ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ
ردﯾﻒ
1

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺑﻬﺮام ﻓﺮﺟﯽ

1382

2

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  AHPﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ

1382

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪري

3

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد رﯾﺴﮏ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن

1382

ﻓﺮﻧﻮش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻘﺪم

4
5
6
7
8
9
10

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺮوژه در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

) ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( X

ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮ دل

1382
1383

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

)ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻨﺮ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ (
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎدر

در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ﮐﻮرش ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه

1382

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي

1383

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ زﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي راﻫﺴﺎزي

1383

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان(

ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮك ﭘﻮ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪري

1383

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو 9001

در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺑﺘﻦ

اﻓﺸﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺣﻤﺘﯽ

1383

11

ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺎزده ﻧﺰوﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه و ﺣﻞ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

1383

ﺳﺤﺎب ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

12

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب

1384

ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ

13

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در روﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪارد

1384

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺻﺎﺑﺮي
ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ

ردﯾﻒ
14
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16
17
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19
20
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23
24

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
روش  BOTﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ـ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي آن
در ﭘﺮوژﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﺠﻔﯽ

1384

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ـ PMBOK
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮاﮐﻢ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺮام ﻓﺘﺎﺣﯽ

و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آن

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ

1384

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي(
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ
)ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﯽ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  96ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻢ(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﺮح ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ آن
در ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻬﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل
در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب

اﺻﻮل ﺷﺮاﮐﺖ در ﭘﺮوژه و ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺴﺎر اﺑﻨﯿﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  TBMOو ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻮﻓﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﺮوي ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر

ﻣﻬﺮداد ﻣﻬﺪوي
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﯿﺮي

ﺣﺴﯿﻦ رﻫﺮوي
ﻣﻬﺪي ﻗﺮﻧﯽ
ﻫﯿﺮﺑﺪ دادﭘﻮر
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺟﻮادي
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﻓﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ

25

ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر

ﺣﺴﯿﻦ رﺟﺐ ﺻﻼﺣﯽ

26

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻮري ﮐﺎردر

27

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﻓﺎز اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻔﺎش زاده

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

28

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺪ ﺳﺎزي

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻼن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ  ، PMOﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي PMO

ﻫﺎﻧﯽ ارﺑﺎﺑﯽ

29
30
31

)در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ(

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي زﻣﺎن ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻓﺎزي
واﮐﺎوي ﺗﺠﺎرب ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در اﯾﺮان

)(1386

1386

ﺳﻌﯿﺪ رﮐﻮﻋﯽ

32

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روي ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان.

(1386)..

33

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد  BOTدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

)(1386

34
35
36
37
38
39
40
41

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش

)(1386

1385

1386

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن

1387

ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﺿﯽ A,Bدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

1386

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﺳﺘﺮسﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻫﺮزﺑﺮگ

1387

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻋﺪي ﻧﯿﺎ

ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﺪوار
ﻣﻬﺪي ﯾﺰداﻧﯽ
ﻣﻬﺪي ﻋﺴﮕﺮي

1387

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺘﻦ در ﺟﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن

ﻣﺴﻌﻮد زﻣﺎﻧﯿﺎن

ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺎس اﯾﺮاﻧﻖ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻣﻮﺟﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ) (EPCو اراﺋﻪ روش اﺻﻼﺣﯽ
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آن در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم

ﻧﻮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه)(EVM
)در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺸﻮر(

وﺣﯿﺪه آرام

1387

ﻣﺎرال ﻣﻨﺎدي
ﺑﻬﺰاد ﺳﺮوري ﻓﺮ

ردﯾﻒ

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان

42

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﭘﺮوژه آﺟﯽ ﭼﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

1387

اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﻟﯽ

43

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان

1387

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪي ﺑﻠﺒﺎن آﺑﺎد

44
45
46
47

48

49

واﮐﺎوي ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي

1387

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آن
)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي(

1387

)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي :ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي(

ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ زاده ﺷﮑﯿﺒﺎ

1385

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺰرگ

1387

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري ـ اداري در

51

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري و اداري و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ(

1387
1388

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ pmi

)(1378

ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ

اﻣﯿﺮ ﺳﺠﺪﺋﯽ

1387

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪلﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ

ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ

واﮐﺎوي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺳﺨﺖ

رﺿﺎ ﺟﻬﺎن آرا

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺪﺳﺎزي ﮐﺸﻮر

54

1386

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان(

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻧﯿﮏ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺳﯽ

ﻫﺪا ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ،

50

53

1387

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد رﯾﺴﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي  EPCو ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ

ﺗﻬﺮان

52

ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي

1387

ﺷﻬﺎب اﺣﻤﺪي
ﮐﯿﻮان ﮔﺮوﺳﯽ

ﺳﯿﺎوش ﺳﺮودي

ردﯾﻒ
55
56
57

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
) (1378

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي  cpmدر ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي )زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺶ زﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺎزي( ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ (1387) ...
اراﺋﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه
1388

ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﺣﻤﯿﺪ ﺧﺪاداد
ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺰدره اي

58

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻮري وراﻣﯿﻦ

1388

ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻗﺮي ﺳﺮﺷﮑﯽ

59

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ

1388

ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮادي

60

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ رﯾﺴﮏ

1388

اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ

61

ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد PMBOK

1388

ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺪي

62
63
64
65

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي ﭘﺮوژه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ و اراﺋﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي:
1388

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎور اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ
1383

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻬﺮان در
1388

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎ

1388

ﺳﻌﯿﺪ ﺻﻔﺮي اﺻﻞ
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻖ ﮐﯿﺶ
ﮐﻤﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪي
ﯾﺎﺳﺮ ﮔﻠﺪوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎري

