QFD-Fuzzyاولویت بندی اقدامات استراتژیك سازمانهای مشتری محور با کاربرد  ؛ صادقیه, احمد؛محمد صالحء, ایاول؛ خادمی زارع, حسن؛مهناز, زارعی -24

 تهران., 86تیر  21-20صنایع, 
درشرکت برق AHPاز تكنیك  و با استفاده EFQMارزیابی،تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبودبر اساس مدل تعالی  ،محمد صالح ،اولیاء؛جمال ،حسینی عزآبادی، محمد؛ سریزدیدهقانی  -25

 تهران. ،86تیر  21-20منطقه ای یزد،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع،

مین کنفرانس بین المللی ، ششMADM؛ میرغفوری، سید حبیب ا..؛ طراحی مدل ارزیابی عملكرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویكرد اولیاء، محمد صالحشهوازیان، سالله؛  -26
 ، تهران.87 دی 2تا  آذر 30مدیریت، 

 2 تا آذر 30 ت،یریمد یلمللا نیب کنفرانس نیششم ،یكینامید یستمهایس از استفاده با EFQM مدل لیتحل کاظم، ان،ینقندر و بهداد ،یانیک و صالح محمد اء،یاول و محمد ،یزدیسر یدهقان -27
 .تهران ،87 ید

 ، تهران.87کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، بهمن ، تحلیل و بكارگیری مدل کانو در تامین رضایت ارباب رجوع، اولیاء، محمد صالحشفیعی، میثم و  -28

 ، تهران.87بهمن  30-29طات، ، نقش فناوری اطالعات در استقرار سیستم مدیریت دانش، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتبا اولیاء، محمد صالحزارعی، مهناز و  -29

-29ی اطالعات و ارتباطات، ای خدماتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناور،طراحی و اجرای مدیریت دانش در قالب عوامل کلیدی در سازمان هاولیاء، محمدصالحاخوان، آفرین و   -30
 ، تهران.87بهمن  30

ششمین ، "تهای مخابراتی استانیمورد کاوی: شرک"AHPارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تكنیك و زارع مهرجردی، یحیی، اولیاء، محمد صالح ؛علیاسفیدانی، -31
 ، تهران.87 اسفند 1تا  بهمن 30کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 



 14از  7صفحه  1400دکتر اولیاء، آخرین ویرایش دی 

 30لمللی مهندسی صنایع، اششمین کنفرانس بین و متغیرهای فازی؛  QFD-AHPبا کاربرد  تحقق مشتری مداری در تلفن همراه اول اولیاء، محمد صالح،خادمی زارع، حسن؛ زارعی، مهناز؛  -32
 .، تهران87 اسفند 1تا  بهمن

المللی نظام  ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینProcurement Management Challenges in Petrochemical Projects of Iran، اولیاء، محمد صالحوفایی، محمد و  -33
 ، تهران.87تامین و تدارکات کاال و خدمات، بهمن 

 ، تهران.1388اردیبهشت  23-22، 1404کنفرانس آموزش مهندسی در ، مدیریت دانش در دانشگاه هاچارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های ، اولیاء اخوان، -34

کنفرانس ملی خالقیت  با هدف افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر استان یزد، دومینFMEA، به کارگیری هفت ابزار مقدماتی کیفیت و تكنیك اولیاء، محمد صالح شیشه بری، داود، -35
 ، تهران.88و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، آبان  TRIZشناسی، 

 ، تهران.88آذر  30-28، الگوی بهبود کیفیت خدمات در موسسات آموزش عالی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اولیاء، محمد صالحجمالی، رضا و  -36

 .، تهران88ذر ن، آ، یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ایرا AHPبا رویكرد  ، سنجش بهره وری راه آهناولیاء، محمد صالحبختیاری، فاطمه؛ وحدت، محمد علی؛ و  -37
 ، تهران.88، آذر RCM، حسینی نسب، زارع،  بومی سازی رویكردهای نوین نگهداری و تعمیرات در ایران، نخستین همایش ملی  اولیاء راشدی، -38

 ، تهران.1388آذر  25-24، سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، در سازمانها TQM اجرای موفقنقش توانمندسازی کارکنان در ، اولیاءزارع بنادکوکی،  -39

(، نظور افزایش همزمان اثر بخشی و کارایی در فرایند نگهداری و تعمیرات )مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعیارائه رویكردی تلفیقی به م، حسینی نسب، زارع، اولیاء راشدی، -40
 ، تهران.89خرداد  19-18، انس ملی نگهداری وتعمیراتششمین کنفر

 ، اصفهان.89مهر  51و  14، ، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعبكارگیری سیستمهای دینامیكی جهت تحلیل تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان، اولیاء، سریزدی دهقانی -41

 ، اصفهان.89مهر  15و  14هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بررسی روند پژوهشهای مهندسی صنایع، ، المدرسی، اولیاء، زارع بنادکوکی -42

دومین ، بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه فكری سازمانی و میزان تاثیر آنها بر دستیابی سازمان به چابكی؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم؛ اولیاء، محمد صالحزنجیرچی، سید محمود؛  -43
 ، تهران.1389مهر  15و14، کنفرانس بین المللی مدیریتسرمایه فكری

، مطالعه موردی )صنایعكاشیو سرامیك( DEA,QFDارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای ، امیرتنها درودزنی؛ محمدصالحء، اولیا؛ یحیی،زارع مهرجردی -44
 تهران. ،89آبان  18و  17، مدیریتتكنولوژیچهارمین کنفرانس 

 ، تهران.89آذر  23و22ی ایران، و، علیزاده، خادمی زارع؛ استفاده از داده کاوی برای تعیین استراتژیهای بازاریابی فروش اینترنتی بلیط قطار، چهارمین کنفرانس داده کااولیاءعباسی،  -45

، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك و PCF؛ بهمنش، رضا؛ ارائه اهداف استراتژیك مدیریت سرمایه انسانی شرکت نفت اصفهان طبق محمدصالح، ءاولیا؛ یحیی،زارع مهرجردی -46
 ، تهران.89دی  20و  19عملكرد، 

 روگاهین آلستوم یواحدها یبرداره بهر ندیفرآ یگمایس سطح به توجه با یاثربخش و ییکارا شیافزا منظور به یراهكار ارائه ،ییحی ،یمهرجرد زارع و صالحمحمد ءا،یاول و محمدرضا زاده، یخضر -47
 .تهران، 1389 برق، یالملل نیب کنفرانس نیپنجم و ستیب زد،ی یبیترک كلیس روگاهین در یمورد مطالعه FMEAیمتدولوژ از استفاده با

اردیبهشت  7،"فیت در نظام دانشگاهیارزیابی کی"،پنجمین همایش مطالعه موردی دانشگاه یزد  ABETارزیابی و اعتبار سنجی رشته های مهندسی با استفاده از مدل ، برهان پناه، رادپور، اولیاء -48
 ، تهران.1390

 ، اصفهان.90آبان  11و10هندسی، یك مطالعه تطبیقی، دومین کنفرانس آموزش م-، و وحدت زاد، برنامه درسی مهندسی صنایعاولیاءزارع بنادکوکی،  -49

ی متوازن، چهارمین کنفرانس مهندسی ، حسینی نسب، شناسایی معیارهای ارزیابی استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال در سازمان صدا و سیما با رویكرد کارت امتیازاولیاءحبوباتی، وحدت زاد،  -50
 ، تهران.90آذر  1آبان تا  29رسانه، 

 ، تهران.90آذر 10یت، مهرجردی، و جعفری؛ استراتژیها، عوامل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملكرد دانشگاهها، نهمین کنفرانس بین المللی مدیر ، زارعاولیاءاخوان،  -51

رانس ملی رویكرد سیستمی، دی دینامیكی، اولین کنف مهایسیست بكارگیزی با سازمانی تعالی بز دانش مدیزیت تأثیزات سریزدی، تحلیل دهقانی عزآبادی، ، حسینیاولیاء نورالسناء، جعفری، -52
 ، شیراز.1390

 ، تهران.1390همن ب 26و  25، نورالسناء، جعفری، حسینی عزآبادی، دهقانی سریزدی، تحلیل مدیریت دانش با رویكرد پویایی های سیستم، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش، اولیاء -53

 ، تهران.1391آذر  9دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ، شكوهی، کفیل الناس، مطالعاتی در اولویت بندی توسعه فناوری پیشرفته در استان یزد، اولیاء -54

لین کنفرانس ملی مهندسی یانه و جهان، اوی عصبی در پیش بینی مصرف انرژی نهایی ایران، خاورم ،بكارگیری و مقایسه مدلهای آریما و شبكه؛ اولیاء، محمد صالحصادق، سیده سعیده؛  -55
 ، نجف آباد.1391آذر  30و  29صنایع و سیستمها، 

