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 1711 تا 1737 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ، یمهندس آمار

 تاکنو، 1733 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ، یستمس تحلی 

 تاکنو، 1737 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ، صف نظريه

 تاکنو، 1711 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ، یاجتماع - یاقتصاد هایسیستم سازیمدل

 تاکنو، 1711 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ، تأمین زنجیره مديريت

  تاکنو، 1717 سال از ايرا، صنتت و علم دانشااه صنايع یمهندس دانشکده ،یالکترونیک تأمین زنجیره مديريت

 

  منتشر شدهمقاالت (Published Papers): 
 

 

 

 ( ISI,ISC ) المللیبين مجالت در شده منتشر مقاالت

 ،یساختار تمتادال سازیمدل رويکرد با سکو بر یمبتن تأمین هاییرهزنج در یعملکرد یمتیارها يیشناسا و یطراح .1

 شماره ،(یفارس) تولید مديريت و صنايع یمهندس المللیبین نشريه جوکار، یاکبر محمدرضا ،یتیمور ابراهیم اله، فتح یمهد

 .1711 زمستا، ،11 جلد ،4

 قطتات، شکست کنش برهم و یعملیات محیط اطمینا،، قابلیت گرفتن نظر در با یيدک قطتات مصرف بینییشپ مدل .1

 . 1711 بهار ،11 جلد ،1 شماره تولید، مديريت و صنايع یمهندس المللیبین نشريه ،یفراهان مزرعه مینا ،ییمورت ابراهیم

3. "The re;ationship between modes of governance and relational tie in new product development 

relationships ,"   Ebrahim Teimoury, Mehdi Fesharaki and Afshar Bazyar.   Journal of strategy and 

Management, Vol.30,No.4,2010.  

4. "Modeling customer Reactions to congestion in competitive Service Facilities"   Mohammad 

saidi-Mehrabad, Ebrahim Teimoury, Ali Pahlavani. Journal of servic Science & Management, 2010, 

3, 186-197. 
 مديريت هایپژوهش فصلنامه استراتژيک، مرجع نقاط از استفاده با ساختار یاستراتژ و سازما، یاستراتژ بین یهماهنا .1

 .1711 بهار ،1 شماره اول، سال ،یانسان منابع

6. ISI:"A gueueing approach to production- Invevtory planing for supply chain with uncertain 

demands: Case study of PAKSHOO chemicals company",   E Teimoury, M.Modarres, 

F.Ghasemzadeh, M.Fathi, Journal of Manufacturing systems, 29 (2010), 55-62. 

7. Using Queueing Approach for Locating the Other Penetrotion Poing in a Two – Echelon 

Supply chain with Customer Loss",   Abbas Haj fathaliha, Ebrahim Teimoury, Iman Ghaleh. Mehdi 

Fathi, International Journal of Business and Management, Val.6, No 1, January 2011,  

8. "The relationship between mediated power asymmetry, relational risk perception, and 

governance mechanism in new product development relationships" ,   Journal of Research in 

Interactive Marketing valume 4, No.4 , 2010 

 یآرب ،یتیمور ابراهیم ،یماکوي احمد ،وریبهره بهبود هدف با روباز متاد، در ونق حم  ريزیبرنامه یرياض مدل توسته .1

 .1711 پائیز ،11 جلد ،7 شماره تولید مديريت و صنايع یمهندس المللیبین نشريه سرکیسیا،،

 مطالته : AHP روش یریکارگبه و دوهدفه یغیرخط ريزیبرنامه از استفاده با یچندمحصول تأمین شبکه یطراح .11

 تابستا، ،43 شماره فصلنامه ،یبازرگان نامهپژوهش الکتب، حافظ اشکا، ،یتیمور ابراهیم خودرو، لجستیک شبکه یمورد

1713. 

 ابراهیم ،خودرويرا،ا شرکت یيدک قطتات تأمین زنجیره بهبود و تحلی  تجزيه، در یسیستم هایيايیپو یریکارگبه .11

 .1713 زمستا، ،41 شماره فصلنامه ،یبازرگان نامهپژوهش علیا، یهاشم هاله ،یتیمور

 المللیبین نشريه بازيار، افشار ،یتیمور ابراهیم پارچه،يک تتريف یمتدلوژ از استفاده با گیرییمتصم یهاشبکه تحلی  .11

 .1711 ،13 جلد ،1 شماره یمهندس علوم
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13. "A Mathematical Method for Managing inventories in a Dual channelsupply chain",   Ebrahim 

Teimoury, H.Mirzahosseinian, A. Kaboli. International Journal of Industrial Engineering & 

production Research, Vol 19, No.4, 2008.  