66

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻋﻄﺎي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ

1388

ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺪﯾﺪن

67

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ

1388

وﻓﺎ رﺳﺘﻤﯽ اﺻﻞ

68

اﻟﮕﻮي ﭘﻮﯾﺎي ﮔﺰﯾﻨﺶ روش ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

1388

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮي ﻣﻬﺮ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

69

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزيﻫﺎ در ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻗﺮاردادي و ﻣﺪل ﺳﺎزي

70
71
72
73
74

75

76
77

ﭘﺪﯾﺪآور

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف

رﺿﺎ ﺻﺪري

1388

1388

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ) (PMISدر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺎد

اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
1389

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﺑﺰرﮔﯽ
ﭘﺮﻫﺎم ﻧﺎﻇﻢ زﻣﺮدي

ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد )ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري ﮐﺎر و ﺷﯿﻮه

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع( ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه ﺣﺎﺟﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﭘﺮوژه
)زﻟﺰﻟﻪ(

1389

1389

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده
ﺷﻬﺮي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :دو ﭘﺮوژه در ﻣﺸﻬﺪ و ﻟﻨﺪن(

1388

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي

1389

ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ روش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر

1389

ﺧﯿﺮﺧﻮاه
ﻣﻌﯿﻨﯽ

ﺳﻬﺮاب ﻗﻨﺒﺮي ﭘﺎرﺳﺎ

ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﺋﺐ

78

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎري

1389

ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺳﺎﻻرﯾﺎن

79

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو  9001در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎودﯾﺲ راه

1389

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺧﻠﯿﻠﯽ

80
81
82

1389

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺣﻮزه ذي ﻧﻔﻌﺎن؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻋﻠﻮي

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
راﻫﮑﺎر؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

1389

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪلﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 1389

اﺣﺴﺎن ﺳﻮرﯾﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ
آرش ﻋﺎﻣﺮي ﭘﻮر

ردﯾﻒ
83
84
85
86
87
88
89

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
1389

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎر

1389
1390

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
)ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻮﺳﺎزان(

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺴﺎزي ﻃﺮحﻫﺎ
1389

ﻣﺠﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮي

1390

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎ
رﻗﯿﻪ ﺑﺸﯿﺮ زاده ﮔﺮﮔﺮي

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه از ﺳﻮي ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر آن ،دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ آن
در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر

ﺷﺎﯾﺎن ﺳﻠﻤﺮودي

آﯾﺪا رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻠﺨﻨﺪان

1390

اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮوژه در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن

اﻟﻬﺎم ﺳﺘﻮده ﺻﺎدق

1389

اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺘﺪل رو

90
91
92
93
94
95
96

ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

رﺿﺎ درﮐﯽ

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺮان(

1390

ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﯽ ـ ﺗﮑﺮاري

ﻣﺤﻤﻮد اوﻻدي
ﺳﻬﯿﻞ اﺳﮑﻨﺪر زاده

1390

ﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ

1390

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 1390
ﺑﺮرﺳﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن درون
ﺷﻬﺮي و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ـ ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث ،ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري

1390

ﭘﯿﺎم ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺣﯿﺪر اﻣﯿﻨﯽ

ردﯾﻒ
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
1390

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﺑﻨﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﺷﻬﺮ و
1390

اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد آن

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذي ﻧﻔﻌﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آن

1390

ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﮑﻦ

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺎز اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر
1390

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻓﺎز  Bآﺗﯽ ﺷﻬﺮ(

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ
1390

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ 1390
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏﻫﺎي اﺣﺪاث آزاد راه ﺗﻬﺮان ـ ﺷﻤﺎل

1390

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي 1390
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري )ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا( در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎري و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ

1388

ﺻﺪف ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ
ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ
ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺮاﻓﺘﺨﻮاه آذري
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﻼﻣﯿﻪ
ﺳﻤﯿﺮا ﻗﺰﻟﺒﺎش
ﻫﺎﻧﯿﻪ ﺳﻠﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺎره ﻣﺸﺎﻋﯽ
ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯽ آﺑﺮ
آذﯾﻦ روﺣﯽ
ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻠﻨﺎم

107
108
109
110

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذي ﻧﻔﻌﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻧﻮآوري در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
)ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ(

1390

1390

ﻫﺪي ﭘﮋﻫﺎن
زﻫﺮا ﮔﺮوﯾﺎن

ردﯾﻒ
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ در ﻃﺮحﻫﺎي راه ﺳﺎزي

)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي :ﻃﺮح راه آﻫﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ـ آﺳﺘﺎرا(

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺪري

1390

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري

ﻣﻬﺪﯾﻪ ﭘﻮر آدﯾﻨﻪ

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس 1391
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺮوژه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ در ﺣﻮزه اﺑﻨﯿﻪ

1390

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي آب و ﻧﯿﺮو در اﯾﺮان

1388

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﻧﺒﻮه ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
1389

ﭼﺎﺑﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﯾﺮان

1391

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺣﻮزه اﺑﻨﯿﻪ
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر

1391

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

1391

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﮐﺒﺮ ﻣﺮادي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺮادي
ﻓﺮاز ﭘﻮﯾﻨﺪه
ﺳﯿﺪه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﻓﺮﻫﺎد اﻧﺪرﺧﺖ
وﺣﯿﺪه ﺑﺎﻗﺮي

120
121
122

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﺠﺎزي در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

