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 مقدمه

های اولین . مسئولیتشدبرگزار  در دانشگاه صنعتی شریف 1396ها در سال کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه اولین

 :استکنفرانس ملی به شرح زیر 

                                  

 علی حاجی غالم سریزدی :اییدبیر اجر             محمدرضا حمیدی زاده :دبیر علمی                   علینقی مشایخی :رئیس       

 
 

 اهداف کنفرانس

 ها در کشور؛تبیین رشد و توسعه دانش تفکر سیستمی و علوم پویاشناسی سامانه 

 ها، گیری از ایدههای کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهرهترش ظرفیتمند خالقیت و نوآوری برای گستوسعه نظام

 ها؛ها، ساختارها، فرایندها، سازوکارها، رفتارها و عملکردهای نوین علوم پویاشناسی سامانهها، الگوها، مدلنظریه

 ها در کشور؛وم پویاشناسی سامانههای پایدار برای نشر علارتقای بنیان 

 هت نشر دستاوردهای پژوهشی؛ها و اشتیاق محققان جترش انگیزهتالش برای گس 

 های علوم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تخصصهای علوم دانشگاهی و کارکردهای آن در بخشتعالی رشته

 .هاپویاشناسی سامانه
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 محورهای کنفرانس

 انئدکرده یرا بررسئ یاها مسئئلهامانهس یاشناسیا استفاده از پوبها مقاالتی که اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه

 . پذیرش کردرا ( ی)محور روش شناس اندها انجام دادهسامانه یاشناسیدر مورد توسعه روش پو یپژوهش ای( و ی)محور کاربرد

 :باشدکنفرانس دارای دو محور اصلی زیر می

 هاشناسی پویاشناسی سامانهروش  (System Dynamics Methodology) 

 هاکاربردهای پویاشناسی سامانه  (System Dynamics Applications) 

 :اندباشند که در زیر هر یک از این زیرمحورها تشریح شدهمحورهای مختلفی می محورهای اصلی فوق دارای زیر

 

 :اهمحور کاربردهای پویاشناسی سامانه

 وکارکسب ( و تجارتand Trade Businessکا :) ها از جمله ماندر کسب و کار و ساز هاسامانه یاشناسیپوربردهای

 .یو حسابدار ،پروژه هایییایمحصول، پو ی، راه اندازیرقابت هایییایپو ،یابیبازار ،یسودآور

 اقتصاد ( و بازرگانیEconomics)یانبازرگمقررات  از جمله اقتصاد کالن، اقتصاد خرد، تجارت، یاقتصاد ییای: درک پو، 

 .سکیر تیریو مد مه،یب ،یاقتصاد استیس ،یوسعه اقتصادت

 ستیز طیمح (Environment)مقررات  ،یآلودگ ،ییآب و هوا راتییاز جمله تغ ستیز طیمحبرای  استیو س هاییای: پو

 .اکولوژیو  ،یطیمح ستیز

 بهداشت و سالمت (Health) :یبهداشت یهااستیاز جمله س یبهداشت یهامربوط به سالمت و مراقبت موضوعات، 

 .یولوژیزیو ف تیبهداشت جمع ،یخدمات بهداشتدر  قاتیتحق

 رفتار انسان (Human Behavior)ها، ع، سازمانخانوادها، جوام شامل یاجتماع هایطیرفتار انسان در مح هایییای: پو

 .یو اجتماع یفرد یفرهنگ و جامعه از جمله روانشناس

 اطالعات و دانش (Information and Knowledge)یهاستمیدانش، س تیریاطالعات و دانش از جمله مد هایییای: پو 

 .یو توسعه، اختراع و نوآور قیتحق ،یاجتماع یهاشبکه لیو تحل هیتجز ،یاطالعات

 و  یریادگی( آموزشLearning and Teaching)شود از جمله یآموزش داده م یستمیس یهاکه در آن مهارت یاوهی: ش

شده  یاحطر یتعامل یهاتیو فعال آموزشی کارگاه یطراح ،یتوسعه برنامه درس ،یریادگی هایشیزما، آتعلیم و تربیت

 است. یتجربه آموزش کیاز  یبه عنوان بخش

 اتیعمل (Operations)تیریمد ت،یفیکنترل ک ت،یظرف تیریشامل مد یندیفرا هایاتیعمل گری: کسب و کار و د 

 کار. یروین یزیو برنامه ر یبند گردش کار، صف ن،یتام رهیزنج ات،یعمل
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 یعموم استیس (Public Policy) :رابریب ،یرفاه اجتماع ،مرانیحک مانند یعموم هایاستیمربوط به س موضوعات ،

 ها و حمل و نقل. رساختیز ،یشهر هایپویایی ،یاسیعلوم س ؛عدالت

 منابع (Resources)و  ریپذ دینابع تجدم گریفلزات و د ،ییاد غذابرق، سوخت، مو ،یمنابع از جمله انرژ تیری: درک و مد

 .ریپذنا دیتجد

 تیامن (Security)یش، ناآراماز جمله دفاع، مناقشات، ارتش، شورش و ضد شور تیمربوط به امن موضوعات ی: بررس 

 و زندان. سینظارت پل ت،یبحران، جرم و جنا تیریمد ،یاجتماع یها

 یاستراتژ (Strategy)جهینت یارهایعمهدف، و  فیتعر ک،یاز جمله تفکر استراتژ ،یاستراتژ یا: توسعه، ارتباط و اجر 

 .یو خصوص یدولت یهاسازمان یبرا

 

 :هاشناسی پویاشناسی سامانهمحور روش

 یروش شناس (Methodology)از جمله توسعه  یسازهیو شب یمدلساز ،هاپویاشناسی سامانه یشناس: مشارکت در روش

 .یمحاسبات فنونو  تصویریارائه  یهاچارچوب ،ینجمدل، اعتبارس لیمدل، تحل

 روش( شناسی تحقیقResearch Methodologyبررسی فلسفی پویاشناسی سامانه :)های ها و چگونگی استفاده از روش

های های کمّی، روشها، روشها از جمله پارادایم پویاشناسی سامانهتحقیق مختلف در مدلسازی پویاشناسی سامانه

های کانونی و دلفی، اقدام گروههای نرم، نظریه داده بنیاد، شناسی سیستمها با روشلفیق پویاشناسی سامانهکیفی، ت

 ای رتفسی سازی، منطق فازی، تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، علم، بهینهارهیچند مع یریگمیتصم یهامدل، پژوهی

 ، قوم نگاری، رویکردهای تجربی، تاریخ شفاهی.کیهرمونت

 روش( شناسی مدلسازیModel Building Methodology بررسی و ایجاد روش :) های مختلف مدلسازی از جمله

 Individual Model(، مدلسازی فردی )"Document Model Building "DMBروش مدلسازی اسنادی )

Building "IMB"( مدلسازی گروهی ،)Group Model Building "GMB"( مدلسازی اجتماعی ،)Community 

Model Building "CoMB"( و مدلسازی جمعی )Crowd Model Building "CMB".) 

 های شبیهروش( سازی ترکیبیMixed Simulation Methodsبرر :)ها با سایر سی ترکیب روش پویاشناسی سامانه

 سازی مونت کارلو.سازی عاملی، شبیهبیهسازی گسسته، شسازی از جمله شبیهروش های شبیه

 توسع( ه نرم افزارSoftware Developmentطراحی و ایجاد نرم افزار شبیه :)ها، بهبود نرم سازی پویاشناسی سامانه

 سازی ترکیبی.سازی، شبیهها از جمله فارسیهای آنافزارهای موجود و افزایش قابلیت

 نفعانیمشارکت ذ (Stakeholder Engagement)یمشارکت یهاتیفعال قیطر از نفعانیبر ذ یرگذاری: مشارکت و تأث 

 ریتاث یابیر ارزب دیبا تأک مدیریت پرواز هایسازهیها و شبیشده، بازلیتسه یسازمدل ل،یتسه ،یگروه سازیمانند مدل

 .مشارکت نیا
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 میهمان ویژه و تیم اجرایی

 هیئت مدیره انجمن میهمانان ویژه تیم اجرایی

 علینقی مشایخی سید حسین حسینی الهام خدابنده

 علی حاجی غالم سریزدی علی باقری شیما بهره ور

 محمدصالح اولیا حسین اسفندیاری مرضیه غالمی

 محمدرضا حمیدی زاده  نغمه خیری

 منوچهر منطقی  علی کرمی

 علی رجب زاده قطری  میالد بابازاده

 نسیم نهاوندی  محمد رجایی

 مسعود ربیعه  محمد پورشیخی

 ریف آبادیعلی مروتی ش  محمد باقری

   مائده حسانی

   حمید دشتی

   مسعود حاجی ابراهیمی

 

 حامیان
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 کنندگان در کنفرانس اسامی شرکت
 

 نام و نام خانوادگی

 

 نام و نام خانوادگی

 صابونچی نسیم اثنی عشری محمدحسین

 صحیحی اسکویی سیدمیثاق احمدیان علی

 صدیقی اکرم ادیب پور محمد رضا

 صفائی بهزاد اسماعیلی مهدی

 عبدالحسینی سعید اقابزرگی نافچی مصطفی

 عجمی محمود اقبالی محمدعلی

 عجمی علی آبچر پریسا

 علمداریولی فرشاد آدین فرشاد

 علمی مینا آقاسی زاده شعرباف زهرا

 علوی سید هادی آقایی مرضیه

 علوی سید مسلم آقائی میبدی لیلی

 علیپور محبوبه بارنجی آیدین

 عواطفی همت محمد ستانبا مهدی

 غفوریان محمد باقری احسان

 غنبر طهرانی نسیم بخشنده مجتبی

 فردوسی شهرام بذرافشان نازیال

 فکورخصال آذین بهاالدین بابک

 فالح الجیمی حمیدرضا بهرامی آرش

 قاسمی صادق بهرامی محمدرضا

 قراگوزلو مهیار پریدار پوریا

 قهرمان فرنوش پورسراجیان داریوش

 قویدل محمد پورمتین محمد

 کاشی زاد سید علیرضا پویا علیرضا

 کاویان فائزه پیشوایی میرسامان

 کالنتری سید علی تقی زاده آیدین

 کولیائی مریم جلیلی -

 گروسی مهدی جلیلیان نفیسه
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 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 گل باززاده پریسا جوادی مهدی

 لطفی دمهدیمحم جوکار غالمرضا

 متقی - جوکار زهرا

 محقر علی حاجی قاسمی رضا

 محمدزاده مهدی حدادی هرندی علی اکبر

 محمدی برزگر علی حسین پور علی

 مختاری قاسم حیدرپور وحید

 مروتی عبقری زهرا حیدری رکسانا

 مشرفی رسام خاتمی بهاره

 مصطفوی سارا خالق پرست شریف

 همصطفی زاد محمد خسروى حامد

 مظفری کلخوران بهاران خسروی مهرزاد

 ملکی بهاره دانای نعمت آباد ناصر

 منفردی جعفربیگی عون دهقانی وینیچه بهار

 موحدی فرزاد دهنوئی سجاد

 موسوی حقیقی محمد هاشم دولت آبادی شیرین

 موسویان حجازی میالد رحیمی طاهره

 مومیوند علیرضا رزاقی نیکو

 اب آستانهمیر پیمان رضایی مهدی

 میرسعیدی سپیده رئیسی عباس

 میرفندرسکی علی زارع بنادکوکی عباس

 مینایی بهزاد زیرک پور دهکردی رزا

 نعمت اللهی ایمان ساقی اکرم

 نهاوندی بیژن سائری مرضیه

 نوبخت منیره ستاری فرزاد

 نوروزیان ملکی پگاه سیبویه علی

 نیک بخش - سیدعلیخانی امیر

 وحیدی مطلق حیدو شهیار زهره

 یگانه فر علی شهیار زهره

 یوسفی نژاد ویدا شیرازی محمدرضا
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 ملی پویا شناسی سامانه ها کنفرانسنخستین گزارش خبری  

یریت دانشگاه صنعتی در محل دانشکده اقتصاد و مد 96آذر  30و  29پویا شناسی سامانه ها ملی انجمن ایرانی نخستین کنفرانس 

اه تربیت زد، دانشگپارک علم و فناوری یدانشگاه صنعتی شریف، ایرانی پویاشناسی سامانه ها و با حمایت شریف، توسط انجمن 

 ار شد.دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ایوان کی و شرکت روابط عمومی روماک کویر یزد برگزدانشگاه یزد، مدرس، 

سریزدی  اجی غالمححمیدی زاده و دبیر اجرایی دکتر علی دبیر علمی دکتر محمدرضا  ،رئیس این کنفرانس دکتر علینقی مشایخی

 آذر اعالم شد. 10منتشر و مهلت ارسال مقاالت تا  96بوده و فراخوان ارائه مقاالت از تابستان سال 

 ه بر ارائهن عالوآهای این کنفرانس، روش شناسی پویا شناسی سامانه ها و کاربردهای پویاشناسی سامانه ها بوده و در محور

 ی برگزار شد.تخصص قاالت، کارگاه ها و پانل هایم

 گزارش کامل دو روز این کنفرانس به شرح زیر است:

 ، روز نخست کنفرانس:96آذر  29چهارشنبه 

تصاد و نشکده اقرئیس کنفرانس، طی سخنرانی در سالن اجتماعات دا ؛علینقی مشایخی پس از پذیرش افراد شرکت کننده، دکتر

بر  نفرانستی شریف، که به نام ایشان مزین شده، ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در این کمدیریت دانشگاه صنع

با  ین کنفرانسزاری اضرورت برگزاری کنفرانس هایی از این دست در کشور تاکید کرده و ابراز امیدواری کرد: نخستین دوره برگ

 موفقیت و بازده مناسب به پایان رسد.

لن ر همان ساتوسط دکتر مسعود ربیعه د«  تفکر سیستمی، چرایی و چیستی» ایخی، کارگاه آموزشیپس از سخنرانی دکتر مش

اجی غالم حکتر علی دتوسط « تعریف مساله در پویا شناسی سامانه ها»برگزار شد و در ادامه برنامه کنفرانس، کارگاه آموزشی 

ظر نگان و زیر ت کنندکارگاه، جلسات عملی با گروه بندی شرک سریزدی، دبیر اجرایی کنفرانس، برگزار شد. که البته در انتهای

 دکتر سریزدی برقرار شد.

حسین  دکتر سید توسط« ایجاد مدل های پویا شناسی سامانه ها در نرم افزار ونسیم» در پایان روز نخست، کارگاه آموزشی 

 حسینی، در سالن اجتماعات دکتر مشایخی برگزار شد.

