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Abstract 
The purpose of paper is presentating a conceptual model of the IOT based 
online monitoring system to improve The Pharmaceutical distribution 
system, using the agent-based modeling approach. First, by reviewing the 
research literature and interviewing industry experts, the basic concepts are 
extracted and using the grounded-theory method, the conceptual grounded 
theory model is compiled; finally, using the obtained model and performing 
the agent-based modeling steps, the conceptual model of the agent based is 
extracted. Based on the findings, data quality, information and 
communication technology infrastructure, automatic measurement and 
evaluation, and automatic action and evaluation are among the factors 
affecting the IoT based online monitoring system. Also, the agents of the 
organization, customers, suppliers, governance and information technology 
infrastructure, interact with each other and with the environment. Based on 
the results, the IoT based online monitoring system is an effective way to 
improve processes, and decision makers can make smarter decisions with 
this approach. 
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بهبود نظام  یبرخط، برا شیپا ستمیس انیعامل بن یمدل مفهوم

 دارو عیتوز

 

   یقیکنگرلوحق نیرام
 یفناور ،یاطالعات، گروه صنعت یفناور تیریمد یدکتر یدانشجو

  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز  ،یاطالعات و تکنولوژ

 .رانیتهران، ا
  

 

  یاشلق یعباس طلوع
دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم و تحق ،یصنعت تیریاستادگروه مد

 .رانیتهران، ا  ،یاسالم
  

 محمدرضا معتدل 
واحد تهران   ،یاطالعات و تکنولوژ یفناور ،یصنعت ارگروهیاستاد

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز
  

 چکیده
ء، برای بهبود نظام توزیع   مفهومی سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا از این پژوهش، ارائه مدل هدف
 گان  خبرباشد. ابتدا با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با   بنیان می  سازی عامل  با استفاده از رویکرد مدل  دارو،

نهایت با استفاده   وین شده و درتد مفهومی  مدل  داده بنیاد،    صنعت، مفاهیم اولیه استخراج و با استفاده از روش
بنیان استخراج شده است. بر   مفهومی عامل  بنیان، مدل   سازی عامل  از مدل بدست آمده و انجام مراحل مدل

ها، زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام    ها، کیفیت داده  اساس یافته
باشند. همچنین   ء می  موثر بر سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیاعوامل  و ارزیابی خودکار، از

گذار و ناظر، و زیر ساخت فناوری اطالعات، با   ها، نهادهای قانون   کننده  مشتریان، تامین  های سازمان،  عامل
ء، روش   یایکدیگر و با محیط در تعامل هستند. بر اساس نتایج، سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اش

های   تصمیم توانند با این رویکرد،  گیران می  است؛ و تصمیم موثری برای دستیابی به بهبود فرآیندها
 تری را اتخاذ نمایند.   هوشمندانه

نظام  ،یمدل مفهوم ء،  ایاش نترنتیبرخط، ا شیپا ستمیس ان،یبن  عامل یساز  مدل ها: کلیدواژه

   .ییمحصوالت دارو عیتوز
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 مقدمه
میزان  توان به مواردی مانند  مواجه است؛ که می هایی چالش با ایران   در داروسازی صنعت

و کوتاه کردن فاصله زمانی بین تولید تا  های مختلف  مناسب داروها در استانناتوزیع 

 . اشاره نمودمصرف دارو 

 های  مکان ، دربه میزان مناسبدارو را با کیفیتی قابل قبول،  باید ،دارو توزیعزنجیره 

به نحوی که با  ؛به مشتریان تحویل دهد و با قیمت مصوب، ترین زمان،  درکوتاه ،مناسب

ماموریت اصلی . ایجاد ارزش نمایدسالمت سازگار بوده و برای ذینفعان نیز  نظاماهداف 

اردکنندگان و نگهداری و توزیع و و نداروها از تولیدکنندگا تامین های پخش،  شرکت

 ، در بسیاری از مواقع نیاز مشتریان. باشد سازی نیازهای بیماران می  برآوردهها جهت  آن

