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عضو كارگروه تدوین سند و برنامه راهبردی توسعه آموزش عالي در حوزه علوم و فنون دریایي و اقيانوسي كشور
رئيس شورای پژوهشي دانشگاه ،خرداد  1819تا مهرماه 1811
رئيس شورای تحصيلات تکميلي دانشگاه ،مهرماه  1811تا آذر 1811
رئيس شورای فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
عضو هيئت اجرایي جذب دانشگاه
عضو شورای انضباطي دانشگاه
عضو اصلي هيئت بدوی رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضای هيات علمي دانشگاه
عضو و جانشين رئيس كارگروه پژوهشي توسعه و ساماندهي آموزش و پژوهش منطقه مکران
عضو شورای مركزی مركز رشد چابهار
رئيس دبيرخانه همآیش های دانشگاه
رئيس كارگروه راهبردی ارتقاء مرتبه آموزشي و پژوهشي دانشگاه
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مدلسازی پشتيباني و حمل و نقل
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1833 پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انساني در سال



:فعالیتهای پژوهشی
:الف) عناوین رساله ها
:رساله کارشناسی ارشد



:رساله دکتری



Port Privatization, A Global Approach, (1831 سال، انگلستان،)دانشگاه كاردیف

The Impact of Automation on the Efficiency and Cost Effectiveness of the Quayside and Container Yard Cranes
and the Selection Decision for the Yard Operating Systems, )1831  سال، انگلستان،(دانشگاه ليورپول.
:ب) پروژه های تحقیقاتی تمام شده
.1831 ، تخليه و بارگيری اسکله ای بندر تجاری چابهار،تحليلي بر امکان اتوماسيون حمل
.1831 ،شناسایي فاكتورهای اثرگذار بر كارآیي و بهرهوری عمليات پایانههای كانتينری




:)ج) مقالات چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی (لاتین
1 - Kiani, M., Wang, J., Bonsall, S. and Wall, A. (2006-a), An Experimental Evaluation of the Economic
Feasibility of Automated Quayside Cranes, Journal of Marine Technology Society, Spring Edition, Vol. 40,
No. 1, pp. 24-34, ISI.
2 - Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2006-b), Container Re-Handling Minimisation as a
Prerequisite for Container Terminal Automation, Journal of Euroship, June, No. 13, pp. 9-14.
3 - Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2006-c), A Break-even Model for Evaluating the Cost of
Containerships’ Waiting-times and Berth Unproductive -Times in Automated Quayside Operations,
Springer, The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 5, No. 2 (October), pp. 153-179.
4 - Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2009), Application of Multiple Attribute Decision-Making
(MADM)، and Analytical Hierarchy Process (AHP), Methods in the Selection Decisions for a Container
Yard Operating System, The Journal of Marine Technology Society, Vol. 43, No. 3, August, pp. 34-50 (17),
ISI.
5 - Kiani, M., Sayareh, J., Nooramin, S. (2010), A Simulation Framework for Optimising Truck Congestions
in Marine Terminals, Journal of Maritime Research, Vol. VII, No. 1, (April), pp. 55-70.
6 - Kiani, M. and Harati Mokhtari, A. (2011), Human Error Assessment and Decision Making Using AHP
Technique (part A), Journal of Sea and Ship, Vol. I, No. 1, pp. 125-147.
7 - Kiani, M., Moazen, A., Nooramin, S. (2011), A Fuzzy AHP Decision Support System for Selecting Yard
Cranes in Marine Container Terminals, Springer, The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. DOI 10,
(February)، 1007/s13437-011-0007-9.
8 - Kiani, M., and Noori, R. (2011), Cost Function Modelling for Semi-automated SC, RTG and Automated
and Semi-automated RMG Container Yard Operating Systems, International Journal of Business
Development Studies, Vol.3, No.1, Iran, ISC.
9 - Kiani, M., Bakhsizadeh, A., Baluchi, H. and Jamshidi, E. (2013), Guidelines to Reducing Fatigue in
Seafarers, International Research Journal of Applied and Basic Science, Vol. 4, No. 6, pp. 1596-1602, ISC.