 وز دوم کنفرانس:، ر96آذر  30پنج شنبه 

رشد و توسعه تفکر ". موضوع سخنرانی ایشان دومین روز کنفرانس نیز با سخنرانی دکتر مشایخی، رئیس کنفرانس آغاز شد

پس از ایشان دکتر نوید غفارزادگان، استادیار دانشگاه ویرجینیا، از طریق ویدئو  بود. "شناسی سیستم ها ییپویاو  سیستمی
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برای  "Modeling to Help Market Adoption of Support Services in IT Industry"عنوان  سخنرانی خود راکنفرانس 

 نمود. ایرادشرکت کنندگان کنفرانس 

ب: منابع آ یاه ستمیس ییایپو"به ارائه  در ادامه برنامه های کنفرانس، دکتر علی باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 .پرداختند "رانیاز ا ییدرس آموخته ها

 ستمیمسائل س یاسشن ییایپو"در زمینه  یپانل تخصصیک و  ، یک کارگاهعلمی ارائه مقاله پانل های 4برای روز دوم کنفرانس 

شده و اعضای پانل، این  مقاله ارائه 5الی  4 علمی در هر پانل .در نظر گرفته شده بود " دهیچیپ تمیابرسس کیحمل و نقل بعنوان 

  .کردند مقاله ها را بررسی

ورد بحث و بررسی قرار مقاله ارائه و م 5که با حضور دکتر علینقی مشایخی و دکتر علی رجب زاده قطری برگزار شد،   1در پانل 

 .گرفت

 گرفت. مقاله مورد بررسی قرار 5که با حضور دکتر محمد صالح اولیا و دکتر نهاوندی برگزار شد نیز  2در پانل 

استادیار ) ابونچیبا حضور دکتر علی حاجی غالم سریزدی و دکتر نسیم ص« ارگاه کمک به مدلسازیک»در ادامه برنامه ها نیز 

 د.در یکی از کالس های دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار ش دانشگاه ایالتی نیویورک(

 .ت ادامه یافتتخصصی ارائه مقاال پس از پذیرایی به صرف ناهار و انجام فریضه نماز، پانل های

ه و مورد بحث و بررسی مقاله ارائ 5، با حضور دکتر محمدصالح اولیاء و دکتر علی رجب زاده قطری زاده برگزار شدکه  3انل در پ

 قرار گرفت.

ار ل های برگزوال پانراین کنفرانس توسط دکتر مسعود ربیعه و دکتر نسیم نهاوندی برگزار شد و طبق  ارائه مقاالتآخرین پانل 

 شده، مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند.

 .نسل شدکبه دالیلی ا نب« پویایی شناسی مسائل سیستم حمل و نقل بعنوان یک ابر سیستم پیچده»پانل تخصصی  همچنین

 دامهامودند. در نریافت پس از اتمام پانل ها، شرکت کنندگان کنفرانس پذیرایی شده و گواهی های حضور و ارائه مقاالت خود را د

 کت کنندگانرای شرببرنامه های کنفرانس نیز آقای دکتر هژیز رحمانداد، استاد دانشگاه ام آی تی، از طریق ویدئو کنفرانس 

 .ندنمود ایراد "Analytical Methods for System Dynamicists"خود را با عنوان  سخنرانی

ر شرکت ضمن تشکر از حضو رانس بود که طی آنحسن ختام کنفرانس سخنرانی دکتر محمدرضا حمیدزاده، دبیر علمی کنف

این  واری نمود:ز امیدابرا ؛"الگوی تناسب های زمانی رفتار پویای پدیده ها"و ارائه سخنرانی با عنوان  کنندگان در کنفرانس،

 کنفرانس گامی موثر برای رشد علمی شرکت کنندگان در آن باشد.
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 و خالصه مقاالت شده برگزارپانل های 
 

 پانل: دکتر علینقی مشایخی، دکتر علی رجب زاده قطری اعضای

)سید حسین کشور  در تجدیدپذیر هایانرژی توسعه به نفتی درآمدهای تخصیص نحوه تعیین منظور به دینامیکی مدل* مقاله 

 (فرشید عبدی ،محبوبه علی پورحسینی ، 

 نسالمی ایرامهوری اه رفتار قیمت نفت و نرخ تورم در جهای دینامیکی جهت بررسی رابطارائه و تحلیل یک مدل سیستم * مقاله

 ی(انیریسارا نص ،یروشنک مهدو ،یسجاد دهنوئ)

ستم داینامیک با استفاده از رویکرد سی 2COسیاستگذاری در صنعت سیمان به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار  * مقاله

 (زهرا جوکار، مختار رضایعل)

 با رویکرد پویایی سیستم درپایانه کانتینر در بنالکرد عمپیش بینی  ارائه مدل * مقاله

 (عهیمسعود رب ،یجانیحسن فارس ه،یزند یمصطف ، )وحید حیدرپور

 (کتاپرستی دیوح ،)رسام مشرفیشبیه سازی تولید نفت خام ایران براساس تئوری هوبرت  * مقاله
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 شوردر ک تجدیدپذیر هایانرژی سعهتو به نفتی درآمدهای تخصیص نحوه تعیین منظور به دینامیکی مدل

 ، سید حسین حسینی، فرشید عبدیپور یمحبوبه عل

 yahoo.com82mahboobeh_alipour@نوب(؛ ج-شد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد تهرانالتحصیل کارشناسی  ارفارغ 1

 s.h.hosseini@samamsystem.comمدیریتی الگومحور )سمام(؛  هایژوهشی سیستمپ-دکتری مهندسی صنایع، مدیرعامل موسسه آموزشی2

 farshidabdi@azad.ac.ir؛ نوب(ج-)واحد تهران یدانشگاه آزاد اسالم ع،یصنا یدانشکده مهندسدکتری مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی  3

 چکیده

شوند. برای محیط زیست محسوب می آالینده حد زیادیها تا پذیر است و این نوع انرژی پایان فسیلی هایاز آنجا که منابع سوخت      

جایگزین آنها  تجدیدپذیر هایانرژی از کاهش یافته و استفاده کشور انرژی سبد در این نوع سوختها بایست سهمتوسعه پایدار کشور می

ارکت بخش ه منجر به مشمتغیر مهمی است ک آن، شده تمام هزینه توسط دولت به برق تجدیدپذیر قیمت خرید ارزش نسبی. شوند

ژی تولید انر وسعه ودر این تحقیق، ساختار و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به ت .خصوصی در توسعه و تولید این نوع انرژی خواهد شد

نجی شده سسازی و اعتباردل شبیهدر این تحقیق پس از ارائه م .گیردتجدیدپذیر با استفاده از ابزار سیستم دینامیک مورد بررسی قرار می

 ناریو سازی مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان دو نوع سسناریوی مختلف، نتایج شبیه 6است. پس از تایید اعتبار مدل، با تعریف 

منجر  FITفزایش قیمت درصد از درآمد نفتی به ا 5بر روی مدل مورد آزمایش قرار گرفت. در سناریوی نوع اول نتایج نشان داد تخصیص 

اد از سال ددرصد خواهد شد. همچنین نتایج حاصل از سناریوی نوع دوم نشان  164افزایش ظرفیت تولید بخش خصوصی تا حد به 

ر خصوصی به ترتیب منجر به تغییر ظرفیت تولید برق تجدید پذی 3/0و  18/0، 1/0به  18/0از  FITافزایش قیمت  1404تا سال  1395

      خواهد شد. 5/4و  6/3، 0/3تا 

 برق باد، تجدیدپذیر انرژی فسیلی، هایدینامیک، سوخت سیستم :کلمات کلیدی
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ر های دینامیکی جهت بررسی رابطه رفتار قیمت نفت و نرخ تورم دارائه و تحلیل یک مدل سیستم

 جمهوری اسالمی ایران
 

 3، سارا نصیریانی2، روشنک مهدوی1سجاد دهنوئی

  Dehnoyi_Sajjad@ie.sharif.eduنایع دانشگاه صنعتی شریف،دانشجوی کارشناسی مهندسی ص1

 Mahdavi_Roshanak@ie.sharif.eduشریفدانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی 2

  Nasiriyani_S@ie.sharif.eduشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف،دانشجوی کار3

 

 : چکیده

باشد.  گوئین گزافهآراندن از اهمیت باالی قیمت نفت برکل پیکره اقتصاد جمهوری اسالمی ایران آنچنان آشکار است که شاید سخن      

تصادی متغیرهای اق ترینهمنفت و تغییرات آن هستند. از طرف دیگر یکی از متمامی متغیرهای اقتصادی ایران در تمامی ابعاد متاثر از قیمت 

ز ا استفاده اعی شده باست، نرخ تورم است. در این پژوهش سهای مختلف سیاسی و اقتصادی بسیار مورد توجه بودهکه اخیرا در جریان بحث

خ تورم ر نهایت نرساختارهای اقتصادی ایران و دتمامی ت بر های دینامیکی، مدلی جهت بررسی تاثیر قیمت نفسازی سیستممفاهیم مدل

یک  ا استفاده ازبایم عی کردهساند. همچنین و اعتبارسنجی شده شدههای تاریخی تطبیق دادهشود. در ادامه نتایج حاصل از مدل با دادهساخته

ارهای ارائه راهک ها جهتدر نهایت به تحلیل و بررسی سناریو مدل معتبر سناریوهائی جهت بهبود رفتار متغیرهای مورد بررسی تعریف کنیم و

تی و صادرات های نفشوک گیری سازوکارهای متعددی از جمله انتشار اوراق قرضه،بعد از اجرای مدل به عنوان نتیجهکاربردی بپردازیم.

زایش آن تی که با افادرات نف؛ نشان دادیم که برخالف صترین نتایجبه عنوان یکی از مهم ایم.غیرنفتی را جهت کنترل نرخ تورم پیشنهاد داده

 .توان نرخ تورم را در کشور کنترل کرد و حتی کاهش دادیابد، با افزایش صادرات غیرنفتی مینرخ تورم افزایش می

 ادرات غیرنفتی.ص،صادرات نفتی، قیمت نفت، نرخ تورم های دینامیکی،های تاریخی، سیستمداده :کلمات کلیدی
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 با استفاده از رویکرد 2COسیاستگذاری در صنعت سیمان به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار 

 سیستم داینامیک

 
 *زهرا جوکار، علیرضا مختار

 gmail.com7113zahrajokar@دانشگاه صنعتی شیراز، 

 mokhtar@gmail.com دانشگاه صنعتی شیراز، 

 

 چکیده 
های املحهای نی قیمتانرژی یکی از مهمترین موضوعات امروز جهان است، با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش ناگها      

ست. در اار ضروری ری همچون سیمان بسیبهای مدیریت مصرف انرژی در صنایع انرژیها و راهکارانرژی در ایران، شناسایی روش

مدل دینامیکی  پردازد. یکدر صنعت سیمان می 2COهای کاهش مصرف انرژی و انتشار همین راستا، این مقاله به ارزیابی فرصت

ال س 20ه مدت ود و بشتحت سه تکنولوژی کارآمد انرژی )کلینکر جایگزین، سوخت های جایگزین و بازیابی انرژی حرارتی( ارائه می

اهش ک، منجر به د سیمانشود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که استفاده از کلینکر جایگزین در تولیشبیه سازی انجام می

دیریت انرژی برای های کارآمد متواند به عنوان یکی از روششود، از این رو میمی 2COدر انتشار  %13در مصرف انرژی و  15%

 پایدار سیمان در نظر گرفته شود.دستیابی به تولید 

 

 ی پایداروری انرژی، سیستم داینامیک، توسعههای بهرهآوریصنعت سیمان، فنهای کلیدی: واژه
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 با رویکرد پویایی سیستمدرپایانه کانتینر در بناعملکرد پیش بینی  ارائه مدل

 4بیعه، مسعود ر3، حسن فارسیجانی2، مصطفی زندیه*1وحید حیدرپور

Vahid_heidarpour@hotmail.com 

m_zandieh@sbu.ac.ir 
   

 چکیده

برآن الزم  یچیدگی های حاکمنیز پ با توجه به ماهیت علت و معلولی بخش حمل و نقل دریایی و تاثیر متقابل متغیرها در این بخش و           

رد ش بینی عملکاله پیاست تا به کمک ابزارهایی ، سیاستهای اتخاذ شده در این بخش مورد آزمون قرارگیرد. دغدغه مورد نظر در این مق

ر صد از بندر و د خروجا ترمینال کانتینری از حیث تعداد کانتینر تخلیه وبارگیری شده، زمان کل حضور کشتی از زمان ورود به لنگرگاه ت

یستم ها سروش پویای  اده ازاشغال اسکله ترمینال کانتینری می باشد. در این تحقیق، ، مدل پویای عملکرد ترمینال کانتینر بنادر، با استف

گرفته است. نتایج ید قراربندر شهید رجایی مورد تائ1394تا  1384ارائه شده است. اعتبار مدل پیشنهادی با استفاده از داده های تاریخی 

توسط زمان کشتی مافزایش و  %5/12دستگاه گنتری کرین تعداد کل کانتینرهای جابه جا شده  1شبیه سازی نشان می دهدکه با افزایش 

کاهش می یابد.  %37افزایش و متوسط زمان کشتی  %4کاهش می یابد. با سرمایه گذاری وساخت یک اسکله تعداد کل تخلیه/ بارگیری  30%

 %45مان کشتی زافزایش و  %37اسکله و همچنین افزایش یک دستگاه گنتری کرین تعداد کل تخلیه/ بارگیری  1حالی که با ساخت در 

ترمینالهای  یندهآ طراحی و توسعه خود در های سیاست و تصمیمات اثرات مدیران، از کمک می نماید که پیشنهادی کاهش می یابد. مدل

 ر روشنی داشته باشند. کانتینری و نتایج آنها تصوی

 سیستم های پویا، عملکرد،ترمینال کانتینری، پیش بینی، بندر شهید رجایی. کلید واژه ها: 
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 شبیه سازی تولید نفت خام ایران براساس تئوری هوبرت
 

 ، وحید یکتاپرست*رسام مشرفی

 moshrefi@sbu.ac.ir-r دانشگاه شهید بهشتی، 

 gmail.com1991vyekta@دانشگاه شهید بهشتی،  
 

 چکیده 
ند و ند پیروی کی زنگوله ماننفت خام یکی از منابع پایان پذیر انرژی است. طبق نظریه هوبرت تولید نفت تمایل دارد از یک الگو      

ستفاده از ای کشور با زن نفتی شود. دراین پژوهش تولید نفت از مخااز نقطه اوج به بعد نرخ استخراج نفت از مخازن با کاهش روبه رو م

ل از شبیه شبیه سازی شده است. طبق نتایج حاص 1435تا  1385روش شناسی پویای سیستمی و با کمک تئوری هوبرت در افق 

با مقدار  1411ال مشترک، س سازی، در صورت سرمایه گذاری در سطح دستیابی به پتانسیل تولید و عدم برداشت شتابان از میادین

دی مصرف همواره صعو میلیون بشکه در سال شرایط اوج تولید نفت ایران خواهد بود. این مساله با توجه به روند 1970اوج تولید 

رقابت  صنعتی وانرژی داخلی حاکی از این است که زمان محدودی برای تبدیل موهبت درآمدهای نفتی به زیرساخت های تولیدی 

با مقدار  1425را به سال  درصد می تواند این نقطه اوج 35درصد به  27باقی مانده است. البته ارتقاء نرخ بازیافت میادین از پذیر 

رای تالش بمیلیون بشکه در سال جابه جا کند. تخمین درآمدهای ناشی از این جابه جایی می تواند معیاری  2555تولید 

