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راهنماییارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور بر مبنای رویکرد سرمایه ی فکری و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت ها منتخب استان اصفهان1

راهنماییارائه یک روش تصمیم گیری چند شاخصه و مقایسه ی آن با روش جایگشت2

راهنماییارائه روشی جهت ارزیابی سازمان ها بر اساس مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها؛ مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان3

راهنماییالویت بندی عوامل سرمایه فکری بر اساس تحلیل حالت های خرابی و شکست با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و گسترش کارکرد کیفیت؛ مرد مطالعه گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور4

راهنماییدسته بندی و الویت بندی سازمان ها بر اساس عوامل اصلی موفقیت دراجرای مدیریت دانش با استفاده از شبکه های عصبی و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی؛ مورد مطالعه شرکت های منتخب صنعت خودرو استان اصفهان5

راهنماییزمان بندی دروس دانشگاهی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و حل آن با یک الگوریتم فرا ابتکاری6

راهنماییتوسعه ی روش های بهینه سازی جهت زمانبندی دروس انشگاهی با رائه مدل ریاضی چند هدفه7

راهنماییانتخاب شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهرن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالمکوئیست و تخصیص سرمایه بین شرکت های منتخب8

راهنماییمطالعه ی موردی در شرکت فوالد تکنیک: توسعه ی الگویی برای تحلیل شکاف های چابکی مدیذیت پروژه و الویت بندی پروژه ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره9

راهنماییشناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پشتیبانی معکوس بر مبنای چابکی سازمانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره10

راهنماییارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور با رویکرد چابکی و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت ها منتخب استان اصفهان11

راهنماییشناسایی و اولوین بندی ریسک ها و منابع ایجاد آن ها با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن و گسترش کارکرد کیفیت با مطالعه موردی در بیمارستان دکتر معاون صحنه12

راهنمایی(گروه مپنا )مورد مطالعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان - شناسایی و دسته بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه های ساخت با رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل شکاف13

راهنمایی2012ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها با رویکرد های مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی دانشگاه های برتر کشور فرانسه در سال 14

راهنماییشناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت در برون سپاری خدمات و اولویت بندی سازمان ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی با مطالعه موردی در شرکت های منتخب صنایع لوازم خانگی شهر اصفهان15

راهنماییارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان ها بر اساس چابکی سازمانی و رویکرد سرمایه فکری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه واحد های سازمانی شرکت داراکار16

راهنمایی ارائه روشی جهت برآورد زمان انجام پروژه های ساخت و ساز بر اساس عوامل مؤثر شناسایی شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی17

راهنماییشرکت تولید کننده لوازم پزشکی: انتخاب تکنولوژی در ساختار زنجیره تامین بر اساس عوامل اصلی موفقیت شناسایی شده، با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره ؛ مطالعه موردی 18

راهنماییمورد مطالعه شرکت صفا فوالد اصفهان ;روشی جهت دسته بندی تامین کنندگان بر اساس شاخص های پایداری با استفاده خوشه بندی و خانه کیفیت 19

راهنمایی شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی موفقیت در مدیریت پروژه های صنعت هسته ای با رویکرد چابکی با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چند گانه؛ مورد مطالعه شرکت سوره20

21  هیئت های ورزشی استان اصفهان:مورد مطالعه.ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد سرمایه فکری براساس عوامل نوآوری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها راهنمایی 

راهنمایی عملکرد با مطالعه موردی در شهر اصفهان-تحلیل رفتار پایدار مصرف کننده با استفاده از تحلیل خوشه ای و تحلیل اهمیت22

راهنمایی  عملکرد، مورد مطالعه شرکت گلنور-اولویت بندی و دسته بندی قابلیتها و توانمندسازهای چابکی سازمانی بر اساس محرک های آن با استفاده از گسترش کارکرد کیفیت و تحلیل اهمیت23

راهنمایی شرکت گل دارو:  با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری؛ مطالعه موردیEFQMشناسایی و دسته بندی عوامل اصلی موفقیت پایداری در زنجیره تامین بر اساس توانمندسازهای مدل 24