8 صفحه

10 - Nooramin, S., and Kiani, M. (2009), An Energy - Cost Approach for Evaluation of Operating Systems in
Container Terminals, Springer, The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 8, No. 2, (October)، pp. 203213.
11 - Nooramin, S., Kiani, M., Moazen, A. and Sayareh, J. (2012), Comparison of AHP and FAHP for Selecting
Yard Gantry Cranes in Marine Container Terminals, Journal of the Persian Gulf, Vol. 3, No. 7, March, pp.
59-70, ISC.
12 - Nooramin, S., Sayareh, J., Kiani, M., Alizmini, H.R. (2012), TOPSIS and AHP Techniques for Selecting
the Most Efficient Marine Container Yard Gantry Cranes, Journal of OPSEARCH, Vol. 49, No. 2 , pp. 116132.
13 - Kiani, M. (2014), Port Performance Analysis Using Extent Fuzzy Approach, Journal of the Persian Gulf,
Vol. 5, No. 17, September, pp. 57-64, ISC.
14 - Fallahzadeh M., Kiani, M., Talebnezhad H. (2015), Evaluating Safety Control Criteria in Maritime Traffic
Using Formal Safety Assessment. Case Study: Iranian Port of Bushehr, Vol XII. No. III (2015) pp 37–48,
ISSN: 1697-4040, Scopus.
د) مقالات چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی (فارسی):
- 51

کیانی مقدم ،منصور و كاظمي آسيابر ،عليرضا ( ،)1831بررسي عوامل موثر بر رسوب كالا در بنادر ایران ،فصلنامه آموزشي و پژوهشي دریا و كشتي ،سال

اول ،شماره اول ،صفحات .88-11
- 51

کیانی مقدم ،منصور و الـ  ...بخش ،راحيل ( ،)1831كاهش تعداد جابجایي كانتينرها ،پيش نياز اتوماسيونسازی عمليات درون پایانههای كانتينری،

فصلنامه آموزشي و پژوهشي دریا و كشتي ،سال اول ،شماره اول ،صفحات .39-11
- 51

کیانی مقدم ،منصور ،نورامين ،امير سعيد و موذن جهرمي ،عليرضا ( ،)1831انتخاب كاراترین جرثقيل محوطه ای برای عمليات كانتينری با استفاده از

روش تصميم گيری سلسله مراتبي در محيط فازی ،نشریه علمي پژوهشي علوم و فنون دریایي  ،دوره  ،1شماره  ،8پایيز  ،1831صفحات .ISC ،31-11
- 51

کیانی مقدم ،منصور  ،نورامين ،امير سعيد و اتابک ،نسرین ( ،)1831اثر زیست محيطي تخليه آب تعادل كشتي بر اكو سيستمهای دریایي ،مورد كاوی

شانه دار مهاجم دریای خزر ،فصلنامه آموزشي و پژوهشي دریا و كشتي ،سال اول ،شماره اول ،صفحات .111-111
- 51

عباسي ،عبدالسعيد ،کیانی مقدم ،منصور ،سعيدی ،سيد ناصر و نورامين ،امير سعيد ( ،)1811بررسي و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عمليات بهينه در پایانه

های كانتينری با استفاده از روش تصميم گيری برناردو ، ،نشریه علمي پژوهشي علوم و فنون دریایي  ،دوره  ،11شماره  ،1پایيز  ،1811صفحات .ISC ،39-39
- 02

کیانی مقدم ،منصور ،جعفرزاده كناری ،مهدی ،و بخشي زاده ،عليرضا ( ،)1811ارزیابي كارآیي نسبي بنادر ایران با تکنيک تحليلي پوششي دادهها

( ،)DEAنشریه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي ،سال چهارم ،شماره  ،18صفحات .ISC ،38 – 38
- 05

