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- A NOVEL PERFORMANCE EVALUATION 
FRAMEWORK FOR NEW SERVICE DEVELOPMENT IN 
THE HEALTHCARE INDUSTRY USING HYBRID ISM 
AND ANP. Heidary Dahooie Jalil, Mohammadi Navid, 
Meidute-Kavaliauskiene Ieva (2021)., Technological 
and Economic Development of Economy, 27(6), 1481-

1508. 
 

- Designing a model to estimate the level of university 
social responsibility based on rough sets. 
Sadegimogadam Moohamadreza, Govindan Kannan, 
Heidary Dahooie Jalil, Mahvelati Saeed, Meidute-
Kavaliauskiene Ieva (2021)., JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION, 324(129178), 1-12. 

 
- Matching of technological forecasting technique to a 
technology using fuzzy multi-attribute decision-
making methods: Case study from the aerospace 
industry. Heidary Dahooie Jalil, Mohammadi Navid, 
Vanaki Amirsalar,  Edmundas Kazimieras Zavadskas 
(2021)., Technology in Society, 67(101707), 101707. 

 
- Designing a new mathematical model for optimising 
a multi-product RFID-based closed-loop food supply 
chain with a green entrepreneurial orientation. 
Jahanshahee Nezhad Farshid, Taghizadeh-yazdi 
Mohammadreza, Heidary Dahooie Jalil, Zamani-
Babgohari Ali, Sajadi Seyed (2021)., British Food 
Journal, ahead-of-print(ahead-of-print). 

 
- A hybrid approach for identifying and prioritizing 
critical success factors in technology transfer projects 
(case study: diesel locomotive manufacturing). 
Mohammadi Navid, Heidary Dahooie Jalil, Khajevand 
Mohamadreza (2021)., Journal of Engineering, Design 
and Technology, ahead-of-print(ahead-of-print). 

 
- An intuitionistic fuzzy data-driven product ranking 
model using sentiment analysis and multi-criteria 
decision-making. Heidary Dahooie Jalil, Raafat 
Romina, [] [] (2021)., TECHNOLOGICAL 
FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, 173(121158), 

121158. 
 

- A Novel Hybrid Fuzzy DEA-Fuzzy ARAS Method for 
Prioritizing High-Performance Innovation-Oriented 
Human Resource Practices in High Tech SME’s. 
Heidary Dahooie Jalil, Estiri Mehrdad, Kazimieras 
Zavadskas Edmundas (2021)., International Journal of 
Fuzzy Systems, 23(5). 

 
- A New Multi-Attribute Decision-Making Framework 
for Policy-Makers by Using Interval-Valued Triangular 
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Fuzzy Numbers. Mohammadian Ayoub, Heidary 
Dahooie Jalil, qorbani alireza, Kazimieras Zavadskas 
Edmundas (2021)., Informatica, 0(0), 1-36. 

 
- Providing a framework for selecting the appropriate 
method of technology acquisition considering 
uncertainty in hierarchical group decision-making: 
Case Study: Interactive television technology. Heidary 
Dahooie Jalil, Qorbani Ali Reza (2021)., 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE, 168(120760), 120760. 

 
- A novel dynamic credit risk evaluation method using 
data envelopment analysis with common weights and 
combination of multi-attribute decision-making 
methods. Heidary Dahooie Jalil, Razavi Hajiagha 
Seyed Hossein, Farazmehr Shima, Kazimieras 
Zavadskas Edmundas (2021)., COMPUTERS & 
OPERATIONS RESEARCH, 129(105223), 105223. 

 
 ارائه چارچوب مفهومی شبکههای اجتماعی علمی با استفاده از روش -

 فراترکیب .شرفی علی ,نوروزی علیرضا ,اسمعیلی گیوی محمد رضا ,حیدری

 
 اولویتبندی کاربردهای اینترنتاشیاء در کشاورزی  با استفاده از شاخصهای -

 ,.توسعۀ پایدار .محمدیان ایوب ,حیدری دهوئی جلیل ,قربانی علیرضا )1399(

 .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ,51)4(

 
- IDENTIFYING AND PRIORITIZING COST REDUCTION 
SOLUTIONS IN THE SUPPLY CHAIN BY INTEGRATING 
VALUE ENGINEERING AND GRAY MULTI-CRITERIA 
DECISION-MAKING. Heidary Dahooie Jalil, Hosseini 
Dehshiri Seyed Jalaledin (2020)., Technological and 
Economic Development of Economy, 0(0), 1-28. 