1391

ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮﮐﺎﻧﯽ

123
124

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺴﺘﺲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ
1391

ﻓﺮﻧﺎز ﻋﻤﯿﺪ

ردﯾﻒ
125
126
127
128
129

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
واﮐﺎوي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ(

آرﻣﺎن ﻧﯿﮑﺨﻮاه

1392

1392

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاري در دوره ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

ﻣﻬﺮداد ﺳﺮﻫﺎدي

1392

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ Collaboratve Network
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﻨﺎ ﭘﺎﮐﺮوان ﻟﻨﺒﺎﻧﯽ

ﺳﻤﯿﺮا ﺣﻖ ﺑﯿﻦ

1392

1392

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻋﺎوي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺳﺎﻧﺎز ﻓﺮﺷﺎد

130
131
132
133

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري )ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮي(
در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﮐﺸﻮر

1391

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاروي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر 1392
1392

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) (BIMدر ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺷﻬﺮزاد دﻫﺪاري
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﻪ زاده
ﭘﺮﯾﺎ ﻗﻠﯽ زاده

134
135
136
137
138

اراﺋﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺣﺴﺎم ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ

1392

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺪف ﻣﺤﻮر در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪارس ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن(
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاري در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

1392

1392

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﺎزي

1392

ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻔﯿﻌﯽ زاده
ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ

ﺳﺎرا ﻓﺘﺎح ﺣﺼﺎري
ﺷﻘﺎﯾﻖ وﻧﺪادﯾﺎن

ردیف

69

پدیدآور

عنوان
امکان سنجی بکار گیري نظریه بازي ها در تعارضات
قراردادي و مدل سازي

راهنما  /مشاور

امیر سرقینی

بررسی استفاده از تئوري سازمانهاي یادگیرنده در
90

طراحی مدلهاي کسب و کار در محیطهاي ناشناخته

آرش عامريپور

1389
بررسی تأثیر قانون هدفمند کردن یارانهها بر قیمت
107

تمام شده مسکن متعارف در شهر تهران

محمد رضا کازرانی فراهانی

1391
بررسی یکپارچه ریسکهاي مؤثر بر سودآوري
108

پروژههاي احداث مسکن در شهر تهران

محمد رضا عظیمی

1391

بررسی جایگاه مدیریت کیفیت در پروژههاي طراحی
120

معماري و چالشهاي به کارگیري آن در نظام اجراي
پروژهها

حمید عبدي راد

1392

بررسی علل وقوع تغییرات در پروژه فاز  12پارس
121

جنوبی و نحوه تأثیر آن در طرح دعاوي قراردادي

علی انصاري

احد نظري

1391
122

123

124

واکاوي چالشهاي قراردادي فراروي پروژههاي
125

مسکن مهر و ارائه راهکارهاي مناسب
(پروژه مسکن مهر پاکدشت)
1392

سید مجتبی حسینعلیپور

ردیف

پدیدآور

عنوان

شناسایی و تحلیل فرصت ها و موانع ایجاد

سید مجتبی حسینعلیپور

پایداري در دوره عمر پروژه هاي ساختمانی

126

راهنما  /مشاور

ستار ستاري

1392
بررسی راهکارهاي توسعه ساخت و ساز صنعتی
127

در بافت هاي فرسوده شهري از طریق جذب

محمد باقر نوبخت حقیقی

سرمایه گذاران غیردولتی

مهیار جاویدروزي

1392
امکان سنجی ایجاد شبکه هاي تعاملی
128

) در شرکت هاي

(

سید مجتبی حسینعلیپور
مشاور :امیرحسین محبیفر

پیمانکاري
1392
شناسایی و بررسی دعاوي قراردادهاي خدمات

129

محمدرضا حافظی

مشاوره در پروژه هاي ساختمانی

مجید پرچمی جالل

1392
تدارکات مشارکتی
130

امکان سنجی بکارگیري در صنعت ساخت و ساز ایران
با رویکرد ترکیبی تکنیکهاي  FUZZY ANPو
FUZZY DEMATEL
1392

سوگند محمد حسن زاده

ارائه الگویی مبتنی بر شاخصهاي تصمیم گیري
131

پیرامون سرمایه گذاري (توجیه پذیري) در پروژههاي
صنعت گاز کشور

سید مجتبی حسینعلیپور
مشاور :محمدرضا حافظی

احد نظري
شهرزاد دهداري

مشاور :محمد باقر نوبخت
حقیقی

1391
شناسایی چالشهاي قراردادي مدیریت کیفیت
پروژهها
132

در سازمان نوسازي مدارس و ارائه راهکار
(مطالعه موردي :استان یزد)

علی غفاري
سید علی حیدریه زاده

محمد صالح اولیاء
مشاور :احد نظري

1392
امکان سنجی به کار گیري مدل اطالعات ساختمان (
133

) در پروژه هاي ساختمانی
1392

احد نظري
مشاور :سعید مشایخ فریدنی

ردیف

عنوان

پدیدآور

ارائه الگوي ارزیابی عملکرد دفاتر مدیریت پروژه
134

در شرکتهاي انبوه ساز

راهنما  /مشاور
سید مجتبی حسینعلیپور

حسین عدنان عبدالرزاق

1392

مشاور :محمد علی کاشف
حقیقی

ارائه متدولوژي مدیریت فاز طراحی پروژههاي
135

ساختمانی با هدف افزایش کارآیی در چرخه حیات

محمد علی کاشف حقی

ساختمان
1392
ارائه مدل مدیریت ریسک و کیفیت هدف محور در

136

پروژههاي طراحی معماري مدارس مقطع ابتدایی

احد نظري

(مطالعه موردي اداره کل نوسازي  ،توسعه و تجهیز

محمد رضا حافظی

مدارس استان کرمان)