راهنمایی مورد مطالعه شرکت های منتخب باسا ;اولویت بندی سازمان های استفاده کننده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان براساس شاخص های عملکردی شناسایی شده با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه25

راهنمایی توسعه یک مدل ریاضی چندمحصولی چند دوره ای مبتنی بر مسئله فروشنده دوره گرد برای حل مسئله موازنه دوچرخه اشتراکی26

راهنمایی شرکت دارا کار: مطالعه موردی- دسته بندی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند بر مبنای وفاداری به برند از منظر مصرف کننده با استفاده از تحلیل شکاف27

راهنمایی شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه: شناسایی و دسته بندی عوامل اصلی موفقیت پروژه چابک با رویکرد مدیریت دانش و اولویت بندی پروژه ها بر اساس آن با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه؛ مطالعه موردی28

راهنمایی شرکت گلنور:مطالعه موردی ;روشی جهت اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات براساس عوامل اصلی موفقیت در لجستیک معکوس خدماتی براساس خانه کیفیت با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه29

راهنمایی شرکت ایریسا: مطالعه موردی : شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی موفقیت اجرای سیستم های اطالعات مدیریت در سازمان های پروژه محور با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه30

راهنمایی عملکرد ؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان- الویت بندی و ارزیابی ابعاد نوآوری خدمات بر اساس کیفیت خدمات با استفاده از خانه کیفیت و تحلیل اهمیت 31

راهنمایی دسته بندی و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات حمل و نقل شهری بر اساس تحلیل شکاف از منظر مشتری و کارفرما در شهرداری اصفهان32

33  موجودی در ناوگان حمل و نقل یک شبکه توزیع دوچرخه اشتراکی-توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه مسیریابی راهنمایی 

راهنماییشرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد: مطالعه موردی- ارائه روشی جهت خوشه بندی عوامل اساسی موفقیت در پروژه های تولیدی ساخت بر اساس سفارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 34

راهنماییمطالعه موردی بانک صادرات اصفهان: توسعه مدل مسیریابی موجودی پول در شرایط عدم قطعیت مبتنی بر کاهش ریسک 35

فهرست عناوین پایان نامه های دکتر هادی شیرویه زاد
(موارد مندرج در فهرست زیر مواردی هستند که توسط دکتر هادی شیرویه زاد در مرحله تدوین راهنمایی و مشاوره شده است)
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فهرست عناوین پایان نامه های دکتر هادی شیرویه زاد
(موارد مندرج در فهرست زیر مواردی هستند که توسط دکتر هادی شیرویه زاد در مرحله تدوین راهنمایی و مشاوره شده است)

راهنماییتحلیل عملکرد رستوران ها بر اساس تغییرات زمانی با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست مورد مطالعه رستوران های سنتی دارای مجوز کسب شهر اصفهان36

راهنماییگروه تحصیالت تکمیلی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد:مطالعه موردی -ارائه ی روشی جهت تعیین شاخص کیفیت تدریس اساتید با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تاثیر آن در زمان بندی دروس دانشگاهی 37

راهنماییبازار بورس اوراق بهادار تهران:  مطالعه موردی۔ارایه روشی مبتنی بر مدل سازی ریاضی جهت انتخاب صنایع و دارایی ها در سبد سهام به صورت چند مرحله ای بر اساس ریسک و بازده 38

راهنماییزنجیره تامین خدمات هتل داری اصفهان: شناسایی و دسته بندی شاخص های عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده از مدل کانو ؛ مطالعه موردی 39

راهنماییمدیریت امور شعب بانک رفاه استان اصفهان: تحلیل عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های خدماتی با رویکرد فرهنگ سازمانی با استفاده از خانه کیفیت ؛ مطالعه موردی 40

راهنماییشناسایی و رتبه بندی ریسک های ایجاد و راه اندازی پروژه تزریق پودر ذغال سنگ به کوره بلند در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه41

راهنماییتوسعه مدل تعیین نقطه سفارش اقتصادی جهت اقالم دسته بندی شده با در نظر گرفتن ریسک های تامین؛ مورد مطالعه در شرکت گروه روشنایی42