رئيسي ،فاروق ،سعيدی ،سيد ناصر ،کیانی مقدم ،منصور و نورامين ،امير سعيد ( ،)1811تعيين تعداد بهينه مراكز كنترل كاميونها در مبادی ورودی ترمينال

كالاهای فله خشک بندر امام خميني با استفاده از تئوری صف ، ،نشریه علمي حمل و نقل ،سال دهم ،شماره  ،8پایيز  ،1811صفحات .ISC ،131-111
- 00

کیانی مقدم ،منصور ،سياره ،جعفر ،منصوری رودی ،محمود و تهمک ،حميدرضا ( ،)1818ارزیابي ریسک در عمليات جابجایي كانتينرها در پایانههای

كانتينری (مورد كاوی بند شهيد رجایي) ،نشریه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي ،سال پنجم ،شماره  ،13صفحات ..ISC ،181 – 111
- 02

رنجبر ،قدرت الـ  ...و کیانی مقدم ،منصور ( ،)1818كاربرد تئوری صف در بهبود عمليات بنادر تجاری  ،نشریه علمي و ترویجي علوم و فنآوری دریا ،سال

نوزدهم ،شماره  ،39تابستان  ،1818صفحات .18-18
- 02

کیانی مقدم ،منصور ( ،)1818ارزیابي اقتصادی سيستم های عملياتي محوطه ای پایانه های كانتينری ،) ،نشریه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي ،سال

پنجم ،شماره  ،19صفحات .ISC ،119 – 193

صفحه 1

- 01

عدلي ،فریبا ،سياری ،حبيب الله و کیانی مقدم ،منصور ( ،)1811تحليل و ارزیابي ارائه كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم دریایي امام خميني (ره)

نوشهر بر اساس الگوی سيپ ،فصلنامه پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایي ،زمستان ،دوره  ،1شماره  ،8صفحات .11-11
- 01

کیانی مقدم ،منصور و كاظمي آسيابر ،عليرضا ( ،)1813تحليلي بر عوامل موثر بر رسوب كانتينر در بنادر ایران با مدل تصميم گيری سلسله مراتبي در

محيط فازی (مورد كاوی :بندر شهيد رجایي – بندر عباس) ،نشریه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي ،سال نهم ،شماره  ،88صفحات DOI: ،ISC ،19 – 11
.10.29252/joc.9.33.41
- 01

کیانی مقدم ،منصور و سهرابي ،سپيده ( ،)1813مطالعه عوامل ریسک در عمليات تخليه و بارگيری نفت خام توسط كشتي های نفتکش با

استفاده از روش ، Fuzzy TOPSISشماره  ، 39سال دهم ،نشریه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي.
 - 01کیانی مقدم ،منصور و قاضي زاده ،عبدالله ( ،)1813ضرورت استقرار یک سامانه هليکوپتری در بندر چابهار جهت آموزش جستجو و نجات دریایي ،فصلنامه
علمي پژوهشي آموزش علوم دریایي.
ه) کتاب (تالیف و ترجمه):


کیانی مقدم ،منصور ( ،)1831اصول و مباني بارچيني در كشتي ،انتشارات نشر چاپار ،تهران ،ایران ،شابک .133-399-1111-31-1



کیانی مقدم ،منصور ،بخشي زاده عليرضا ( ،)1811اصول مدیریت زنجيره عرضه ،انتشارات ترمه ،تهران ،ایران ،شابک .133-131-133-131-8





راهنمای مقدماتي  ،MBAدو جلدی (در دست چاپ).
كتاب جامع عمليات كانتينری (در حال تدوین).
مدیریت پایانههای كانتينری (در حال تدوین).

و) مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی و پوستر در همایش های ملّی و بین المللی:
1 - Kiani, M. (2004), Quayside Crane Cycle-time Analysis, IRCE Seminar, 5th July 2004, University of
Manchester (UMIST), UK.
2 - Kiani, M. (2005), Analysis of Containerships’ Waiting-times and Berth Idle-times, IRCE Seminar, 2nd July
2005, University of Leeds, UK.
3 - Kiani, M. (2007), Application of MADM and AHP to Port Environment, TRANS-NAV 2007, 20th – 22nd
June, Gdynia, Poland.
4 - Kiani, M. (2008), Multiple Attribute Decision-Making and Analytical Hierarchy Process for Selecting the
Best Yard Operating System, Transit and Development Seminar, 24th -25th May, Tehran, Iran, (The Article
Was Ranked as Outstanding, No. 1, and Won a Distinction Award).
 - 1کیانی مقدم ،منصور ،عبدالهي ،هادی ( ،)1833نقش حمل ونقل تركيبي در توسعه ترانزیت ایران ،اولين همایش بين المللي علوم و فنون دریایي ،آبان،
تهران ،ایران.
- 1

کیانی مقدم ،منصور ،نورامين ،امير سعيد و كاظمي آسيابر ،عليرضا ( ،)1831ارزیابي موفقيت صنایع دریایي براساس اهداف برنامه چهارم توسعه ،دوازدهمين
همآیش ملي صنایع دریایي ایران ،11- 13 ،مهر ماه ،زیباكنار ،ایران.

- 1

کیانی مقدم ،منصور  ،موذن جهرمي ،عليرضا و صدیقي ،زینب ( ،)1819كاربرد روش آناليز سلسله مراتبي در محيط فازی برای ارزیابي عملکرد بنادر،
یازدهمين كنفرانس سيستمهای فازی ایران ،دانشگاه سيستان و بلوچستان 13- 11 ،تيرماه  ،زاهدان ،ایران.

- 1

کیانی مقدم ،منصور ،نظری آبکنار ،شهریار و نورامين ،امير سعيد ،)1819( ،بررسي ساز و كار عملکرد وسایل نقليه اتوماتيک در ترمينال های كانتينری،
سيزدهمين همآیش ملي صنایع دریایي ایران 11- 13 ،آبان ،كيش ،ایران.

صفحه 1

- 1

کیانی مقدم ،منصور ،قلي پور ،رحمت الله ،جمشيدی ،ناصر و بخشي زاده ،عليرضا ( ،)1819برنامهریزی استراتژیک منابع انساني ،مورد مطالعه سازمان بنادر
و دریانوردی ایران ،اولين همآیش ملي دریانوردی و حمل و نقل دریایي ( 13-11 ،)MTC2012بهمن ،چابهار ،ایران.