 
 با استفاده از الگوریتم بهینهسازی AHP گرانول سازی عبارات زبانی در روش -

 انبوه ذرات تغییریافته .حیدری دهوئی جلیل ,سیوندیان مصباح ,ونکی

 .امیرساالر )1399 ,.(پژوهش های نوین در تصمیم گیری ,5)3 ,(178-154

 
- Proposing a new model for shopping centre 
attractiveness assessment by a Combination of 
Structural Equation Modelling (SEM) and Additive 
Ratio ASsessment (ARAS). Estiri Mehrdad, Heidary 
Dahooie Jalil,  فرشید حسینی, Khajeheian Datis (2020)., 
Current Issues in Tourism, 23(18), 1-19. 
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- A multi-attribute framework for the selection of high-
performance work systems: the hybrid DEMATEL-
MABAC model. Estiri Mehrdad, Heidary Dahooie Jalil, 
Vanaki Amirsalar (2020)., ECONOMIC RESEARCH-
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 33(1), 1-28. 

 
- Prioritising sustainable supply chain management 
practices by their impact on multiple interacting 
barriers. Heidary Dahooie Jalil, Zamani-Babgohari Ali 
(2020)., INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD 
ECOLOGY, 01(01), 1-24. 

 
 .ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فرا ترکیب -

 شرفی علی ,نوروزی علیرضا ,اسمعیلی گیوی محمد  رضا ,حیدری دهوئی  جلیل 

 .)1399 ,.(فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی ,3)2(

 
- Development of a firm export performance 
measurement model using a hybrid multi-attribute 
decision-making method. Heidary Dahooie Jalil, 
Vanaki Amirsalar, Beheshti jazan abadi Elham (2020)., 
MANAGEMENT DECISION, ahead-of-print(ahead-of-

print). 
 

- An Extension of the Failure Mode and Effect Analysis 
with Hesitant Fuzzy Sets to Assess the Occupational 
Hazards in the Construction Industry. Heidary Dahooie 
Jalil, Vanaki Amirsalar, Firoozfar Hamidreza, 
Kazimieras Zavadskas Edmundas (2020)., 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 17(4), 1442. 

 
 شناسایی و دسته بندی کاربردهای تحلیل داده فناوری اینترنتاشیاء در  -

 ,توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب .محمدیان  ایوب

 
- A Framework to Overcome Hesitancy of Decision-
Makers in E-Government Web Site Evaluation. Heidary 
Dahooie Jalil, Vanaki Amirsalar, Daneshmoghadam 
Sajedeh, Zavadskas Edmundas (2020)., International 
Journal of Fuzzy Systems, 22(2), 583-603. 

 
- A Framework for Valuation and Prioritization of 
Patents Using a Combined MADM Approach. Case 
Study: Nanotechnology. Heidary Dahooie Jalil, 
Mohammadi Navid, Mohamadi Mahdi, 
Shahmohammadi Parisa, Turskis Zenonas, 
Saparauskas Jonas (2019)., E & M Ekonomie a 



 
 

 5 صفحه  | دانشگاه تهران – جلیل حیدری دهوئی| دانشکده مدیریت

 آذر ماه  1400

Management, 22(3), 100-120. 
 

 استفاده از تئوری اعداد خاکستری  در روش های تصمیم گیری چند شاخصه  -

 برای ارزیابی ریسک برون سپاری پروژه های  فناوری اطالعات .حسینی

 دهشیری سید جالل الدین ,حیدری دهوئی جلی ل )1398 ,.(فصلنامۀ مطالعات

 .مدیریت کسب و کار  هوشمند ,7)28 ,(198-167

 
 شناسایی و اولویتبندی راهکارهای کاهش  هزینه زنجیرهتأمین  کابل و -

 ,تجهیزات نیروگاهی با استفاده از مهندسی ارزش .حیدری دهوئی جلیل

 ,حسینی دهشیری سید جالل الدین )1398 ,.(مطالعات مدیریت صنعتی

152-125), 52(17. 

