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 ارزیابی و پهنه بندی میزان صدای محیطی با رویکرد سامانه اطالعات جغرافیایی در شرکت فوالد 1

اکسین خوزستان
نادیا سعیدی

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی 

محیط زیست
تهران

نادیا سعیدیبررسی سطح تراز صوتی عملیات گرم در شرکت فوالد اکسین خوزستان2
هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی 

محیط زیست
تهران

نادیا سعیدیبررسی تراز فشار صوتی عملیات سرد در شرکت فوالد اکسین خوزستان3
هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی 

محیط زیست
تهران

ترکیهکنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانیمرجان ریاحی ،  آرش آرپناهینقش مدیریت دانش در تحقیق و توسعه4

بررسی علل شکست غلتکهای کاری فوق سنگین خط نورد گرم شرکت فوالد اکسین خوزستان5

اسالم پور بندری ، شهروز غالیان ، نبی 

اله رازانی ، امیر منصوبیان ، ابراهیم 

کاووسی ، ناصر روشنی ، امین آسیابان

یزد93سمپوزیوم فوالد 

 در کشورAPI-5L X60بومی سازی تولید ورق های عریض فوالدی رده 6
رضا آبدیده، ایمان محمدزاده، محمد 

هیزم بر، امین آسیابان
یزد93سمپوزیوم فوالد 

میالد خجسته پوربررسی تاثیر معماری دانش بر عملکرد سرمایه فکری کارکنان شرکت فوالد اکسین خوزستان7
    هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس      

بین اللملی مدیریت دانش
تهران

شناسایی و رتبه بندی شاخصهای تاثیر گذار بر عملکرد شرکت فوالد اکسین خوزستان بر اساس کارت 8

 برای رسیدن به رشد و توسعه پایدارanpامتیازی متوازن با استفاده از مدل 
رضا زنگنه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و 

راهکارها
شیراز

علی نوریسنجش توانمندی های تکنولوژیکی در صنایع فوالد ایران9
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، حسابداری ، 

مدیریت و علوم اجتماعی
رشت

شیرزاد شکیب خواهبررسی رابطه بین رضایتمندی و تعهد سازمانی با اثربخشی کارکنان شرکت فوالد اکسین خوزستان10
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و علوم 

اقتصادی
کیش

تأثیر رضایتمندی برتعهدسازمانی و کارایی کارکنان با استفاده ازمدل رگرسیون چند متغیره11
شیرزاد شکیب خواه ، جدیدی ، حاجی 

پور

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و علوم 

اقتصادی
کیش

ارتقاء شاخصهای کلیدی سازمان، بعنوان اولین رویکرد در ایجاد باور به نظام پیشنهادها12
حاجی پور ،  آرپناهی ،  خدامرادی ، 

شهنی
تهراندوازدهمین همایش نظام پیشنهادها

 مقاطع مختلف ساختمانی بر حسب کاربرد و محل ST52 با ST37بررسی راندمان جایگزینی فوالد 13

قرارگیری در ساختمان
اهوازمجله علمیچهارطاقی ،  بعنونی ،  پیراسته ، روشنی

آرش آرپناهی ، مرجان ریاحینقش روابط عمومی تجاری در ارتقای نام سازمان14
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در 

مدیریت آقتصاد و حسابداری
مالزی

مرجان ریاحیتاثیر رهبری تسهیم گرا در برنامه ریزی منابع انسانی شرکت فوالد اکسین خوزستان15
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در 

مدیریت آقتصاد و حسابداری
مالزی

 تدوین استراتژی زنجیره تأمین شرکت فوالد اکسین خوزستان در زمینه تولید فوالدهای خاص و فوالدهای 16

تجاری
دبیکنفرانس بین الملی مدیریت و علوم انسانیفریبرز حاجت زاده

 سهم نسبی مولفه های رهبری معنوی در تبیین تغییرات توانمندسازی کارکنان شرکت فوالد اکسین 17

خوزستان
کیوان دشت بزرگ

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و 

فرهنگ ایرانی اسالمی
اردبیل

18Fractographic and metallurgical analysis of heavy plate mill work 

roll failure during hot rolling
اسالم پوربندری ،  رازانی

 ششمین کنفرانس بین المللی مدل سازی و شبیه 

سازی فرایندهای متالورژی
ایتالیا

19Investigation on the Final Microstructure and Mechanical Properties 

of S355 Steel Plates Produced by three Hot Rolling Methods
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