 - 52کیانی مقدم ،منصور ،طالب زاده ،حسين ( ،)1811كاربرد ارزیابي سيستماتيک ایمني ( ،)FSAدر مدیریت ایمني و حفاظت دریایي ،دهمين همآیش بين-
المللي سواحل ،بنادر و سازه های دریایي 11 ،آبان لغایت  1آذر ،تهران ،ایران.
 - 55کیانی مقدم ،منصور ،عسکری پور گلویک ،حسين ،ميروزهي ،عایشه و حسن زاده ،فریبا ( ،)1811برند سازی انواع گردشگری با تاكيد بر بررسي تاثير
انواع گردشگری بر گسترش گردشگری شهر چابهار ،اولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي ایران 13 ،لغایت  89بهمن،
چابهار ،ایران.
 - 50کیانی مقدم ،منصور ،تهمک ،حميدرضا ،مشایخي ،افشين و ایرانشاهي ،سبحان ( ،)1811مدلسازی عناصر اثرگذار بر زمان انتظار كشتيهای تجاری با
استفاده از تئوری تصميمگيری  MADMو روش سلسله مراتبي ( )AHPاولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي
ایران 13 ،لغایت  89بهمن ،چابهار ،ایران.
 - 52کیانی مقدم ،منصور ،تهمک ،حميدرضا و ایرانشاهي ،سبحان ( ،)1811تحليلي بر وضعيت و ظرفيت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر در تبدیل شدن به
دروازه شاهراه اقتصادی آسيای ميانه و اروپای شرقي ،اولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي ایران 13 ،لغایت  89بهمن،
چابهار ،ایران ،ارائه بصورت پوستر.
 - 52کیانی مقدم ،منصور ،اكبرپور ،اكبرپور ،مجيد و تهمک ،حميدرضا ( ،)1811عوامل مؤثر بر تسهيم دانش نيروی انساني در سازمانهای دریایي (مورد كاوی
اداره كل بنادر و دریانوردی استان (بوشهر) ،اولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي ایران 13 ،لغایت  89بهمن ،چابهار،
ایران ،ارائه بصورت پوستر.
 - 51کیانی مقدم ،منصور ،جعفرپور ،یونس و تهمک ،حميدرضا ( ،)1811بررسي و ارائه راهکارهای لازم جهت پيشگيری از پدیده دزدی دریایي از دیدگاه حقوق
بين الملل (با تاكيدی بر دریای مکران) ،اولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي ایران 13 ،لغایت  89بهمن ،چابهار ،ایران،
ارائه بصورت پوستر.
 - 51کیانی مقدم ،منصور ،طالب نژاد ،حسين ( ،)1811اولویت بندی استراتژیها در ارزیابي رسمي ایمني ترافيک دریایي با روش فرآیند تحليل سلسله مراتبي در
محيط فازی ،اولين همآیش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایي جمهوری اسلامي ایران 13 ،لغایت  89بهمن ،چابهار ،ایران ،ارائه بصورت پوستر.
 - 51کیانی مقدم ،منصور ،بهرامي غلامرضا ( ،)1811تحليلي بر پدیده دزدی دریایي در خليج عدن و سواحل سومالي ،پانزدهمين همایش صنایع دریایي 3 ،الي 1
آبان ،جزیره كيش ،ایران.
 - 51کیانی مقدم ،منصور ،رنجبر ،قدرت الـ ،)1811( ...بررسي زمينه های كاهش صف انتظار كشتي های تجاری در اسکله های كانتينری با استفاده از تئوری
صف ،دومين كنفرانس بين المللي اقيانوس شناسي و دهمين همآیش علوم و فنون دریایي ،تهران ،ایران.
 - 51سياره ،جعفر ،کیانی مقدم ،منصور ،قادری ،محسن ( ،)1818تعيين راهبردهای كاهش تاخير تعميرات شناورها در كارخانجات تعمير جنوب ایران به روش
 ،SWOTیازدهمين همآیش بين المللي سواحل ،بنادر و سازه های دریایي 8 ،لغایت  1آذر ،تهران ،ایران.
 - 02کیانی مقدم ،منصور ،شنبدی ،مازیار و سرتاوی ،فيض اله (Productivity of Container Terminal Operations Through ،)1811
 ،Automationهفدهمين همآیش صنایع دریایي ،اول لغایت چهارم دی ماه ،كيش ،ایران.
 - 05کیانی مقدم ،منصور و دهقاني ،فریبا ( )1811ارزیابي ریسک و تاثير بر روی بهبود اثر بخشي پایانه های كانتينری ،هفدهمين همآیش صنایع دریایي ،اول
لغایت چهارم دی ماه ،كيش ،ایران.
 - 00رئيسي ،فاروق ،سعيدی ،سيد ناصر ،کیانی مقدم ،منصور ،نورامين ،اميرسعيد و كعبي ،عامر ( )1811كاهش ترافيک كاميونها در مبادی ورودی بندر امام
خميني (ره) با استفاده از تئوری صف ،چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ،تهران ،ایران.
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 - 02کیانی مقدم ،منصور و اميرنهاوندی ،مسعود ( )1813اولویت بندی عوامل انساني مؤثر در موفقيت عمليات جستجو و نجات دریایي در دریای عمان و خليج
فارس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی ،دومين همآیش بين المللي مدیریت ،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار  -ایران ،مشهد مقدس  11 -تا
 11خرداد .1813
 - 02کیانی مقدم ،منصور و اميرنهاوندی ،مسعود ( )1813تحليل الزامات سيستم جستجو و نجات دریایي ،كنفرانس بين المللي عمران ،معماری و مدیریت توسعه
شهری در ایران تهران – دانشگاه تهران  -ایران ،تهران  13 -و  13مرداد .1813
 - 01سياره ،جعفر ،کیانی مقدم ،منصور ،قادری ،محسن ،قادری ،محمود ( )1813تعيين راهبردهای كاهش تاثير تعميرات شناورها در كارخانجات تعمير جنوب
ایران به روش سوات ،یستمين همایش صنایع دریایي ایران ،تهران  11 -آذر .1813