 یه گذاری در این مقوله باشد.   سیاستگذاران برای جلب مشارکت و سرما

 ان تصمیماوج تولید نفت، روش پویایی شناسی سیستمها، نرخ بازیافت نفت، سیستم پشتیبهای کلیدی: واژه
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 اعضای پانل: دکتر محمد صالح اولیا، دکتر نسیم نهاوندی
 

  )ع( یامام عل رهیدانش در س تیریمد یکینامید لیتحل* مقاله 

 (علی حاجی غالم سریزدی، ولی اهلل نقی پور فر ،نادکوکیعباس زارع ب)

: )مورد مطالعه ارتقا یهااستیتمرکز بر س با هاستمیس یشناسایبه کمک پو یعلم أتیارتقاء اعضاء ه یسن رهیزنج یبررس * مقاله

 (هیبویس یعل ان،یخوب یمهد ،علیرضا پویا )مشهد( یدانشگاه فردوس

ی با استفاده از رویکرد سفارشات مشتریان شرکت مونتاژکننده کولرهای گاز سانات رفتارسازی الگوی نوشبیه * مقاله

 ی(موسو یقیمحمد هاشم حق ،بهاره ملکیها )سیستم شناسیپویایی

حمد م ،یمراد یمد علمح فائزه کاویان،طراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول جدید ) * مقاله

 یی(نایبهزاد م ،یپور گونیمرضا 

 ی(خیمشا ینقیعل ،یزدیغالم سر یحاج یعلدر ایران ) هاسامانه یاشناسیپو تحقیقات* مقاله 
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 تحلیل دینامیکی مدیریت دانش در سیره امام علی )ع(

 پورفر یا... نق یول، عباس زارع بنادکوکی، *علی حاجی غالم سریزدی

  A.hajigholam@modares.ac.irعات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطال

 gmail.com65ab.tk@یی، اجرا تیریکارشناس ارشد مد

 rnaghipoor@qom.ac.i-Vقم،  دانشگاه علمی هیئت عضو

 چکیده

لى علیه عارزشمند امام  هسیربر آن شدیم تا با تبیین  در این مقاله امروزیهاى  در سازماندانش ا توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت ب     

س آن ه و براسابه مدیرت دانش برداشت در جهت کسب بینش نسبت به دیدگاه های ایشانمدبر و کارآمد گامى  حاکمیالسالم به عنوان 

 ر سازمان ها برداریم. استراتژی هایی جهت بهبود مدیرت دانش و تسهیل در اجرای مدیریت دانش د

ررالحکم و غاحادیث  وچرخه مدیریت دانش به عنوان مبنا قرار داده و تمام حکمت ها و نامه های موجود در نهج البالغه مقاله حاضر در 

عیف کننده ضتننده و کشد و احادیث، حکمت ها و نامه های مرتبط شناسایی و براساس آنها موتورهای)دینامیزم ها( تقویت  بررسىدرراکلم 

ایتا داختیم و نهآن پر چرخه مدیریت دانش با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک مدلسازی شد. بعد از مدلسازی و تست مدل به شبیه سازی

ی از: شناسای بارتندبراساس نتایج شبیه سازی، استراتژی هایی با توجه به سیره امام علی)ع( جهت بهبود مدیرت دانش استخراج شد که ع

ق رنده از طرییادگی اخص های تفکیک دانش، استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر احساس نیاز افراد سازمان، جهت گیری بسمت ایجاد سازمانش

 سته.یادگیری تک تک افراد، شناسایی موانع تسهیم دانش و موتورهای رشد آن، تدوین استراتژی تربیت نیروی انسانی شای

 (، نهج البالغه، مدیریت دانش، رویکرد سیستم داینامیک.سیره امام علی )عکلمات کلیدی: 
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ها با تمرکز بر شناسی سیستمعلمی به کمک پویا هیأت اعضاء ارتقاء سنی زنجیره بررسی

 های ارتقاسیاست

 (مشهد فردوسی دانشگاه: مطالعه مورد)

 ، مهدی خوبیان، علی سیبویه*علیرضا پویا

 (alirezapooya@um.ac.ir)علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گروه مدیریت دانشکده  -1

 (khoobiyanm@yahoo.comروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد )گ -2

 (alisibevei@modares.ac.irروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس )گ -3

 چکیده

کند. همچنین درنظر گرفتن ها کمک بسیاری میپذیری آنها بدون شک به پایداری و رقابتریزی نیروی انسانی در سازمانبرنامهتوجه به      

فناوری در  های نظام علم وترین بخشتواند در تدوین این برنامه کمک شایانی نماید. از طرفی یکی از مهمزنجیره سنی و عوامل مختلف نیز می

فناوری  ف نظام علم وها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی  با تحقق اهدانشگاهباشد و طبعاً کارآمدی ساختار دای آن کشور میهاانشگاههر کشوری د

شود و یکی از می اتید دانشگاه دنبالهای علمی دانشگاه بر اساس روندی است که توسط اسدهی فعالیتها نیز جهتهر کشور دارد. در دانشگاه

که  در حالی است ها است. اینریزی جذب و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهمهمی که تاثیر بسیار زیادی بر این روند دارد برنامه موارد

گونه شود. یکی از ابزارهای مناسب جهت شناخت اینگذارد که باعث ایجاد روابط غیرخطی میای بر این روند تاثیر میعوامل مختلف و پیچیده

باشد. در مقاله حاضر تالش شده با استفاده از این ابزار وضعیت جذب و ارتقاء اعضای ها میشناسی سیستمپویا، استفاده از پویاییهای محیط

دوین و بر سازی شود. لذا با توجه به وضعیت موجود هیات علمی دانشگاه فرضیه پویای تحقیق تهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مدل

نمودار  وان استفاده ظر خبرگنهای حاکم بر مدل از ی ارتقاء ارائه شد و به منظور پیدا کردن روابط علت و معلولی و حلقهاساس آن  مدل مفهوم

سازی و تم شبیهافزار ونسیم، رفتار آینده سیسوسیله نرمهای موجود دانشگاه بهانباشت و جریان ترسیم و فرموله شد. در پایان با استفاده از داده

ای شکل بر Sهای فعلی حاکی از رفتار جهش و افول برای مراتب مربی تا دانشیاری و شده با سیاستارسنجی شد. رفتارهای شناساییمدل اعتب

 باشد.مرتبه استادی می

 اشناسی سیستم؛ هیات علمی.ریزی منابع انسانی؛ ارتقا؛ پویبرنامه کلمات کلیدی:
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ننده کولرهای گازی با استفاده مشتریان شرکت مونتاژک سفارشات سازی الگوی نوسانات رفتارشبیه

 هاشناسی سیستماز رویکرد پویایی

 *بهاره ملکیمحمدهاشم حقیقی موسوی، 

 musavee@yahoo.comمنابع طبیعی استان فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 itm.maleki@yahoo.com دانشگاه شیراز،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی 
 

 چکیده 

مدیریت ناکارآمد سفارشات، منجر به بروز مشکالتی نظیر تأخیر در تحویل به موقع کاال، از دست دادن مشتریان کلیدی و در      

ها ایفا شود. بر این اساس مدیریت مناسب سفارشات مشتریان نقش کلیدی در موفقیت شرکتها مینهایت کاهش درآمد و سود شرکت

با استفاده از رویکرد  شرکت مونتاژکننده کولرهای گازی رفتار سفارشات مشتریان یالگوی سیستمسازی شبیهه کند. این پژوهش، بمی

انجام شده است. نتایج حاصله  DSS  Vensimسازی با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل و شبیه .پرداخته است های سیستمپویایی

های متغیرهای کلیدی نظیر میزان سفارشات و بودجه بازاریابی تأثیر بسزایی در نوسانهای تولید و دهد، متغیرهای هزینهنشان می

پرسنل فروش دارند. در نهایت سناریوی تغییر مقداری حاکی از آن است که کشش تغییر درآمدی کولرگازی تقریبا کمتر از یک 

بعالوه در ل توجهی درطول زمان ایجاد نشده است. در میزان سفارشات شرکت تغییر قابباشد، بعبارت دیگر با افزایش درآمد می

ها، کاهش بودجه بازاریابی و در پیشی گرفتن نرخ دریافت سفارشات بر نرخ تحویل آنسناریوی تغییر ساختاری مشخص شد در صورت 

نقش فروش، های تبلیغاتی با هدف افزایش اثربخشی ها، فعالیتصورت پیشی گرفتن نرخ تحویل سفارشات از نرخ دریافت آن

گذاران و استفاده سیاست مورد تواندمی این الگوکنند. در نهایت چشمگیری در کاهش و تعدیل نوسانات سفارشات مشتریان حاصل می

 .قرار گیردهای تهویه و تبرید صنعت مونتاژکنندگان، بطور عام و بطور خاص سیستمبخش  ریزان دربرنامه

 ی.های سیستم، نوسانات سفارشات،کولرهای گازسازی، پویاییشبیههای کلیدی: واژه
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 جدیدطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول 

 ، بهزاد مینایی*پوری، فائزه کاویانمحمد علی مرادی، محمد رضا میگون

 mamoradi@ut.ac.irدانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 

 meigounpoory@ut.ac.irنشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، استادیار دا

 faezekavian@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، 

 behzadminaei@ut.ac.irتحقیق در عملیات دانشگاه تهران،  –دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی 

 چکیده 

های مطالعات کسب و کار همواره مورد بحث بوده ترین حوزهعنوان یکی از مهم نگاه سیستمی به فرآیند توسعه محصول جدید به     

حصول جدید تواند نگاهی نو در راستای ارتقاء عملکرد توسعه ماست. شناسایی نیروهای محرک توسعه محصول جدید در سازمان می

نوآوری  دید، ابعادحصول جمیل نقش نوآوری در توسعه برای یک سازمان فرآهم آورد. در این راستا در این مقاله ابتدا با تشریح و تفص

 ایی شده درد شناسدر توسعه محصول جدید مورد بحث قرار گرفته است. بدیهی است استفاده از متغیرهای مرتبط با هریک از ابعا

ی و مرور مطالعات پیشین این اده از مطالعات کتابخانهگردد؛ لذا با استفاتر شدن مدل پویا میسازی پویا منجر به دقیقفرآیند مدل

ر نهایت یش شده و ده پاالمتغیرهای استخراج شدند. با هدف تعیین مرز مدل با استفاده از آزمون روایی محتوا، متغیرهای استخراج شد

قاله تنها ن می در ایکز اصلبا استفاده از متغیرهای نهایی، مدل علی معلولی ابعاد نوآوری در توسعه محصول جدید ارائه شده است. تمر

جی های اعتبارسنروش ارائه مدل اولیه روابط علی معلولی است. لذا بدیهی است در مقاالت بعدی مدل حاضر بایستی با استفاده از

کارگیری نوآوری در های الزم جهت بهسازی، زمینه الزم جهت آزمون سیاستمعمول مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید و شبیه

 آید.سعه محصول جدید فرآهم میفرآیند تو

 جدید، نوآوری، ابعاد نوآوری ها، توسعه محصولپویایی شناسی سیستم های کلیدی:واژه
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 در ایران هاسامانه یاشناسیپو تحقیقات
 

 ، علینقی مشایخی*علی حاجی غالم سریزدی

 A.hajigholam@modares.ac.ir ،درسم تی)کسب وکار هوشمند(، دانشگاه ترب اطالعات یفناور تیریمد یدکتر

 Mashayekhi@sharif.edu ف،یشر یو اقتصاد، دانشگاه صنعت تیریاستاد دانشکده مد

 

 چکیده 
 آن در شیدایپ یکه از ابتدا شدبایمختلف م یهانهیدر زم ایپو دهیچیمسائل پ یمدلساز یبرا یها روشسامانه یاشناسیپو کردیرو      

 یهاف و دانشگاهمختل یگسترش آن در کشورها کرد،یرو نیرشد ا یهااز حوزه یکیداشته است.  یریتاکنون رشد چشمگ 1950دهه 

و  دیاسات ان،یوداد دانشجدر تع شرویپ یجز کشورها رانیا انیم نی. در اباشدیم یدانشگاه ییاتهو رش کردیعنوان روه معتبر جهان ب

در  هایرانیوسط ات یادی. لذا مطالعات زاستها سامانه یاشناسیپو یهادوره جادیا نیها و همچنسامانه یاشناسیپو کردیدر رو نیمحقق

 یهاکانون ییشناسا قیاز طر قاتیتحق شیگرا یالگو نییها جهت تعآن کپارچهی یرسبر ازمندیاست که ن رفتهیانجام پذ نهیزم نیا

ال مقاله بدنب نیا بنابراین. باشدیم ندگانیآ قاتیتحق یبرا شنهاداتیموجود و پ یقاتیتحق یو خالءها یرانیا نیمورد توجه محقق

 166 کیستماتیسش با مرور پژوه نی. در اباشدیم هامانهسا یاشناسیپو کردیدر رو هایرانیمرتبط با مطالعات ا اتیجامع ادب یبررس

 نهیمز نیدر ا افتهیصورت  یهاپژوهش یندها، به جمع بسامانه یاشناسیپو کردیرو نهیدر زم 1396تا سال  در ایرانمقاله منتشر شده 

های مختلفی های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است و بیشتر در حوزهها نشان داد این رویکرد در سالبررسیپرداخته شده است. 