 
- An improved fuzzy MULTIMOORA approach for multi-
criteria decision making based on objective weighting 
method (CCSD) and its application to technological 
forecasting method selection. Heidary Dahooie Jalil, 
Zavadskas Edmundas, Firoozfar Hamidreza, Vanaki 
Amirsalar, Mohammadi Navid (2019)., ENGINEERING 
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 79(1), 

114-128. 
 

 انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی -

 .سوآرا و واسپاس )مورد مطالعه :پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد(

 ,.حیدری دهوئی جلیل ,حسینی دهشیری سید جالل الدین )1397(

 
- A new evaluation model for corporate financial 
performance using integrated CCSD and FCM-ARAS 
approach. Heidary Dahooie Jalil, Zavadskas 
Edmundas, Vanaki Amirsalar, Firoozfar Hamidreza, 
Lari Mahnaz, Turksis Zenonas (2019)., ECONOMIC 
RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 32(1), 

1088-1113. 
 

- Using a multi-criteria decision making approach to 
select the optimal freeway rout (case study: Isfahan-
Shiraz Freeway). Heidary Dahooie Jalil, Mohammadi 
Navid, Vanaki Amirsalar (2019)., International Journal 
of Mathematics in Operational Research, 15(3), 372. 

 
- Choosing the Appropriate System for Cloud 
Computing Implementation by Using the Interval-
Valued Intuitionistic Fuzzy CODAS Multiattribute 
Decision-Making Method (Case Study: Faculty of New 
Sciences and Technologies of Tehran University). 
Heidary Dahooie Jalil, Vanaki Amirsalar, Mohammadi 
Navid (2018)., IEEE TRANSACTIONS ON 
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ENGINEERING MANAGEMENT, 66(4), 1-14. 
 

 ارائه  مدلی ریاضی  جهت انتخاب اعضای تیم تحقیقوتوسعه و حل آن با -

 استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید )مورد مطالعه :شرکت کیسون .(خرم

 مهرنوش ,تقی زاده یزدی محمدرضا ,حیدری دهوئی جلیل )1397 ,.(پژوهش

 .های نوین در  تصمیم گیری ,3)3(

 
- A valid and applicable measurement method for 
knowledge worker productivity. Heidary Dahooie Jalil, 
Ghezel Arsalan Mohammad Reza, Zoalghadr Shojaie 
Ali (2018)., International Journal of Productivity and 
Performance Management, 6(4), 00-00. 

 
- A Novel Approach for Evaluation of Projects Using 
an Interval–Valued Fuzzy Additive Ratio Assessment 
(ARAS) Method: A Case Study of Oil and Gas Well 
Drilling Projects. Heidary Dahooie Jalil, Kazimieras 
Zavadskas Edmundas, Abolhasani Mohammad Mehdi, 
Vanaki Amirsalar (2018)., SYMMETRY, --(--), --. 

 
- A novel hybrid fuzzy DEA-Fuzzy MADM method for 
airlines safety evaluation. Barak Sasan, Heidary 
Dahooie Jalil (2018)., JOURNAL OF AIR TRANSPORT 
MANAGEMENT, 73(73), 134-149. 

 
 ارائه چارچوبی به منظور  رتبه بندی  و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب  -

 
- An evaluation model of business intelligence for 
enterprise systems with new extension of codas 
(codas-ivif). Heidary Dahooie Jalil, Zavadskas 
Edmundas, Vanaki Amirsalar, Firoozfar Hamidreza, 
Keshavarz-ghorabaee Mehdi (2018)., E & M Ekonomie 
a Management, 21(3), 171-187. 