 - 01کیانی مقدم ،منصور و رضایي ،زینب ( )1813اولویت بندی شاخصهای تبدیل بندر بوشهر به منطقه آزاد تجاری -صنعتي ،كنفرانس ملي صنعت ،تجارت
و علوم دریایي ،دی ماه  -1813دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 - 01کیانی مقدم ،منصور و قاضي زاده ،عبدالله ( )1813ضرورت استقرار یک سامانه هليکوپتری در بندر چابهار جهت انجام عمليات جستجو و نجات دریایي،
یست و یکمين همآیش ملي صنایع دریایي ایران  -ایران ،جزیره قشم  11 -و  11دی .1813
 -سندالي ،زهرا ،کیانی مقدم ،منصور ( )1813پتانسيل ها و توانمندی های حضور زنان در جامعه دریایي ،نخستين همایش ملي علوم ،صنایع دریایي و توسعه

01

پایدار سواحل مکران  -ایران ،چابهار  89 -بهمن .1813

عضو هیات تحریریه و داوری مقالات در نشریات:





فصلنامه اقيانوسشناسي
فصلنامه علوم و فنون دریایي
فصلنامه خليج فارس
فصلنامه صنعت حمل و نقل دریایي

 فصلنامه كشتيراني و فناوری دریایي
 فصلنامه بازرگاني بين المللي دریایي

راهنمای پایان نامه های دانشجویی (استاد راهنما):
مقطع :كارشناسي ارشد
 - 5نورامين ،امير سعيد ( )1833بهينه سازی زمان توقف كاميون ها در ترمينال های كانتينری با استفاده از تئوری تصميم گيری سلسله مراتبي (مورد كاوی
ترمينال كانتينری شهيد رجایي -بندرعباس).
 - 0موذن جهرمي ،عليرضا ( )1831كاربرد روش آناليز سلسله مراتبي در محيط فازی برای ارزیابي عملکرد بنادر (نمونه كاوی بنادر بوشهر ،چابهار و شهيد رجایي ـ
بندر عباس).
 - 2كاظمي آسيابر ،عليرضا ( )1831بررسي عوامل موثر بر رسوب كانتينر در بنادر با مدل تصميم گيری ( Fuzzy AHPنمونه كاوی بندر كانتينری شهيد رجایي
ـ بندر عباس).
 - 2نظری آبکنار ،شهریار ( )1831برآورد تعداد وسيله نقليه هدایت شونده خودكار با استفاده از مدل جریان شبکه.
 - 1منصوری رودی ،محمود ( )1819ارزیابي ریسک در عمليات جابجایي كانتينرها در پایانه های كانتينری (مورد كاوی پایانه شهيد رجایي – بندر عباس).
 - 1رئيسي ،همایون ( )1819تاثير موسسات رده بندی در رشد ضریب ایمني شناورهای سنتي و غير كنوانسيوني در ایران.
 - 1طالب نژاد ،حسين ( )1819مدل ارزیابي سيستماتيک ایمني در كنترل ترافيک دریایي (مورد كاوی بندر بوشهر).
 - 1عباسي ،عبدالسعيد ( )1819بررسي و رتبهبندی عوامل موثر بر عمليات بهينه كانتينری در بندر بوشهر با استفاده از مدل برناردو.
 - 1رئيسي ،فاروق ( )1811كاهش صف كاميونها در اسکله كالاهای خشک بندر امام خميني با استفاده از تئوری صف.
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 - 52قاسمي فرد ،سيد بختيار ( )1811بررسي زمينههای كاهش زمان انتظار كشتيهای تجاری در اسکلههای فله خشک با استفاده از تئوری صف (موردكاوی
بندر امام خميني).
 - 55بهرامي ،غلامرضا ( )1811ارزیابي و تحليل اثرات اقدامات ملّي و بينالمللي در مقابله با دزدی دریایي (با تاكيدی بر خليج عدن ).
 - 50رنجبر ،قدرت الـ  )1811( ..بررسي زمينههای كاهش زمان انتظار كشتيهای تجاری در اسکلههای كانتينری با استفاده از تئوری صف (موردكاوی پایانه
كانتينری بندر بوشهر).
 - 52زارع ،حيدر ( )1811بررسي وتحليل پایانه های كانتينری با استفاده از ماتریس ( SWOTموردكاوی :بندرچابهار).
 - 52خاني ،ميثم ( )1818رتبهبندی عوامل موثر بر زمان توقف كشتيها در بنادر كانتينری با استفاده از تکنيک فازی تاپسيس (مورد كاوی :مجتمع بندر شهيد
رجایي).
 - 51دهقاني ،فریبا ( )1811تحليل و ارزیابي ریسک در بخش تخليه و بارگيری پایانه های كانتينری با استفاده از روش ( TOPSISمورد كاوی :پایانه كانتينری
بندر بوشهر).
 - 51یزدان پرست ،روح الله ( )1811ارزیابي ایمني خدمات بندری برای كشتي های ورودی به بنادر ایران.