راهنماییارائه مدل ریاضی متوازن سازی موجودی سامانههای دوچرخه اشتراکی چند منطقهای به همراه ایستگاه سیار با محدودیتهای نگهداری و تعمیرات43

راهنماییامکان سنجی طراحی و پیاده سازی داروخانه مکانیزه در شهر اصفهان44

راهنماییارزیابی کارایی کارکنان با رویکرد رضایتمندی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در شرکت دارو سازی امین45

راهنماییارزیابی هتل های شهر اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، با رویکرد کیفیت خدمات46

راهنماییالویت بندی سازمان ها بر اساس شاخص های کلیدی فرآیند با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در صنعت خودرو47

راهنمایی امکان سنجی و تحلیل پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع غذایی با مطالعه ی موردی در شرکت های منتخب شهر اصفهان48

مشاورهاندازه گیری کیفیت خدمات داخلی و الویت بندی ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از تکنیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه با مطالعه موردی در شرکت ذوب آهن اصفهان49

مشاورهتعیین استراتژی نگه داری تعمیرات مناسب با کمک فرآیند تحلیل شبکه ای با مطالعه ی موردی در کارخانه ی صنعتی معدنی چادرملو50

مشاورهاندازه گیری و تحلیل کارایی دانشگاه های آزاد استان اصفهان بر اساس فعالیت های پژوهشی با روش تحلیل پوششی داده ها51

مشاوره در کالن شهر؛ مطالعه ی موردی شهر اصفهانCNGمکان یابی جایگاه های 52

مشاوره بر مبنای کارت امتیازی متوازن به روش تحلیل پوششی داده ها در شرکت فوالد مبارکه اصفهانR & Dارزیابی عملکرد 53

مشاورهالویت بندی ابعاد کیفیت خدمات و شاخص های عملکرد در بیمارستان سعدی اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و با رویکرد کارت امتیاز متوازن54

مشاورهارائه روشی برای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت سرمایه های انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت  مهندسی بین المللی فوالد تکنیک55

مشاوره برای تحلیل و بهبود مدیریت شکایات مشتریان با مطالعه ی موردی در شرکت گاز استان اصفهان ECCM FMEAطراحی الگوی تلفیقی 56

مشاورهروشی جهت پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها؛ مورد مطالعه شرکت سازاندیش57

مشاورهارائه روشی برای ارزیابی نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها؛ مورد مطالعه برندهای سرآمد تولیدی استان اصفهان58

مشاورهارزیابی عملکرد و تحلیل پیشرفت هیات های ورزشی استان اصفهان با رویکردهای منتخب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 59

مشاورهالویت بندی واحدهای سازمانی بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد با رویکرد چابکی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه؛ مورد مطالعه شرکت داراکار60

مشاورهشناسایی و الویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد به کمک کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه؛ مطالعه موردی اداره پست مرکزی استان اصفهان61

مشاوره برای الویت بندی سازمان ها بر اساس چابکی سازمانی با مطالعه موردی در اداره های ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاریMCDMارائه رویکرد تلفیقی از 62

مشاورهمود مطالعه برندهای سرآمدی استان اصفهان : ارزیابی سازمان ها با رویکرد مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی63

مشاورهارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد سرمایه فکری، تعهد و وفاداری کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها؛ مطالعه موردی شرکت تولیدی برنا باطری64

مشاورهاولویت بندی خطوط حمل و نقل ذوب آهن اصفهان بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چند گانه65

مشاورهمطالعه مورد شعب بانک ملی ایران در جف آباد- اولویت بندی سازمان ها بر اساس عوامل ایجاد انگیزه ی دسته بندی شده با رویکرد تحلیل شکاف با استفاده از تصمیم گیری با معیار های چندگانه فازی66

مشاورهمطالعه موردی دانشگاه های منتخب استان اصفهان- شناسایی و الویت بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از خانه کیفیت فازی67

مشاوره ستاره شهر اصفهان3مطالعه موردی هتل های- اراِئه روش ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی بر اساس مشتریان دسته بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد کیفیت خدمات68

مشاورهشرکت آسان سازان یاران: شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت در اجرا و مدیریت پروژه های ساخت آسانسور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی69
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