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پیام دبیر کنفرانس

بسمه تعالی

امروزه که زلف علوم مختلف با شانهی علم ریاضیات ،زیبایی های خود را به تصویر کشیده است ،استفاده درست از ریاضیات
خالق این نتیجه خواهد بود که درك هر علمی مستلزم دانستن علم ریاضی است .مدلسازی ریاضی و مدلسازی آماری ،شاهکلید
درك روابط و الگوها در طبیعت است .با توجه به این اهمیت و کاربردهای متنوع مدلسازی در پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و
توسعه ای در حوزههای مختلف ،دومین کنفرانس ملی مدلساز ی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی در تاریخ  5اردبیهشت
 1397در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر با حضور و مشارکت محققین جهت انتقال آخرین
دستاوردهای علمی و نیز تقویت پایههای علمی کشور برگزار میشود .توجه ویژه انجمنهای مرتبط ،جامعه ریاضی و جامعه
آماری کشور به این رویداد این باور را تلقی خواهد کرد که دغدغه آنها ارائه راهکارهای مناسب و علمی در جهت استفاده از
تواناییهای بالقوه و بالفعل در حل مشکالت با مدلهای ریاضی به صورت موثر میباشد.
در اینجا بر خود الزم میدانم تا از جناب آقای دکتر میر امید هادیانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قائمشهر ،اعضای محترم کمیتههای علمی و اجرایی ،اعضای محترم هیات مدیره انجمن حسابداران خبره ایران ،انجمن مهندسی

مالی ایران و انجمن ایرانی تحلیل پوششی دادهها ،دانشگاه های آزاد اسالمی واحد چالوس ،رشت ،کرج ،اردبیل ،نکا ،پیشوا-
ورامین ،گناباد و دانشگاه علوم و فنون بابل که ما را در برگزاری این کنفرانس مورد حمایت و تشویق خویش قرار دادند ،کمال
تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

دبیر علمی کنفرانس
عزتاله بالوئی جامخانه
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شورای سیاستگذاری کنفرانس (هیات رئیسه):
دکتر میرامید هادیانی :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر عزت اله بالوئی جامخانه :دبیر علمی کنفرانس
دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه :دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر علی ابراهیم نژاد :مدیر گروه ریاضی و آمار
دکتر داریوش زارعی :مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
مهندس یاسر رمضانپور :مدیر انفورماتیک کنفرانس

اعضای کمیته اجرایی :
دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه :دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر عزت اله بالوئی جامخانه :دبیر علمی کنفرانس
دکتر علی ابراهیم نژاد :رئیس کمیته علمی (آمار و علوم وابسته)
دکتر شعبان صدقی :رئیس کمیته علمی (علوم ریاضی)
دکتر بهرام عاقلی :مسئول کمیته تبلیغات و اطالع رسانی
دکتر مائده موتمنی :مسئول کمیته مالی و پشتیبانی
دکتر سیروس قبادی :مسئول کمیته مراسم جانبی
آرزو امیرزادی :مسئول کمیته دانشجویی
مهندس یاسر رمضانپور :مدیر انفورماتیک کنفرانس
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اعضای کمیته علمی:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بهرام صادقپور گیلده :دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید اسحقی گرجی :دانشگاه سمنان
دکتر ایرج مهدوی :دانشگاه علوم و فنون مازندران
دکتر اسماعیل بابلیان :دانشگاه خوارزمی
دکتر علیرضا امیرتیموری :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دکتر جعفر بی آزار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دکتر رضا عزتی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
دکتر مجید سلیمانی دامنه :دانشگاه تهران
دکتر شعبان صدقی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر عزت اله بالوئی جامخانه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر علی ابراهیم نژاد :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر بهرام عاقلی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
دکتر مرتضی خدابین :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
دکتر رضا کاظمی متین :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
دکتر سید جواد مرتضوی امیری :دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
دکتر علیرضا اسکندری :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا-ورامین
دکتر محمدرضا پورعلی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
دکتر منصور گرکز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
دکتر مهدی یعقوبی اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنایاد
دکتر محسن واعظ قاسمی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دکتر حسن حسین زاده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
دکتر ناصر میکاییل وند :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
دکتر سعید عبادی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
دکتر جمال رضایی روشن :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
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محورهای کنفرانس:
علوم پزشکی
علوم فنی و مهندسی
علوم پایه
علوم انسانی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی

سخنران کلیدی:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

کارگاه ها:
کارگاه شماره  :1آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن
(مدرس :پروفسور سید منصور واعظ پور  -هیات علمی دانشگاه امیر کبیر)
کارگاه شماره  :2تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار لیزرل
(مدرس :دکتر اصغر نادی قرا)
کارگاه شماره  :3تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار آموس
(مدرس :دکتر اصغر نادی قرا)
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حامیان کنفرانس:
انجمن ایرانی تحلیل پوششی دادهها
انجمن حسابداران خبره ایران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
دانشگاه علوم و فنون بابل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا-ورامین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد
کانون آگهی و تبلیغات آریا فراز طبرستان
گروه صنعتی فوالد بهمن
انجمن مهندسی مالی ایران
شرکت مازرون فوم
مجتمع منفی تهران
شرکت تعاونی تولیدی و معدنی کوهشکن سوادکوه

نشانی دبیرخانه کنفرانس:
مازندران -قائمشهر -دانشگاه آزاد اسالمی -گروه آمار و ریاضی
پست الکترونیکی:
msmas@qaemiau.ac.ir
منزلگاه کنفرانس
msmas.qaemiau.ac.ir
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برنامه کلی کنفرانس

8-9

9-9:45

9:45-10:45

10:45-11:15

11:15-12:30

12:30-14

14-15:30

15:30-15:45

15:45-17

سخنرانی های
تخصصی

17-17:30

پذیرش

سخنرانی
کلیدی

پذیرایی

سخنرانی های
تخصصی

پذیرایی

سخنرانیهای
تخصصی

نماز و نهار

افتتاحیه و
سخنرانی
ویژه

اختتامیه

ارائه مقاالت پوستری

کارگاه
( پروفسور
واعظ پور)

کارگاه
(دکتر نادی)
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کارگاه
(دکترنادی)

برنامهی سخنرانیها
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A1

12:30-11:15

مکان :سالن اجتماعات ساختمان رسالت

موضوع :ریاضی کاربردی

ریاست جلسه :دکتر مهدی فالح جلودار  ،دکتر علی ابراهیمنژاد ،دکتر رضا شاهوردی
نویسندگان
سارا بهنامیان ،فاطمه
فوق
علی امیدی متین،
فرسام میثاق
محمدطاهر لهراسبی،
رمضان رضاییان،
مهدی رستمی،
فخرالسادات هاشمی

عنوان مقاله
Musical

and

Mathematics in Musical Instruments
Instruments in Novelty Architecture

یک روش تصمیم گیری چند معیاره پویا مبتنی بر آنتروپی شانون برای انتخاب
برنده مناقصه

کد مقاله
5
160

زنجیر های مارکوف و نقش آنها در انعقاد و فسخ قراردادهای بیمه در ایران

76

رتبه بندی اعداد فازی بر اساس مفهوم تاپسیس و مرکز ثقل

36

ملیحه شاهکوئی،
فرزاد رضایی بالف،
رضا شاهوردی

کارایی هزینه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست در حضور داده های
انعطاف پذیر

144

علی ابراهیمنژاد،
اسحاق هاشمی و
مهدی فالح جلودار

رویکرد برنامهریزی چندهدفه برای حل مسالهی واگذاری با ضرایب فازی
شهودی

209

کاظم فیاض حیدری،
عزت اله بالوئی
جامخانه

برآورد بیز تجربی پارامتر توزیع رایلی براساس نمونه های سانسور فزاینده نوع
دوم

ناصر امانی ،علی
ابراهیم نژاد

10

27

 قضیه نقطه ثابت:موضوع

301  کالس شماره:مکان

12:30-11:15

A2

 دکتر مائده موتمنی، دکتر جمال رضایی روشن، دکتر شعبان صدقی:ریاست جلسه
کد مقاله
123

عنوان مقاله
Common Fixed Point Theorems for Two Mappings in SMetric Spaces

91

Fixed Point Theorem in M -Fuzzy Metric Spaces

80

The Cayley Sum Graph of Ideals of a Semigroup

115

Multiple Positive Solutions for P-Kirchhoff Problems with
Sing-Changing Potential

165

The Simple Group L_2 (q) and Related Graph

87

Fixed Point Results on S-Metric Space via Simulation
Functions

95

Fuzzy Equivalence Class and Fuzzy Rough Set

11

نویسندگان
Atena Javaheri,
Shaban Sedghi
Zeinab
Hassanzadeh,
Shaban Sedghi
مهدی حسن خانی
 قاسم،سمیه یزدانی
،علیزاده افروزی
،جمال رضایی روشن
سید هاشم رسولی
علی رضا خلیلی
 سید صادق،اسبویی
صالحی امیری
M. Khosravi
Rashti, S.
Sedghi
سمیه مختاری