14. "Path critical index and activity critical index in PERT networks",   S.M.T. Fatemi Ghomi, E. 

Teimoury. European Journal of operational Research, 141 (2002), 147-152.  

15. An Improved Method for Dodins Approach to Approximate the Distribution Functions in 

Stochastic Networks, S.M.T. Fatemi Ghomi, E. Teimoury   International Journal of Science & 

Technology, Transaction B, vol.26, No.B1, 2002. 

 علوم المللیبین مجله بازيار، افشار ،یتیمور ابراهیم نرم، یسیستم یمتدلوژ از استفاده با گیرییمتصم یهاشبکه تحلی  .13

 1-1 صفحه ،1714 پائیز ،13 جلد ،7 شماره ،یمهندس

17. Integrated Fright Transportation carrier Selection and Network Flow Assignment: 

Methodology and case Study,   D. Mohammaditabar, E. Teimoury.   Journal of Applied Sciences 8 

(17) : 2938, 2008.  

18. Determining the order penetration point in Auto Export Supply chain by the use of Dynamic 

programming,  M. Ahmadi and E. Teimoury.   Journal of Applied sciences, 2008.  

19. Generalization of multi- item, multi-retailer distribution system, Mohammad Modarres, 

Ebrahim Teimoury. IJE Transactions A, Basics, Vol.15, No.2, June 2002, 179-190.  

 سال امیرکبیر،. یتیمور ابراهیم آريانژاد، یمیربهادرقل ،کنندگا،تأمین توسته و انتخاب یبرا گیریتصمیم يکپارچه مدل .11

  .1711 بهار( یکاربرد یمهندس و پايه علوم) 14-1 شماره چهاردهم،

21. A Method to compare supply chains of an industry, F. Jalalvand, E. Teimoury, A. Makuie, 

M.B.Aryanezhad, F. Jolai, Supply chain Management: An International Journal, vol.16, No.2, 

2011,82-97.  

22. A Model for admission control of returned products in a remanufacturing facility using 

gueueing theory. Karamuozian, A. Teimoury.E,Modarres.M, International Journal of advance 

Manufacturing Technology, 2010, DoI: 10.1007/ Soo170-010-2933-7   

 
 

 
 
 

 

 

  ملی: یهاکنفرانسمقاالت ارائه شده در 

 

 

 یخارج و یداخل المللیبين یهاکنفرانس در شده منتشر مقاالت

 میزا، تتیین در استراتژيک تحلی  مدل يک ارائه عملکرد، و استراتژيک مديريت المللیبین کنفرانس پنجمین (1

 ماهید. کشور طیور صنتت: یمورد لتهمطا ارزش زنجیره تحلی  رويکرد با کار و کسب در یعمود یيکپارچا

1711. 

 استراتژيک تحلی  جهت یتلفیق مدل يک ارائه عملکرد، و استراتژيک مديريت المللیبین کنفرانس پنجمین (1

 یتیمور ابراهیم.  1711 ماهید کار، و کسب تأمین زنجیره بهینه ساختار تتیین و نااریيندهآ صنتت، یمحیط

 با یگوشت مرغ مزارع در شده تمام قیمت کاهش. 1711 مهرماه ، شده تمام قیمت شکاه یمل همايش اولین (7

  .کارآموزيا، اله آيت ،یتیمور ابراهیم. تأمین زنجیره رويکرد

 سازیشبیه. 1711 آبا، تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس سومین و المللیبین کنفرانس اولین (4

 ابراهیم ،یماکوي احمد. توزيع یهامدل تأثیر یبررس و مقايسه هدف با روباز متاد، در کامیو، ونق حم  ایيانهرا

 .سرکیسیا، یآرب ،یتیمور

 روابط دينامیک.   1711 آبا، تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس سومین و المللیبین کنفرانس اولین (1

  .بازيار افشار ،یفشارک یمهد ،یتیمور ابراهیم. ایینهزم و ،یساختار ،یارابطه عوام  نقش: یسازمان بین