 
 ارایه رویکردی  نوین به  منظور تصمیم گیری در خصوص انتخاب همسر  -

 مناسب با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه .حیدری دهوئی

 ,جلیل ,ونکی امیرساالر ,محمدی نوید )1397 ,.(فرهنگ در دانشگاه اسالمی 

 
 ارائه  چارچوبی  ترکیبی  به منظور ارزیابی عملکرد توسعه خدمت جدید  )مورد -

 مطالعه :صنعت بهداشت و  درمان  .(حیدری دهوئی  جلیل ,محمدی نوید

 .)1396 ,.(فصلنامه مدیریت نوآوری ,6)3 ,(52-27
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 ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان  در  چرخه عمر چهار روزه  ی حادثه در زنجیره  -

 تامین بشردوستانه .صادقی مقدم محمد رضا ,قاسمیان صاحبی ایمن ,حیدری 

 
- Proposing a Novel Approach for the Selection of R&D 
Team Manager Using Revised Simos and ARAS 
Interval Method (Case Study: Kayson Company). 
Heidary Dahooie Jalil, Hnfgyuy Efesgr, Vanaki 
Amirsalar, Dehghan Mehdi (2017)., journal of industrial 
management, 9(4), --. 

 
 انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری )مورد مطالعه :دانشکده -

 علوم و فنون نوین دانشگاه تهران .(حیدری دهوئی جلیل ,محمدی نوید ,ونکی

 Journal of Information Technology ,.امیرساالر  ,جمالی  محسن  )1396(

Management, 10(4), 1-28. 

 
- Competency-based IT personnel selection using a 
hybrid SWARA and ARAS-G methodology. Heidary 
Dahooie Jalil, Beheshti Jazan Abadi Elham, Vanaki 
Amirsalar, Firoozfar Hamidreza (2017)., Human 
Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service 
Industries, 2017(00), 1-12. 

 
 .انتخاب روش مناسب برای پیش بینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 140 -

 ,.حیدری دهوئی جلیل ,محمدی نوید ,ونکی امیرساالر ,غفاری سینا )1395(

 
 استفاده از  مدل  حداکثر  پوشش وزن دار با پوشش  جزئی  و سیستم اطالعات  -

 جغرافیایی در مکانیابی شعب بانک )موردمطالعه :شعب بانک مهر اقتصاد در 

 ,منطقه یک شهر تهران .(محقر علی ,آریایی سارا ,حیدری دهوئی جلیل

 .(--)-- ,تومانیان آرا )1395 ,.(مطالعات مدیریت صنعتی

 
- A simple yet effective grouping evolutionary strategy 
(GES) algorithm for scheduling parallel machines. 
Husseinzadeh Kashan Ali, Keshmiry Marziehsadat, 
Heidary Dahooie Jalil, Abbasi-pooya Amin (2016)., 
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 36(02), 1-14. 

 
 ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و  توسعه با  استفاده از -

 روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال )مورد مطالعه :شرکت
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 طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کاالهای فاسد  -

 شدنی به منظور  طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی .سجادی

 سید مجتبی ,توان فرشته ,حیدری دهوئی جلیل )1394 ,.(پژوهشهای مدیریت 

 .در ایران ,19)3 ,(35-7

 
- Wrapper ANFIS-ICA method to do stock market 
timing and feature selection on the basis of Japanese 
Candlestick. Barak Sasan, Heidary Dahooie Jalil, Tichy 
Tomas (2015)., EXPERT SYSTEMS WITH 
APPLICATIONS, 42(23), 9221-9235. 

 
- A value-based framework for the assessment of 
knowledge workers. Heidary Dahooie Jalil (2014)., 
VINE, 44(2), 295 - 318. 

 
 

 

 کنفرانس ها  •

 تدوین استراتژی های منابع  انسانی با به کارگیری تجزیه و تحلیل عوامل -

 صوفیانی اصفهان .QSPMمحیطی و انتخاب استراتژی  برتر به  کمک ماتریس

 زهرا ,اصغری زاده عزت اله ,حیدری دهوئی جلیل )1400 ,.(دومین کنفرانس

 بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی  صنایع، مدیریت و

 .حسابداری ,16-17 فروردین ,ایران

 
 .یکپارچگی زنجیره تامین تاب  آور و پایدار :مرور  سیستماتیک ادبیات -

 جعفری سرونی زهرا ,حیدری  دهوئی جلیل )1400 ,.(پنجمین کنفرانس  بین 

 
 شناسایی و سنجش معیارهای ورود شرکت های دانش بنیان  به بازار خارجی  -

 ,.حیدری دهوئی جلیل )1399( .(BWM) با استفاده از روش بهترین-بدترین

 چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین  کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و 

 .نوآوری ,12-13 آبان ,تهران ,ایران

 
- Prioritising IT Projects: A Multi-Method Approach. 
Heidary Dahooie Jalil, Jafarzadeh Mohammad Hamed, 
Akbari Pouria (2020)., Pacific Asia Conference on 
Information Systems - PACIS 2020, 4 June, Dubai, 
United Arab Emirates. 

