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، ارائه يک مدل تحلی استراتژيک در تتیین میزا،پنجمین کنفرانس بینالمللی مديريت استراتژيک و عملکرد
 دیماه. صنتت طیور کشور:يکپارچای عمودی در کسب و کار با رويکرد تحلی زنجیره ارزش مطالته موردی
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. ، آيت اله کارآموزيا، ابراهیم تیموری.رويکرد زنجیره تأمین
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 ابراهیم، احمد ماکويی. روباز با هدف مقايسه و بررسی تأثیر مدلهای توزيع، در متاد،رايانهای حم ونق کامیو
.، آربی سرکیسیا،تیموری
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.  افشار بازيار، مهدی فشارکی، ابراهیم تیموری. و زمینهای، ساختاری، نقش عوام رابطهای:بین سازمانی
 توسته چارچوبی.1711 ، آبا،، تهرا.اولین کنفرانس بینالمللی و سومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین
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برای ايجاد شبکههای مشارکت بین بنااهی .ابراهیم تیموری ،مهدی فشارکی ،افشار بازيار .
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جهت انتخاب تأمینکننده و تتیین میزا ،سفارش .محمدمهدی مقری ،میربهادرقلی آريانژاد ،ابراهیم تیموری،
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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.
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 )11اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین .تهرا ،،بهمن  .1717برنامهريزی همزما ،تولید و تدارک در شرايط
تخفیف با نارش مديريت زنجیره تأمین  .ابراهیم تیموری ،فرزاد دهاانیا. ،
 )17اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین .تهرا ،،بهمن  .1717انتخاب و توسته همزما ،تأمینکنندگا ،در
شرايط فازی  .ابراهیم تیموری ،جواد شفیتیا ،بجستانی ،کاظم کلب خانی .
 )14دومین کنفرانس ملی مديريت عملکرد ،ارديبهشت  .1717تجزيهوتحلی و ارزيابی زنجیره تأمین قطتات شرکت
ايساکو با تأکید بر بخش توزيع .ابراهیم تیموری ،رضا زواری کیا .
 )11دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین .تهرا ،،بهمن  .1711طراحی استراتژيک کانال توزيع شرکت
سیما ،ارومیه  .ابراهیم تیموری ،علی نوری فرد .
 )13هشتمین همايش حم ونق ريلی ،آبا .1711 ،طراحی مدل رياضی پیشبینی تقاضای سفر با قطار با استفاده از
سریهای زمانی ،مورد کاوی :محور خراسا .،ابراهیم تیموری ،مجید احمدی زمانی ،کاوه ابوالحسن زاده .
 )13نهمین همايش حم ونق ريلی ،آبا . 1713 ،پیشبینی تقاضای سفر با قطار با استفاده از شبکههای عصبی .
ابراهیم تیموری ،مجید احمدی زمانی ،کاوه ابوالحسن زاده .
 )11اولین کنفرانس بینالمللی انجمن ايرانی تحقیق در عملیات ،دانشااه کیش بهمن A Mathematical 1713
Method for managing Inventories in a Dual channel supply chain,
E. Teimoury, H.
Mirzahosseinian, A. Kaboli.
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