های   در این شرایط شرکت. را پیش بینی نمود  توان آن   وبه آسانی نمیبسیار متغیر بوده 

جهت  ،وظیفه نگهداری مقادیر زیادی موجودی ،پخش، با نگهداری و انبار کردن داروها

ضرورت افزایش موجودی در  بنابراین اند؛  ی نشده را بر عهده گرفتهبین مقابله با تقاضای پیش

های دیگری  ان دارو با چالشگکنند توزیع دهند.  ها و مراکز درمانی را کاهش می  داروخانه

و  1های توزیع خوب  شیوهبا توجه به وجود الزامات قانونی درخصوص . نیز روبرو هستند

با . بایست شرایط خاص انبارش و توزیع داروها رعایت شود می ،2خوب انبارشهای   شیوه

توان پی برد که تا چه اندازه این فرآیند به مدیریت  توجه به تعداد زیاد اقالم دارویی می

های  های مختلفی مانند هزینه های پخش دارو، با هزینه شرکت .دقیق و کارا نیازمند است

 راکد ماندنو  ها  ها، منقضی شدن تاریخ داروانبارداری، حمل و نقل، آسیب دیدن دارو

ها نیز دشوارتر شده  با نزدیک شدن تاریخ مصرف داروها، فروش آن. سرمایه روبرو هستند

در نتیجه این ؛ ها تمایلی به پذیرش داروهای تاریخ نزدیک ندارند ها و بیمارستان و داروخانه

های از بین رفتن  نظر گرفته تا با هزینهبایست تاریخ مصرف داروها را نیز در  ها، می  شرکت

 (.1۹۳۱)بابازاده و همکاران،  مواجه نشوند داروها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Good distribution on practices (GDP) 

2. Good storage practices (GSP) 
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تواند   بنیان، می  سازی عامل  گیری از مدل  بهره با توجه به پیچیدگی نظام توزیع دارو،

تواند به  ، هر عامل میپویابر خالف سیستم  ،شبیه سازی عامل بنیان در د.گشا باش  بسیار راه

این عمل ممکن . ها را انتخاب نماید طور مجزا و مستقل، عمل متقابل خود با دیگر عامل

بنابراین  .باشد   متفاوت ؛دارد  است با رفتار عاملی که مقادیر درونی کامالً مشابهی

را می توان با تقریب خوبی در این  ؛وجود دارد پخش دارو،  هایی که در سیستم پیچیدگی

قوانین ساده    از   استفاده   توان با  سازی عامل بنیان می  در مدل د.سازی کر شبیه ،نوع مدل

های پیچیده کسب وکار را توصیف کرد. در صنعت پخش دارو، با   گیری، پدیده  تصمیم

سازی   مدل ؛ها بطور مداوم درحال تغییر است  توجه به اینکه محیط و قوانین رفتاری عامل

واند تغییرات در سطح کل سیستم را پس از تغییرات محیطی و تغییرات ت  بنیان، می  عامل

نت  بنیان، مانند   نویسی عامل  های برنامه  سازی و با استفاده از زبان  ها، مدل  رفتاری عامل

سازی و تحلیل حساسیت نماید. با استفاده از نتایج تحلیل   ، شبیه2انی الجیکو  1لوگو

برای دستیابی به اهداف، اتخاذ نماید.  را تواند بهترین تصمیم  می  حساسیت، سازمان

هایی است     سازی سامانه  برای مدل ،بنیان، رویکرد و پارادایم نسبتا جدیدی   سازی عامل  مدل

اند. علوم مهندسی و مدیریت بطور   که از عوامل مستقل، ولی در تعامل با هم تشکیل شده

 ، سازی دنیای واقعی هستند ها، به دنبال مدل  مدیریت پدیدهمشترک برای توصیف، درک و 

های   پدیده های دنیای طبیعی و علوم مدیریت، سامانه با این تفاوت که علوم مهندسی،

 (.1۳۳۱، ۹و اکستل  نمایند )اپشتین میسازی   انسانی را مدل

و از حالت ثبات  تر از دنیای واقعی هستند  تر و پیچیده  های بشری بسیار پویا  سامانه

