
  

  1400بهار  – :  دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه يزدالفگروه  کنفرانس هایفهرست 

  برگزار کننده  گنگره / همايش/  کنفرانسنام   رديف
  انجمن مهندسی صنايع  ايران و دانشگاه   کنفرانس بين المللی مهندسی صنايع  1
 انجمن علوم مديريت ايران و دانشگاه  کنفرانس بين المللی مديريت  2
 انجمن علوم مهندسی برق ايران و دانشگاه  رانيبرق ا یمهندس یالملل نيکنفرانس ب  3
  دانشگاه فردوسی مشهد  ستميو س عيصنا یمهندس یالملل نيکنفرانس ب  4
  انجمن علمی مديريت صنعتی،   یصنعت تيريمد  یالملل نيفرانس بکن  5

  سازمان مديريت صنعتی و دانشگاه
  انجمن ايرانی تحقيق در عمليات و دانشگاه  اتيدر عمل قيتحق یالملل نيکنفرانس ب  6
  سازمان حمل و نقل و ترافيک  کيحمل و نقل و تراف یمهندس یالملل نيکنفرانس ب  7

  شهرداری تهران 
انجمن ايرانی تحليل پوششی داده ها و   داده ها یپوشش ليتحل یالمللنيکنفرانس ب  8

  دانشگاه
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  عمران یمهندس یالملل نيرانس بکنف  9
  انجمن سيستم های فازی ايران و دانشگاه  رانيو هوشمند ا یفاز یها ستميس یالملل نيکنفرانس ب  10
انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ايران   اطالعات و دانش یفناور یالملل نيکنفرانس ب  11

  و دانشگاه
  دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنراه یدر مهندس رياخ یهاشرفتيپ یالملل نيکنفرانس ب  12
  انجمن مديريت راهبردی ايران و دانشگاه  کياستراتژ تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  13
انجمن مديريت پروژه ايران و دانشگاه و   پروژه تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  14

  گروه پژوهشی صنعتی اريانا
  انجمن انرژی ايران و دانشگاه  یانرژ تيريو مد یفناور یالملل نيکنفرانس ب  15
 دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یمنيو ا نانياطم تيقابل یمهندس یالملل نيکنفرانس ب  16
  انجمن لجستيک ايران و دانشگاه  نيتام رهيو زنج کيلجست تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  17
  کيفيت ايرانانجمن مديريت   تيفيک تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  18
انجمن علمی اداره امور بيمارستانها و   یمارستانيب تيريمد یالمللنيب شيهما  19

  دانشگاه علوم پزشکی
  انجمن کامپيوتر ايران و دانشگاه  رانيا وتريکامپ یانجمن مهندس یالملل نيفرانس بکن  20
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

  

  

  

  

  



  

  

  1400بهار  – :  دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه يزدبگروه  کنفرانس هایفهرست 

  برگزار کننده  گنگره / همايش/  کنفرانسنام   رديف
  موسسه پژوهش و برنامه ريزی  یدانشگاه یدر نظام ها تيفيک یابيارز یکنفرانس مل  1

  اموزش عالی و دانشگاه 
  امزش مهندسی و دانشگاهانجمن   رانيا یمهندس یکنفرانس آموزش  2
  انجمن مهندسی مکانيک و دانشگاه  کيمکان یمهندس یالملل نيفرانس ساالنه  بکن  3
پژوهشکده مديريت فناوری اطالعات  و   کيتجارت الکترون یالملل نيکنفرانس ب  4

  دانشگاه
  انجمن مهندسی مالی ايران  یمال یکنفرانس مهندس  5
  دانشگاه صنعتی اميرکبير  رانيا یداده کاو یکنفرانس مل  6
  انجمن پويايی شناسی سيستم ها و دانشگاه  شناسي سيستم ها یكنفرانس ملي انجمن پوياي  7
  انجمن مديريت بهره وری و دانشگاه  یو بهره ور تيفيک یکنفرانس مل  8
 انجمن مديريت دانش ايران و دانشگاه  و اقتصاد نيدانش، بالکچ تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  9
  انجمن رياضی ايران و دانشگاه  رانيا یاضيکنفرانس ر  10
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی   ینساج یمهندس یالملل نيب کنفرانس  11

  ايران و دانشگاه
  انجمن مديريت مصرف انژی ايران  ريپذ ديتجد یها یانرژ یالملل نيکنفرانس ب  12
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  دانش یو مهندس وتريکامپ یالمللنيکنفرانس ب  13
  نينو یچالش ها و راهکارها یالملل نيکنفرانس ب  14

  یو حسابدار تيريو مد یدر مهندس 
  انجمن ايرانی تحقيق در عمليات و دانشگاه

  دانشگاه علوم پزشکی  سالمت همراه یالملل نيکنگره ب  15
  انجمن امار ايران و دانشگاه  رانيکنفرانس آمار ا    16
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  رانيا یحسابدار یمل شيهما  17
  انجمن علمی بازاريابی ايران و  یصنعت یابيبازار تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  18