A3

12:30-11:15

مکان :کالس شماره 302

موضوع :کامپیوتر

ریاست جلسه :مهندس میر سعید حمیدی ،مهندس علی عباس زاده ،دکتر جواد امیری
نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

مطهره قویدل ،علی
ابراهیمنژاد

ا ستفاده از منطق فازی در تشخیص اعداد و عالئم کنترل سرعت راهنمایی و
رانندگی

35

مهناز وهمی یان ،علی
ابراهیمنژاد ،همایون
مؤتمنی ،حمیدرضا
وهمی یان

ارتقای قابلیت اطمینان نرمافزار به روش فازی

69

ایوب رمضانی ،علی
ابراهیمنژاد

یک روش انتخاب فازی در الگوریتم ژنتیک برای حل مساله کارگاهی باز

50

ارائه روش جدید برای حل مساله چند فروشنده دوره گرد وترکیب الگوریتم
جستجوی هارمونی مبتنی بر موازی سازی الگوریتم رقابت استعماری

101

مسیریابی برای ربات های  AGVبا استفاده از سیستم های خبره فازی

40

سحر گنجیان،
حامد ذاکریان
کیارش شکیبائی،
علی ابراهیمنژاد
بهنام دری ،فروغ آل
طیّب

استفاده از متغیرهای زبانی برای تطبیق پذیری خودکار بازیهای کامپیوتری

129

سحر گنجیان،
حامد ذاکریان

وارسی الگوریتم های فراابتکاری الهام گرفته از طبیعت برای مساله ( MTSPچند
فروشنده دورهگرد)

103

زینب محمدی،
نفیسه اسفندیان

بهبود کیفیت گفتار با استفاده از روش تجزیه بسته موجک گسسته

199

12

A4

12:30-11:15

مکان :کالس شماره 313

موضوع :مدیریت

ریاست جلسه :دکتر اسداله مهرارا
نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

الهه ابراهیمی
هردورودی،
محمدرضا باقرزاده

مطالعه تاثی ر وضعیت برنامه جانشین پروری بر میزان آمادگی شرکت پویا چوب
در استقرار نظام مدیریت استعداد

8

الهه ابراهیمی
هردورودی،
محمدرضا باقرزاده

بررسی میزان تاثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی شرکت رایتل و ایرانسل بر
نگرش نسبت به نام ونشان تجاری و نگرش نسبت به تبلیغات

9

ندا نیکزاد طهرانی

تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش مدلسازی
ساختاری (مورد مطالعه :شرکت طبیعت زنده سینره)

10

ندا نیکزاد طهرانی

ارزیابی و سنجش رعایت الزامات زیست محیطی و تاثیر آن بر تجارت سبز در
سطح بنگاه های کسب و کار

11

سید منصور نبوی
امرئی ،ابراهیم
حالجیان

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در
بانکهای صادرات استان مازندران با رویکرد مقایسه ای در بین گروه های سنی

13

سید منصور نبوی
امرئی ،ابراهیم
حالجیان

رابطه سقف شیشه ای با سکوت سازمانی از طریق رفتار ضد شهروندی سازمانی
کارکنان زن بانک صادران استان مازندران

14

جهانبخش فرهنگ
ریک

نقش آموزش های درونی زندان (اعم از مهارتی ،عقیدتی ،روانشناختی) بر عدم
بازگشت به زندان (مطالعه موردی  :سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی
شهرستان قائمشهر)

15

جهانبخش فرهنگ
ریک

تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک (مورد مطالعه  :سازمان
زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور)

16

13

A5

12:30-11:15

مکان :کالس شماره 314

موضوع :مدیریت

ریاست جلسه :دکتر مهرداد متانی
نویسندگان

عنوان مقاله

کد مقاله

سمیه صفری،
مجتبی طبری

بررسی نقش مدیریت تعاملی در ارتقاء خالقیت و نوآوری سازمان جهاد
کشاورزی استان مازندران

17

فرهاد رضایی مال
سرایی ،ندا اسماعیلی

برنامه ریزی راهبردی در واحد منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان
ساری