مشاور :مهرداد معین زاده

1392
137

یکپارچه سازي مفهوم پایداري در حوزه هاي  9گانه

سید مجتبی حسینعلی پور

استاندارد مدیریت پروژه

محمد حسن فالح

1392

مشاور :ستار ستاري

ارائه الگوي ارزیابی کیفی شرکت هاي مهندسین
138

احد نظري

مشاور در پروژه هاي ساختمانی با رویکردهاي فازي

مشاور :محمد رضا حافظی

1392
شناسایی و الویت بندي عوامل کلیدي موفقیت پروژه
139

هاي بلند مرتبه سازي از نظر کیفیت طراحی در شهر
تهران و ارائه راهکار

مهدیه غیایی

سید مجتبی حسینعلی پور

1392
طراحی الگوي مدیریت دانش براي شرکت هاي
140

مشاوره معماري

لیال شریعتی فرد

1392
بررسی نقش تفکر ناب در مدیریت زنجیره تامین در
141

پروژه هاي ساختمانی ( استان تهران )

بهنام دریاي لعل

1392

محمد علی کاشف حقیقی
احد نظري
سید مجتبی حسینعلی پور
مهیار جاویدروزي

شناسایی و تحلیل عدم قطعیت ها در پروژه هاي انبوه
142

سازي مسکن

محمد مراحمی

احد نظري

1392
امکان سنجی به کار گیري روش یکپارچه  IPDدر
143

پروژه هاي مشارکتی انبوه سازي مسکن
1392

مهیار جاویدروزي
ایمان نجاتی

سید مجتبی حسینعلی پور
امیر حسین محبی فر

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

شناسایی و تحلیل ریسک هاي طراحی و اجراي
144

ایستگاه هاي مترو

میترا پیرهادي تواندشتی

احد نظري

1392
بررسی نقش و جایگاه مدیریت دانش در پروژه هاي
145

صنعتی سازي ساختمان از منظر فناوري اطالعات و
ارتباطات

میالد حسن پور

احد نظري
مهیار جاویدروزي

1392
ارائه الگوي کاربرد مدل مدیریت ناب در مدل سازي
146

اطالعات ساختمان

سپنتا سلیمانی آشتیانی

1392

احد نظري
مشاور :علی نمازیان

بررسی چالش هاي مدیریت تامین و تدارکات پروژه
147

هاي صنعتی سازي مسکن مهر و ارائه راهکار مطالعه
موردي شهر جدید پرند

مرسل شاکري کبریا

سید مجتبی حسینعلی پور
علی زاده ختمی مآب

1392
بررسی تاثیر محدودیت منابع مالی متقاضیان مسکن
148

مهر در اتالف انرژي واحدها در دوران بهره برداري
(نمونه موردي  :مسکن مهر گلبهار مشهد)

فرید گلدوزیان

محمد باقر نوبخت حقیقی

1392
149

150

ارائه الگوي مدیریت پروژه هاي طراحی معماري
1392
یکپارچه سازي مفهوم پایداري در استاندارد
PMBOK
1392

احد نظري
وحید گمار

مشاور :علی نمازیان
سید مجتبی حسینعلی پور
نازنین زهرا میرخسروي

151

شهر تهران )

محمد حسن فالح
مشاور :ستار ستاري

بررسی عوامل موثر بر تفاوت قیمت برآورد اولیه با
قیمت تمام شده پروژه هاي عمرانی ( نمونه موردي

محمد علی کاشف حقیقی

سید مجتبی حسینعلی پور
الهام شاهسواري

علی نمازیان

1393
شناسایی بسترها و عوامل کلیدي موفقیت جهت
152

کسب دانش در اتحاد استراتژیک میان سازمانهاي
فعال در حوزه ساخت و ساز
1393

سید مجتبی حسینعلی پور
راضیه توالیی

علی نمازیان
مشاور :امیرحسین محبی فر

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

شناسایی مهمترین عوامل بحرانی موفقیت )(CSFs
در بهبود عملکرد دفتر مدیریت پروژه ) (PMOدر
153

سازمان هاي پروژه محور صنعت ساختمان و تحلیل
آن ها با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسیري
)(ISM
1393

رضا آتش فراز

مقایسه تطبیقی مدل هاي بالندگی مدیریت پروژه و
154

ارائه مدلی مناسب در شرکت هاي مهندس مشاور

فرزاد فراست پور

سید مجتبی حسینعلی پور

معمار پایه یک
ارائه الگویی براي گزینش چیدمان و تجهیز کارگاه
155

احداث اسکلت بتنی حجیم مبتنی بر شبیه سازي
گسسته پیشامد

بابک طاوسی طهرانی

1393
بررسی میزان تحقق اهداف سیستم مدیریت کیفیت
در طراحی پروژههاي نوسازي مدارس استان
156

آذربایجان غربی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود

مونا عمرانی

مدیریت آن
1393
ارائه الگوي انتخاب همکار در پروژههاي مشارکتی
157

صنعت ساخت با رویکرد قراردادهاي یکپارچه

مرجان صادقی

1393
بررسی و تحلیل رابطه بین اعتماد و رضایت از
158

همکاري بین عوامل پروژههاي ساخت

سحر جاللی

1393
شناسایی و مدیریت عوامل بروز تعارضهاي پنهان در
159

بخش تأمین و تدارکات پروژههاي ساختمانی

پریسا منصوري مجومرد

1393
شناسایی عوامل مؤثر در به کارگیري اصول مدیریت
160

دانش در ساخت و ساز پایدار در چرخه حیات
(فاز مطالعات و برنامه ریزي) پروژههاي ساختمانی
1393