برخوردار نیستند. همین امر موجب پیچیدگی و عدم قطعیت هرچه بیشتر مسائل انسانی 

ی نظیر عوامل کلیدی، گیری در خصوص این گونه مسائل باید موارد  شود. برای تصمیم  می

شوند )بنا    قوانین رفتاری عوامل، نحوه تعامل عوامل با یکدیگر و با محیط در نظر گرفته

های عامل بنیان، عملیات و تعامالت میان عوامل مختلف   که مدل  (. با توجه به این4،2۰۰2بو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Netlogo 

2. Anylogic 

3. Epstein, J. & Axtell, R. 

4. Bonabeau, E. 
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کنند؛ در این پژوهش، این رویکرد برای   درون سیستم را هم زمان بررسی و شبیه سازی می

 (. 1۹۳۱، بهبود سیستم و فرایندهای آن مورد توجه قرار گرفته است )روشنی

 بنیان سیستم پایش برخط مبتنی بر  مدل مفهومی عامل هدف اصلی این پژوهش، ارائه

سازی   با استفاده از رویکرد مدل  ،ء، برای بهبود نظام توزیع محصوالت دارویی  اینترنت اشیا

ارائه  که پاسخ مناسبی به پرسش زیر. در این پژوهش، تالش شده است باشد  بنیان می  عامل

 شود.

، برای ء   بنیان سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا  چگونه مدل مفهومی عامل 

های اطالعاتی الزم برای   ساخت  ای که زیر  به گونه ،شود  بهبود نظام توزیع دارو، تدوین می

  ای را فراهم آورد؟  سازی ریاضی و رایانه  مدل

بحث و  ها،  ، یافته  هش، روشپژو  در شش بخش اصلی مقدمه، پیشینه   این پژوهش،

 گیری و منابع، ارائه شده است.  نتیجه

 پیشینه پژوهش

، ء  سیستم پایش برخط، اینترنت اشیا ادبیات پژوهش، شامل پژوهش از دو قسمت   پیشینه

مدل سازی عامل بنیان،  مرتبط و داخلی و خارجی پیشینو مطالعات  ،بهبود نظام توزیع

 . تشکیل شده است   سازی،  اجزای آن و مراحل انجام مدل

 ء و بهبود نظام توزیع   سیستم پایش برخط، اینترنت اشیا پیشینهمروری بر 

ء و   های انجام شده در ارتباط با سیستم پایش برخط، بهبود نظام توزیع، اینترنت اشیا  پژوهش

مورد بررسی قرار گرفته و در   قاالت داخلی و خارجی،ترکیبی از آنها با توجه به م

 بندی شده است.  دسته ،جهانهای انجام شده در ایران و   با عنوان پژوهش ،(1)جدول

ای از فرایندهای توزیعی است که   سیستم پایش برخط، یک فرایند یا مجموعهیک 

 .برنامه کاربردی استتفسیر پویای اطالعات مربوط به یک   وظیفه آنها جمع آوری و

گرها، سنجش، تفسیر   سازی حس  ، فعالگر  حسفعالیتهای پایش که شامل راه اندازی 

های اصلی سیستم پایش برخط، که   فعالیت و  ( 1شکل)در ؛ باشند  رویداد و انجام اقدام می
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ارائه  (2شکل)در  ،باشند  واکنش مناسب یا اقدام می   و   تفسیر   آوری اطالعات،  شامل جمع

 شده است. 

 
 (0،0۹۹۱)شرودر. فعالیتهای پایش0شکل

 

 
 (0۹۹۱. فعالیتهای اصلی سیستم پایش برخط )شرودر،7شکل

های مرتبط بررسی شده در ایران و جهان، ارائه شده   ای از پژوهش  ، خالصه  (1)ولجددر 

عنوان نمود که توان   های صورت گرفته در مورد پیشینه پژوهش، می  است. بر اساس بررسی

مدلی برای پایش برخط، جهت بهبود نظام توزیع و پخش محصوالت دارویی   پژوهشی که

ء، ارائه کرده باشد یافت نشد. در مطالعات پیشین، پایش برخط در   با استفاده از اینترنت اشیا