 اهواز،، 1391 برق، یروگاههاین کنفرانس نیروگاه،پنجمین در جامع تیفیک تیریمد تیموفق یبحران عوامل یابیارز ،صالح محمد اء،یاول و سرو ،یپناه -56
نفرانس بین المللی مهندسی صنایع، با استفاده از الگوریتم بهبنه سازی تجمع ذرات، نهمین ک bar-Xآماری نمودار کنترل -؛ بشیری، مهدی؛ طراحی اقتصادیاولیاء، محمد صالحثریا نژاد، زهرا؛  -57

 ، تهران.1391بهمن  2و 1

در ایران، نهمین کنفرانس  شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن مهندسی؛ زارع مهرجردی، یحیی؛ وحدت زاد؛ بكارگیری پویایی شناسی سیستم برای اولیاء، محمدصالحمسلمینی، علی؛  -58
 ، تهران.1391بهمن  2و 1بین المللی مهندسی صنایع، 

نس بین المللی مهندسی نهمین کنفرا تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت وب سایتهای کسب و کار الكترونیك با استفاده از مدل کانو،و میرغنی قمصریان، مونا،  اولیاء، محمد صالح -59
 ، تهران.1391بهمن  2و 1صنایع، 

، 1391بهمن  2و 1ندسی صنایع، ، شناسایی پروژه های بهبود بر اساس تحلیل فرایندهای کسب و کار، نهمین کنفرانس بین المللی مهاولیاء، محمد صالحباردل، بهنوش؛ وحدت زاد، محمد علی؛  -60
 تهران.

 ، تهران.1391بهمن  2و 1ع، تعیین و اولویت بندی معیارهای خلق ارزش برای مشتری، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنای، اولیاء، محمد صالحزاد، محمد علی؛ باردل، بهنوش؛ وحدت  -61

نامیكی، نهمین کنفرانس استفاده از رویكرد سیستمهای دی؛ خنجری، سعید، تحلیل تقاضا و توسعه ظرفیت در شرکت ذوب آهن اصفهان با اولیاء، محمدصالحمحمدی، زهرا؛ عابسی، مسعود؛  -62
 ، تهران.1391بهمن  2و 1بین المللی مهندسی صنایع، 

من به 2و 1دسی صنایع، ، نهمین کنفرانس بین المللی مهنمطالعه موردی شرکت شهاب یزد –نقش مهندسی ارزش در طراحی و تولید قالب های صنعتی، اولیاء، محمد صالحمحمدخانی، امیر؛ -63
 ، تهران.1391

 ، تهران.1392آذر  4و 3، ، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیكخراسان یا منطقه برق شرکت یبرا مناسب کار و کسب یاستراتژ ییشناسا، مصطفایی پور، اولیاء رزمی، ابویی، -64

 ك،یاستراتژ تیریمد یمللال نیب کنفرانس نیدهم ،FQFD ییاروپا تیفیک یتعال مدل یریبكارگ با یاستراتژ نیتدو جهت یكردیرو فرشته، ،یساالر و صالحمحمد ،ءایاول و یمحمدعل وحدت، -65
 هرانت ،1392 آذر 4 و3

  ، تهران.1392بهمن  10و 9، یك مدل مفهومی برای ابعاد کیفیت خدمات پلیس، اولین همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت، و تعالی سازمانی، اولیاء، محمدصالح -66
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http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمدصالح&queryWr=اوليا&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمدصالح&queryWr=اوليا&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=امير&queryWr=تنها%20درودزني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=امير&queryWr=تنها%20درودزني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=MTIC04&n=MTIC04_027
http://www.civilica.com/Papers-MTIC04-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=يحيي&queryWr=زارع%20مهرجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=يحيي&queryWr=زارع%20مهرجردي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمدصالح&queryWr=اوليا&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=محمدصالح&queryWr=اوليا&simoradv=ADV


 14از  8صفحه  1400دکتر اولیاء، آخرین ویرایش دی 

و  19ین المللی مدیریت پروژه، ب، شناسایی چالشهای فراروی مدیریت کیفیت پروژه ها در سازمان نوسازی مدارس و ارائه راهكار، نهمین کنفرانس اولیاء، محمدصالححیدریه زاده، سید علی و  -67
 ، تهران.1392بهمن  20

 .تهران ،1392 آذر ت،یریمد یالملل نیب کنفرانس نیازدهم، یایران دولتی های دانشگاه در شدان مدیریت فرایندهای بر دانش مدیریت راهبردهای اثیر، تاولیاء اخوان، -68
های نسوز پارس، یازدهمین  ، نورالسناء، جعفری، تحلیل تأثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با رویكرد پویایی شناسی سیستم: مطالعه موردی شرکت فراوردهاولیاءحسینی عزآبادی،  -69

 .تهران، 1392آذر  بین المللی مدیریت،کنفرانس 
 و یمسافرت خدمات شرکت: یمورد مطالعه) یآرمان یزیر برنامه و تیفیک عملكرد گسترش سروکوال، یها مدل از یبیترک با خدمات تیفیک یساز نهیبه ،محمدصالحاولیاء،  و نینوش ،یانیسا -70

 ، تهران.1392 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیدهم ،(شیگنوک یگردشگر

 .تهران، 1392 ع،یصنا یمهندس یلالمل نیب کنفرانس نیدهم پورتر، كلیما یرقابت یاستراتژ در رگذاریتاث یروین پنج یكینامید لیتحلی، محمدعل زاد، وحدت و محمدصالح ،اءیاول ؛یمرتض ،یلها -71
، 1392اسفند  7و  6،دانش تیریمد کنفرانس نیران،ششمیا یدولت یها دردانشگاه دانش تیریمد دراقدامات دانش تیریمد یسازمان عوامل ،نقش1392،صالحمحمد اء،یاول و نیآفر اخوان، -72

 .تهران
 خراسان، یا منطقه برق تشرک: یمورد مطالعه یتاکوچ و نوناکا مدل اساس بر یفرهنگ عوامل یابیارز ،یعل پور، ییمصطفا و صالحمحمد ،ءایاول و دمحمدرضایس ،یرزم و نیمحمدحس ،ییبوا -73

 .تهران ،1392 اسفند 7 و 6دانش، تیریمد کنفرانس نیششم

 ،1392 اسفند 7 و 6 دانش، تیریمد کنفرانس نیششم رو، شیپ یوراهكارها چالشها مدارس؛ ینوساز درسازمان دانش تیریمد یریکارگ هصالح، بمحمد اء،یاول و یدعلیس زاده، هیدریح -74
 .تهران

 ، تهران.39خرداد  20، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، سازمانی تعالی بر دانش مدیریت تأثیر بررسی نحوه جعفری، نورالسناء، ،اولیاء عزآبادی، حسینی -75

 یمهندس یپژوهشها یمل شیاهم نیاول آن، خدمات تیفیک بهبود یبرا ییراهكارها ارائه و كیالكترون تجارت خدمات تیفیک در کانو مدل کاربرد لیتحل ،محمدصالح اء،یاول و رایسم ،ییرضا -76
 .همدان، 1393 ع،یصنا

 یدستاوردها یكیالكترون یمل شیهما ،یشهر یزندگ تیفیک بر تمرکز با رانیا دیجد یشهرها در عتیجم زوال و رشد كینامید لیتحل ،محمدصالحاولیاء،  و ، حسیندستخوان ال؛یناز ،یقیصد -77
 ، تهران.1393 تهران، ه،یپا و یمهندس علوم در نینو

 پارک: یمورد مطالعه -ارزش هشبك كردیرو اساس بر رانیا یفناور و علم یها پارک لیتحل و هیتجز د،ینو ،یباغ دهقان و فرامرز ،یمحمد شاه و عباس ،یبنادکودک زارع و محمدصالح اء،یاول -78
 .شیک رهیجز، 1393آذر  11و  10 ،یفناور تیریمد یمل کنفرانس نیهشتم و یالملل نیب کنفرانس نیچهارم زد،ی یفناور و علم

نفرانس بین المللی مهندسی کی، یازدهمین سكیر یاقتصاد كردیرو با گذار هیسرما یشرکتها نهیبه پروژه سبد انتخاب جهت NRGA تمیالگور یساز ادهیپ، اولیاء، محمد صالحرنجبر، محسن و  -79
 ، تهران.1393دیماه  18و  17صنایع، 

 کنفرانس نیازدهم، یلكردعم اهمیت تحلیل از استفاده با خیام گستر اندیشه آموزشی موسسه قوت و ضعف نقاط شناسایی، رزمی، سید محمد رضا، و فرازیان، محمدرضا، اولیاء، محمد صالح -80
 .تهران ،1393 ماهید 18 و 17 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب

 ستمهایس ییایپو ردكیرو از استفاده با دیجد یشهرها تیجمع رشد در آن نقش و یشهر یزندگ تیفیک سنجش ی،عل محمد ،وحدتو  ن،یحس ،دستخوان ،محمدصالح اءیاول ، الیناز ی،قیصد -81
 .تهران ،1393 ماهید 18 و 17 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیازدهمی(، سیپرد دیجد شهر: یمورد مطالعه)

 یها شبكه و (SVM( بانیشتپ بردار نیماش ،(EMD( یتجرب یمدها به هیتجز روش از استفاده با کنترل ینمودارها در الگو صیتشخ ی،تق محمد ی،صادق ، وصالح محمد ،اءیاول ،نیحس ،طرفدار -82
 .تهران ،1393 ماهید 18 و 17 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیازدهم، ییعصب

، عیصنای مهندس یاپژوهشه یمورد مطالعه: یفاز یشناخت نگاشت یکاربردها بر یلیتحل ی،مهد محمد ی،لطف و صالح محمد ،اءیاول ی،عل محمد ،زاد وحدت ،رضا محمد ی،بنادکوک زارع -83
 .تهران ،1393 ماهید 18 و 17 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیازدهمی

 نیسوم ،یکاو داده از استفاده با برق شرکت یرفنیغ تلفات بر اثرگذار نیمشترک ییشناسا در وکار کسب یهوشمند محمدصالح، ا،یاول و ییحی ،یمهرجرد زارع و هیمهد ،یگوهر یرزادیم -84
 .تهران، 1393دی  29 ت،یریمد و یحسابدار یمل کنفرانس

 یالملل نیب کنفرانس ،(یمیشپترو شرکت:یمورد مطالعه) سازمان عملكرد بر دانش تیریمد اقدامات ریتأث یساختار معادالت مدل یطراح ترالن، ،یمیکر و صالحمحمد اء،یاول و نیآفر اخوان، -85
 .تهران، 1393بهمن  15 ت،یریمد و یحسابدار

فرانس بین المللی مدیریت ، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنمحصول سازی تجاری بر تمرکز با مشتری دانش مدیریت مدلهای تحلیل، مجید ، و حسنی،صالح حمداولیاء، م، دانیال بیدگلی، -86
 تهران.، 1393بهمن  29و  28دانش، 

 نیب کنفرانس نیهارمران،چیا در یدیخورش یانرژ یگذار هیسرما یتقاضا یبررس یبرا یكینامید مدل كی ابوالفضل، ،یاسد و صالح محمد اء،یاول و یمهد محمد ،یلطف و هیمرض ،یدیسع -87
 .تهران، 1393بهمن  30و  29 ،یانرژ نگهداشت در نینو یكردهایرو یالملل

 یكهایتكن و ابزار یالملل نیب کنفرانس نیاول خدمات، یکارکرد تیفیباک بانك انیمشتر یمند تیرضا رابطه رمحمدیام ،یمحمد گل و صالحمحمد اء،یاول و فرزانه ،یاکبر یعل شاهزاده یباقر -88
 .تهران، 1393اسفند  5 ت،یریمد

، کنفرانس بین )زدی انشگاهد: یمورد مطالعه) دانشگاه كی یها دانشكده بودجه صیتخص در یاضیر یزیر برنامه یها كیتكن کاربرد، و لطفی، محمدمهدی، اولیاء، محمدصالحی، انسیه، سرپناه -89
 ، تهران.93اسفند  19المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 

 مدل از استفاده اب زدی استان یا حرفه و یفن سازمان تیفیک تیریمد یآموزش یها دوره یاثربخش یابیارز محمدصالح، ،ءایاول و یعل محمد زاد، وحدت و درضایحم هامانه، یباقر -90
 .تهران، 1394خرداد  26 ع،یصنا یمهندس و اقتصاد ت،یریمد یالملل نیب ك،کنفرانسیکرکپاتر

 6و  5ن المللی مهندسی صنایع، برای پایش فرایندهای مالی، دوازدهمین کنفرانس بی 2در نمودارهای کنترل فاز  تخمین پارامترهای مدل سری زمانی ، امیری، صادقی، تاثیراولیاءدرودیان،  -91
 ، تهران.94بهمن 

 تیریمد یالملل نیب انسکنفر نیاول و یمل کنفرانس نیهفتم محصول، یساز یتجار بر تمرکز با یمشتر دانش تیریمد یمدلها لیتحل د،یمج ،یحسن و صالحمحمد اء،یاول و الیدان ،یدگلیب -92
 .تهران، 1394بهمن  29و  28 دانش،

 یالملل نیب کنفرانس نیومد و یمل کنفرانس نی،هشتم، ینواور و یمدار یمشتر كردیرو با دیجد محصول توسعه ندیفرا در دانش تیریمد یامدله لیتحل ،صالحمحمد ا،یاول و الیدان ،یدگلیب -93
 .تهران، 1394اسفند  5و  4 دانش، تیریمد

 .هرانت ،94 اسفند 5و 4 دانش، تیریمد یالملل نیب ملی و دومین کنفرانس کنفرانس نیهشتم، بانك در یانسان هیسرما یریگ اندازه یبرا یروش ارائه، اولیاء مجلل، -94
 جامع یالملل نیب شیهما نینخست ك،ینامیدا ستمیس كردیرو با یعال آموزش در یانسان یروین یور بهره بر مؤثر عوامل لیحلت وش،یدار ان،یپورسراج و محمدصالح ا،یاول و یمحمدعل گمار، -95

 ، تهران.1394اسفند  10. رانیا تیریمد



 14از  9صفحه  1400دکتر اولیاء، آخرین ویرایش دی 

 مطالعه ،یعصب شبكه كردیازرو هاستفاد با بانك یارتباط هیسرما لیتحل و یریگ اندازه یبرا شده ارائه مدل یسنج اعتبار محدثه، زارچ، یانتظار و محمدصالح اء،یاول و سادات میمر ،ینیحس -96
 .تهران، 1395تیر  31 ،یحسابدار و تیریمد یالملل نیب انصار،کنفرانس بانك ؛یمورد

 .رشت، 1395شهریور  13 کار، و کسب در ینوآور و تیری،مدیحسابدار یالملل نیب کنفرانس نیدوم ،یفكر هیسرما مقاالت بر یمرور الهام، بهنام، و صالحمحمد ،ءایاول -97
، 1395شهریور  13 کار، و سبک در ینوآور و تیری،مدیحسابدار یالملل نیب کنفرانس نیدوم شاخصها، اجزا، م،یمفاه: بانك در یساختار هیسرما چارچوب الهام، بهنام، و صالحمحمد ،ءایاول -98

 .رشت
 ،یستمیس تفكر كردیرو از دهاستفا با زدی استان گاز صنعت در یور بهره شیافزا بر توسعه و قیتحق نقش یمدلساز رضا، ،یپوالد و صالح محمد اء،یاول و محسن دیس زارع، و احمد ه،یصادق -99

 .تهران، 1395مرداد  5 ارتباطات، و اطالعات یفناور و تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیدوم
، سیزدهمین کنفرانس بین رانیا تالیجید محصوالت بازار در یمورد مطالعه: یاجتماع یها شبكه در انیمشتر یتهایمطلوب و نظرات لیتحل در یکاو متن یروشها، اولیاء رضایی، دستخوان، -100

 ، بابلسر.95اسفند  5و4المللی مهندسی صنایع، 

 نیزدهمیس، ونیرگرس و QFD مدل قیتلف لهیوس به پزشكان از یبستر بخش مارانیب انتظارات نیتام یبرا مارستانیب اقدامات یبند تیاولو و ییشناسا، نژاد فالح ،اءیاول ،زارع یخادم ی،احمد -101
 .بابلسر ،95 اسفند 5و4 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس

 ،(الیر دالربه یارز تبادل نرخ: یمورد مطالعه) GARCH یمال یندهایفرآ شیپا یبرا کنترل ینمودارها در بانیپشت بردار نیماش از استفاده با الگو صیتشخ ی،ریام ی،صادق ،اءیاول ،انیروددو -102
 .بابلسر ،95 اسفند 5و4 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیزدهمیس

 اسفند 5و4 ع،یصنا یمهندس یمللال نیب کنفرانس نیزدهمیس ،گاز یانرژ یور بهره ضوابط و نیقوان یابیارز بر دیتاک با یانرژ مصرف ستمیس ییایپو مدل هیارا ی،خان یعل ،اءیاول ،زاد وحدت -103
 .بابلسر ،95

 اسفند 5و4 ع،یصنا یمهندس یمللال نیب کنفرانس نیزدهمیس ،(یبانكدار صنعت: یمورد مطالعه) متوازن یازیامت کارت مدل از استفاده با یفكر هیسرما یاجزا ییشناسا یی،ابو ،اءیاول ی،روشن -104
 .بابلسر ،95