نه ست. در زمیشده ا بکار گرفته اطالعات و دانش ،منابع ات،یت، عملکسب و کار و تجار ،یعموم استیس ،یاقتصاد و بازرگانهمچون 

 .باشدترین گزینه میمناسب ستمیس یشناسییایمعادل پوها نشان داد که نامگذاری این رویکرد نیز یافته

  .رانیا ات،یادب کیستماتیها، مرور سسامانه یاشناسیپو کردیروهای کلیدی: واژه
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 کتر علی رجب زاده قطری، دکتر محمد صالح اولیااعضای پانل: د
 

، ساره اکبرپور، ستانمهدی با( ستمیس یشناسییایپو کردیبر اساس رو ی: مدلرانیا یتجار یهابانک یپارادوکس سودآور* مقاله 

 (محمداحمدوند یعل

م ه های سیستهش هزینو اثر آن برکا شناسایی و مدل سازی مکانیزم های موثر توانمند سازی مالی افراد درحوزه سالمت * مقاله

 (بخش زدیرضا ا دیحم ،یغنبر طهران مینس ،حامد خسرویسالمت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها ) 

 ،پور نیحس یعل) ستمیس یهاییایپو کردیها: روبانک یرجاریمطالبات غ راتییتغ زانیبر م یریگرهیذخ یهااستیس ریتاث * مقاله

 یی(باقاباآ میمحمد ابراه

 (نیفرشاد آد ، قاسم مختاریافزاری)نرم هایشرکت در هاپروژه پورتفولیوی مدیریت برای سازیشبیه مدل یک طراحی * مقاله

زهرا آقاسی )پویا  یارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستم ها* مقاله 

 (ایپو رضایعل، زاده
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 ستمیس یشناسییایپو کردیبر اساس رو ی: مدلرانیا یتجار یهابانک یرادوکس سودآورپا

 محمد احمدوند، ساره اکبرپور، علی*مهدی باستان

 bastan@ut.ac.ir ،کیگروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان

 akbarpour@eyc.ac.irکی،گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان

 am.ahmadvand@eyc.ac.ir کی،گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان

 چکیده

 ز اهمیت است.عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائنظام بانکی در ایران به     

 ای سهامدارانتوانند سودآوری الزم برکه در آن ضمن ایفای این نقش، ب باشندیموکار مناسب ایران نیازمند یک مدل کسب یتجار یهابانک

اما  کنند،یرآمد مدها و ارائه تسهیالت به مشتریان خود کسب کشور، با جذب سپرده یهازیادی است که بانک یهانماید. سال جادیا زیخود را ن

سهامداران آن  را برای ینیآفرنتوانسته است سودآوری و ارزش وجهچیهار بهامر است که این سازوک نیا یایها گوهای عملکردی آنشاخص

 یهاییدارا افزایش به آن یست که اجراا یبه سودآور یخط یکردیوکار بر اساس رومدل کسب یطراح های این بانکاصل شکلایجاد نماید. م

از  هیود اولمقص قضن پیامد اصلی آن است و اینامداران و کاهش ارزش سهام سه منجر شدهریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک 

 سئله و ارائه. برای یافتن علل رخداد این مشودیم دهینام یبانک پارادوکس باشد و این مسئلهمی یمنظور سودآوربهکار وطراحی مدل کسب

 یوسازین سناردل ریاضی، امکاآن با ارائه یک مدر که استفاده شده و  ستمیس یشناسییایپو یشناسراهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش

شور کاختار بانکی سدهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می ینتایج اجرای سناریوها رو یسازهیو شب

 کند و راهکارا میسر نمیادوکس سودآوری رامکان خروج از پار وجهچیهنظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیالت، نسبت سپرده قانونی به

 تسهیالتی به ووکار بانک از ساختار اعتباری برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب یدارپا ینیآفرمناسب برای توسعه سودآوری و ارزش

 .باشدیم و اخذ کارمزد کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانکو  ساختار خدماتی

 بانکداری. ، پارادوکسهیسرما تیدرآمد مشاع، کفا ،یکارمزد یدرآمدها ،یوکار، سودآورمدل کسبهای کلیدی: واژه
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 رکاهششناسایی و مدل سازی مکانیزم های موثر توانمند سازی مالی افراد درحوزه سالمت و اثر آن ب

 هزینه های سیستم سالمت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

 ، نسیم غنبرطهرانی، حمیدرضا ایزد بخش*ویحامد خسر

 hamed.khosravi.68@gmail.com سی،گروه مهندسی صنایعدانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده فنی و مهند

 Nasim.Tehrani@khu.ac.irسی،گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده فنی و مهند

 hizadbakhsh@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی صنایع 

 

 چکیده
واره از اشد که همبخود، نیازمند توانمند سازی آنها درجهت بهبود نظام سالمت می  سالمت به مربوط امور در افراد مشارکت    

مختلف  تراتژی هایریق اسطمهمترین مسائل در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. از آنجا که توانمند سازی افراد از 

اشد. بخوردار می یی برو مکانیزم های متعددی صورت می گیرد، شناسایی موثرترین مکانیزم های اجرایی توانمندسازی، از اهمیت باال

ت فته، قابلیصیص یاراتژی های مهم، توانمند سازی مالی افراد می باشد، که معموال به دلیل محدودیت بودجه های تخیکی از است

 اجرایی محدود می یابد.

ی مبلند مدت  نگرشی در نظام سالمت سیاست گذاری و تصمیم گیری های مرتبط با توانمندسازی، برای دستیابی به نتایج مطلوب، با

آیند و یه وجود مهای سیستمی بهای موجود و بازخوردئل و مشکالت متعدد سیستم سالمت، اغلب براساس تاخیرباشد. چراکه مسا

یستم ها، ناسی سشموجب هزینه های کالن در سیستم های سالمت می شوند. دراین مقاله سعی شده با استفاده از رویکرد پویایی 

د. طراحی گرد سالمت مت شناسایی شوند و تاثیرآنها برکاهش هزینه های سیستممکانیزم های توانمندسازی مالی افراد در حوزه سال

یرگذار برکاهش هزینه و متغیرهای تاث بدین منظورپس از مرور ادبیات موضوع، به مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان پرداخته شد

سپس حلقه  شدند. مانی در حوزه سالمت شناساییهای سیستم سالمت با افزایش توانایی مالی و دستیابی به خدمات بهداشتی و در

ا اثیرات آنهتها و  های بازخوردی، مدل علت و معلولی، توسط نرم افزار ونسیم طراحی شد و مدل یکپارچه ای جهت نمایش مکانیزم

 د. ارائه گردید. چنین مدلی می تواند درک بهتری از ارتباطات متقابل متغیرها، برای سیاست گذاری فراهم آور

 توانمند سازی، رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، نمودار علی و معلولی های کلیدی: واژه
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 ستمیس یهاییایپو کردیها: روبانک یرجاریمطالبات غ راتییتغ زانیبر م یریگرهیذخ یهااستیس ریتاث

 ییآقابابا میپور، محمد ابراه نیحس یعل

a.h.creditplus@gmail.com 

m.aghababaei@gmail.com 

 

 چکیده

 یطبقه بند یهاها دستورالعملرا وضع نموده است که از جمله آن یمقررات ،یها و مؤسسات اعتباربا هدف نظارت بر بانک یمرکز بانک    

 یهااز سرفصل کیهر  به مانده یبا اعمال جرائم یبانک مرکز ،یریگرهیذخ ندیاست. در فرآ یمطالبات اختصاص یریگرهیو نحوه ذخ هاییدارا

کاهش  جهیدر نت و التیتسه یاعطا تیفیک شیافزا نهیزم ،یموسسه اعتبار ایکاهش درآمد بانک  قیتا از طر کوشدیم ،یرجاریمطالبات غ

 یهاییایوش پوراده از مذکور با استف استیس یبخشاثر  زانیم ی. در پژوهش حاضر به بررسدیرا فراهم نما یرجاریانباشت مطالبات غ زانیم

انباشت  زانیمدر  یدرصد 17مذکور، حداقل منجر به کاهش  استیاز آن است که اعمال س یحاک قیتحق جینتاپرداخته شده است.  ستمیس

 التیسهت یعطاا ندیر فرآد قیپوشش وثا بیضر شیاز آن است که در صورت افزا یحاک قیدر تحق هایخواهد شد. بررس یرجاریمطالبات غ

 یرکزد که بانک من دارآنشان از  دهیپد نیخواهد رفت. ا نیاز ب یرجاریمطالبات غ باشتمذکور در مبارزه با ان استیس یتوسط بانک، اثربخش

 .ینیپس یوش هاتا ر تمرکز کند رانهیشگیپ ینظارت یبه روش ها شتریالزم است ب التیتسه یدر اعطا یدر نظارت بر عملکرد موسسات اعتبار

 ی.رجاریمطالبات غ ستم،یس یهاییایپو ،یپول یهااستی: سیدیکل یهاواژه
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 افزارینرم هایشرکت در هاپروژه پورتفولیوی مدیریت برای سازیشبیه مدل یک طراحی

 ، فرشاد آدین*قاسم مختاری

 mokhtariy@yahoo.comدانشگاه قم،  ،گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی، استادیار،

 Farshadin68@gmail.comدانشگاه قم، ، دانشکده فنی مهندسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 

 چکیده

یافته توجهی افزایشهای اخیر به میزان قابلهای پیچیده در سالها و مدیریت سیستمافزاری در سازمانهای نرمافزار و سیستمنقش نرم

افزار در دو دهه رو تقاضا برای توسعه نرمشود. ازاینها محسوب میها و شرکتافزار یک فاکتور اساسی در موفقیت سازماننرماست و استفاده از 

افزاری داشته باشند. از های نرمدیریت پروژهها و الگوهای مافزار توجه بیشتری به روشدهنده نرمهای توسعهاخیر باعث شده است تا شرکت

ها، فرآیندهای شرکت افزار به دلیل ماهیت غیرملموس این پروژهدهنده نرمزمان در یک شرکت توسعهطور همچندین پروژه بهطرفی مدیریت 

یک  شدر این پژوه ازجمله فرآیند توسعه محصول، جریان نقدینگی در شرکت و ارائه محصوالت به مشتریان را دچار پیچیدگی ساخته است.

فروش  وشده است. مدل فوق دارای چهار زیرسیستم نیروی انسانی، تولید، مالی سازی این سیستم ارائهی برای شبیهشناسمدل با رویکرد پویایی

افزاری یاری دهد. های نرمهای مربوط به مدیریت پورتفولیو پروژهها و تحلیلگیریافزاری را در تصمیمهای نرمتواند مدیران شرکتاست که می

های مختلف در شده است. پس از طراحی مدل از آن برای تحلیل سیاستاستفاده  Vensim PLEافزار نرم سازی مدل ازبرای شبیه

 شده است.افزاری استفادههای تولید محصوالت نرمشرکت

 افزارینرم هایپروژه سیستم؛ هایپویایی سازی؛شبیه پروژه؛ پورتفولیوی مدیریتهای کلیدی: واژه
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 های مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی  اتژیارزیابی استر

 پویا هایسیستم

 2، علیرضا پویا 1*زهرا آقاسی زاده

 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد/ عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد1

Aghasizadeh.zahra@mail.um.ac.ir 
 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد2

alirezapooya@um.ac.ir 
 

 چکیده

فزایش دسترس و منجر به ا ها را کاهش دادههای تعمیر و نگهداری مناسب، هزینه عملیاتی کلیِ تجهیزات پزشکی و فرسودگی آناستراتژی     

ی هاهش هزینهکی و کاتژی بهینه جهت افزایشِ دسترسی به تجهیزات پزششود. در حقیقت این مطالعه به دنبال استراپذیری به تجهیزات می

به  ،مطالعه حاضر ها و به طور کلی در صدد افزایش ارزش خالص سیستم تعمیر و نگهداری تجهیزات است.تعمیر و نگهداری مربوط به آن

الحی، جهت رانه و اصهای تعمیر و نگهداری پیشگیژیهای پویا به منظور بررسی سهمِ اقدامات و استراتسازی سیستمطراحی یک مدل شبیه

رات تجهیزات پزشکی، کلیدی در سیستم نگهداری و تعمی متغیرهای ا ابتد راستا این دربهبود عملکردِ کلی تجهیزات پزشکی پرداخته است. 

 نرم در و تکمیل جریان ت وانباش نمودار لبقا در و اصلی مدل طراحی با سپس گردیده، تدوین علّی هایحلقه قالب در هاآن روابط و شناسایی

یاز به ه از طریق کاهش ندهد که افزایش اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانسازی نشان می. نتایج  شبیهاست شده سازیشبیه ونسیم افزار

بع و میزان ییر مناردد. نسبت تغگهای تعمیر و نگهداری میاقدامات اصالحی، منجر به افزایش دسترس پذیری به تجهیزات و کاهش هزینه

ی در اصلی و فرع غیرهایتخصیص آن به هریک از اقدامات تعمیر و نگهداری اصالحی و پیشگیرانه از طریق شبیه سازی و با توجه به میزان مت

قابل  داخلی آنها شرایط مورد مطالعه )بیمارستان رضوی( به دست آمده است.  مدل شبیه سازی شده برای سایر بیمارستان ها با در نظر گیری

 پیاده سازی است.

و  ودار انباشتعلولی، نممهای پویا، نمودار علی و های نگهداری و تعمیرات، سیستم: سیستم نگهداری و تعمیرات، استراتژیهای کلیدیواژه

 جریان.
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 اعضای پانل: دکتر مسعود ربیعه، دکتر نسیم نهاوندی
 

 ی(کاکح ریام ،دییک آبامحسن شفیعی نامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت )ارائه مدلی پویا از عو* مقاله 

 یی(آقا هیمرض ،یآباددولت نیریش ،بهار دهقانی وینیچه) نیرالیگسترش ناوگان بر سود حاصل ا ریتأث یکینامید یمدلساز * مقاله

شناسی سیستم وش پویاییرکربن و ذرات معلق با استفاده از ز منواکسیدگا بینی میزان آلودگی هوای شیراز متاثر ازپیش * مقاله

 ی(بهزاد صفائ ، محمد هاشم موسوی حقیقی)

 (سعید پورمعصومی لنگرودیی )انتیص ای ی: حداکثرنفت و گازصادرات  یاستراتژ* مقاله 

 (گل باززاده سایپر ،ینیحس نیدحسیس) دیدر توسعه محصول جد انیبهبود جذب مشتر یبرا ایپو یمدل * مقاله
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 ارائه مدلی پویا از عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت

 

 ، امیر حکاکی*آبادیمحسن شفیعی نیک

 shafiei@semnan.ac.irگروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، 

 a.hakaki@semnan.ac.irده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، گروه مدیریت صنعتی، دانشک

 

 چکیده
به عنوان یکی  %90جمعی تایران در رتبه سوم بیشترین میزان مرگ و میر تصادفات ترافیکی در سطح جهان قرار دارد و عوامل انسانی با سهم 

رح و ی منجر به جت ترافیکشود. هدف از این پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل انسانی مؤثر بر تصادفادالیل تصادفات محسوب میاز مهمترین 

 14از با بورت مصاحبه دانی به صای و مطالعات میهای الزم به منظور مطالعه عوامل انسانی با استفاده از مطالعات کتابخانهباشد. دادهفوت می

 سایی شده بانی شنارگان با روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند جمع آوری شده است. پس از مشخص شدن روابط علّی عوامل انسانفر از خب

دل با معتبار سنجی منظور ا افزار ونسیم طراحی گردیده است. بههای سیستم در نرمتصادفات ترافیکی مدل پویا با استفاده از رویکرد پویایی

گی تهران بزرگ استفاده شده اداره پلیس راهنمایی و رانند 1395و  1394های های مربوط به سالمجدد رفتار سیستم از دادهاستفاده از تولید 

های فعلی و تدوین تعیین گردیده است. برای تحلیل سیاست 998/0های حاصل از شبیه سازی های واقعی با دادهاست و ضریب تعیین داده

در تعداد تصادفات  های فعلی بیشترین رشداجرا شده و مشخص گردید با حفظ سیاست 1404تا  1394زه زمانی های آینده مدل در باسیاست

صادفات تان کاهش های بعدی قرار دارند. بیشترین میزباشد. خستگی و خواب آلودگی و کهولت سن در رتبهمربوط به نقص عضو مؤثر می

 .باشدیمهای سنگین ها استفاده از دوربین و جریمهل اصلی آن کنترل مسیرباشد که دلیمربوط به عجله و شتاب بی مورد می

های سیستم، ونسیم.تصادفات ترافیکی، عوامل انسان، پویاییکلمات کلیدی:   
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 نیرالیگسترش ناوگان بر سود حاصل ا ریتأث یکینامید یمدلساز
 