 یچارچوب توسته. 1711 آبا، تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس سومین و المللیبین کنفرانس اولین (3
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  .بازيار افشار ،یفشارک یمهد ،یتیمور ابراهیم.  یبنااه بین مشارکت یهاشبکه ايجاد یبرا

 یبرا یمدل ارائه. 1711 آبا، تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس سومین و المللیبین انسکنفر اولین (3

  .علويجه یشفیت امیر ،یتیمور ابراهیم.  صنايع در تأمین زنجیره مديريت یساختارها تحلی 

 پويا ريزیبرنامه. 1711 ا،آب تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس سومین و المللیبین کنفرانس اولین (1

 ،یتیمور ابراهیم آريانژاد، یمیربهادرقل ،یمقر یمحمدمهد.  سفارش میزا، تتیین و کنندهینتأم انتخاب جهت

  .مقدم یقاض حمیدرضا

9) A lot-Size Model with parallel Multi-Mode vehicles and Discreete Transportation cost, 

Ebrahim Teimoury, Farhad Hassanzadeh, Proceedings of the 35th international conference 

on computers & Industrial Engineering, Istanbul Hilton, Turkey, June 2005, 1917-1922.  

10) Implementation of JIT Replenishment pattern Through, TPW:A comparative Model, 

Ebrahim Teimoury, Farhad Hassanzadeh, Proceedings of the 35th international conference 

on computers & Industrial Engineering, Istanbul Hilton, Turkey, June 2005,1923-1928.  
 بهینه اندازه و سفارش نقطه تتیین جهت یمدل. 1717 بهمن تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس اولین (11

  .یقیام يوسف ،یتیمور ابراهیم. ونق حم  هایينههز گرفتن نظر در با مستق  یاقتصاد بنااه دو در سفارش

 شرايط در تدارک و تولید همزما، ريزیبرنامه. 1717 بهمن تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس اولین (11

  .دهاانیا، فرزاد ،یتیمور ابراهیم.  تأمین زنجیره مديريت نارش با تخفیف

 در کنندگا،تأمین همزما، توسته و انتخاب. 1717 بهمن تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس اولین (17

  .یخان کلب کاظم ،یبجستان شفیتیا، جواد ،یتیمور ابراهیم.  یفاز شرايط

 شرکت قطتات تأمین زنجیره یزيابار و وتحلی يهتجز. 1717 ارديبهشت عملکرد، مديريت یمل کنفرانس دومین (14

  .کیا یزوار رضا ،یتیمور ابراهیم. توزيع بخش بر تأکید با ايساکو

 شرکت توزيع کانال استراتژيک یطراح. 1711 بهمن تهرا،،. تأمین زنجیره و لجستیک یمل کنفرانس دومین (11

  .فرد ینور یعل ،یتیمور ابراهیم.  ارومیه سیما،

 از استفاده با قطار با سفر یتقاضا بینییشپ یرياض مدل یطراح. 1711 آبا، ،یريل ونق حم  همايش هشتمین (13

  .زاده ابوالحسن کاوه ،یزمان یاحمد مجید ،یتیمور ابراهیم.  خراسا، محور: یکاو مورد ،یزمان هاییسر

.  یعصب هایشبکه از هاستفاد با قطار با سفر یتقاضا بینیپیش.  1713 آبا، ،یريل ونق حم  همايش نهمین (13

  . زاده ابوالحسن کاوه ،یزمان یاحمد مجید ،یتیمور ابراهیم

 A Mathematical 1713 بهمن کیش دانشااه عملیات، در تحقیق یايران انجمن المللیبین کنفرانس اولین (11

Method for managing Inventories in a Dual channel supply chain,   E. Teimoury, H. 

Mirzahosseinian, A. Kaboli.  

 ريزیبودجه و يابیهزينه جهت مدل يک ارائه. 1713 ارديبهشت ،یعملیات ريزیبودجه المللیبین کنفرانس سومین (11

 رويکرد اساس بر: صنتت داخ  تابته شرکت چند یدارا و یتخصص مادر هایسازما، و تأمین هایزنجیره یبرا

ABC . یتفت یدهقان محسن علويجه، یفیتش امیر ،یتیمور ابراهیم. 