 نیب شیهما نیستم،اولیس یاسشن ییایپو كردیرو با: گاز یانرژ مصرف یور بهره شیافزا بر ضوابط و نیقوان نقش یساز هی،شب زهرا، ،یخان یعل و محمدصالح اء،یاول و یمحمدعل زاد، وحدت  -105
 .همدان، 1396تیر  HSE، 1 و یمینفت،گاز،پتروش یالملل

 ،1396 آذر 30 ها، سامانه یاشناسیپو یرانیا انجمن یمل کنفرانس نیاولی، كینامید ستمیس مدل کمك به توانمند یعلم اتیه نگهداشت و جذب با دانش تیریمد رابطه لیتحلساقی، اولیاء،  -106
 .تهران

 انجمن یمل کنفرانس نیاول ،یستمیس یها ییایپو یشناس روش از استفاده با: 2 نوع ابتید به مبتال زنان ییزناشو یفرسودگ یبررس محمدصالح، ا،یاول و محسن ،یرسول و رزا ،یدهكرد رکپوریز  -107
 . تهران، 1396آذر  30 ها، سامانه یاشناسیپو یرانیا

 یالملل نیب کنفرانس نیسوم ،یسازمان یچابك بر یمجاز یاجتماع یها شبكه راتیتاث یبررس دمحمود،یس ،یرچیزنج و محمدصالح اء،یاول و یمحمدعل زاد، وحدت و منصور ،یداران یخیش  -108
 .تهران، 1396دی  8و  7 ع،یصنا یمهندس و تیریمد

 8و  7، صنایع مهندسی و دیریتم المللی بین کنفرانس سومین، ستمیس یشناس ییایپو كردیرو با گاز یانرژ مصرف یور بهره یها نامه نییآ یاجرا لیتحل و هیتجز، اءیاول ،وحدتزاد ی،خانیعل -109
 ، تهران.1396دی 

 .96، اسفند دانش تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیدهم، دیجد محصول توسعه قیطر از شرکت عملكرد بر یمشتر دانش ارتباط مدلیی، ابو ،ییسایع اء،یاول ،یدگلیب -110
 در خالق و نیون یها شهیاند یمل پورتر،کنفرانس یاستراتژ مدل و ها یاستراتژ یاساس یها ضعف بر یمرور، ریام دمحمدیس ،یکشاورز و صالحمحمد ،ءایاول و یعل محمد وحدت،  -111

 .هیاروم، 1397خرداد  24 ،یاجتماع و یحقوق مطالعات یت،حسابداریریمد
 کنفرانس ،(انیک نانیافر رهن شرکت:  یمورد مطالعه) پورتر یها یاستراتژ یساز ادهیپ بر ارزش یمهندس ریتاث یبررس ر،یام دمحمدیس ،یکشاورز و صالحمحمد ،ءایاول و یعل محمد وحدت،  -112

 .هیاروم، 1397خرداد  24 ،یاجتماع و یحقوق مطالعات یت،حسابداریریمد در خالق و نینو یها شهیاند یمل
 شهیاند یمل کنفرانس ،(انیک نانیافر هنر شرکت:  یمورد مطالعه) ارزش یمهندس از استفاده با پورتر یها یاستراتژ ارتقا ر،یام دمحمدیس ،یکشاورز و صالحمحمد ،ءایاول و یعل محمد حدت،و  -113

 .هیاروم، 1397خرداد  24 ،یاجتماع و یحقوق مطالعات یت،حسابداریریمد در خالق و نینو یها
 یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیرمچها، مارکوف یایپو ستمیس روش از استفاده با ییهوا و آب حالته دو مدل یبرا عیتوز یها ستمیس نانیاطم تیقابل یابیارز، نینم انیجعفر ء،ایاول ی،اسكندر -114

 ، مشهد.1397شهریور  ها،ستمیس و عیصنا

پانزدهمین ، مارکوف یایپو ستمیس روش از استفاده با یطوفان و نامطلوب ییهوا و آب طیشرا درنظرگرفتن با عیتوز های¬ستمیس نانیاطم تیقابل یابیارزاسكندری، اولیاء، صدیقی، زارع،  -115
 ، یزد.1397بهمن  4و3للی مهندسی صنایع، کنفرانس بین الم

 یزد. ،1397 بهمن 4و3 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیپانزدهم، دانش تیریمد از استفاده با توانمند دیاسات نگهداشت و جذب یكینامید مدلساقی، اولیاء،  -116

 کنفرانس نیپانزدهمراحی، جتعدیل ریسك شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های نرنیبی  CUSUMخسروی، اولیاء، فالح نژاد، امیری، اثر خطای تخمین بر عملكرد تحت کنترل نمودار  -117
 ، یزد.1397 بهمن 4و3 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب

 یالملل نیب کنفرانس نیانزدهمپ، ادیبن داده یتئور از یریگبهره با اطالعات یآورفن یشرکتها در شرکت عملكرد یشاخصها بر یمشتر دانش ریتاث ایپو مدلیی، ابو ،ییسایع اء،یاول ،یدگلیب -118
 ، یزد.1397 بهمن 4و3 ع،یصنا یمهندس

 نهیهز یافتیدر یدیخورش ینرژا مقدار به توجه با زدی شهر در رفعالیغ یدیخورش یها گلخانه یطراح یالگو نیبهتر نییتع یبرا یساز هیشب یریبكارگ ، پور ییمصطفا ،اءیاول ی،لطفی، رازیش -119

 .زدی ،1397 بهمن 4و3 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیپانزدهم، ها

 یرانیا انجمن یمل نفرانسک نیدوم ،یمشتر یتمندیرضا شكاف یابیارز یبرا یكینامید كپارچهی مدل ارائه ،ییحی ،یمهرجرد زارع و محمدصالح ،ءایاول و نیمحمدحس ،ییابو و مهیفه ارغ،ف  -120

 .تهران، 1398اردیبهشت  5و  4 ها،ستمیس یشناسییایپو

 ، یزد.1398 ی، اردیبهشتصنعت تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیچهارم ،شكاف زیآنال یكینامید كردیرو با یمشتر یتمندیرضا یابیارز، ءایاول ی،مهرجرد زارعیی، ابو ،فارغ -121

 کنفرانس نیچهارم، (ایآس مهیب شرکت یمورد مطالعه) كینامید ستمیس كردیرو از استفاده با مهیب یها شرکت در انداز پس عمرو مهیب فروش ییایپو یبررس ،کاردگری، لطف ،اءیاولی، مانیسل -122

 .زدی ،1398 بهشتیارد ،یصنعت تیریمد یالملل نیب

 ،یصنعت تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیچهارم، (زدی دانشگاه)  یزیر بودجه باهدف پانل یها داده اساس بر ها دانشكده عملكرد یابیارز یها شاخص انتخاب ء،ایاول ،زارع یخادمی، آزاد -123

 .زدی ،1398 بهشتیارد

انزدهمین کنفرانس بین المللی ، شفرایند بازده شاخص براساس و زاویه حداقل روش درنظرگرفتن با جدید پذیرش منظور به گیری نمونه طرح یك توسعهبنی هاشمی، فالح نژاد، امیری، اولیاء،  -124

 ، تهران.98مهندسی صنایع، بهمن 
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 .تهران، 98بهمن  ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیشانزدهم ،یفیک چارچوب كی اساس بر 4،0 صنعت بلوغ یمدلها یبند طبقه اء،یاول محمدصالح و ارسالن, پور یمینع -125

 یالملل نیب کنفرانس نیانزدهمش چندهدفه، كیژنت تمیالگور از استفاده با وبیمع اقالم کنترل نمودار یآمار- یاقتصاد هدفه چند یطراح ،هنرور محبوبه و ایاول محمدصالح نا؛یم, انیمیحك -126

 تهران،، 98بهمن  ع،یصنا یمهندس

 یمل بانك: یوردم ی مطالعه) متوسط و کوچك یها شرکت یاعتبارسنج یبرا یازدهیامت مدل كی ،ییرضا دیسع و یدرهم یول ؛یمهرجرد زارع ییحی ا؛یاول محمدصالح مسعود؛, ینیحس  -127

 .تهران، 98بهمن  ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیشانزدهم ،(رانیا

 بهشتیارد 3و 2، نرایا نساجی مهندسی ملی کنفرانس نیدوازدهم، نخ وبیع زانیم یبررس جهت یاچرخانه یسندگیر ستمیس سازهیشب مدل كی یطراحاولیاء، اولیاء )عماد(، سرداری،   -128