 - 51روان بخش ،ناصر ( )1811بررسي وضعيت بنگاه های كوچک و متوسط وابسته به فعاليت های بندری و ارائه راهکارهای توسعه آنها در بندر چابهار با
استفاده از تکنيک .AHP
 - 51هاشمي ،حسن ( )1811تحليل و تعيين استراتژی مناسب خصوصي سازی برای بندر تجاری چابهار با استفاده از روش شش سيگما.
 - 51ترابي ،مهدی ( )1811ارزیابي عملکرد سيستم ایمني بکارگرفته شده در عمليات تخليه و بارگيری كالاهای كانتينری
 - 02قشقایي فر ،سعيد ( )1811مدل سازی و ظرفيت سنجي انبارهای محوطه چينش كانتينر در روش های  RTG ، Straddle Carrierو ( RMGمورد
كاوی :بندر شهيد بهشتي چابهار).
 - 05دوستي ،طارق ( )1811بررسي و تحليل آسيب ها و مزایای اجازه ورود وسایل نقليه متفرقه به درون پایانه های تجاری و ارائه راهکار مناسب (مورد مطالعه
بندر چابهار).
 - 00نوروزی ،یارمحمد ( )1811ارزیابي رسمي ایمني بنادر تجاری؛ مورد مطالعه :بندر چابهار.
 - 02تقوی ،مُنا ( )1811بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر اجرای معاهده بين المللي تسهيل ترافيک دریایي در ایران با استفاده از روش .SWOT
 - 02سهرابي ،سپيده ( )1811تحليل ،ارزیابي و رتبه بندی عوامل ریسک درحمل و نقل نفت خام توسط كشتيهای نفتکش با بکارگيری روش Fuzzy
(TOPSISمورد مطالعه :كشتي های نفتکش وارده به بنادر ایران).
 - 01عباسي شهني ،فاطمه ( )1813شناسایي و اولویت بندی عوامل ریسک در عمليات حمل و نقل كانتينری در بنادر با استفاده از روش ( TOPSISموردكاوی:
بندر خرمشهر).
 - 01رضایي ،زینب ( )1813شناسایي و رتبه بندی شاخصهای تبدیل یک بندر به منطقه آزاد تجاری -صنعتي (مورد كاوی :بندر بوشهر).
 - 01محمدی ،فاطمه ( )1813شناسایي و اولویتبندی عوامل مؤثر بر اجرای لجستيک سبز در تامين مواد اوليه ،بستهبندی و حمل فراوردهای پتروشيمي با
استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبي.
 - 01اميرنهاوندی ،مسعود ( )1813تحليل و اولویتبندی عوامل مؤثر در موفقيت عمليات جستجو و نجات دریایي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی
(مورد كاوی :عمليات جستجو و نجات در دریای عمان و خليج فارس).
 - 01قاضيزاده ،عبداله ( )1813بررسي ضرورت اسقرار سازمان هلي كوپتری در اداره كل بنادر و دریانوردی چابهار جهت انجام ماموریتهای جستجو و نجات.
 - 22یزدانبخش ،نعمتالله ( )1813شناسایي و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلي و وفاداری كاركنان شركتهای كشتيراني تجاری با استفاده از تکنيک
تصميم گيری سلسله مراتبي (مورد كاوی :شركتهای كشتيراني ایران).
 - 25ذبيحي ،خالد ( )1813بررسي و تحليل اتوماسيون سازی بر عمليات كانتينری در بنادر(مورد مطالعه ترمينال های كانتينری بندر چابهار).
 - 20صلاحي ،فرهاد ( )1813شناسایي و رتبهبندی عوامل مؤثر در ارتقاء بنادر سنتي به بنادر سبز (مورد كاوی :بندر چابهار).
 - 22دادخواه ،مسعود ( )1199مدلسازی مدیریت بهينه برگشت كانتينرهای خالي در تجارت دریایي.
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 - 22علي اصغر كریمي ( ،)1199بررسي و اولویت بندی عوامل توسعه حمل و نقل چند وجهي در هرمزگان.
 - 21آمنه تابه زر ( ،)1199شناسایي و الویت بندی عوامل ریسک در عمليات كانتينری با استفاده از روش الکتره ( )ELECTREموردكاوی :بندر چابهار.
طرحها و فعالیتهای پژوهشی مورد علاقه:
راهنمایي و مشاوره پروژهها و پایاننامههای گستره مدیریت و فنآوری حمل و نقل ،بندر و كشتيراني و مدیریت بازرگاني دریایي دانشجویان كارشناسي ارشد و دكتری
كه در ارزیابي و تحليل پایاننامههای خود از مدلها و موضوعات زیر و یا تركيبي از آنان انتخاب ميكنند:
موضوعات کلی