 
 ارزیابی عملکرد نوآورانه ایران  با ترکیب دو رویکرد خوشه بندی و -

 ,.تصمیمگیری چندشاخصه .حیدری  دهوئی جلیل ,نوری ایمان )1398(
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- Prioritising IT Projects: Combination of Fuzzy QFD 
and ARAS to Address Criteria Multiplicity Challenge. 
Akbari Pouriya, Jafarzadeh Mohammad Hamed, 
Heidary Dahooie Jalil (2019)., Pacific Asia Conference 
on Information Systems - PACIS 2019, 25-26 May, 
Shanghai, China. 

 
 ارایه رویکردی تلفیقی به منظور ارزیابی وب سایت  های تجاری با بهره  گیری  -

 از تکنیک های تصمیمگیری چند شاخصه  )مورد مطالعه :وبسایت خطوط

 
 شناسایی و اولویتبندی مهمترین  معیارهای ارزیابی عملکرد صادراتی با  -

 استفاده از روش سوارا .حیدری دهوئی جلیل ,بهشتی جزن آبادی الهام ,ونکی

 
 انتخاب کارکنان  حوزه فناوری اطالعات بر مبنای مدل شایستگی و با استفاده  -

 از رویکرد ترکیبی پاپریکا و آراس  خاکستری .حیدری دهوئی جلیل ,ونکی

 
 تصمیمگیری چندمعیاره برای انتخاب کارکنان حوزه فناوری اطالعات بر  -

 ,مبنای مدل شایستگی :رویکرد ترکیبی سوآرا و تودیم .حیدری دهوئی جلیل

 فیروزفر حمیدرضا ,بهشتی جزن آبادی الهام ,ونکی امیرساالر )1396 ,.(دهمین

 ,کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,13-13 فروردین ,تهران

 .ایران

 
 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب برای احداث -

 ,حوضچه پرورش  ماهی .حیدری  دهوئی جلیل ,محمدی نوید ,ونکی امیرساالر

 دانش مقدم  ساجده )1396 ,.(دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق 

 .در عملیات ,13-15 فروردین ,بابلسر ,ایران

 
 ارائه رویکردی نوین جهت انتخاب اعضای تیم تحقیق و توسعه با استفاده از -

 روش سیموس تجدید نظر  شده و مالتی مورا  فازی .حیدری  دهوئی  جلیل ,ونکی
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 ارائه مدلی برای ارزیابی خطرات حرفهای در صنعت ساختمانی با استفاده از -

 فازی پویا .حیدری دهوئی جلیل ,فیروزفر  GRA و FMEA رویکرد ترکیبی

 حمیدرضا ,ونکی امیرساالر ,دانش مقدم ساجده )1396 ,.(دومیـــن کنفرانس

 .بابلسر ,ایران ,fa-month-0 بین المللی مدیریــت صنعتـــی ,31-30

 
 ارزیابی عملکرد مدیریت  دانش »رویکردهای نوین .«حیدری دهوئی جلیل  -

 .)1395 ,.(نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ,7-8 بهمن ,تهران ,ایران

 
 .انتخاب مدیرپروژه بر مبنای مدل شایستگی :رویکرد تلفیقی پاپریکا و ماباک -

 حیدری دهوئی جلیل ,ونکی امیرساالر ,فیروزفر حمیدرضا ,حسینی دهشیری

 ,سید جالل  الدین )1395 ,.(دوازدهمین کنفرانس  بین المللی  مدیریت پروژه

 .24-25 دی ,تهران ,ایران

 
 شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه های ساخت و ساز با رویکردی جدید  -