 آبادی، مرضیه آقایی، شیرین دولت*بهار دهقانی وینیچه

 bahar.dehqani@gmail.com دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ،

 shirindolatabadi@yahoo.com دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ،

 m.aghaei95@gmail.com دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ،

 

 چکیده 

ریزی استراتژیک است. هگی بوده و هر تصمیمی در مسیر توسعه خطوط هوایی نیازمند برنامبازار خطوط هوایی همواره سرشار از پیچید      

ست، بررسی پارامترهای موثر در برنامه ریزی از طریق ای عظیم اها و سرمایهست زمانیکه با سیستمی سروکار داریم که در تعامل با انسانبدیهی

ئل سازی ابزارهایی قدرتمند برای مواجه با مسامدلسازی و شبیه خواهد داشت. از این روهای تجربی خطرهای برگشت ناپذیری در پی آزمایش

ین بینی کند. همچنست که بتواند سود خط هوایی در شرف توسعه ناوگان را پیشمربوط به این حوزه هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی

ر حدودیت آن دنظر م وب بوده است. ویژگی خاص خط هوایی در حال توسعه موردبررسی اثر تغییرات رفتار نرخ تقاضا بر سود خط هوایی مطل

 ی مسئله موردست. پویاشناسی سیستم ها ابزاری قدرتمند و مفید برای شبیه سازفرصت سفارش هواپیما به منظور توسعه ناوگان خط هوایی

ده و اجازه شنظام مند شکل دهنده رفتار سیستم   و روابط شود زیرا باعث شناخت ساختارهانظر ما و تصمیمات مربوط به آن شناخته می

ها مدلی ارائه کردیم که شناسی سیستمدهد که روندی بر پایه تفکر حلقه بسته برای مدلسازی در پیش گرفته شود. با استفاده از روش پویامی

دون در نظر تقاضا را ب آینده نی میکند. در وهله اول رفتاررفتار سوددهی هواپیمایی ملی ایران در اثر قرارداد جدید خرید هواپیما را پیش بی

تایج نر گرفته شد. ایم و رفتار کنونی تقاضا پایه ای برای تخمین رفتار آینده آن در نظگرفتن تغییراتی در سیاست های مربوطه لحاظ کرده

اضا افزایش تق ثراارهای محتمل نرخ تقاضا، بررسی رفت بینی میکند. سپس بابدست آمده بر این اساس سود بسیار کمی را برای خط هوایی پیش

ظر، نن سود مورد ر میزاببر سود نشان داده شد. استفاده از مدلسازی صورت گرفته میتواند به خط هوایی در حال توسعه کمک کند تا با علم 

 کند.اعمال  های مناسب این مورد رارفتار بهینه نرخ افزایش تقاضا را شناسایی کرده و سیاست

 رالین، پیش بینی سود، مدیریت ناوگان، مدلسازی. ها، توسعه ایپویاشناسی سیستم  :های کلیدی واژه
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ز روش اکربن و ذرات معلق با استفاده گاز منواکسید بینی میزان آلودگی هوای شیراز متاثر ازپیش

 شناسی سیستمپویایی
 

 ، بهزاد صفائی*محمدهاشم موسوی حقیقی

 Musavee@yahoo.com علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس،عضو هیئت 

 behzad.safaei@gmail.comها، دانشگاه شیراز ،دانشجوی دکتری مدیریت سیستم

 

 چکیده 
 نقاطی از ر بسیارد پژوهشی تمقاال تعداد کثیری ازتوسط  وگسترده بطور اثرات زیست محیطی و بهداشتی آالینده های هوا        

های کلیدی در بحث در این پژوهش با توجه به عامل زمان و رفتار بازخوردی متغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.جهان 

علق در هوای شیراز و اثرات کربن و ذرات مگاز منواکسید شناسی سیستم، میزان آلودگی متاثر ازآالیندگی و با استفاده از روش پویایی

و  1392تا دی  1391های فروردین شبیه سازی شده است. این کار بر مبنای داده 1396تا  1392ی آن برای افق زمانی زیست محیط

ظیمی در ی سهم عهای تحقیق وسایل نقلیه شخصبا استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس صورت پذیرفته است. بر اساس یافته

بیلیون  213/5به  1391لبیلیون متر مکعب در سا 08/4آلودگی هوای شیراز از تقریبا  آلودگی هوای شیراز را ایفا کرده اند، میزان

ربن و ذرات معلق درصدی آلودگی متاثر از منوکسیدک 23افزایش خواهد یافت، که نشان از افزایش تقریبی  1396مترمکعب در سال 

 دارد و این لزوم توجه سیاستگزاران را در این زمینه نشان می دهد. 

  شناسی سیستم.بینی، آلودگی هوای شیراز، گاز منوکسیدکربن، ذرات معلق، پویاییپیشهای کلیدی: هواژ
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 ؟یانتیص ای یصادرات نفت و گاز: حداکثر یاستراتژ
 

 یلنگرود یپورمعصوم دیسع

 (lang@nmsu.edu) کایمتحده آمر االتیا کو،یومکزین یالتیموسسه مطالعات منابع آب دانشگاه ا
 

 چکیده

 نیا لیدر تبد جوامع یه برخاست ک نیاز ا یحاک یاست. مشاهدات تجرب ایو پو دهیچیپ یمساله ا ریدناپذیثروت منابع تجد هیبر پا توسعه       

ت روفاده از ثدر است یتوانای عدم – ریاخ دهی. پدریخ گرید یموفق بوده اند و برخ یاسیو س ،یاجتماع ،یو توسعه اقتصاد شرفتیثروت به پ

 نیه اها ب ستمیس یاشناسیمقاله با استفاده از روش پو نیمصطلح شده است. ا« منابع نینفر»موضوع به  اتادبی در – توسعهمنابع جهت 

ش نشان پژوه نیر ااجرا شده د یمونت کارلو یها یساز هیشب جینتا«. موهبت» ایاست  «نینفر»ثروت منابع  ایپرداخته که آ یپرسش اساس

  است.  زیناچ اریبس انجامدیب یافتگیمنابع به توسعه ن وتکه ثر نیتمال ادهد که اح یم

 ی.رفاه اجتماع ،یعیثروت طب ،یساز هیشب ،یاسیمنابع، توسعه، اقتصاد س نینفر کلیدی: هایواژه
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 دیدر توسعه محصول جد انیبهبود جذب مشتر یبرا ایپو یمدل
 

 ینیحس نیدحسیس، گل باززاده سایپر

 Parisa.golbazzadeh@gmail.com ،رانیواحد رشت، رشت، ا یدانشگاه آزاد اسالمکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،  1
 ،رانیالگو محور )سمام(، تهران ا یتیریمد یستمهایس یپژوهش -یموسسه آموزش رعاملیمددکتری مهندسی صنایع،  2

s.h.hosseini@samamsystem.com 

 

 چکیده
در  یدیمل کلعوا ییاست و شناسا دیموفق و مداوم محصوالت جد یتوسعه  ،یرقابت تیشرکت ها در کسب مز تیرمز موفق      

جذب  نرخ شیپژوهش افزا نیباشد. هدف ا دیمف رانیدم یبرا یریگ میتصم یها سکیتواند در کاهش ر یم دیتوسعه محصول جد

 نتشار باس،ا یئورتمنظور از مدل  نیاست. به ا دیدر توسعه محصول جد یدیعوامل کل یبند تیو اولو ییشناسا قیاز طر انیمشتر

و  دیبا اسات شاورهمو  یشده است تا با مطالعات کتابخانه ا یسع قیتحق نیاستفاده شده است. در ا ستمیس یشناس ییایپو کردیرو

 قیتحق یارهیتغم انیروابط م نیی. تعدشون ییشناسا دیتوسعه موفق محصوالت جد یدیصاحبنظران در صنعت و دانشگاه، عوامل کل

 میترس یبنامست که امدل منجر شده  یایپو اتیفرض میو تنظ رهایدانشگاه و متخصصان به استخراج متغ دیبواسطه مصاحبه از اسات

ارد وو  لمد یهاریمتغ قرار گرفته اند. استخراج معادالت مربوط به روابط انیو و نمودار انباشت و جر یو معلول علت ینمودارها

 جیشد که نتا یررسو ب فیمختلف تعر یویسنار 3مدل،  نی. در ادیمدل گرد یساز هیمنجر به شب Vensimساختن آنها در نرم افزار 

 ریتاث تواندیبطور همزمان م یابیازاربو توسعه و  قیتحق یبودجه در بخش ها شیزااز آن است که اف یها به طور خالصه حاکآن

 ان داشته باشد. یدر جذب مشتر یشتریب

  یو جذب مشتر دیتوسعه محصول جد ستم،یس یشناس ییایانتشار باس، پو یتئورهای کلیدی: واژه
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 چکیده مقاالت ارائه به صورت سی دی
 

 پویایی های صنعت مرغ گوشتی استان فارسمدلسازی و شبیه سازی 

 با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

 
 ،  فرشاد علمداریولی*محمد هاشم موسوی حقیقی

 (musavee@yahoo.com)آدرس پست الکترونیک 

 (faralamdary@gmail.com)آدرس پست الکترونیک  

 

 

 چکیده 
اجه ع ریسک، موا انوابصنعت مرغ گوشتی، به دلیل وجود نوسانات مداوم در تقاضای بازار، قیمت و هزینه های تولید، همواره 

ه ین، بست. بنابراداده ا، تحت تاثیر قرار"بوده که درنهایت، امکان پیشبینی و مدیریت درامد و سود آوری این صنعت را شدیدا

گوشتی،  عت مرغدلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش، با ارائه مدلی مفهومی، عوامل تاثیرگذار برروند سودآوری صن

حت نرم تیستمی شناسایی و روابط آنها با یکدیگر، ترسیم گردیده و شبیه سازی این عوامل با رویکرد پویایی شناسی س

ری در صنعت آن است که طی سه سال آینده، روند سود آو ش، حاکی از، صورت گرفته است. نتایج پژوه Vensim Dssافزار

ید، نه های تولطح هزیمرغ گوشتی استان فارس، از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات تقاضای بازار، در مقایسه با تغییرات س

درصد،  70ز ش بیش ادرصد تغییر در سطح تقاضای بازار، موجب افزای 10برخوردار خواهد بود، به گونه ای که حداقل 

است که  حدی تا موضوع این بیشتر بازه های مورد مطالعه این پژوهش، می گردد. اهمیت سودآوری صنعت مرغ گوشتی، در

زینه های صنعت مرغ کنترل ه اتخاذ سیاست حفظ و نفوذ در بازار برای سه سال آینده، در مقایسه با اتخاذ سیاست مدیریت و

 رد.دا اولویت قرار گوشتی، در

 پویایی شناسی سیستمی، مدل مفهومی ، روند سودآوری، صنعت مرغ گوشتی. های کلیدی:واژه
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 تمیسهام شرکت فوالد مبارکه با استفاده از رویکرد سیس متینوسانات رفتاری ق یالگو یساز هیشب

  
 ، محمدسعادتمند *محمدهاشم موسوی حقیقی

 musavee@yahoo.com، فارس یعیو منابع طب یش کشاورزو آموز قاتیمرکز تحق یعلم تیو عضو هئ یدکتر

 M.saadat65@gmail.comدانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه شیراز ، 

  

 

 چکیده  
بهادار س اوراقبور نیآن از موضوعات مهم فعال یمتیرفتار ق ینیبشیسهام و پ متیعوامل موثر بر ق یو بررس ییشناسا

نوسانات  ینیبشیو امکان پ یسازهیر بورس شبمبارکه را در بازاسهام شرکت فوالد متیات قپژوهش نوسان نی. اباشدیم

 دیهام و تولس متیثر بر رفتار قرفتار سهام، عوامل مختلف مو یسازهیشب تاست. جهفراهم کرده نفعانیذ یآن را برا یمتیق

پس با نرم سشده و  میترس ستمیس یهاییایاز روش پو آن با استفاده یعلت و معلول یهاو نمودار ییشناسا یمحصوالت فوالد

سهام،  متیر نوسانات قب گذارعامل اثر نیمهمتر دهدینشان م جیاست. نتاشده لیو تحل یسازهیشب Vensim DSSافزار 

و  دیتول یهانهیزه شیمانند افزا یمختلف یوهایسنار تی. در نهاباشدیمحصوالت م یجهان یها متیو ق دیتول یهانهیهز

الگوی  ها،ویسنار نیسهم مطرح و مشخص شد ا متیق ینوسانات آت ینیبشیمحصوالت جهت پ یجهان یهامتیق راتییتغ

ر طول سهام )بدون تغییر روند(د متیق ندهیافزا ایدهند و فقط کاهنده یمدت مورد تاثیر قرار نمرفتاری قیمت سهم را در بلند

 یمتیقبر رفتار  رهایمتغ نیترموثر دیتول یهانهیو هز یجهان یهامتیگذار بر سیستم ق تاثیر یرهایمتغ انی.از مباشندیزمان م

)در  متیکاهش ق زانیم وهایدهد که در اکثر سنارنشان می یسازهیشب جیسهم در طول زمان شناخته شدند. همچنین نتا

  . )در صورت وجود اخبار مثبت( است متیق شیاز افزا شی( بیصورت وجود اخبار منف

 تیسهام، فوالد مبارکه، نوسانات قیم متیپویائی های سیستم، ق ،یساز هیشب های کلیدی:واژه
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 با رویکرد سیستمی رانیپخش در ا یهاکسب و کارِ شرکت یِایمدل پو

 

 ، محمد هاشم موسوی حقیقی*امیر سیدعلیخانی

 alikhani939001@gmail.comشیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، 

 musavee@yahoo.comی، کشاورز قاتیتحقز، بلوار مدرس، خیابان جانبازان ، مرکز شیرا

 

 

 دهیچک

 و تیریمد ،داریناپا یداقتصا طیو با توجه به شرا ریپخش در چند سال اخ ای یندگینما یهاشرکت یریگروند شکل شیبا افزا

 کردِ یاز رو یریگوشتار با بهرهن نیوده است. در اهمراه ب ییهایها با دشوارشرکت لیقب نیا طیدر خصوص شرا یریگمیتصم

 قرار داده و مورد نقد یها بررسشرکت لیقب نیا زیو وجوه چالش برانگ یابعاد اصل تاشده  یسع ستم،یس یهاییاینگرِ پوکل

ح مطر یاهش سودهکو به تبع آن  یعمده کاهش فروش واقع لیها دلشرکت نیاز ا یکیشود و با تمرکز خاص بر ساختار 

تواند اثر ببوده و  زیآم تیموفق کتشر یابیبازار یهاتیدارند که چنانچه فعال نیاز ا تیپژوهش حکا یلیتحل جیشود. نتا

د. ده شیروند فروش را افزا تواندیم یدر مواقع یمسئله حت نیا د،ینما یکنندگان را خنثمصرف دیقدرت خر یکاهش

 نیرد که اروش دافکامالً متفاوت بر نرخ  یفروش در فصول مختلف، اثرات متیق شیاست که افزا نینشانگر ا جینتا نیهمچن