18

فرهاد رضایی مال
سرایی ،ندا اسماعیلی

تدوین استراتژی منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ساری

19

فرهاد رضایی مال
سرایی ،ندا اسماعیلی

تدوین و اولویت بندی طرحهای راهبردی در مدل  BSCبه کمک گسترش
کارکرد کیفیت فازی و  ZOGPدر واحد منابع انسانی آموزش و پرورش استان
مازندران

20

بشیر خداشناس گل
افشانی ،عاطفه
غالمیان قاجاری

بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

25

مهرانوش لشکری،
فاطمه حمیدی فر

بررسی رضایتمندی از مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان ستاد مبارزه با مواد
مخدر و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

32

الناز چراغی ،ذبیح
اله غالمی

رابطه بین مدیریت ارتباط با شهروندان و عملکرد سازمانی با تاکید بر ویژگی های
جمعیت شناختی(موردمطالعه :بانکهای صادرات شهر ساری)

33

الناز چراغی ،ذبیح
اله غالمی

بررسی نقش ساختار سرمایه در تأمین منابع مالی بانک صادرات استان مازندران
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Improved Method for Fuzzy Differential Equations
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رحمت درزی ،بهرام
عاقلی
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195

Cosmetic Dentistry via Mathematical Ratio

43

Solutions to First-Order Fuzzy Cauchy-Euler Differential
Equations Under Generalized Differentiability

56

تاپسیس فازی رفتاری

64

ارزیابی کارایی متقاطع در حضور خروجی های نامطلوب در محیط فازی
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شاخص توپولوژیکی فراموش شده و هم اندیس آن برای برخی پلی گرافها
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An Approximate Solution of Fractional KDV Burger
Equation

200

Some Estimation Methods for Reliability Function of
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Alizadeh, S.F.
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مشاوره شغلی با بکارگیری وزنهای آنتروپی شانون
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کاربرد مجموعههای راف در محیطهای نادقیق
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A New Four-Parameter Lifetime Distribution
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Bagheri
Einolah Deiri,

The Efficiency of Shrinkage and Baysian Estimators of

Seyed Rasoul

Weibull Distribution Parameters for Right Censored Data

Hosseini
سید علی حسینی
متی کالیی

۲۰۱

Under the Albayyati Loss Function
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مریم سادات ابراهیم نژاد
شیروانی ،علی ابراهیم
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خوشه بندی میانه Kام بر پایه الگوریتم ژنتیک
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مهسا فروغی ،حامد
ذاکریان ،سحر
گنجیان

ارائه الگوریتمی مناسب با استفاده از نگاشتهای هرمیتی برای ترمیم تصاویر
دیجیتالی
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نفیسه اسفندیان،
سیدعلی حسینی
سیدمحله

یک روش مبتنی بر خوشهبندی برای طبقهبندی بخشهای صدادار و بیصدای
گفتار

198

استفاده از سری فوریه در راه رفتن ربات دوپا

130

الگوریتم جایگزینی صفحه فازی مبتنی بر اولویتبندی صفحات حافظهکش
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مریم سادات ابراهیم نژاد
شیروانی ،علی ابراهیم
نژاد ،محمد ادبی تبار
فیروزجاه

سیستم مدیریت انرژی ساختمان( ،)EBMSبا الگوی( )MDNCدر شبکه حسگر
بی سیم ،بر مبنای سیستم استنتاج فازی  -عصبی تطبیقی()ANFIS

162

آرین آئینی ،همایون
موتمنی ،حامد
ذاکریان

طراحی چارچوب استراتژیک برای شهر هوشمند از طریق ماتریس ویژگیها وآنالیز
آن
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محمد حسین
ذکریاپور ،علی ابراهیم
نژاد ،همایون موتمنی و
مهدی گلسرخ تبار

بهینه سازی انرژی مبتنی بر پروتکل مسیریابی ترکیبی در شبکه های حسگر بی
سیم با توزیع متراکم
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ناوبری یک ربات متحرك با استفاده از فیلترکالمن بی رد ،سیستم استنتاج
عصبی-فازی و شبکه عصبی تابع رادیال پایه
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استراتژیک مناسب برای شهر هوشمند و آنالیز آن از طریق ماتریس ویژگی ها

107

بهنام دری ،فروغ آل
طیّب
داود اکبری بنگر،
علی ابراهیمنژاد

علی امیر پناه،
همایون مؤتمنی،
علی ابراهیمنژاد
آرین آئینی ،همایون
موتمنی ،حامد
ذاکریان
علی اصغر
محمدپورعلمداردهی،
همایون موتمنی،
علی ابراهیم نژاد