 ، یزد.1399

 ونیرگرس یها روش از استفاده با یقلب سكته به مبتال مارانیب فوت بر موثر عوامل ینیب شیپ و ییشناسا محمدصالح، ا،یاول و هیمهد دهیس نده،ینما و حسن زارع، یخادم و محمد ،یجوکارداراب  -129

 .شاهرود، 99شهریور  ات،یعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالملل نیب کنفرانس نیزدهمیس ،یتصادف جنگل و كیلجست

 کنفرانس نیزدهمیس ،(زدی دانشگاه یومهندس یفن سیپرد: یمورد مطالعه) یسیماتر یها داده اساس بر محور عملكرد بودجه صیتخص محمدصالح، ا،یاول و حسن زارع، یخادم و ژاله ،یآزاد  -130

 .شاهرود ،99 وریشهر ات،یعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالملل نیب

 اتو ندیفرا یراب بازده شاخص براساس Modified - RGS یریگ نمونه طرح توسعه محمدصالح، اء،یاول و نیرحسیام ،یریام و محمدصابر نژاد، فالح و عاطفه دهیس ،یهاشم یبن  -131

 .شاهرود ،99 وریشهر ات،یعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالملل نیب کنفرانس نیزدهمیس اول، ومرتبهیرگرس

 نیب کنفرانس نیزدهمیس ،(رانیا یمل بانك: یمورد ی مطالعه) شرکت یمال تیوضع یاعتبارسنج در یفاز اعداد ،یول ،یدرهم و ییحی ،یمهرجرد زارع و محمدصالح ا،یاول و مسعود ،ینیحس  -132

 .شاهرود ،99 وریشهر ات،یعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالملل

 ، مشهد.1399ن بهم 16و  15، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، صفر پر پواسن ونیرگرس بر یمبتن یاجتماع یها شبكه شیپا، نژاد فالح ی،ریام ،اءیاولی، مطلب  -133

 کنفرانس نیهفدهم، ستمیس یشناس ییایپو كردیرو -اطالعات یفناور درصنعت یمشتر تعداد و یوفادار بر یمشتر دانش و دانش یگذار هیسرما یاثرگذار یبررسبیدگلی، اولیاء، عیسایی،   -134

 .مشهد ،1399 بهمن 16 و 15 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب

 نیهفدهم، زدی یگر ختهیر و وبذ کارخانه: مطالعه مورد یفاز یشناخت نگاشت كردیرو با سازمان یبهرهور بر مؤثر عوامل لیتحل و ییشناسای، مینع یجوهر ،زاد وحدت ،اءیاول ، سرکار اطیخ  -135

 .مشهد ،1399 بهمن 16 و 15 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس

 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب انسکنفر نیهفدهم، زد،ی دانشگاه: یمورد مطالعه صفر، خالص یانرژ مفهوم به توجه با یانرژ نیتأم ستمیس یساز نهیبه و یبند تیاولو ،یلطف ا،یاول پور، یهمت  -136

 .مشهد ،1399 بهمن 16 و 15

 ،1399 بهمن 16 و 15 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیهفدهم، یدادهكاو از استفاده با یفروش خرده فروشگاه كی در یمشتر دیخر رفتار لیتحل و هیتجزابویی، اولیاء، خادمی زارع،   -137

 .مشهد

 .مشهد ،1399 بهمن 16 و 15 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیهفدهم، گمایس شش برای یطراح كردیرو از استفاده با نخ دیتول ندیفرا بهبوداولیاء، سرداری، اولیاء )عماد(،   -138

 1، ها سیستم شناسی یپویای جمنان ملی کنفرانس سومینارائه یك نمونه تحقیقاتی،  -مدلسازی پویایی شناسی سیستم با رویكرد تحلیل مصاحبه و تئوری داده بنیادبیدگلی، اولیاء، عیسایی،   -139

 ، تهران.1400خرداد  2و

 2و 1 ها، ستمیس یشناس ییایپو انجمن یمل کنفرانس نی،سوم، مهیب شرکت در ها ستمیس یشناس ییایپو كردیرو با انداز پس و عمر مهیب فروش یرسبر کاردگر، و ،یلطف اء،یاول ،یمانیسل  -140

 .تهران ،1400 خرداد

 یمهندس یمل فرانسکن نیدوازدهم نخ، وبیع زانیم یبررس جهت یا چرخانه یسندگیر ستمیس ساز هیشب مدل كی یطراح ،مهسا ،یمحوالت یسردار و عماد اء،یاول و محمدصالح اء،یاول  -141

 .زدی، 1400خرداد  20و  19 ران،یا ینساج

 مطالعه) مخاطبان و ها-برنامه وامت یبند خوشه كیتكن لهیبوس رسانه نفوذ شیافزا یراهكارها یبند تیاولو و ییشناسا داود، ،یبر شهیش و محمدصالح ا،یاول و حسن زارع، یخادم و آتنا ،یمیمق  -142

 .مشهد، 1400مهر  29-27 ات،یعمل در قیتحق یرانیا انجمن یالملل نیب کنفرانس نیچهاردهم ،(زدی استان یمایس: یمورد

 یالملل نیب کنفرانس نیهجدهم ،سازمان عملكرد بر سازمان در یاجتماع هایرسانه از استفاده اثرات یبررس جهت یكینامید یمدلجدیدی اردکانی، اولیاء، زارع مهرجردی، شیشه بری،   -143

 یزد.، 1400آبان  27و  26، عیصنا یمهندس

 ،(ISPs) نترنتیا سیروس دهندگان ارائه: یمورد مطالعه ؛یمشتر دانش یمبنا بر یوفادار یها برنامه یاثربخش شیافزا یبرا یفیک یچارچوب ،ارائهمحمدصالح اء،یاول و فاطمه ،یمبشر  -144

 .زدی ،1400 آبان 27 و 26 ع،یصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیهجدهم
 

 :خارجي يكنفرانسها در مقاله 
1. Owlia, M.S. & Aspinwall, E.M.(1996), A Customer - Oriented Approach to Quality in Higher Education, Re-engineering for World -Class 

Manufacturing Conference ,4-6 September, Limerick,  Ireland. 

2. Owlia, M.S. & Aspinwall, E.M.(1996), A Model for the Measurement and Improvement of Quality in Engineering Education, Advances in 

Industrial Engineering Applications and Practice Conference, 4-7 December, Houston, US. 

3. Owlia, M.S. & Mojtahed-zadeh, M.T. (2000) In Search for the Improvement of the Efficiency of University Graduates in Iran, 18th 

International System Dynamics Conference, 6-10 August, Bergen, Norway. 

4. Kalantar S.M., Owlia M.S., & Ekhtiyari E. (2004) Introducing a Network Model for Creating Business Incubators, IASP XXI World 

Conference, 20-23 September, Bergamo, Italy. 

5. Owlia M.S., Shookuhi, S. & Ekhtiyari E. (2006) A Model for Venture Capital Services to Iranian Technology-based SMEs, Asia Conference 

on Technology Transfer, March 15-17, Seoul, Korea. 

6. Khodadadeh, Y, Alanchari, N. &Owlia, M.S. (2007) Study of the Effect of Customer Requirements andPreferences: Case study of Ceramics 

Tea Pot, IASDR 2007 Emerging Trends in Design Research Conference, 12-15 November, Hong Kong. 

7. Poursarrajian, D., Owlia, M.S., Hassan Rezaean, M., & Ghavidel M. (2007) The Role of STP’s in Performing Financial Policies of 

Governments to Support Innovation Clusters, Asian Alliance for Technological Innovation and Regional Development (ASPA-IASP Joint 

Conference), 23-26 October, Gyeonggi, Korea. 

8. Shahvazian, S. & Owlia, M.S. (2008) Designing Strategy Map With Interpretive Structural Modeling Case Study – Yazd Baspar 

Manufacturing Group, Integrating for Excellence 4th International Conference, 24-25 June, Sheffield, UK. 



 14از  11صفحه  1400دکتر اولیاء، آخرین ویرایش دی 

9. Sharafat, H.R. & Owlia, M.S. (2008) Application Of Taguchi Method In Improvement Of Sizing Composition, International Textile Clothing 

& Design Conference, 5-8 October, Dubrovnik, Croatia. 

10. Akhbari Varkani, M. &Owlia, M.S. (2009) Using A Supply And Demand Model To Analyze The Current Situation Of Knowledge 

Management Programs In Iran, The 6th International Conference on Knowledge Management,3-4 December, Hong Kong. 

11. Shookuhi, Poursarajian, Owlia, Zakerzadeh (2009), Implementing QFD in STPs, ASPA-IASP Conference, 25-27 November, Hsinchu, 

Taiwan. 

12. Vafaei, Owlia, Vahdat, Vafaei (2010) Procurement Management Challenges in Gas Projects of Iran, International Conference on Industrial 

Engineering and Operations Management (IEOM2010), 9-10 January, Dhaka, Bangladesh. 