20) Optimizing Multi supplier systems with Fuzzy Queuing Approach: Case Study of SAPCO. 

E. Teimoury, A. Mazlomi, I.G. Khondabi, H. Ansari, M. Fathi. Proceedings of the 

international Multi conference of Engineering & computer Scientists, 2011, vol. , IMECS 

2011, March 16-18, 2011, Hong Kong.  

21) A Queuing – Inventory Model in Multiproduct supply chains, E. Teimoury, A. Mazlomi,R. 

Nadafioun, I.G. Khondabi, H. Ansari, M. Fathi. IMECS 2011, vol. , March 16-18, Hong 

Kong.  

22) Inventory control in two part Manufacturing Remanufacturing systems with Finite capacity 

Under Demand Uncertainty. E. Teimoury, A. Mazlomi, I.G. Khondabi, V. Abasgholipour, 

M. Fathi. IMECS 2011, vol. , March 16-18, Hong Kong.  

23) Inventory planning with Batch ordering in Multi-echelon, Multi-Product supply chain by 
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Queuing Approach, E. Teimoury, A. Mazlomi,R. Nadafioun, I.G. Khondabi, M. Fathi. 

IMECS 2011, vol. , March 16-18, Hong Kong.  
 

 یتحقيقات هایطرح در مشارکت

 .1711 آبا، ماه يکپارچه، تتريف و نرم یسیستم یمتدلوژ از استفاده با گیریتصمیم هایشبکه تحلی  .1

 .1717 ،یدآما یهاروش سازیینهبه .1

 .1717 تهرا،، استا، یتحقیقات مراکز در وریبهره هایشاخص تتیین و یبررس طرح .7

 .1711 مناسب، نظام ارائه و( یتحقیقات اعتبارات) کشور در یتحقیقات یمال نظام یبررس طرح .4

 از کاال یناسايش و یردياب تولید، خطوط تغذيه انبارش، کاال، دريافت عملیات جهت بارکد سیستم یطراح .1

  سازنده، مح 
 

 :عضويت
 دانشااه علم و صنتت ايرا، دانشیار

 یاجتماع-یاقتصاد هایسیستم یمهندس گروه عضو

 

 تحريريه مجالت هیئتهمکاری با 

 ترويجی مديريت زنجیره تأمین -هیئت تحريريه فصلنامه علمی عضو
 
 

 تحصيلی در دست راهنمايی هاینامهيانپا 

 

 سوابق تدريس:  

 

  ترجمه و.. در خصوص کتاب : تأليفسوابق،  

 

 انتشارات ،یفراهان مزرعه مینا ،یتیمور ابراهیم ،یرگردآو ،یاجتماع -یاقتصاد هایسیستم سازیمدل بر ایمقدمه .1

 1713 ايرا،، صنتت و علم دانشااه

 انتشارات الکتب، حافظ اشکال ،یتیمور ابراهیم ترجمه آيرس، ب، جیمز تألیف تأمین، زنجیره مديريت یراهنما .1

 .1713 ايرا،، و صنتت علم دانشااه

 یول نريما، ،ینورعل علیرضا ،یتیمور ابراهیم ترجمه ،یمديريت مسائ  یبرا یکاربرد یرويکرد سیستم، هایيايیپو .7

 .1713 ايرا،، صنتت و علم دانشااه انتشارات زاده،

 .1711 یاحمد یمهد ،یتیمور ابراهیم: یگردآور تأمین، زنجیره مديريت .4

 فر، یرياض آرش ،یتیمور ابراهیم: یگردآور تأمین، زنجیره مديريت در خودکار یردياب و یشناساي هایسیستم .1

 . 1711 ايرا،، صنتت و علم دانشااه انتشارات

 صنتت و علم دانشااه انتشارات ،اکبرییعل محمدحسن ،یتیمور ابراهیم: تألیف کار، و کسب عملکرد یریگاندازه .3

 .1711 ايرا،،

 .1711 ،(ع) حسین امام دانشااه انتشارات ،یتیمور ابراهیم ،یثقف یمصطف: تألیف ،یفرايند مديريت بر ایمقدمه .3

 .1711 ايرا،، صنتت و علم دانشااه انتشارات ،یتیمور ابراهیم: تألیف صف، نظريه .1
 