سیستم فازی جهت شناسایی پول شویی :مطالعه موردی در بانک سرمایه
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بررسی رابطه بین جامعه پذیری و ابعاد آن با تعهد سازمانی
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هدیه کوپاهی

بررسی عوامل مدیریتی موثر در کاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع
نیروی برق(مطالعه موردی:شرکت توزیع برق منطقه ای استان تهران)

41

هدیه کوپاهی

بررسی تاثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان با
تاکید بر نقش واسطه گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه :شعب بانک
حکمت ایرانیان شهر تهران)

42

مجتبی رضوانی،
مهرداد متانی،
محمدعلی صوفی
مجتبی رضوانی ،علی
فالح ،محمدعلی
صوفی

بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر مصرف رسانه ای
53
مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان مطالعه موردی(:
کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال )1396

54

مجتبی رضوانی،
احتشام رشیدی،
محمدعلی صوفی

تحلیل محتوای پیام های اجتماعی روزنامه ها مطالعه موردی( :صفحات
اجتماعی روزنامه ایران در آبان ماه )1396

55

کامبیز زاهدپور،
مهرداد متانی

نقش اینستاگرام بر شکل گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان با میانجیگر
سن

مرتضی بزرگی
ماکرانی ،محمد ادبی
تبار

مطالعه تاثیر سامانه اطالعات مکانی ( )GISدر مدیریت منابع انسانی شرکت
توزیع برق استان مازندران

سید مظهر خلیلی
کرندی ،سینا
جعفری ،سیروس
قبادی ،اسداله مهرارا

بررسی عوامل مؤثر در بخش فروش شرکت های تولیدی صنعت فوالد با استفاده
از تکنیک دیمتل (مطالعه موردی :شرکت گروه صنعتی فوالد بهمن)
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سعیده محمدپور،
ذبیح اله غالمی

بررسی میزان تاثیر بازاریابی بانکی بر عملکرد بانک ها (مطالعه موردی بانک
پارسیان استان مازندران)

مسعود غالمی
چهارشاهی ،جواد
امیری

ارتباط بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه کشور

کد مقاله
119

122

مصطفی بابایی ،رضا
شاهوردی

شناسایی و رتبهبندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان به روش  AHPدر
شرکت ایران خودرو

جهانبخش فرهنگ
ریک ،سید جعفر
موسوی

بررسی قابلیت بکارگیری استاندارد سرمایه گذاری در منابع انسانی در یک
سازمان (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

134

فدرا عقیلی ،پیمان
ولی پور ،علی
ابراهیمنژاد

اولویت بندی معیارهای تاثیر اکسسوری در کاالی الکچری بر ارزش ویژه برند با
استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه پوشاك آویشن)

136

علی فرهادی محلی،
سید احمد موسوی

بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر بهرهوری و توانمندسازی منابع انسانی (مورد
مطالعه :اداره کل تامین اجتماعی شرق استان تهران)

141

علی فرهادی محلی،
سید احمد موسوی

رابطه رهبری معنوی وانگیزش مبتنی برمعنویت با رفتاراخالقی (مورد
مطالعه:دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان)

142

132

محمد مهدی
شیریپور ،مهدی
فالح جلودار

اولویت بندی مولفه های موثر بر تدوین استراتژی های منابع انسانی در اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با استفاده از روش مسائل چند معیاره

150

محمد مهدی
شیریپور ،مهدی
فالح جلودار

اولیت بندی ابعاد مدیریت دانش در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
مازندران با رویکرد AHP

151

محمدعلی شجاعی
،علی فرهادی محلی
سیروس قبادي،
محمدباقر خزایی

بررسی نقش تعدیلی تعهد مدیریت در رابطه بین منابع فناوری اطالعات  ،مزیت
رقابتی و قابلیت مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران (مورد مطالعه :استان
گلستان)

164

بررسی کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان از طریق مشتری مداری،
تمایز بر بازار و تمایز نوآوری در بانکهای خصوصی استان همدان
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مهدی بازیاردیزابادی،
عین اله دیری
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49

محدثه تقی نژاد،
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فیروزجاه ،سیامک
فیروزیان

Difference Between Using Approximate and Exact
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اصغر یوسفی ،علی
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شاخص توپولوژیک فراموش شدهی برخی از اعمال گراف

صبورا نیکخواه،
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محمدصادق شعبان
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اندیس وینر یالی مکمل برخی گراف های خاص
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سارا بهنامیان ،سامان
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اکبر گیوکی ،رحمان
خانی گنبد
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