161

سید مجتبی حسینعلیپور
نازلی مجیدي

فرشاد رزمگاه
محمد تحصیلدوست

ردیف

عنوان

پدیدآور

شناسایی و اولویت بندي ریسکهاي قراردادهاي
162

مشارکت مدنی در ساخت و ساز شهري

ماهان حقیقی خمامی

1394
بررسی و تحلیل حقوق و مسئولیتهاي خارج از
163

قرارداد مهندسان در صنعت ساخت

محمد رضا داراب پور

1393
164

مطالعه معیارهاي ارزیابی شرکتهاي ساختمانی
1394

مجید استاد علی دهقی

مقایسه تطبیقی بین روشهاي انگیزشی و انتخاب
165

روشی مناسب جهت انگیزش کارکنان شرکت پاالیش
نفت تبریز

فرانک محمودپور

سید پوریا سادات گوشه

1394
بررسی میزان تطبیق پروژههاي ساخت و ساز شهري
167

شهرداري تهران
با اصول مدیریت پایداري و ارائه راهکار

فرشاد رزمگاه
احد نظري
مهراب داراب پور
مهیار جاویدروزي
ولی اله پورکرامتی

علی نمازیان
بهروز قلیچلی

ارائه الگوي یکپارچه جهت ارزیابی سازمانهاي فعال
166

مهیار جاویدروزي

سید مجتبی حسینعلیپور

1394
در صنعت ساخت

راهنما  /مشاور

احد نظري
علی نمازیان
سید مجتبی حسینعلیپور

ساینا شینی محراب زاده

علی نمازیان
محمد تحصیلدوست

1394
بررسی نقش و جایگاه ( BLMمدل سازي اطالعات
168

ساختمان) در عملکرد شرکتهاي مهندسین مشاور
معماري (رتبه  1تهران)

اسداله فتوحی

سید مجتبی حسینعلیپور

1394
الگوي ارزیابی عملکرد پروژهها در مرحله بهره برداري
169

(نمونه موردي :پارکها)

شهرناز شریفی

1394

احد نظري
فرشاد رزمگاه

بررسی موارد مختلف وقایع غیر قابل پیش بینی،
170

تهدیدها و فرصتهاي مؤثر در حقوق و تعهدات
طرفین در قراردادهاي بین المللی صنعت ساخت

مهرافروز محمدخانی

سید مجتبی حسینعلیپور
ولی اله پورکرامتی

1394
ارائه الگویی براي ارزیابی بلوغ و توسعه قابلیتهاي
171

مدیري ریسک در سازمانهاي فعال در پروژههاي
ساخت

محمد صادق آزادانی

احد نظري
محمد تحصیلدوست

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

1394

172
بررسی رعایت اخالق حرفهاي
173

در شرکتهاي پیمانکاري

احسان اتظاري

1392
بررسی شیوههاي تأمین مالی طرحهاي توسعه شهري
174

عباس شعیبی
سید مجتبی حسینعلیپور

با تأکید بر بهره گیري از ابزار مشارکت
عمومی ـ خصوصی در پروژههاي احداث و نگهداري

مهیار جاویدروزي

مهران زنجانی

پارکینگ

محمد باقر نوبخت حقیقی
فرشاد رزمگاه
هانیه سلیمانی

1394
175
شناسایی و اولویت بندي عوامل اثر گذار در برقراري
176

تعامل بین اعضاي زنجیره تأمین صنعت ساخت و ساز
به منظور ارتقاء عملکرد سیستم

سید مجتبی حسینعلیپور
زهرا طرقی بیدآبادي

محمد رضا حمیدي زاده
امیر حسین محبیفر

1394
177
واکاوي چالشهاي فرآیندهاي ارجاع کار به مشاوران و
178

ارائه الگوي مناسب

سید مجتبی حسینعلیپور
حمید خردنیا

1394

محمد باقر نوبخت حقیقی
غالمرضا شافعی

179
بررسی نقش کاربرد مدل اطالعات ساختمان
180

)(Buildingn Information Modelling
در تحول یکپارچه پروژه
)(Integrated Project Delivery
با رویکرد مدیریت ارتباطات و مدیریت یکپارچگی
پروژه

هما بهمنی

سید مجتبی حسینعلیپور

ردیف

181

182

عنوان

تعیین چارچوبی از شایستگیهاي رفتاري جهت
انتخاب اعضاي تیم مدیریت پروژه
شناسایی مالحظات کلیدي در مدیریت پروژههاي
چند فرهنگی در کشور ایران

پدیدآور

راهنما  /مشاور
محمد علی کاشف حقیقی

دانیال مهرابی معزآبادي

علی نمازیان
آیدا رحیمی گلخندان
محمد علی کاشف حقیقی

مریم مراد نژاد

علی نمازیان
آیدا رحیمی گلخندان

183

184

بررسی فاکتورهاي مؤثر بر ترکیب پروژهها در سبد
پروژه در سازمانهاي پروژه محور

محمد رضا حافظی
مریم بصیري عاملی

احسان اهلل اشتهاردیان
محمد رضا فلسفی

185
شناسایی عوامل کلیدي موفقیت احداث و توسعه
186

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با رویکرد

پریسا صاحبی

مشارکت عمومی خصوصی
187
بررسی بسترهاي الزم در بکارگیري عامل چهارم و
188

مدیریت طرح در پروژههاي ورزشی کشور

علیرضا رضایی

(شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور)
189

الگوي ارزیابی سطح بلوغ معماري پایدار در پروژههاي
ساختمانی و راهکارهاي ارتقاء آن

شهاب گرجی مهلبانی

احد نظري،
یوسف گرجی مهلبانی

بررسی تحلیلی روشهاي اثربخش نمودن مدیریت
190

ریسک در سازمانهاي پروژه محور
(مطالعه موردي :شرکت نیرپارس «پروژههاي نفت و

محسن عزتی

گاز»)
191

ارائه الگوي تلفیقی از فرآیندهاي مدیریت پروژه و
مهندسی ارزش در طول چرخه حیات پروژه