، های تولید  های مختلفی مانند پایش برخط سالمت بیمار و عالئم حیاتی آن، فرایند  حوزه

پایش برخط فشارهای وارده بر نقاط مختلف ساختمان، تشخیص خطا، کشف آتش سوزی 

پایش انرژی شبکه قدرت، کنترل سرقت   ها، ترافیک اینترنت، منابع تجدید پذیر،  در جنگل

های هوا،   های آب و فاضالب، پایش برخط آالینده  های زمینی، کیفیت آب و سیستم  کابل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schroeder, B. 
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ها در   ها و فرایند  ، مواد دارویی، پایش تجهیزات، سیستمسایبریو پایش رویدادهای امنیتی 

ای و افت خطوط انتقال قدرت مورد استفاده قرار گرفته است. در هیچ   هسته های  نیروگاه

های پیشین، پایش برخط فرایندها یا سیستم ها مورد توجه قرار نگرفته   یک از پژوهش

است. برای بهبود نظام توزیع دارو    شده   داختهو بیشتر به محصوالت و خدمات، پر ؛است

های مختلف بهره   ها و محدودیت   عملیاتی، با تابع هدف  های پژوهش  نیز، عمدتا از مدل

گرفته شده است. در پژوهش حاضر، بهبود نظام توزیع محصوالت دارویی، با استفاده از 

 در کانونبنیان،   سازی عامل  ه از مدلء، با استفاد  سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا

 توجه قرار گرفته است.

 ای(  )مطالعات کتابخانهو جهان  های انجام شده در ایران  . پژوهش0جدول

 اهم موضوعات مورد مطالعه پژوهشگر/پژوهشگران سال

 بهبود نظام توزیعدسته بندی پژوهش : 

 وند و جهان بخشدینار 1۹۳۰

بندی، تعیین عوامل موثر     میزان مصرف دارو در نظام سهمیهبررسی عوامل موثر در 
در میزان فروش دارو در هر استان شامل جمعیت، تعداد مطب، تعداد تخت 

بیمارستانی و تعداد داروخانه در آن استان، تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل 

 1پراکندگی

 توکلی مقدم و همکاران 1۹۳۳

هدف، برای پیدا کردن مسیرهای کوتاه با کمترین هزینه و طراحی مدلی با دو تابع 

دهی به مشتریان، قبل از رسیدن سایر رقبا برای کسب بیشترین نقدینگی، بر   سرویس

اساس روش ابتکاری شبیه سازی تبرید و با ترکیب الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم 

 2افزار لینگو

 کاظمی و همکاران 1۹۳۹
های مربوط به   های زنجیره تامین و به حداقل رساندن هزینه  هزینهکمینه کردن کل 

 انبارهای توزیع با استفاده از مدلی دو هدفه، برای مسئله تولید و توزیع یکپارچه

 خلیل زاده و همکاران 1۹۳۹
بینی فروش شرکتهای توزیع دارو، استفاده   ارائه یک روش جدید و دقیق برای پیش

 یدی و تست مدل در شرکت پخش هجرتکه های عصبی هیبرو شب  ۹از مدل آریما

1۹۳۱ 
وند و یوسف   عزیزی

 همکاران

تعیین نقش مدیریت ریسک بر کارایی شرکتهای توزیع دارو با استفاده از روش 

با   ها،  و مدل تحلیل پوششی داده 4تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن

 1اس  اس   پی  استفاده از نرم افزار اس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Variance 

2. Lingo 

3. Arima 

4. FMEA 
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 اهم موضوعات مورد مطالعه پژوهشگر/پژوهشگران سال

1۹۳۱ 
جویبان نادیلویی و 

 همکاران

ای و چند محصولی که در آن تصمیمات    توسعه مدلی برای زنجیره تامین چند دوره

 نقل بهینه شوند.  و  تاکتیکی و زمانهای حمل استراتژیک و

 )ادامه(بهبود نظام توزیعدسته بندی پژوهش : 