  سازمان مديريت صنعتی ايران 
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  تيريدر مد یکم یها کيمدل ها و تکن یکنفرانس مل  19
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  )یمال اتياضي(ر یو علوم انسان اتياضير شيهما  20
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  پاک یانرژ انهيکنفرانس  سال  21
  انجمن سيستم های فازی ايران و دانشگاه  محاسبات نرم یالملل نيکنفرانس ب  22
  پژوهشکاه طراحان پارسه و دانشگاه  ارزش یمهندس یالمللنيکنفرانس ب  23
  انجمن علمی انرژی بادی ايران و دانشگاه  رانيا یباد یکنفرانس انرژ  24
  انجمن مديريت ايران و دانشگاه  یو نوآور یفناور تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  25
 دانشگاه دولتی / انجمن علمی  تيريمد یها کيابزار و تکن یالملل نيکنفرانس ب  26
  انجمن نت ايران و دانشگاه  کپارچهي راتيو تعم ینگهدار یکنفرانس مل  27
  سازمان مديريت صنعتی  یکنفرانس بين المللي توسعه منابع انسان  28
 دانشگاه علوم پزشکی  سالمت تيريمد یکنگره مل  29
 دانشگاه علوم پزشکی  در نظام سالمت یمنابع مال تيريکنگره مد  30

  

  

  

  



  1400بهار  – دانشگاه يزد:  دانشکده مهندسی صنايع بگروه  کنفرانس هایفهرست 

  برگزار کننده  گنگره / همايش/  کنفرانسنام   رديف
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  دانش تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  31
  و هاستميس یسازنهيبه یالمللنيکنفرانس ب  32

  کسب و کار تيريمد
  انجمن ايرانی تحقيق در عمليات و دانشگاه

  و مديريتو  حسابداری یالملل نيکنفرانس ب  33
  باز یها یو نوآور ینيکنفرانس کارآفر

  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  کسب و کار یداريپا یالملل نيب شيهما  34
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یو حسابدار تيرياقتصاد ، مد یکنفرانس مل  35
  رياخ یها شرفتيپ یالملل نيکنفرانس ب  36

  عيصنا یو مهندس تيريمد در
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  حل مسئله نينو یو روش ها یساز نهيبه یکنفرانس مل  37
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  عيصنا یو مهندس تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  38
  خورشيدی و دانشگاهانجمن انرژی   یديخورش یانرژ یالملل نيکنفرانس ب  39
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یو توسعه اقتصاد ینيکارآفر تيريمد یالملل نيکنفرانس ب  40
  یفرا ابتکار یها تميکاربرد الگور یکنفرانس مل  41

  یو خدمات یصنعت یها ستميس یساز نهيدر به
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یو حسابدار تيريعلوم مد یالملل نيکنفرانس ب  42
  داريتوسعه پا یها کيتکن یالملل نيکنفرانس ب  43

  عيصنا یو مهندس تيريمد در
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  یکاربرد یپژوهش ها یالملل نيکنفرانس ب  44
  یو حسابدار تيريدر مد

  انجمن مديريت ايران و دانشگاه

  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یاتيعمل یزيبودجه ر یالملل نيکنفرانس ب  45
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  یاطالعات یها ستميس یکنفرانس مل  46
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  ساخت و پروژه تيريمد یکنفرانس مل  47
   یمصرف انرژ یساز نهيبه یکنفرانس مل  48

  یدر علوم مهندس
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  انجمن مديريت اجرايی ايران و دانشگاه  يیاجرا تيريکنفرانس مد  49
 دانشگاه دولتی / انجمن علمی  کياستراتژ تيريمد انهيکنفرانس سال  50
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  کشور یمنابع انسان تيريکنفرانس مد  51
  دانشگاه علم و صنعت ايران  شرفتيپ یو مهندس تيريکنفرانس مد  52
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی  شرفتيدر عصر پ تيريمد یالگوها انهيکنفرانس سال  53
  انجمن مديريت دولتی ايران و دانشگاه  یدولت تيريمد یمل کنفرانس  54

  انجمن مديريت ايران و دانشگاه  یفرهنگ سازمان یکنفرانس مل  55
  اطالعات یفناور وتر،يکامپ یکنفرانس مل  56

  یهوش مصنوع یو کاربردها
  دانشگاه دولتی / انجمن علمی

  انجمن رياضی ايران و دانشگاه  یکاربرد یاضيکنفرانس ر  57
 به تشخيص شورای گروه  ساير موارد  58
59      
60      

  قرار دارند  جکنفرانس ها در گروه  باقی ماندهنکته: 

  

  