پونه سعیدي بیدختی

احد نظري

ردیف

192

پدیدآور

عنوان
روش تصمیم گیري براي برون سپاري پروژههاي
1395

ساخت مبتنی بر نظریه آشفتگی

سید حسین فالح

راهنما  /مشاور
محمد علی کاشف حقیقی
علی رضائیان

امکان سنجی بهره مندي از قراردادهاي  BOTو
193

مشتقات آن در فضاي پساتحریم براي حضور
شرکتهاي معتبر بین المللی در پروژههاي اقامتی ـ
گردشگري کشور

1395

استراتژي پاسخ به ریسک خطاهاي طراحی معماري
194

امیر محمد توکل

محمد باقر نوبخت حقیقی

سمیه تبرکی

در پروژه هاي ساختمانی
(نمونه موردي :مجتمع تجاري تفریحی اداري)
1395
بررسی تحلیلی چالشهاي حقوقی

195

«شرایط عمومی پیمان» در پروژههاي عمرانی
با نگاه به حقوق پیمانکار

علی محمد حسین نژاد

1394

ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطالعات ساختمان
196

در سه روش پیش ساختگی سازه
ساختمانهاي بلند مرتبه

197

198

سعید داور

1394

طراحی الگوي بلوغ مدیریت ریسک شرکتهاي
1394

پیمانکاري مجري پروژههاي راهسازي

واکاوي چالشهاي فرایندهاي ارجاع کار به مشاوران
و ارائه الگوي مناسب

اشکان قهرمانی

یلدا توکلی اول

شناسایی و ارائه معیارهاي اصلی براي انجام عملیات
199

محمد رضا البرزي

تجهیز کارگاه
در پروژههاي بلند مرتبه شهري
بررسی علل ایجاد

200

1394

پیمانکاري و ارزیابی

تأثیر آن در روند اجراي پروژههاي
مترو تهران و حومه

جلیل رحمانی اصل

1394

پیاده سازي استاندارهاي پیکره دانش مدیریت
 PMBOKدر مدیریت کارگاهی
201

(استاندارد سازي فرآیند مدیریت دعاوي در مورد
هزینه پروژههاي ساختمانی بر اساس استاندارد پیکره
دانش مدیریت پروژه)

1394

کاوه عظیمی

سید مجتبی حسینعلیپور
ولی اله پورکرامتی

ردیف

پدیدآور

عنوان

راهنما  /مشاور

بررسی الگوي قراردادي موجود براي تعمیر و نگهداري
202

روکش معابر بزرگراهی شهر تهران و پیشنهاد الگوي
مناسب

203

امیر عباس رضایی بنهنگی

1394

شناسایی و تحلیل ریسک پروژه هاي ساختمانهاي
1394

پایدار

احد نظري
ساسان ابراري

بیمارستانی و ارائه روش مطلوب در تأمین مالی
پروژههاي بیمارستانی در شهر تهران

محمد باقر نوبخت حقیقی
محسن بادینلو

1394

عمرانی شهرداري تهران
با رویکرد مدیریت پورتفولیو

حنان السادات حسینی
1394

شناسایی و بررسی الزامات مدیریت پروژه براي اجراي
206

پروژههاي پایدار در صنعت ساختمان

محمد آقاجانی
هانیه سلیمانی

الگوي یکپارچه ارزیابی پیش از اجراي پروژههاي
205

محمد علی کاشف حقیقی
محمد تحصیلدوست

شناسایی ساختارهاي مناسب تأمین مالی پروژههاي
204

سید مجتبی حسینعلیپور

ملیکا مدیري تفرشی

1394

احد نظري
عباس شعیبی
احد نظري
فرشاد رزمگاه

بررسی ارتباط میان هزینه ساخت و ارتفاع
207

ساختمانهاي مسکونی میان مرتبه
از دیدگاه تجهیز کارگاه

سید مجتبی ربیع نتاج

محمدرضا حافظی

1394

شناسایی و اولویت بندي عوامل کلیدي تأثیر گذار بر
208

هزینههاي پروژههاي ساختمانی و ارائه راهکار در
راستاي جلوگیري از احتمال افزایش هزینه

آرمان بصیرت

1394
209

210

211

212

شناسایی و الویت بندي عوامل کلیدي موفقیت
1395
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماري به دژهاي
مشارکت

1395

بررسی چالشهاي راه اندازي و اختتام پروژه هاي
طراحی و ساخت

1395

بررسی اثربخشی تعامل و مشارکت در هلدینگ هاي
ساختمانی

1395

مصطفی سجادیان

سید مجتبی حسینعلی پور
اقبال شاکري
مهیار جاویدروزي

زهره سعادت

فرشاد رزمگاه
مشاور :احد نظري

مهسا صادقی

محمد علی منصوري

احد نظري
مهیار جاویدروزي
سید مجتبی حسینعلی پور
محمد رضا حافظی

ردیف

پدیدآور

عنوان

راهنما  /مشاور
اساتید راهنما:

213

ارائه یک مدل مفهومی حجت ارزیابی موفقیت پروژه
1395

هاي مسکونی تهران

محمدرضا کمندي

مهیار جاویدروزي
اکبر عالم تبربز
مشاور :امیر حسین محبی فر

214

بررسی مقایسه اي رویکردهاي اتصال آرماتور از منظر
1395

مهندسی ارزش

مهدي مقدس خراسانی

ارائه مدل شایستگی مدیران پروژه در صنعت
ساختمان

215

سید مجتبی حسینعلی پور
فاطمه عرب

1395
216

217

218

219

سازمان هاي پروژه

1395

ارائه مدل تصمیم گیري جهت انتخاب مواد و مصالح
مناسب ساخت پروژه هاي معماري

1395

ارائه الگوي پیاده سازي دفتر مدیریت پروژه در
سازمان منطقه ویژه اقتصادي

1395

بررسی تأثیرات خطاي انسانی به عملکرد مدیریت
سیتسم ایمنی و بهداشت

1395

امیر مسعود توکلی

ساختمانی

سارا کتال

امین اله بحرینی

222

223

224

1395

1395

مدیریت کاهش خطرپذیري از منظر نشانه شناسی در
1395

پروژه از منظر استراتژیک در پروژه هاي توریستی
1395

احد نظري
محمد تحصیلدوست

سید روزبه میرحسینی

مهیار جاویدروزي
مشاور :کامران رضایی
محمد رضا حافظی
محمد تحصیلدوست
مشاور :امیر حسین محبی فر

ارائه مدل حجت انتقالی از مدیریت پروژه کالسیک به

ساختمان تجاري ـ اداري

فرشاد رزمگاه

احد نظري

محسن حاجی سامی

بررسی دعاوي پیمانکاران و کارفرمایان پروژه هاي

جابک

بهروز قلیچ لی

مشاور :علی نمازیان

1395
221

احد نظري
محمد علی کاشف حقیقی

کابرد نانو بتن فوق سبک سازه اي در صنعت

عمرانی در ایران

محمد رضا حافظی
مشاور :قاسم امیدوار

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارگران پروژه در

220

احد نظري

غالمرضا مهرابی

جواد زارع

رضا ذوالقدر

حسن پورعزیز

احد نظري
ولی اله پورکرامتی
سید مجتبی حسینعلی پور
محمد رضا حافظی
احد نظري
علیرضا فالحی
احد نظري
اکبر زرگر

ردیف

225

226

227

پدیدآور

عنوان
بررسی و تحلیل چالش هاي صادارات خدمات فنی و
1395

مهندسی

سرور ابن علی

230

ارائه الگوي فرآیندسازي برنامه ریزي و کنترل پروژه
1395

آمرئی

سید مجتبی حسینعلی پور

شناسایی و الویت بندي استراتژیهاي ساخت داخل
1395

محمدرضا کوشش

مهندسی مشاور معماري به نرم افزارهاي بتنی به مدل

محمدحسین جهانشامیان

1395

ارائه الگوي ارزیابی جهت استانداردسازي تدارکات
الکترونیک در صنعت ساخت و ساز کشور

1395

بررسی عوام موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیري و
ماندگاري شرکت هاي بین المللی ساختمانی

1395

محمد رزاقی دبنه

امیر نجارپور فروشانی

بررسی تأثیر پدیدار اصول ناب چابک و ناب ـ چابک
231

در یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت هلدینگ

زینب میرزا محمدي

1395
232
CD
233
CD
234
CD
235
CD
236
CD

مشاور :آیدا رحیمی گلخندان

معصومه سادات حسینی

سازي اطالعات ساختمانی
229

محمد علی کاشف

مهیار جاویدروزي

بررسی فرآیند مهاجرت نرم افرازي ”“Migration
228

راهنما  /مشاور

شناسایی مدل رهبري کارآمد جهت افزایش آمیزش
شغلی کارکنان

1395

بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت
در اجراي کارهاي معماري

1395

بررسی عوامل انگیزش در شرکت هاي مهندسین
مشاور معماري

1395

خشایار غفوري

معصومه دیوانی

غزل گلنام

شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهاي بکارگیري
مفاهیم تدارکات  .................در صنعت ساختمان و
ارائه راهکار

میالد رحمتی نیا

1395

واکاوي بکارگیري تفکر استراتژیک در مدیریت پروژه
هاي شرکت هاي پیمانکاري پایه  1و  2ابنیه
1395

امین خوشبین

سید مجتبی حسینعلی پور
مشاور :مهیار جاویدروزي
فرشاد رزمگاه
محمد تحصیلدوست
سید مجتبی حسینعلی پور
کاوه بازرگان هرندي
سید مجتبی حسینعلی پور
محمد باقر نوبخت حقیقی
سید مجتبی حسینعلی پور
اکبر عالم تبریز

ردیف

237
CD

پدیدآور

عنوان

راهنما  /مشاور

تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان هاي
پروژه محور و اثر آن به مدیریت ریسک

علی بیات پور

1395
عوامل کلیدي موفقیت در مدیریت استراتژیک منابع

238
CD

انسانی سازمان هاي پروژه محور بزرگ در حوزه
ساخت

محمود جباري

1395
239
CD
240
CD
241
CD
242
CD

واکاوي در چالش هاي سیستم هاي اطالعاتی در
شرکت هاي پیمانکاري ابنیه پایه یک و پیشنهاد
سیستم اطالعاتی مناسب

علیرضا جهانگیري

1395

بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با اخالق حرفه اي فرا
روي میدان پروژه هاي صنعت نفت و گاز ایران و ارائه
راهکار