 بهرامی و همکاران 1۹۳۱
کننده و چندین فروشنده،   چند کاالیی با یک تامینمطالعه زنجیره تامین دو سطحی 

 های زنجیره تامین  با هدف حداقل کردن کل هزینه

 عابدینی و همکاران 1۹۳۳
شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تامین و توزیع صنعت 

 دارو در کشور، استفاده از مقایسات زوجی عوامل، با دی متیل

1۹۳۳ 
 دهرشیداحمدی 

 و عبداله زاده مقدم

های حمل و نقل   توزیع با انبارهای میانی و سیستم-ارائه مدل ریاضی یکپارچه تولید

ای برای کاالهای فسادپذیر و حل آن با الگوریتم   متنوع در زنجیره تامین چند دوره
 ای  ژنتیک رتبه

 جنتیان و همکاران 1۹۳۳

میزان  و محلی و اصلی کنندگان   توزیع های  مکان تعیین دارو، توزیع شبکه مدل ارائه

 اثرات کردن  حداقل ها،    هزینه کردن  حداقل هدف تابع سه قسمت با هر به مواد جریان

 اجتماعی مفید کردن اثرات حداکثر و محیطی زیست مخرب

 دسته بندی پژوهش : سیستم پایش برخط

 محمدی و همکاران 1۹۳1
ها    ها و فشارهای وارده بر ساختمان   درنگ برای تعیین میزان لرزش  طراحی سیستم بال

 گرهای کشش و فشار سنج   سیم، استفاده از حس  گر بی  های حس  با استفاده از شبکه

 پور و محمدی  جواد 1۹۳۹
ه از گیری ضربان قلب و تنفس با استفاد  پیشنهاد یک سامانه بهبود یافته برای اندازه

 سیم   گر شتاب سه محوری به صورت بی  حس

 ربیعی و همکاران 1۹۳۹
ارائه یک روش پایش برخط برای تشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ از طریق 

 تشکیل مکان هندسی ولتاژ، جریان با مقایسه نمودار مکان هندسی ترانسفورماتور 

 نیا و همکاران  سپهر 1۹۳۱
های محیط زیستی در حوزه آب و   برخط برای پایش آالینده  ارائه سیستم پایش

 های پایش   شناسایی عوامل موثر بر اعتبار داده  پساب،

 فاضلی و همکاران 1۹۳۱

ها و تجهیزات نیروگاه شامل تشخیص   ها، سیستم  بررسی پایش برخط وضعیت فرایند

های   های فرایند در نیروگاه  سیگنال عادی از طریق بررسی  و شناسایی موارد غیر
 ای فعال  هسته

 ء و کاربردهای آن  دسته بندی پژوهش : اینترنت اشیا

 نظر و همکاران 1۹۳۱
و اجزای آن، نحوه انتخاب فرکانس مورد استفاده برای 2شناسه  معرفی فناوری رادیو

 مدیریت انبارکاربردهای مختلف و بررسی کاربردهای مختلف رادیو شناسه، در 

همتا، ردیابی   به   های همتا   که تحت پشتیبانی شبکه ،1اس  تی  وی  آر  ارائه روش دی رحیمی و همکاران 1۹۳۱

                                                                                                                                        
1. SPSS 

1. RFID 
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 اهم موضوعات مورد مطالعه پژوهشگر/پژوهشگران سال

 سازد.   شناسه را امکان پذیر می بالدرنگ وسایل نقلیه دارای برچسب رادیو

 اسمی و شاه بهرامی 1۹۳۱
ء و   ارائه معماری و بررسی استانداردهای اینترنت اشیا  ها،  تعریف، بررسی کاربرد

 بحث و بررسی در مورد میان افزارهای آن 

 جمالی و همکاران 1۹۳۳

ء در زنجیره تامین لوازم خانگی و تاثیر   ارتباط میان شاخصهای کاربردی اینترنت اشیا

سی قرار گرفته و به برنامه ریزی و خودکار های تامین مورد برر  و نقش آن بر زنجیره

سازی فرایندها، بهینه سازی عملیات، بهبود خدمات و افزایش بازگشت سرمایه برای 

 رقابت پذیری توصیه شده است. 