13. Owlia, M.S., Moobed, M. (2010) A KM-based Model for Innovation Management, 7th Internation Industrial Engineering Conference, 

October 6-7, Isfahan, Iran. 

14. Owlia, M.S., Moobed, M.; Shokoohi,S. (2010) A KM-based Model for Innovation Management in STPs, IASP- ASPA Joint Conference, 

24th-26thNovember, Perth, Australia. 

15. Vahdat, M.A.; Owlia, M.S.;Khosravi, S.; Kamali, K.; Shakhsi Niaei, M.(2010) The mutual role of Universities and Technology Parks in 

Technology Development, IASP- ASPA Joint Conference, 24th-26thNovember, Perth, Australia. 

16. Vafaei, M.; Fatemeh Shakeri, F.; and Owlia, M.S. (2011) Study of innovativeness factors in Iranian automotive industry,  International 

Conference on Industrial Engineering and Operations Management,  Kuala Lumpur, Malaysia, 22 – 24 January. 

17. Zare Mehrjerdi, Y.; Owlia, M. S.; Behmanesh, R.; and Taheri, M. (2011) Prioritizing Improvable Human Resources Management Processes 

Based Upon the Process Classification Framework Using IPA Approach, IEEE International Conference on Quality and Reliability, 14-17 

September, Bangkok, Thailand. 

18. Kabiri Naeini, M.;Owlia, M. S.;and Fallahnezhad, M. S. (2011) A New Statistical Method for Recognition of Control Chart Patterns, IEEE 

International Conference on Quality and Reliability, 14-17 September, Bangkok, Thailand. 

19. Akhavan, A.; Owlia, M.S.; Jafari, M.; and Zare, Y. (2011) A Model for Linking Knowledge Management Strategies, Critical Success Factors, 

Knowledge Management Practices and Organizational Performance; the case of Iranian Universities, The IEEE International Conference on 

Industrial Engineering and Engineering Management, 6-9 December, Singapore. 

20. Montazeri, M., Owlia, M.S., Kamalzadeh, M. (2011) Optimal Selection of Location for Distributed Generations to Ensure a Competitive 

Advantage Using Fuzzy Analytical Network Process, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management, 6-9 December, Singapore. 

21. Dehghani Saryazdi, M., Noghondarian, K., Owlia, M.S., and  Hosseini Azabadi, J. (2011) System Dynamics Modeling for EFQM Excellence 

Model: Case Study of a Regional Electricity Company in Iran, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management, 6-9 December, Singapore. 

22. Hosseini Azabadi, J; Noorossana, R; Jafari, M; Owlia, M.S.; and Dehghani Saryazdi, M.,  Knowledge Management Analysis: A System 

Dynamics Approach, International Conference on Innovation and Information Management (ICIIM 2012),January 7-8, 2012,  Chengdu, China. 

23. Owlia, M.S. & Dastkhan, H., An Application of System Dynamics in Electricity Supply Systems: Case of Yazd Regional Electricity 

Company inIran, 30 th International Conference of the System Dynamics Society, July 22-26 2012, St. Gallen, Switzerland. 

24. Dehghani Saryazdi, M.; Owlia, M.S.; and Hosseini Azabadi, J.; A System Dynamics Approach for Knowledge Management and Business 

Excellence: An Application inIran, 30 th International Conference of the System Dynamics Society, July 22-26 2012, St. Gallen, Switzerland. 

25. Owlia, M.S. and Moslemini A.; Analysis of Effectiveness Factors for Engineering Graduates in Iran Using System Dynamics Approach: Case 

of Industrial Engineering, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management,July 3 – 6, 2012, Istanbul, Turkey. 

26. Hoboubati, M., Vahdatzad, M.A., Owlia, M.S. and Hoseininasab, H.; Performance Evaluation of Digital Strategy in IRIB-Yazd using the 

Balanced Scorecard Model,International Conference on Industrial Engineering and Operations Management,July 3 – 6 2012, Istanbul, Turkey. 

27. Dastkhan, H. and Owlia, M.S.; The Analysis of Environmental Policies in Electricity Generation: An Empirical Study from Yazd Regional 

Electricity Company in Iran,International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, July 3 – 6 2012, Istanbul, Turkey. 

28. Abbosedgh, S., Owlia, M.S. & Zare M.R.; Text Mining Application in the Survey of Industrial Engineering Literature, 10th International 

Management Conference, 29 Nov. 2012, Tehran. 

29. Shakouhi, F. & Owlia, M.S., Design for the House of Competitiveness: The Marriage of Agile Manufacturing, Design for Six Sigma, Robust 

Design and Lean Manufacturing with Quality Considerations, First International Quality Engineering Conference, Dec 3-4 2012, Tehran. 

30. Moslemini, A.,  Owlia, M.S., & Gholami, K.; Applying System Dynamics to Simulate Iran’s Engineering Post Graduates Employment 

Status, 31st International Conference of the System Dynamics Society, July 21-25 2013, Cambridge, Massachusetts, USA. 

31. Bidgoli, Owlia, The impact of customer knowledge on corporation performance, Thirty-sixth International System Dynamics Conference, 

Reykjavík, Iceland, August 6-10, 2018. 

 

 :يادداشتها/ساير مقاالت 
 .1372، 4شماره  ،مجله صنایع، کیفیت و تولید ملی .1

 نشریه دانشگاه یزد. ،نظری در باب توسعه .2

 .77کیفیت کلید موفقیت در بازار رقابتی, نشریه دانشگاه یزد, شماره  .3

 جایگاه علم و فناوری در توسعه استان، روزنامه خاتم. .4

 .99نوآوری کلید گذار از روزهای دشوار، وزارت نیرو، اردیبهشت  .5

 .1399، وزارت نیرو، مهر دولت در وری بهره افزایش و بوروکراسی کاهش جهت در رویكردی: تخت سازمانی ساختارهای .6

 .1399دی  1، روزنامه اطالعات، مصرف سازی بهینه و تولید ارتقا خدمت در فناوری و پژوهش .7

 .1399، وزارت نیرو، اسفند برق و آب صنعت در یسازمان دانش تیریمد جهت در یگام: برتر یها تجربه یمستندساز .8

 

دكترا:راهنمايي پايان نامه  -10  
 .91نایع دانشگاه یزد، مهر هندسی صمهدی کبیری نائینی، ارائه یك روش مبتنی بر استنباط بیزی و برآورد حداکثر درستنمایی برای تشخیص الگو در نمودارهای کنترل، دانشكده م .1

http://www.iieom.org/ieom2011/pdfs/IEOM189.pdf
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 .91ایع دانشگاه یزد، اسفند ، دانشكده مهندسی صندانشگاهها ملكردع و دانش مدیریت اقدامات موفقیت، کلیدی عوامل دانش، مدیریت استراتژیهای ارتباط یبرا یمدلآفرین اخوان،  .2

 .93زد، خرداد ی، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه ستمیس یشناس ییایپو كردیرو با  سازمان تعالی بر دانش مدیریت یهایاستراتژ تأثیر یبررسمحمد دهقانی سریزدی،  .3

 .95اسفند  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، یمال یندهایفرآ شیپا منظور به یروشها توسعهمحمدهادی دورودیان،  .4

 .97ی، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، فروردین فناور یساز یتجار تیموفق ینیب شیپ یبرا یمدل ی ارائه، مقدم یزدی جعفر .5

 .97 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكدهی، جراح خودهمبسته های¬داده یبرا چندگانه یخروج با شده سكیر لیتعد کنترل ینمودارهارمضان خسروی،  .6

 دانشكده، (اطالعات یناورف صنعت یمورد مطالعه) ستمیس یشناس ییایپو كردیرو با دیجد محصول توسعه قیطر از سازمان عملكرد بر یمشتر دانش ریتاث یبرا یمدلدانیال بیدگلی،  .7

 .99مرداد  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس

 .1400شهریور  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، ایران صادرات توسعه بانك موردی مطالعه-ها بانك در فكری سرمایه گیری اندازه جهت چارچوبی ارائهکوثر روشنی،  .8

 

كارشناسي ارشد: راهنمايي پايان نامه  -11  

 .83مهر  انشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد،د ،QFDبرنامه ریزی ارتقا تامین کنندگان خودروهای سنگین با استفاده از    ،لیال اسماعیلی .1

 .83اسفند  انشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد،در تحقق اهداف آموزشی دانشگاه یزد،برنامه ریزی استراتژیك به منظو ،فریدون شاهنوشی .2

 .84مهر  انشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد،د وری در هنرستانهای فنی و حرفه ای،یك مدل برای سنجش بهره  ،اله کرم شیروانی .3