تکنیکها و روشهای حل مسئله

زمینه های تحقیق

)MADM (Multiple Attribute Decision-Making
)AHP (Analytical Hierarchy Process
ظرفيت سنجي بهينه سازی مصرف سوخت )MODM (Multiple Objective Decision Making
بهينه سازی زمان انتظار و سرویس
)DEA (Data Envelopment Analysis
تحليل كارآیي و اثربخشي
)MCDM (Multiple Criteria Decision Making
مقایسه عوامل
حمل و نقل بين المللي
)Fuzzy Set Theory (FST
)Formal Safety Assessment (FSA
رتبه بندی عوامل
مدیریت بازرگاني دریایي
)Formal Risk Assessment (FRA
برنامهریزی و طراحي
مدیریت حمل و نقل دریایي
)Queuing Theory (QT
مدیریت ترافيک
اقتصاد حمل و نقل دریایي
)Fuzzy AHP (FAHP
تخصيص منابع
مدیریت عمليات كشتيراني
)ANP and Fuzzy ANP (FANP
بهينه سازی
مدیریت عمليات بندری
ELECTRE
بيشينه سازی
مدیریت پایانههای كانتينری
Fuzzy DEMATEL
كمينه سازی
لجستيک
TOPSIS
ایمني
مدیریت سواحل
Fuzzy TOPSIS
ریسک
پسکرانه
مدیریت
VIKOR
اتوماسيون سازی فرآیند
Gray Relational Techniques
Time Series Analysis
طراحي چينش كالا
Simulation Techniques
بهينه سازی و انبارداری
SWOT Analysis
Six Sigma
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