ازد. از سآگاه  مناسب انبار یموجود زانیفروش و م متیق شیافزا یرا در خصوص زمان مناسب برا رانیمد تواندیموضوع م

ر روند بهبود د ،یرساختا یویسنار کیبودن روند فروش در بلند مدت است،  ینشانگر نزول یسازهیشب یهایآنجا که خروج

 روند"از  یها تابعآن رییفروش، درآمد متغ نیثابت عامل آمداز در ریبغ شودیم شنهادیپ ویسنار نیکه در ا باشدیفروش م

  .ردیقرار گ یدر ساختار قبل "فروش" یبجا "فروش

 یفصل یقاضات د،یرپخش، قدرت خ یهانوپا، شرکت یکسب و کارها ستم،یس یشناس ییایپو های کلیدی:واژه
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 قتصادی سازی مدل فرهنگی شوارتز در عاملهای ا مدل

   
 ، صفورا سپهوند، سعید عبدالحسینی*امید روزمند

 roozmand@shahreza.ac.ir ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، مرکز آموزش عالی شهرضا

 safoora.sepahvand@gmail.com ، رم افزار از دانشگاه آزاد خرم آبادن -دانشکده مهندسی کامپیوتر

 saeed.abdolhoseini@ase.ui.ac.ir، دانشکده اقتصاد و عوم اداری دانشگاه اصفهان

  

 

 چکیده 

دهند رجیح میکند به نحوی که تولیدکنندگان تمصرف کننده نهایی )خریدار( نقش بسیار مهمی را در زنجیره تامین بازی می

ی را برای های متفاوتن کاالولید و تبلیغ نمایند. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگابر اساس نیاز خریدار کاالهای خود را ت

 ینی رفتار خریدار به عنوان یکنمایند. شناخت و پیشافراد در کشورهای مختلف که متناسب با نیاز آنها باشد تولید می

امل به بتنی بر عمد. در این مقاله یک مدل شوفاکتور مهم در موفقیت تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار قلمداد می

گیری شود. فرهنگ به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در فرایند خرید در مکانیزم تصمیمبینی رفتار خریدار ارائه میمنظور پیش

با در نظر های خریدار به رفتار خریداران واقعی شود. هدف از این تحقیق نزدیک کردن رفتار عاملهای خریدار مدل میعامل

به روز کردن " و "به روز کردن نیازهای اجتماعی"های اژولباشد. مدل ارائه شده دارای مگرفتن فاکتور کلیدی فرهنگ می

اع کند نیز متعاقبا مرتبط با اجتمباشد. رفتاری که عامل خریدار انتخاب میو انتخاب کاال برای خرید می "نیازهای فردی

جویانه و یا باشد و یا به صورت فردی است مانند خرید لذتایسه اجتماعی، و متفاوت بودن میجویی، مقشامل تقلید، برتری

دهد که عامل شان مینخرید کاالهای امن. این رفتارها بر اساس ابعاد مدل فرهنگی شوارتز استخراج شده است. نتایج تحقیق 

 رد. مختلف فرهنگی چه رفتاری اولویت دا صیاتشوند و همچنین با توجه به خصوچگونه به صورت فردی برانگیخته می

سازی اقتصادی، رفتار شبیه وهای خریدار، مدل فرهنگی شوارتز، مدلسازی مدلسازی مبتنی برعامل، عامل های کلیدی:واژه

 مصرف کننده.
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 شناسی سیستم ها برای زنجیره تامین با حلقه بسته یک کارخانه اتومبیل سازیمدل پویایی

 

 هیکال یقاض یمیطاهره رح بوه،یس یعل ور،یآمنه خد ،یائیولک میمر

 

 چکیده: 
لقه بسته حین با اخیرأ توجه به عوامل محیطی، اقتصادی و قانونی موجب شده است که مسئله لجستیک معکوس و زنجیره تام

وال ولیه نو معماو منبع مواد شوند از سوی کارخانه ها مورد توجه قرار بگیرد. در این حالت، محصوالت اصلی دیگر تولید نمی

شده ستفادهطعات اقمحدود است. تصمیم گیران باید انتخاب کنند که چه زمانی می بایست قطعات جدید را بخرند، چه زمانی 

ن کنند. در ای کاران محولپیمان را بازیابی کنند یا بازیابی قطعات را در محیط کارخانه انجام بدهند و یا اینکه این فعالیت را به

ن نجیره تامینترل زکمقاله ما یک مدل پویایی شناسی سیستم ها ایجادس کردیم که قادر به ارزیابی سناریوهای مختلف برای 

 حلقه بسته است.

 رعی.اران فمدیریت زنجیره تامین با بسته حلقه، پویایی شناسی سیستم ها، لجستیک معکوس، پیمانک واژگان کلیدی:
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ایی ص های زوجی شدن ساختاری موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد پویبررسی تاثیر شاخ

 شناسی سیستم ها )مورد مطالعه: موسسه جهادنصر(

 

 طاهره رحیمی قاضی کالیه*، آمنه خدیور، علی سیبوی، مریم کلیایی

 t.rahimi60@gmail.comتهران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت،

 یت مدرس، دانشکده مدیریتتهران،دانشگاه ترب

 

 

 چکیده:

فت ی اصلی پیشرایه هابررسی عوامل موثر بر موفقیت در پروژه های عمرانی و دستیابی به عوامل کلیدی برای داشتن پروژه های موفق که پ

 ارد. در ایندمرکز تی کشور است ضروری می نماید. این مقاله بر بررسی نحوه اثرگذاری شاخص های زوجی شدن بر موفقیت پروژه های عمران

ودند باثرگذارتر  پژوهش پژوهش ابتدا ادبیات گذشته مرور و بررسی و عوامل موثر بر موفقیت شناسایی شد . از بین آنها عواملی که در این

ر دایی گشت و هنالح و شناسایی و مدلسازی بر مبنای آنها انجام شد . سپس مدل و روابط بین آنها با استفاده از نظرات متخصصین امر اص

یج این یید شد. نتاعیت تانهایت مدل پویایی شناسی سیستم ایجاد و اعتبار آن از طریق اعمال داده های گذشته و دریافت پاسخ مطابق با واق

ی به ابهد و دستیه می دتحقیق به مدیران پروژه و سازمان های پروژه محور دید بهتری برای کنترل عوامل و نقاط و روابط حساستر در پروژ

 موفقیت پروژه را تسهیل می کند.

 موفقیت پروژه ، مدیریت پروژه ، زوجی شدن ساختاری، پویایی شناسی سیستم ها. واژگان کلیدی:
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 شناسی سیستمفکری و عملکرد شرکت با استفاده از پویاییبررسی رابطه میان سرمایه

 

 الهی*، زعیمه نعمتمحمدهاشم موسوی حقیقی

 musavee@yahoo.com، علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس عضو هیات. 1

 mojde.neamatollahi@gmail.comها، دانشگاه شیراز، . دانشجوی دکتری مدیریت سیستم2

 

 چکیده

کته، وجه به همین نا تفکری نسبت به سرمایه مادی  اهمیت بیشتری در موفقیت شرکتها دارد. ب سرمایه ،[2و1] پیشین پژوهشهای اساس بر

پردازد. ور ایران می)به عنوان معیاری از عملکرد( در یک شرکت داروسازی در کشROA این پژوهش به بررسی سرمایه فکری و تاثیر آن بر 

مورد  ختلفمشگران جهت سنجش سرمایه فکری، از الگوی  ضریب ارزش افزوده فکری پالیک، استفاده شده است. این الگو بارها توسط پژوه

قابل میان دهنده سرمایه فکری  و رابطه متهای میان عناصر تشکیلاستفاده قرار گرفته است، اما  مشکل اساسی این الگو ، عدم توجه به پویایی

 فهطریک یرتاث یبررس نگرفته و تنها به [،  مورد  بررسی قرار4و  1،3[سرمایه فکری و عملکرد است که توسط پژوهشگران مختلف از جمله 

وابط عدیل شده و رسیستم، در ابتدا الگوی  پالیک ت . در این پژوهش با استفاده از روش پویایی هایبر عملکرد توجه شده است فکرییهسرما

گیرد. نتایج می شود و سپس در یک الگوی  کلی تاثیر متقابل سرمایه فکری و عملکرد مورد بررسی قرارمتقابل عناصر آن در نظر گرفته می

ایه فکری نسبت به نوسانات قیمت محصوالت و سود تقسیمی حساس هستند، سرم ROAل  نشان می دهد که هم سرمایه فکری و هم حاص

ی در بهبود گیری بر بهبود عملکرد دارد و متغیرهای قیمت محصوالت، هزینه حقوق و دستمزد و سود تقسیمی نیز اهمیت زیادتاثیر چشم

 عملکرد دارند. 

 داروئی های شرکتو  ینهبه یها یاستس شرکت، عملکرد ، ROA  :کلیدی کلمات
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 نیتام رهیبر کاربرد پویایی های سیستم در زنج یمرور

 

 ، سارا مجیدی، زهرا جعفری سرونی*حمیدرضا فالح الجیمی

 h.fallah@umz.ac.irعضو هیت علمی دانشگاه مازندران ،

 sara74majidi@yahoo.comدانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران ،

 zahra.jafary9626@gmail.com دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران ،

 

 

 چکیده 

ین با و روابط یدگی همزیت رقابتی هر زنجیره تامین در گروه پاسخگویی سریع به نیاز های مشتری با در نظر گرفتن همه پیچ

سی امین و بررتنجیره گرفتن همه عناصر و تعامالت موجود در ز عناصر زنجیره تامین می باشد. پویایی های سیستم با در نظر

بکه فزار های شنرم ا روابط خطی و غیر خطی موجود در زنجیره منجر به بهبود عملکرد می شود. در این تحقیق با استفاده از

ه و قرار گرفت بررسی موردهای اسنادی و بررسی ادبیات، مطالعات انجام شده در زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم 

 بر روی برخی از ویژگی های مطالعات منتشر شده تجزیه و تحلیل صورت می گیرد.

 Hist Citeپویایی سیستم ها، زنجیره تامین، بررسی سیستماتیک ادبیات، نرم افزار  های کلیدی:واژه
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 سیستم  مبنا و پویاشناسیهای عاملاهمیت تناظر مدل

 سازی یادگیری سازمانیدر فرآیند مدل

  

 نقی مشایخیپور، سیدتقی اخوان نیاکی، علی، بهاره نظری*پرستشریف خالق

 

 sharif.khaleghparast@ie.sharif.eduدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع،  

 b.nazaripour@alum.sharif.edu ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یدانشگاه صنعت

 niaki@sharif.eduدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، 

 mashayekhi@sharif.eduدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، 

 

 

 چکیده

یاضیاتی قی و رمبنا به صورت مختلط، کمتر به نشان دادن منطعلی رغم توجه به استفاده از رویکردهای تجمیعی و عامل

ر مدل های ن تناظوجود تناظر میان این رویکردها و ارزش افزوده حاصل از آن به صورت مجزا توجه شده است. در این میا

اده خواهد دنشان  عامل مبنا و پویاشناسی سیستم غالباً بدیهی فرض شده است، در حالی که در این پژوهش به صورت ریاضی

سازی مدل د نحوهکند تا بتوان در مورشد که چنین رابطه ای وجود دارد و اتفاقاً استفاده از مفهوم ریاضی آن کمک می

دادن  توسعه های دید متفاوت به یک سیستم، دراین نوآوری ضمن نشان دادن زاویه .نمود یادگیری در سازمان نوآوری

جه، وترفتاری جالب -های رویکرد دیگر و یا رویکردهای مختلط معادالتیهای مربوط به هر رویکرد در هنگام تکمیل مدلمدل

ه بیشتر دبیات گذشتهاست که در اانتخاب تنها یکی از آنکند که بسیار کاراتر از استفاده جایگزین از رویکردها و نمود پیدا می

 گیری بر فرآیندمرواج داشته است. در حقیقت با توجه به چنین مفهومی در دو رویکرد، نگاه طراحی بجای صرف نگاه تصمی

 جتماعی امروزی است.ا-های پیچیده اقتصادیشود که اقتضای سیستمسازی غالب میمدل

 سازی پویاشناسی سیستم، یادگیری سازمانی.مبنا، مدلسازی عاملمدل های کلیدی:واژه
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 میبررسی عوامل موثر بر بروز اختالس در ایران و مقابله با آن با رویکرد پویایی شناسی سیست

 

 محمد هاشم موسوی حقیقی، سید مسلم علوی

 musavee@yahoo.com یراز، ایران، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ش .1

. دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 2

alavimoslem@gmail.com 

 

 چکیده

عیوب رهای مه عنوان یکی از نامطلوب ترین پدیده های سیستم های دولتی، محصول سیستمی پیچیده با ساختااختالس ب

بروز این  ن برد.سازمانی است که نمی توان آن را با حذف یک فرد یا گروهی از مدیران مختلس در پست های دولتی از بی

ی تقویت –ردیبازخو لیل قرارگرفتن این عوامل در یک فرایندپدیده نامبارک سازمانی، تحت تاثیر عوامل مختلفی است که بد

ر ی نماید. دشدید متامکان بروز اختالس فراهم می گردد و حتی گاه شرایط ظهور اختالس در دوره های بعدی را نیز میسر و 

وامل عاست  هپژوهش حاضر با لحاظ رویکرد پویایی های سیستم در تحلیل پدیده اختالس در فضای دولتی کشور، سعی شد

 ی تقویتی وازخوردموثر در بروز پدیده اختالس و تبعات آن شناسایی شوند و روابط میان این عوامل در قالب حلقه های ب

ه ا ارایه رااست ب تعادلی به تصویر کشیده شده تا درک صحیح تر و سیستمی از شرایط فراهم گردد. در پایان نیز سعی شده

قویت تاری و اختار حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی، بهبود سیستم های مدیریتی و ادکارهایی در ارتباط با اصالح س

 جتماعی، راه های پیشگیری از اختالس تبیین گردد.ا -فضای سیاسی

 تیاختالس، عوامل موثر بر اختالس، حاکمیت شرکتی، پویایی شناسی سیستمی، شرکت های دول کلید واژه ها:           
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های شناسی پویایی: با استفاده از روش2گی زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع بررسی فرسود

 سیستمی

 

 پور دهکردی*، محسن رسولی، محمدصالح اولیارزا زیرک

 zirakpour@gmail.com تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره خانواده

 dr.rasouli@hotmail.comده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشک

 owliams@yazd.ac.irیزد، دانشگاه یزد، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع  

 

 چکیده

ک پدیده و همچنین متاثر از آن، بعنوان ی 2فرایندهای بازخوردی بین عوامل مختلف دخیل در پدیده دیابت نوع 

 سیستمی آن مر بررسیاناپذیر آن منجر شود. همین تواند به ماندگاری عوارض جبرانستی، روانی، اجتماعی(، میچندجانبه)زی

ویی زنان دگی زناشکند. صورت مسئله در این پژوهش، بر اساس رفتار رشد فرسوهای متفاوت حائز اهمیت میرا با مرزبندی