امید سلیمانیان

1395

شناسایی و تحلیل عوامل غیر علمی مؤثر در ارزیابی
کیفی پیمانکار

1395

واکاوي در کاربرد فنون مذاکره در مدیریت اوما در
قراردادهاي ساختمانی

1395

نفیسه علی کیا امیري

حسین اسدیان آرمق

الگوي  ........................کاربردي براي خانه هاي تاریخی
243

با رویکرد روش هاي تصمیم گیري چند معیاره

CD

(مطالعه موردي :خانه هاي تاریخی استان مازندران)

حسن اتبالیان

1395
244
CD
245
CD
246
CD
247
CD

واکاوي در عملکرد ذینفعان مسکن مهر کشور از منظر
بهره برداران نهایی و ارائه راهبرهاي پیشنهادي

محمدي صباحی...............

1395
ارائه الگوي طراحی معماري مبتنی بر جانمایی فضاها
بر اساس مدل هاي ریاضی

1396

فرید لرستانی

شناسایی و تحلیل موانع مدیریت ذینفعان پروژه
مشارکتی عمومی ـ خصوصی هتل بین المللی امام
خمینی و پیشنهاد مدل مناسب

آرزو خراشادي زاده

1396

شناسایی موانع استفاده از صنعتی سازي در ساخت و
ساز ایران با تأکید بر پیش سازي و ارائه راهکارها و
پیشنهادها

1395

اشکان مدنی

سید مجتبی حسینعلی پور
محمد علی کاشف حقیقی
مهیار جاویدروزي
مشاور :بابک منصوري

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

ارائه مدل تصمیم گیري به منظور تأمین مالی براي
248
CD

نوسازي بافت هاي فرسوده
(مطالعه موردي :بافت فرسوده مرکزي شهر رشت)

علیرضا محمدي

محمد رضا حافظی
محمد باقر نوبخت حقیقی

1395
تأثیر ارتباطات بر عملکرد مدیریت پروژه در صنعت
249

ساخت

CD

(رویکرد زنجیره تأمین)

ابراهیم عبداهلل نژاد

احد نظري
محمد تقی نظرپور

1396
250
CD

تعارضات حاصل از مدیریت ذینفعان کلیدي پروژه
هاي ساختمانی

ریحانه نیک پور

1396

احد نظري
محمد رضا حافظی

چابک سازي مدیریت تغییرات چرخه حیات پروژه
251

هاي ساختمانی

CD

(فرآیندهاي خدمات مهندسی)

یاسمن عارف آذر

احد نظري
محمد رضا حافظی

1396
252
CD

بررسی تأثیر شبکه ذي نفعان در موفقیت پروژه هاي
بازآفرینی بافت ناکارآمد شهري

سیده فاطمه تفرشیان

1396

محمد رضا حافظی
مرجان السادات نعمتی مهر

ارائه الگوي امکان سنجی کاربرد تفکر ناب )(Lern
253
CD

در ساختمان هاي مسکونی بلند مرتبه با رویکرد
پایداري

نوید صالحی

احد نظري
محمد رضا حافظی

1395
254
CD
255
CD
256
CD
257
CD

شناسایی و تحلیل ضایعات مصالح در پروژه هاي بلند
مرتبه سازي

امید خواجوي

1395
بررسی و پیشنهاد الگوي مناسب پیاده سازي مدل
اطالعات ساختمان در شرکت هاي مهندسین مشاور

پویا اسکندري

1396
مدل تخصیص ریسک مشارکت دولتی ـ خصوصی
( )PPPدر پروژههاي آب و فاضالب ایران

مسعود باقري

1396
امکان سنجی بکارگیري چهارچوب اسکرام در فاز
طراحی پروژه هاي ساختمانی توسط مهندسین مشاور
1396

حسن رفیعی

احد نظري
محمد رضا تحصیلدوست
سید مجتبی حسینعلی پور
محمد رضا حافظی
احد نظري
مشاور :حمید رضا کشفی
سید مجتبی حسینعلی پور
علی نمازیان

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

امکان سنجی تلفیق مدل سازي اطالعات ساختمان
258
CD

( )BIMو مدیریت پشتیبانی ( )FMدر پروژه هاي
ساختمانی

محدثه فالح حیدري نژاد

سید مجتبی حسینعلی پور
محمد رضا تحصیلدوست

1396
شیوههاي مؤثر رهبري در صنعت ساخت و ساز
و ارزیابی آنها بوسیله روشهاي تصمیم گیري
و ارائه الگو

فریده حسینی مقدم

سید مجتبی حسینعلی پور
عالم تبریز

1396
ارائه چارچوب مفهومی پیاده سازي برنامه ریزي منابع
سازمانی ( )ERPدر مدیریت سبد پروژههاي
شرکتهاي مادر تخصصی

مینا تقی زاده

احد نظري
سجاد شکوهیار

1397
مقایسه تطبیقی عملکرد دفتر مدیریت پروژه ()PMO
در شرکتهاي پیمانکاري ساختمانی و ارائه راهکار

محمود صادقیان

احد نظري

1397
ارائه مدل براي ارزیابی مدیران پروژه در سازمانهاي
مهندسین مشاور

نگار یراقی

1397
شناسایی دعاوي حوزه معماري در قراردادهاي طراحی
و ساخت ( )DBدر پروژههاي ابنیه غیر صنعتی
1397

مروارید حاجی میرعرب

محمد علی کاشف حقیقی
مشاور :امیرحسین محبیفر
مهیار جاویدروزي
احسان اثنی عشري