 شاکری  علیرضا  ,حیدری  دهوئی  .ANP و   FDEMATEL با استفاده از روش  های

 ,جلیل )1395 ,.(دوازدهمین کنفرانس  بین المللی مدیریت پروژه ,24-25 دی

 .تهران ,ایران

 
 ارائه مدلی برای  ارزیابی سطح هوش تجاری در سیستمهای سازمانی با  -

 ,استفاده از روش آراس فازی شهودی  با مقادیر بازه  ای .حیدری دهوئی جلیل

 ونکی امیرساالر ,فیروزفر  حمیدرضا )1395 ,.(سومین کنفرانس ملی سیستم

 
 با بهره ERP شناسایی و اولویتبندی عوامل  حیاتی موفقیت پیاده سازی -

 گیری از  روش  های تصمیم گیری چندشاخصه )مورد مطالعه :صنعت برق کشور

 
 ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها بر مبنای مدل -

 کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش های سوارا و کوپراس خاکستری .حیدری

 ,.دهوئی  جلیل ,فیروزفر حمیدرضا ,محمدی نوید ,ونکی امیرساالر )1395(

 .چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ,16-17 آبان ,تهران ,ایران

 
 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد  مراکز تماس با رویکرد تصمیم¬گیری  -

 چند¬شاخصه مورد  مطالعه :مرکز تماس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی
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 دانشگاه تهران .حیدری دهوئی جلیل )1395 ,.(چهارمین همایش مدیران

 .فناوری اطالعات ,7-7 شهریور ,تهران ,ایران

 
 توسعه مدلی جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان  مبتنی بر رویکرد ترکیبی -

 :تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس با تاکید بر عوامل شایستگی )مطالعه موردی

 ,.کارکنان بخش  فروش شرکت تیام شبکه  .(حیدری  دهوئی جلیل )1394(

 اولین کنفرانس بین  المللی مهندسی صنایع،  مدیریت و حسابداری ,30-30

 .آذر ,همدان ,ایران

 
 ارائه مدل کارمندیابی مبتنی بر  روش تصمیم گیری چند معیاره فازی -

 ترکیبی .حیدری دهوئی جلیل ,عرب علیرضا )1394 ,.(کنفرانس بین المللی

 .مهندسی صنایع و سیستم ها ,25-26 مرداد ,مشهد ,ایران

 
 دشواری یافتن مسیر در جنگل ابزارهای مدیریت دانش .حیدری دهوئی  -

 جلیل )1393 ,.(هفتمین کنفرانس ملی و اولین  کنفرانس بین المللی مدیریت 

 
 ارایه متدلوژی به منظور شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مدیریت .حیدری  -

 دهوئی  جلیل ,هژبرافکن حسن ,معینی کربکندی محمدرضا )1393 ,.(هفتمین

 ,کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ,28-29 دی ,تهران

 
 ارایه متدلوژی به منظور استحصال دانش کارکنان دانش فنی با لحاظ ویژگی  -

 های تاثیرگذار  بر  این فرآیند  .پیمان  اخوان ,حیدری دهوئی جلیل  ,محمدرضا 

 زاهدی  )1393 ,.(هفتمین  کنفرانس  ملی و اولین کنفرانس  بین المللی  مدیریت 

 .دانش ,28-29 دی ,تهران ,ایران

 
 کاردانشی :تعاریف،  ویژگیها و کمی سازی .حیدری دهوئی جلیل ,قزل  -

 ارسالن محمدرضا )1393 ,.(هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین 

 .المللی مدیریت دانش ,28-29 دی ,تهران ,ایران

 
 ارایه چارچوبی به منظور عارضه یابی در  حوزه مدیریت دانش .حیدری  دهوئی  -

 ,جلیل  )1392 ,.(ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش ,5-6 بهمن ,تهران

 
 

 کتب  •
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 ,مبانی مدیریت فرایندهای کسب و کار .جعفرزاده محمدحامد ,حیدری دهوئی جلیل -

 .رهنمافرد سیدمحسن )1399(

 
 ,مدیریت دانش :استخراج دانش فنی کارکنان )با رویکرد عملیاتی .(اخوان پیمان -

 .حیدری دهوئی جلیل  ,محمدرضا زاهدی )1396(
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