ست، های دیابت بصورت کیفی استخراج گردیده ای، مطالعات و کلینیک، که از خبرگان خانواده درمان2مبتال به دیابت نوع 

شناسی وشربا استفاده از  2سازی شده و دو مرحله مهم رشد فرسودگی زناشویی را در زنان مبتال به دیابت نوع مفهومی

هم فه باین پدیده  دیِ پیچیدههای بازخوراز مکانیزمکیفی  ینگاشت ا با ارائههای سیستمی مورد بررسی قرار داده است تپویایی

و چگونه یست چ 2مبتال به دیابت نوع  پاسخ به اینکه الگوهای تشدید کننده فرسودگی زناشویی زنان. کمک کند آن بهتر

-خردهتار اختار و رفسارتباط بین  ی، تبییندرمانمداخالت منابع مقاومت در برابر ، درک شود عدم کنترل دیابت میمنجر به 

هت یافتن جو پایه  های زندگی آنان بعنوان مدلی اولیهو بطور کلی روایتی از چالش در کنترل این پدیده ییسیستم زناشو

لسازی لسات مد. نمودارهای علی معلولی بر اساس بازبینی مطالعات، جاز اهداف این پژوهش استنقاط اهرمی در آینده 

تا  24/10/93بتال به دیابت نوع دو که از من و زنان های عمیق نیمه ساختار با خبرگاگروهی با متخصصان، مصاحبه

های این پژوهش شامل توسعه دو مدل مفهومی از شیوه هدفمند انتخاب شدند توسعه یافته است. یافته به 10/11/94

عنوان حلقه تعادلی موقتی ب 2حلقه کلیدی تشدید کننده و  6باشد. در نهایت های اصلی میهای بازخوردی و مکانیزمفرایند

-توسعه کمی و شبیه ارائه شدند. مطالعات آتی برای 2های اصلی رشد فرسودگی زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع مکانیزم

رده دیابت افت گستتواند با فراهم آوردن امکان سناریوسازی به فهم بهتر از بسازی مدل ضروری است. توسعه کمی مدل می

 شود.و انتخاب مداخالت بهتر منجر  2نوع 

، تفکر بازخورد یهاحلقه ی،گروه یمدلساز یستمی،س هاییاییپو یی،زناشو ی، فرسودگ2نوع  یابتد های کلیدی:واژه
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 تحلیل رابطه مدیریت دانش با جذب و نگهداشت هیات علمی توانمند به کمک مدل دینامیکی

 

 وحدت زاداولیاء، محمدعلی  محمد صالح، *اکرم ساقی

 (saghy94@gmail.com)درس پست الکترونیک وری دانشگاه یزد ، آناسی ارشد مدیریت سیستم و بهرهدانشجوی کارش

 (owliams@gmail.com)مهندسی صنایع دانشگاه یزد ، آدرس پست الکترونیک  استاد گروه

 (mvahdat@yazd.ac.ir)استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد، آدرس پست الکترونیک 

 

 

 چکیده           

ها را کنند که تغییر، تحول و نوآوری جزء اصلی آن محیط است و سازمانهایی فعالیت میها در محیطدر عصر حاضر، سازمان

هایی آن است که چگونه های مدیران در چنین محیطدغدغه نیتراز مهمکند. های بیشتری مواجه میها و پویاییبا چالش

کردن سازمان خویش اثرگذار باشند. با  نامخوشدر  هاآنکرده و توسعه دهند و با مدیریت استعدادهای سازمانی خود را حفظ 

دهد از و علیرغم تحقیقاتی که نشان می کنندیمهای فکری یکدیگر را تکمیل توجه به این نکته که مدیریت دانش و سرمایه

سازمان جذب و نگهداری کرد، هدف از  انجام این شود استعدادهای بهتر و افراد توانمند را برای طریق مدیریت دانش می

 ریتأثو نگهداشت افراد توانمند برای سازمان  برجذبمدیریت دانش  هاآنپژوهش شناسایی عواملی است که از طریق 

هایی را گذارد. این مقاله درصدد است تا این اثرات را با استفاده از نمودارهای علت و معلولی بررسی کند و سیاستمی

 باعث بهبود روند جذب و حفظ هیات علمی توانمند در دانشگاه گردد.  هاآن به کمکبینی کند که یشپ

 سیستم پویا، هیات علمی توانمند، مدیریت دانش، جذب و نگهداشت های کلیدی:واژه          
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گذاری ایههای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب بر فضای سرمبررسی فرایندهای تأثیرگذاری شاخص

 شناسی سیستمیبا استفاده از رویکرد پویایی

 

 محمدهاشم حقیقی موسوی، بهاره ملکی*

 musavee@yahoo.comمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 

 itm.maleki@yahoo.comدانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، 
 

 

 چکیده

ر زمینه های حکمرانی خوب، سهولت انجام کسب وکار و آزادی اقتصادی دمللی متعددی نظیرگزارشالهای بینگزارشهرساله

گذاران و فعاالن اقتصادی برای شوند. بطوریکه سرمایهگذاری کشورهای مختلف منتشر میبندی فضای سرمایهتبیین و رتبه

دهند. در نظرگرفتن این گذاری خود قرار میات سرمایههایی را مبنای تصمیمهای کارآفرینی خود، چنین گزارشانجام فعالیت

گذاری فراهم سازد. بنابراین این پژوهش، بر تری از فضای سرمایهتواند تصویر دقیقالمللی درکنار یکدیگر میهای بینگزارش

ی(، سهولت سطح کالن نهادهای حکمرانی خوب )شناسی سیستمی به لحاظ نمودن شاخصگرا و روش پویاییاساس تفکرکل

ی های آزادی اقتصادی درکنار یکدیگر پرداخته و فرایندهاانجام کسب و کار )سطح خرد نهادی( و برخی از شاخص

ن ش حاکی از آگذاری و نرخ رشد اقتصادی شناسایی کرده است. نتایج این پژوهتأثیرگذاری میان آنها و به طور خاص سرمایه

رل فساد، های حکمرانی خوب نظیرکنت، با سپری شدن زمان منجر به کاهش شاخصاست که افزایش اندازه دولت از حد بهینه

انی شروع های سهولت انجام کسب وکار نظیر شاخص آسثبات سیاسی وکیفیت قوانین و مقررات و به تبع افزایش رتبه شاخص

شود. از طرف دیگر مساعد میگذاری ناشود؛ تحت چنین شرایطی فضای سرمایهکسب وکار، اخذ مجوزها و استقالل قضایی می

ولت ی و رتبه سهشوند و شرایط الزم را برای بهبود حکمرانآزادی تجاری و مالی منجر به کاهش اندازه دولت تا حد بهینه می

 سازند. شد اقتصادی فراهم میرگذاری و نرخ انجام کسب وکار و نهایتاً افزایش سرمایه

 شناسی سیستمی.گذاری، رویکرد پویاییصادی، سهولت انجام کسب وکار، سرمایهاقتخوب، آزادیحکمرانی کلیدی: هایواژه
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 مدلسازی سیستم دینامیکی اعتیاد

 

 نسیم نهاوندی. مینا علمی                                                                      

nasim_nahavandi@yahoo.com 
mina.elmi88@gmail.com 

 

 

 چکیده 

ه عوارض کری ای اعتیاد به عنوان یک بیماری ، معضل بسیاری از کشورهای عصر کنونی به ویژه کشور عزیزمان است. بیما

ست که ا هداشتیبجسمانی و روانی متعددی دارد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکالت اجتماعی ، اقتصادی و 

د به مواد اعتیا عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی کلی مساله

صرف مواد یزان ممخدر ، عوامل تاثیر گذار روی میزان مصرف مواد مخدر و همچنین تاثیر اقدامات پیشگیری مختلف روی م

 روری ، سوءباز پ واین تحقیق ابتدا مفاهیمی چون اعتیاد ، پیشگیری ، درمان  مخدر با رویکرد سیستم دینامیکی است. در

ف شده اند ن تعریمصرف مواد و سپس مفاهیم مربوط به سیستم دینامیک مثل مدل ، نمودارهای علی ومعلولی ، حالت و جریا

ون م هایی همچر سیسترائه شده به زیو سپس به مدلسازی اعتیاد با استفاده از سیستم دینامیک پرداخته شده است. در مدل ا

ار سنجی ، ز اعتباپیشگیری از مصرف مواد مخدر ، اقتصاد مواد مخدر وتعداد مصرف کنندگان مواد پرداخته شده است. بعد 

جه و پس از اجرای سناریو های مختلف این نتایج حاصل شد که اوال افزایش بود اجرا شد 1390-1395مدل برای سال های 

انش دگاهی  آشده به پیشگیری از مصرف مواد ، باعث کاهش چشمگیر مصرف کنندگان مواد می شود و ثانیا  تخصیص داده

آموزان ،  ی دانشآموزان و میزان آموزش دانش آموزان راجع به مواد مخدر باید افزایش یابد.همچنین آموزش خانواده ها

 به اعتیاد باید افزایش یابد.آموزشهای مبتنی بر محله  وآموزش معلمان و مربیان نیز راجع 

 اعتیاد، نوجوانان، پیشگیری، سیستم دینامیک های کلیدی:واژه           
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 ها شناسی سامانهها مبتنی بر پویاسناریوهای ادغام و تملک بانک

 

 ، وحید وحیدی مطلق، عطیه بهشتی *مریم طبرستانی

 tabarestanimaryam@gmail.comریزی و تحقیقات، رنامهمیدان ونک، ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره ب

 vahidvmotlagh@alum.sharif.eduریزی و تحقیقات، میدان ونک، ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره برنامه

 a.beheshti2009@gmail.comریزی و تحقیقات، میدان ونک، ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره برنامه

 
 

 

 چکیده 

م مالی و ها است و از همین رو است که همواره رشد و توسعه نظادرصد از اقتصاد مالی کشور برعهده بانک 89نابر گزارش بانک مرکزی تامین ب

واده یت اعضای خانهای نظارتی و قانونی بوده است. اما آنچه که امروزه با آن مواجه هستیم افزایش جمعبانکی در کشور مورد توجه دستگاه

ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور از سویی و است. رشد بانک 21674عضو و توسعه مجموعه شعب خانواده بانکی بالغ بر  40بالغ بر  بانکی

شور کها به صورت جدی در ها در ایران از سوی دیگر، همگی موجب گردیده تا موضوع ادغام بانکعملکرد نامناسب تعداد قابل توجهی از بانک

متعدد  های باورپذیرها و نظرات متفاوتی روبروست، لذا تشریح و بررسی سناریو. از آنجا که اجرای این طرح در کشور با چندگانگیمطرح گردد

توان حلقه های متعددی ها، میشناسی سامانهکند. در این مقاله پس از کاربرد روش پویاارائه شده برای طرح ادغام بانک ها ضرورت پیدا می

های عملکردی برای ها و موسسات غیر مجاز، مخالفت های اجتماعی و دشواری در نظارت های قانونی، ارتقاء شاخصرویه بانکبیمانند رشد 

رمایه ها در تجهیز سودآور منابع، سگرایی بانکی، توان نظارتی بانک مرکزی، استحکام بازار پولی، توان بانکمدیریت نقدینگی و حفظ تخصص

جهه با نکی برای مواای از راهکارهای خالقانه اجرایی برای نظام بات اقتصادی شناسایی نمود و سپس بر این اساس مجموعهگذاری خارجی و ثبا

 سناریوهای مختلف را پیشنهاد نمود. 

 ها، سناریونگاری، ادغام و تملک، بانک، اقتصاد،آینده پژوهی، پویاشناسی سامانه واژگان کلیدی:
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 ایران در دوره ترامپ با تاکید بر نظام بانکی ایرانسناریوهای اقتصاد 

 هاآینده پژوهی مبتنی بر چرخ آینده و پویاشناسی سامانه

 

 نژادی مطلق، زهرا به، وحید وحیدی*فرنوش قهرمان

 planning@bankrefah.irریزی و تحقیقات،میدان ونک، ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره برنامه

  vahidvmotlagh@alum.sharif.eduریزی و تحقیقات، مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره برنامه میدان ونک، ستاد

 z.behnejhadi@yahoo.comریزی و تحقیقات،میدان ونک، ستاد مرکزی بانک رفاه کارگران، اداره برنامه
 

 

 چکیده

رای ای بستردهدهای گصادی در این کشور پیامبا توجه به تأثیرگذاری و نفوذ اقتصاد آمریکا بر جهان، تحوالت سیاسی و اقت

آن  مپ و تاثیروری تراگران و کارشناسان پیرامون پیامدهای ریاست جمهسایر کشورها به همراه دارد. در همین راستا، تحلیل

یاست یاسی رو س اقتصادی محور کشور، تأثیر تحوالتاند. با عنایت به نظام اقتصادیِ بانکبر اقتصاد ایران اظهار نظر نموده

ده، ا و چرخ آینهامانهپژوهی مبتنی بر پویاشناسی سجمهوری ترامپ بر اقتصاد ایران و به تبع آن نظام بانکی با روش آینده

-ت. مهمشده اس ای ریاست جمهوری ترامپ با کمک چرخ آینده شناساییبررسی و تحلیل گردید. چهارالیه تأثیرات زنجیره

ک ایران؛ شو ز منطقه واها گیری آنی یورو به بازار منطقه و ایران در مقابل فاصلهرایش حوزههای حاصله گترین عدم قطعیت

 تحدیدقابل رانی در مهای ایالمللی بانکای و بینتعامالت گسترده منطقهارزی در مقابل ثبات و کاهش احتمالی نرخ ارز و 

 ولی؛ بحران اقتصاد م وی جنگ ها پنج حلقه تشدیدشوندهامانه، است. با توجه به پویاشناسی سها به داخل کشورفعالیت بانک

ی و لامنیت م پول و-ریسک سرمایه گذاری خارجی؛ سرمایه گذاری خارجی و تنش زدایی بین المللی؛ فرهنگ سوداگری پول

، های غربیتقدر ن وترین نتایج آن میتوان به مدیریت تنش سیاسی میان ایرااقتصاد مقاومتی شناسایی شده است که از مهم

 المللی که انکی بینهای ایرانی با سیستم مالی و بها و تقویت و گسترش ارتباطات بانکپیشگیری از تبعات منفی این تنش

د یرونی، بایفشارهای ب های سیاسی وآورد، اشاره کرد. همچنین فارغ از تنشگذاران خارجی را فراهم میی جذب سرمایهزمینه

 ذیری ازپهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برای کاهش آسیبرساختنسبت به بهبود زی

 های ترامپ اقدام شود. سیاست

 قتصاد، بانکاها، سناریونگاری، ترامپ، آینده پژوهی، چرخ آینده، پویاشناسی سامانه های کلیدی:واژه
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 رانتوسعه بکارگیری انرژی خورشیدی در ای پویاییتحلیل 

 

 ، علی محمد احمدوند*عباس رئیسی

 (mr.raeisy@gmail.com )کی.گرمسار.ایرانمهندسی صنایع دانشگاه ایوان 

 (Alimohamad.ahmadvand@gmail.com)ایران -گرمسار-کیگروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان

 

 

 چکیده 

نرژی های وسعه ارژی ایران و همچنین بررسی تهدف از این پروژه پیاده سازی تفکر و رویکرد سیستمی در نظام تأمین ان

ش تجدیدپذیر و جایگزینی آن به عنوان انرژی پاک و بهینه است.در این تحقیق ابتدا مدل سازی به سه بخ

اهرمی  غیرهایمحتوایی،ساختاری،محیطی تقسیم شده و با مدل سازی سیستم داینامیک و نمودارهای جریان ساخته شده مت

ند نرخ ز اهرم ها مانسال آینده برای انرژی های نو انجام گرفته و با تغییر در هر یک ا 30زی در طی یافت شده و شبیه سا

ستفاده از وسعه ابهره،تولید ناخالص داخلی،ضریب سرمایه گذاری انرژی،تنوع طلبی و فرهنگ سازی تغییرات عمده ای در ت

ن ای نو همچونرژی هاترسازی مناسب برای توسعه استفاده از انرژی های نو ایجاد می شود.نتایج حاصل شده از این تحقیق بس

با  وداده  و ضمن بکارگیری سیاست صرفه جویی فرهنگ بکارگیری این نوع انرژی را در جامعه توسعه یدیخورش یانرژ

کاری و بی ن کاهشبکارگیری اهرم هایی جهت افزایش تولید ناخالص داخلی در توسعه هرچه بیشتر انرژی های نو و در پی آ

 رونق اقتصادی و از همه مهم تر محیط زیستی سالم تالش شود.