 .85آبان  انشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد،د ،در شرکت پاالیش نفت اصفهان  EFQMالگو برداری بر اساس روش  ،مسعود رضایی .4

 .85بهمن  ،دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد تری در طراحی صنعتی،ها و سالیق مشمطالعه اثرات خواسته ،نرگس النچری .5

 .86، دانشكده مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، بهمن  MADMسالله شهوازیان، ارزیابی عملكرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویكرد  .6

 .86بهمن  ،دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد از مشتری در مراکز تحقیق و توسعه،مجید حیدری، شناسایی و تأمین نی .7

 .87تیر  ،مهدیه بخشی، بهبود فرایند توسعه نرم افزار با استفاده از رویكرد شش سیگما، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد .8

، دانشكده مهندسی صنایع نشتكنیكهای اولویت بندی و مدیریت داز انتخاب شاخص کارا برای سنجش بهره وری یك بیمارستان با استفاده ا الهام تقوی، بررسی شاخصهای بهره وری و .9

 .87دانشگاه یزد، اسفند 

 .88مهر ، یزد ، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاهمرتبط با تاخیر در مدیریت تدارکات پروژه های شرکت ملی گاز ایرانشناسایی و اولویت بندی مشكالت  محمد وفایی، .10

 .88مهر  ،، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزدبرای اجرای مدیریت کیفیت جامعارزیابی عوامل بحرانی موفقیت  سرو پناهی، .11

 .88، اسفند بررسی تاثیر بازه زمانی انجام تعمیرات پیشگیرانه بر سطح سیگما در فرایند نگهداری و تعمیرات،دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد راشدی،حسام  .12

لی جهاد دانشگاهی استان یزد، نی، بررسی سیستماتیك اثرات استقرار مولفه های سیستم مدیریت کیفیت در تعالی عملكرد شرکتهای تولیدی، گروه مدیریت موسسه آموزش عاسینا روزبها .13

 .88اسفند 

 .89، شهریور ندسی صنایع دانشگاه یزددانشكده مهزارع بنادکوکی، پیش بینی روند پژوهش در مهندسی صنایع بكمك شبكه های عصبی مصنوعی، محمد رضا  .14

 .89مهر دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، مطالعه موردی: سیستم فروش اینترنتی قطار،  -عباسی، طراحی مدل داده کاوی و کشف دانشالمیرا  .15

های کیفیت، دانشكده مهندسی های کسب و کار بر نتایج و سیستم هزینهبرای تعیین و مدیریت فرآیند APQCبندی فرآیند سید مرتضی حسینی رنانی، تأثیر بكارگیری چارچوب طبقه .16

 .89صنایع دانشگاه یزد، اسفند 

 .89، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، اسفند QFDو  ANPمحسن احمدی مقدم، ارزیابی تكنولوژیهای تولید برق با تلفیق مدلهای  .17

 .90 ن، دیها، گروه مدیریت دانشگاه اصفبازاریابی با رویكرد گسترش کارکرد کیفیت و فرایند تحلیل شبكه ایاقدامات استراتژیك فاطمه دانشیان، اولویت بندی  .18

 .90، دانشگاه شیراز، دی یزد ناستا نساجی خوشه:  موردی مطالعه آن تجاری مدل ارایه و ایران متوسط و کوچك صنایع در الكترونیك تجارت توسعه موانع بررسیراضیه پهلوان حسینی،  .19

 .90سارا ابوالصدق، کاربرد متن کاوی در بررسی ادبیات مهندسی صنایع، دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، اسفند  .20

 .90اسفند  اه یزد،زهرا فاضل فرد، تحلیل عوامل موثر بر وفاداری مشتری با استفاده از سیستمهای دینامیكی در خدمات مخابرات، دانشكده مهندسی صنایع دانشگ .21

 .91سی صنایع دانشگاه یزد، آذر دانشكده مهند، تحلیل عوامل موثر بر افزایش اثربخشی فارغ التحصیالن رشته های فنی در ایران با استفاده از تكنیك سیستم داینامیكمسلمینی، علی  .22

 .91 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكدهی، کاو داده كیتكن از استفاده با یهوشیب مناسب روش نییتعخدیجه غالمی،  .23

 .92مهر  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، انحراف چندین حضور در  x-barکنترلی نمودار آماری - اقتصادی طراحیزهرا ثریانژاد مربی،  .24

 .92مهر  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، طراحی پارامترهای سازی بهینه برای سیگما شش برای طراحی بكاریریفرزانه سادات شاکوهی،  .25

 زد،ی دانشگاه عیصنا یهندسم دانشكده، جهانگردی و مسافرتی خدمات های شرکت در عملكرد کیفیت گسترش و سروکوال مدلهای از ترکیبی با خدمات کیفیت سازی بهینهنوشین سایانی،  .26

 .92مهر 

دانشگاه نشكذه معماری و شهرسازی ، دا(زدی استان موردی مطالعه) راهكار ارائه و مدارس نوسازی سازمان در ها پروژه تیفیک تیریمد فراروی های چالش ییشناساسید علی حیدریه زاده،  .27

 .92شهید بهشتی، شهریور 

 .92گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و هنر، شهریور ، سازمانی تعالی مدل براساس یزد استان سرامیكی کاشی خوشه عملكرد ارزیابی، راد سبحانیطاهره  .28

 .92، مهر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و هنر، (یزد فناوری و علم پارک موردی مطالعه) مشتریان رضایت بر کارکنان رضایت تاثیر بررسیعزیزه امراللهی،  .29

 .92استان مرکزی، ، گروه مدیریت دانشگاه پیام نور رانیا كیسرام و یکاش صنعت در یگذار هیسرما یها فرصت یبند تیاولو، غفار زادهروح ا..  .30

 .92بهمن دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، تحلیل دینامیكی عوامل موثر بر توسعه صنعت سیم و کابل در ایران، مرتضی الهی،  .31

 .92مدیریت صنایع نساجی دانشگاه آزاد اسالمی یزد، ، زدی ینساج خوشه یمورد مطالعه – یصنعت یها خوشه تیریمد یبرا یمدل خجسته،مهدیه  .32

 .92یریت صنعتی، اسفند ، مدیریت اجرایی سازمان مدزدی یفناور و علم پارک ،یمورد مطالعه -بهبود شنهادیپ ارائه و یفناور و علم یها پارک ارزش شبكه لیتحلعباس زارع،  .33

 .93یور موسسه آموزش عالی امام جواد )ع(، شهری، شهر یزندگ تیفیک بر تمرکز با رانیا  دیجد یشهرها در تیجمع زوال و رشد كینامید لیتحلنازیال صدیقی،  .34

 .93مهر  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكدهو سرمایه گذاری در پروژه ها،  بندی اولویت جهت مدلیمحسن رنجبر،  .35

 .93 مهر زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكدهالگو در نمودارهای کنترل،  صیتشخ یبرا هوشمند یروشحسین طرفدار،  .36
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هندسی صنایع دانشگاه یزد، می، دانشكده مصنوع یعصب یهاشبكه و یسازمانیتعال یهامدل از استفاده با سازمان عملكرد یارهایمع اساس بر انیمشتر تیرضا ینیبشیپ ،انیشهواز مایش .37

 .1393 ماهید

 .93اسفند  زد،ی انشگاهد عیصنا یمهندس دانشكدهی، آرمان یزیر برنامه و ها داده یپوشش لیتحل یمدلها از یبیترک با دانشگاه كی یها دانشكده یزیر بودجهانسیه سرپناهی،  .38

 .93بررسی ارتباط بین اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع با عملكرد شرکتهای ساختمانی، دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات یزد، اسفند  علی صدقی،  .39

 .94اده از روش داده کاوی، دانشگاه علم و هنر، فروردین الهام رفعتی، طبقه بندی ریسك مشتریان بیمه عمر با استف .40

 .94جواهر مرتضوی، تحلیل عوامل موثر بر بهره وری صنعت لبنیات، موسسه آموزش عالی امام جواد )ع(، مهر  .41

 .94 سازی، دانشگاه علم و هنر، آبانعلی شیخدادزاده، طراحی تولرانس بهینه قطعات مكانیكی با استفاده از روشهای بهینه  .42

 .94غیردولتی، موسسه آموزش عالی امام جواد )ع(، آبان  انش آموختگی سازمانهای آموزشید رب موثر لمعوادینامیكی  لیتحلمحمدعلی گمار،  .43

 .94، اسفند دانشگاه یزد، دانشكده مهندسی صنایع (زدی استان اقتصاد مهر بانك یمورد مطالعه) بانك یساختار های هیسرما یرگی اندازه یبرا یروشالهام بهنام،  .44

 .94 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده ی،کشاورز بانك: یکاو مورد بانك در یانسان هیسرما لیتحل و یریگ اندازه یبرا یروش ارائهزهرا مجلل،  .45

 .94 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، مشتری با ارتباط مدیریت های¬پروژه در موفقیت کلیدی عوامل تحلیل و شناساییعزیزه عابدینی سانیجی،  .46

 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یدسمهن دانشكده، انصار بانك موردی؛ مطالعه سازی شاخص روش از استفاده با بانك یارتباط هیسرما لیتحل و رییگ اندازه مدل یطراحمریم سادات حسینی،  .47

94. 

 .94 اسفند زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، خدماتبهبود کیفیت  جهت در یمشتر دانش استخراج یبرا یروشندا اللوند،  .48

 .95انشگاه علم و هنر، بهار دی، آرمان یزیبرنامهر و QFD مدل از استفاده با نیکارآفر مهیب شرکت در بهبود یها مولفه نهیبه بیترک و انیمشتر یتمندیرضا لیتحلمحسن انتظاری،  .49

 .95الی امام جواد، بهار ع، موسسه آموزش رانیا تالیجید محصوالت بازار ،یمورد مطالعه ،یاجتماع های-شبكه در یمشتر نظرات صیتشخ یبرا کاوی-متن از استفادهسمیرا رضایی،  .50

 .96اردیبهشت ، موسسه آموزش عالی امام جواد، AIDA مدل از استفاده با برق مصرف در ییجو صرفه یغاتیتبل یابزارها یبخش اثر یابیارزمحمدرضا دامكی،  .51

 .96مهر  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكدهی، آمار تیفیک کنترل در لیپروفا شیپا یها روش توسعهی، موسو ناصر دیس .52

 .96 مهر زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، زدی شهر در یدیخورش گلخانه یالگو نیبهتر انتخاب و یابیارز یبرا دیجد یچارچوب ارائهشیوا شیرازی،  .53

 یمهندس دانشكده، زدی دانشگاه نهگلخا: یمورد مطالعه ،یدیخورش های¬گلخانه در یخوراک/یاهیگ عاتیضا و یانرژ های¬حامل از استفاده نهیبه های¬روش نییتع و مطالعهپگاه بنده خدا،  .54

 .96 مهر زد،ی دانشگاه عیصنا

 .97اسفند  جواد، امام یعال آموزش موسسه، (زدی استان یدارو پخش های¬شرکت: یمورد مطالعه) یرقابت تیمز بر اطالعات یفناور ریتاث یبررسعلی دامكی،  .55

 .97اسفند  زد،ی دانشگاه عیناص یمهندس دانشكده، (زدی دانشگاه یمورد مطالعه) یكینامید مدل کمك به توانمند یعلم اتیه نگهداشت و جذب با دانش تیریمد رابطه لیتحلاکرم ساقی،  .56

 دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، (یزد موردی مطالعه)هوایی و آب اثرات درنظرگرفتن با مارکوف پویایی سیستم روش به برق توزیع فوق های پست اطمینان قابلیت حلیلفاطمه اسكندری، ت .57

 .98تیر  زد،ی

 .98 اسفند ،زدی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، یفراابتكار تمیالگور از بااستفاده یوصف کنترل نمودار یآمار-یاقتصاد چندهدفه یطراحمینا حكیمیان بیدگلی،  .58

 .99شهریور  زد،ی دانشگاه عیناص یمهندس دانشكده، زدی دانشگاه: یمورد یمطالعه صفر، خالص یانرژ مفهوم به توجه با یانرژ نیتام ستمیس یسازنهیبه و یبندتیاولوحكیمه همتی پور،  .59

 .99 رشهریو زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، یکاو داده از استفاده با یفروش خرده فروشگاه كی در یمشتر دیخر رفتار لیتحل و هیتجزعباس ابویی مهریزی،  .60

 عیصنا یمهندس دانشكده(، زدی ختهگرییر و ذوب کارخانه:  مطالعه مورد) فازی یشناخت نگاشت كردیرو با بهبود راهكارهای تبندییاولو و سازمان بهرهوری لیتحلحامد خیاط سرکار،  .61

 .99 مهر زد،ی دانشگاه

 زد،ی دانشگاه عیصنا یهندسم دانشكده، کاشمر مدرس نساجی کارخانه موردی مطالعه -نساجی صنایع در سازیشبیه از استفاده با ناب سیگمای شش برای طراحیمهسا سرداری محوالتی،  .62

 .99اسفند 

 های هتل از یكی موردی مطالعه) انوک و سروکوال ترکیبی مدل از استفاده با مشتری های آل ایده به توجه با هتل خدمات از مشتریان رضایت بر موثر عوامل ارزیابیآیدا کوهیان دهكردی،  .63

 .1400شهریور  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، (یزد استان

 .1400شهریور  زد،ی دانشگاه عیصنا یمهندس دانشكده، قندی شهید مخابراتی کابلهای شرکت موردی مطالعه -فازی شناختی نقشه از استفاده با محصوالت، کیفیت ارزیابیمائده البرزی،  .64

 

دوره ها/ كارگاههاي آموزشي: برگزاري  -12  
 کنترل کیفیت آماری .1

 مدیریت کیفیت جامع .2

 هزینه یابی کیفیت .3

 تكنیكهای حل مساله .4

 بهره وری .5

 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها .6

 روش تحقیق .7

 مدیریت دانش .8

 

سخنرانیهاي علمي: -31  
 .1371 یزد، دانشگاه ،ینساج صنعت و دانشگاه ارتباط سمینار دانشگاهها، التحصیالن فارغ کارآیی افزایش راههای بررسی .1

 .77کیفیت و کنترل آن در محیطهای آموزشی، همایش آموزش فنی و حرفه ای و توسعه، مرکز تربیت مربی کرج، آذر  .2

 .78در صنایع یزد، اسفند  9000سمینار بررسی آثار استقرار استانداردهای ایزو ، 9000مدیریت کیفیت و ایزو  .3

 .78بهره وری و تعاون، سمینار تعاونیهای خود اشتغالی اداره کل تعاون استان یزد، اسفند  .4



 14از  14صفحه  1400دکتر اولیاء، آخرین ویرایش دی 

 .80کیفیت و استاندارد، روز جهانی استاندارد، مهر  .5

 1381تیر یزد،  روش تحقیق برای اعضای هیات علمی دانشگاه آموزشی کارگاه .6

 .81مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن در بخشهای خدماتی، دومین همایش استانی مدیریت جامع کیفیت در بهداشت درمان و آموزش پزشكی، بهمن  .7

 .84آذر نقش انتقال تكنولوژی در ارتباط دانشگاه و صنعت، همایش جایگاه ارتباط صنعت با دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه استان یزد،  .8

 .85مهارتهای الزم برای کارشناسان، همایش کارشناسان استان،  .9

 , دانشگاه یزد86دانشگاه کارآفرین, جلسه افتتاحیه هفته کارآفرینی, اردیبهشت  .10
11. Dimensions of Information Quality, Faculty of Information Technology, Multimedia University, Malaysia, December 2007 

12. Entrepreneurial University,Networking Day Webinar, UPM, Malaysia, April 2015  

 .98 بهمن 2 الزهرا، دانشگاه ع،یصنا یمهندس کنفرانس نیشانزدهم در یدیکل یسخنران ع،یصنا یمهندس ندهیآ و تالیجید تحول .13

 .1399دانشگاه خاتم، بهمن تحول دیجیتال و فرهنگ سازمانی، پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی،  .14

 

شركت در دوره ها/ كارگاههاي آموزشي:  -41  

Institute/ Organization Field of Training/Workshop Duration Year  

ESCAP 

UNDP 

IASP/UNDESA 

APO 

COMSTECH 

Quality & Environmental Management Systems 

e-Strategy for Development 

Efficient Management of Science & Technology Parks 

Niche Market Development 

Foresight for Innovation 

6 days 

4 days 

2 days 

5 days 

5 days 

1999 

2004 

2004 

2005 

2011 

 

ساير: -51  

 (91-89) انجمن مهندسی صنایع ایران و هیات مدیره عضو هیات موسس
 اطالعات ایرانعضو هیات موسس انجمن مدیریت 

 عضو هیات تحریریه مجله رشد فناوری
 تحقیقات بازاریابی نوین ریه نشریههیات تحریعضو 

 عضو هیات تحریریه مجله مدیریت تولید و عملیات
 تولید های سیستم در صنایع مهندسی هایپژوهش نشریه تحریریه هیاتعضو 

 ( -95) عضو هیات مدیره انجمن پویاشناسی سامانه ها
Visiting Professor, Faculty of Information Technology, Multimedia University, Malaysia, September 2007-Febreaury 2008. 

Visiting Professor, Faculty of Business and Accountancy, University of Malaya, Malaysia, July-August 2009. 