 تفکر سیستمی،سیستم داینامیک،شبیه سازی،انرژی تجدیدپذیر های کلیدی:واژه
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 تحلیل دینامیک تقاضای آب در شهر قم

 

 نسیم نهاوندی. علی احمدیان

nasim_nahavandi@yahoo.com 

aliahmadian77@yahoo.com 

 

 چکیده         

های کارویژه کشور ایران است. یکی از راههای جهان بههای اغلب کشورترین چالشکمبود منابع آب همواره یکی از مهم

ور شک کشقه خاساسی برای کنترل و مدیریت این موضوع، بررسی تقاضای آب است. شهر قم به دلیل قرارگیری در منط

مواجه  زمینه همواره با تهدید مواجه بوده است و در صورت عدم مدیریت صحیح در آینده نزدیک با خطرات جدی در این

-رینامیک متغیدها در شهر قم بوده است. خواهد بود. هدف از این تحقیق، بررسی دینامیک تقاضای آب با روش پویایی سامانه

حداکثر  ده است.افزار ونسیم بررسی شب و تقاضای آب در این مدل با استفاده از نرمهای مختلفی نظیر جمعیت، عرضه آ

درصد  2درصد به  4 درصد بوده است. تغییر نرخ زاد و ولد از میزان 7درصد اختالف نسبی این مدل برای تخمین تقاضای آب 

ین نتیجه، لی شده است. بر اساس ادر مقایسه با روند فع 1405درصدی میزان تقاضای آب در سال  29منجر به کاهش 

 20ه افزایش کطوری  سیاست کنترل جمعیت، بیشترین تأثیر را بر تقاضای آب دارد. اثر قیمت بر میزان تقاضا ناچیز است به

 . در قیاس با روند فعلی ایجاد کرده است 1405درصد کاهش در میزان تقاضا در سال  04/2درصدی قیمت، ، 

 ها، نرم افزار ونسیمپویایی سیستمکمبود آب، مدیریت تقاضای آب،  لیدی:های کواژه           
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 یستمسارزیابی روند تولید ملی کفش با توجه به وضعیت فعلی قاچاق کفش  مبتنی بر رویکرد پویایی 

 

 

 مجتبی بخشنده، یحیی زارع مهرجردی

 

 MojtabaBakhshandeh@yahoo.comدانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه یزد،  

 Mehrjerdyazd@gmail.comاستاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، 

 

 

 چکیده

کفش در  قاچاق تعطیلی واحدهای تولیدی کفش در چندسال گذشته و بیکاری بسیاری از کارگران آن واحدها، افزایش روند

ناسان ز کارشدی کفش، نگرانی بسیاری اکشور، وجود کفش های چینی بی کیفیت ارزان، نارضایتی مدیران واحدهای تولی

 د پنهان درد و دراقتصادی از وضعیت موجود، تناقض در آمارهای موجود و موارد بسیار دیگر همه حکایت از یک مشکل موجو

ا خواهند به کج حوزه کفش دارد. شاید اولین مساله ای که می توان طرح نمود این باشد که روند موجود در صورت ادامه

هجری  1399ا سال سال آتی یعنی ت 3. لذا این تحقیق در راستای ارزیابی وضعیت تولید داخلی در طول امسال تا انجامید

ند بتواند رو دلی کهشمسی، تهیه شده است. هدف اصلی این مقاله در وهله اول شناخت وضعیت موجود و در مرحله بعد ارائه م

 سازی مسایلو مدل نمندی روش پویایی شناسی سیستم در تجزیه و تحلیلآتی وضعیت فعلی را پیش بینی کند. با توجه به توا

ده بعمل این روش و ابزارهای آن، جهت شبیه سازی روند تولید کفش داخلی استفا اجتماعی، از -بخصوص مسایل اقتصادی

های  ی سالطر آمده است. با بررسی نتایج بدست آمده، مشخص شد که در صورت ادامه وضعیت موجود میزان قاچاق کفش د

 یلذا با اجرا درصد افزایش یافته و به تبع آن تولید داخلی کفش کاهش یافته و وضعیت بدتر می گردد. 50تا  40آتی 

 ال به حالتول امسطسیاست های اقتصاد مقاومتی، ارائه مشوق های مناسب کارگاه های تولیدی می توانیم این وضعیت را در 

 نین افزایشو همچ ی با فرهنگ سازی مناسب خرید کاالی ایرانی و جلوگیری از قاچاق کفشثبات در آورده و در سال های آت

 تعرفه واردات کفش، شاهد روند جهشی در تولید کفش داخلی خواهیم بود.

 موجودی -پویایی سیستم، تولید ملی، صنعت کفش، نمودار حلقه علی، نمودار جریان های کلیدی:واژه
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 رانیدر ا یدکتر تیظرف شیسته افزاناخوا یامدهایپ یبررس

  

 ی*نیاحمد حس دیس

  Hosseini.PhD@eyc.ac.ir، علمی دانشگاه ایوانکی ئتیعضو ه 

    

 

 چکیده 

 پیامد های انی چهرشد فزاینده تعداد دانشجویان دکتری در سالهای اخیر این نگرانی را ایجاد می کند که این رشد ناگه

اری خواسته بسیهای نا چرا که در پدیده های اجتماعی هر گونه رشد ناگهانی معموالً پیامدناخواسته ای در پی خواهد داشت. 

ژوهش با پستم.  این یران هبه همراه دارد. از این در این مقاله به دنبال بررسی پیامدهای ناخواسته افزایش ظرفیت دکتری در ا

ا بله بوده و ور مسئکگران مسئله به دنبال شناسایی نقاط رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و با تحلیل روایت هریک از بازی

ه است. در میم شدبررسی هریک از حلقه های علت و معلولی سعی در شناسایی و بیان هر یک از پیامدهای ناخواسته این تص

 ادامه نیز حلقه های علت و معلولی به صورت یکپارچه در کنار یک دیگر بشکل یک مدل آورده شده اند. 

 پویایی شناسی سیستم ها، آموزش عالی، ظرفیت پذیرش دکتری. های کلیدی:واژه
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 یک مدل پویاشناسی سیستم برای تحلیل ترجیحات مصرف کننده

  
 

 ، علیرضا بافنده زنده، شهرام میرزایی دریانی*ناصر دانای نعمت آباد

 

  n.danaye.n@gmail.comران،ی، تبریز، ایجهاد دانشگاه یزیپژوهشگر پژوهشکده توسعه و برنامه ر 

 bafandeh@iaut.ac.ir ،رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ت،یریگروه مد اریدانش

  shahram.daryani@yahoo.com،رانیا ،لیاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ت،یریگروه مد اریاستاد

  

 

 چکیده

خوردار ای بر فروش محصول همواره رکن اساسی هر بنگاهی است. لذا تحلیل ترجیحات خرید مصرف کننده، از اهمیت ویژه

اده شده وسعه دحات مصرف کننده یک مدل پویاشناسی سیستم تاست. در این مقاله با توجه به مبانی نظری رفتار و ترجی

طراحی شده  ی رود،ماست. همچنین در این مدل تاثیر شبکه اجتماعی افراد که یک متغیر مهم در بازارهای امروزی به شمار 

و  یاجتماع نفوذه آن است ک انگریب جیشده است. نتا یهر مصرف کننده مدلساز یبرا زین یاساس، نفوذ اجتماع این براست. 

 یم رییتغ گرید یکاال به ییافراد را از کاال یحیحاالت رفتار ترج یگذارند و در برخ ریتاث حاتیجامعه بر ترج یطیمح طیشرا

  دهد.

 ه.پویاشناسی سامانه ها، سیستم دینامیک، ترجیحات خرید، رفتار مصرف کنند های کلیدی:واژه
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ت های کشش و فشار، مطالعه موردی: شرکمبتنی بر استراتژیتامین های زنجیرهمدلسازی پویایی

 تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران 

 

 ، محسن صفاریان*محمدعلی اقبالی

 

 (Eghbali@Birjandut.ac.ir)گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، 

 (Saffarian@Birjandut.ac.ir)ایع و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صن

 

 

 چکیده  

های رکتسب، برای شتامین منا منظور تجزیه و تحلیل یک زنجیرهیافته، به در این تحقیق سعی شده است، رویکردی ساختار

ع دبیات موضوس از بررسی اپگردد. به همین منظور، باشند، ارائه رو میشدن روبهالمللی که با پدیده جهانیفعال در سطح بین

گردید. سپس اسایی تامین آن شن و شناسایی ساختار و فرآیندهای داخلی شرکت مورد مطالعه، عوامل مؤثر در طراحی زنجیره

ی تفکر سیستم هایاربردهای سیستم به عنوان یکی از قدرتمندترین کزنجیره، از رویکرد پویایی برای تجزیه و تحلیل پویایی

-تراتژیکارگیری اسأثیر باستفاده شد و مدلی پویا مبتنی بر ساختار زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه تهیه گردید. در ادامه ت

رفته در  ارهای بکهای عملیاتی مختلف بر روی عملکرد آن مطابق با سناریوهای طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. متغیر

س از های مختلف شرکت، شناسایی و پوابق موجود و همچنین مصاحبه با خبرگان و مدیران بخشمدل بر اساس مطالعه س

سازی مورد بیهانجام شد. در پایان نتایج حاصل از شVensim افزار  سازی با استفاده از نرمتهیه مدل نهایی، فرآیند شبیه

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 سازی. های سیستم، مدلزنجیره تامین، پویایی های کلیدی:واژه

 

 

 

 



 

The First National Conference of 
The Iranian System Dynamics Society 

 

 

 یکنفرانس مل نیاول  

 اهسامانه یاشناسیپو یرانیاانجمن 

 

57 

 

 

 هاشناسی سامانهولیت انجمن پویاهای کشور؛ مسئترویج نگرش سیستمی به چالش

 

 *قاسم مختاری

 g.mokhtari@qom.ac.irگروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم،  آدرس پست الکترونیک 

 

  

 چکیده

ا این بدر حال بدتر شدن هستند. مواجهه صحیح خی از آنها به سرعت های بسیاری رو به رو است که برایران با چالش

ها به عنوان ها، نیازمند آگاهی، شجاعت و پذیرش اجتماعی برای راه حلهای دشوار است. انجمن پویاشناسی سامانهچالش

 خی بر عهدهی تارینهادی نزدیک به جامعه دانشگاهی و به عنوان نهادی که مجهز به ابزارهای تفکر سیستمی است، مسئولیت

 وردی، مسئلهکند و به عنوان نمونه مدارد. این مقاله، ضمن تبیین این فرصت و مسئولیت تاریخی، اهدافی را پیشنهاد می

دهد. هدف از این مطالعه موردی، تبیین لزوم مواجهه سیستمی با های بازنشستگی را مورد بررسی اجمالی قرار میصندوق

دهد که چگونه وان مشتی نمونه خروار، نشان میای بازنشستگی به عنهای پیش روی کشور است. وضعیت صندوقهچالش

ه را به فاجع گذاران، دولت، و مردم، در یک همکاری جمعی و معیوب، ساختاری ایجاد کنند که آسایش امروزممکن است قانون

 دهد. فردا ترجیح می

 هامن پویاشناسی سامانهها، انجبرچالشهای بازنشستگی، اتفکر سیستمی، صندوق های کلیدی:واژه
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 Modeling Assistance Workshop (MAW)""کارگاه کمک به مدلسازی

 
 2، دکتر علی حاجی غالم سریزدی1 دکتر نسیم صابونچی

 دانشگاه ایالتی نیویورک استادیار دانشکده علوم سیستم ها و مهندسی صنایع، 1

 سدکتری مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه تربیت مدر 2

 

 معرفی
ازی ه مدلسکارگاه کمک به مدلسازی با هدف آموزش و کمک به حل مسائل و مشکالت پژوهشگران و دانشجویان در زمین

ها سازماندهی شده ها توسط خانم صابونچی و آقای سریزدی در اولین کنفرانس ملی پویاشناسی سامانهپویاشناسی سامانه

هایی که پاسخ به سواالت مشخص مرتبط با مدل و( one-on-one coaching)گری فردی است. این کارگاه به منظور مربی

ها ی سامانههایی که در منابع پویاشناستوسط  پژوهشگران و دانشجویان در حال مطالعه یا توسعه آن هستند یا سایر مدل

های مختلف مدلسازی گامه تواند دربرگیرندباشد. سواالت میوجود دارد و همچنین نرم افزارهای مختلف مدلسازی می

 وجی، طراحی تبارسن)ساختاردهی به مسئله، تدوین فرضیه پویا، تدوین مدل و ترسیم نمودارهای علت و معلولی و جریان، اع

 ها( باشد.تحلیل سیاست
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 کنفرانسگزارش تصویری 
 

  

 

 
 

 

 

 

آغاز کنفرانس با سرود جمهوری 

المی ایراناس  

 سالن دکتر مشایخی

 سالن دکتر مشایخی
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 کارگاه تفکر سیستمی، چرایی و چیستی

کارگاه تعریف مسئله در پویا شناسی 

 سامانه  ها

ها کارگاه ایجاد مدل های پویاشناسی سامانه

 در نرم افزار ونسیم
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 اعضای پانل

 ارائه مقاله 

 سخنرانی دکتر مشایخی در روز دوم
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لهارائه مقا  

 اعضای پانل

پانل حاضرین در   
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 کارگاه کمک به مدلسازی

 کارگاه کمک به مدلسازی

حاضرین در کارگاه کمک به 

 مدلسازی
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کنفرانسعکس یادگاری در پایان   

دکتر محمدرضا حمیدی زاده در 

 حال امضای گواهی ها