 میر محمدی و بهادر 1۹۳۳
ها و بهینه کردن ترافیک   ء در جاده  سازی اینترنت اشیا  طراحی الگوی بومی برای پیاده

 هوشمند شدن آنها،  با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیادبا 

 برادران و همکاران 1۹۳۳
ارایه شش سناریو برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت 

 ء  اشیا  

 دسته بندی پژوهش: سیستم پایش برخط

 پایشبررسی مفهوم پایش برخط و  بررسی رویکردهای  2شرودر 1۳۳۱

 و همکاران۹باهونگ 2۰12
خط پست فرعی هوشمند،   در سیستم پایش بر ۱1۳۱۰سی  ای  کاربرد استاندارد آی

شامل بررسی کارکردها و الزامات عملکرد سیستم پایش برخط و ایجاد مدل 

 کارکردی و مدل رابط پایش برخط مبتنی بر آن

 و همکاران4جیوئوزا 2۰14
دقیق خطاهای عملکرد و ارائه ساختار نرم افزاری برای ارائه سیستمی برای شناسایی 

 های کاربردی موازی و سالمت سیستم   عملکرد برنامه سیستم پیشنهادی، برای بررسی

 ۱ایشاباکی و کایجج 2۰1۱

برای برچسب زدن   العاده باال،  شناسه با فرکانس فوق  های رادیو    استفاده از برچسب

ارائه یک معماری برای سیستم پایش و مدیریت  روی داروها برای پایش آنها،

 داروها

 و همکاران۱ایمک 2۰1۱
کاوی در قالب   های داده  پیشنهاد یک چارچوب پایش عیب، بر اساس تکنیک

 تعمیر مبتنی بر انرژی، جهت بهبود کارایی منابع  و    نگهداری

 ء و کاربردهای آن  دسته بندی پژوهش: اینترنت اشیا
 ء  ها، معماری و چالشهای اینترنت اشیا  ارائه تعریف، خصوصیات، کاربرد ۱سونیل پاتل کیور و 2۰1۱

                                                                                                                                        
2. DRVTS 

3. Schroeder, B. 
4. Baohong, G. et al. 
1. Gioiosa, R. et al. 

5  .  Ishabakaki, P. & Kaijage, S. 

3. Emec, S. et al. 

4. Patel, K. & Patel, S. 
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 اهم موضوعات مورد مطالعه پژوهشگر/پژوهشگران سال

 و همکاران 1لی 2۰1۱
ء برای بیماران قلبی، شناسایی سه   ارائه معماری سیستم پایش مبتنی بر اینترنت اشیا

 ء  های کاربردی اینترنت اشیا  الیه معماری عمومی برای برنامه

 کارانو هم 2نوایال 2۰1۱
ء، برای   طراحی و پیاده سازی یک سیستم پایش هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا

 ها در پایگاه داده ابری  آالت تولیدی و ذخیره داده  پایش عملکرد ماشین

 و همکاران۹شارما 2۰1۱
ها با استفاده از اینترنت   سوزی جنگل   ارائه یک سیستم پایش برخط برای کشف آتش

 ء با استفاده از آردوینو  ارائه معماری سیستم پایه اینترنت اشیا ء،  اشیا

2۰1۱ 
 4ژیان

 

طراحی یک سیستم پایش برخط مبتنی بر رایانش ابری، به منظور توسعه یک سیستم 

 ء  پایش برخط مناسب برای اینترنت اشیا

 ۱پاالوی و اسمروتی 2۰1۱
های فعلی مورد   ها و فناوری  پروتکلء،   های مختلف اینترنت اشیا  مروری بر معماری

 ء  استفاده در اینترنت اشیا

 و همکاران ۱دین 2۰2۰
ها در پنج   بندی داده  ها و طبقه  ء، کاربرد  چالشها در اینترنت اشیا   ها و  مدیریت داده

 گروه

 و همکاران ۱ابوباکار 2۰21
ء کم قدرت و طبقه بندی   اشیا  هایی برای مدیریت شبکه های اینترنت   حل   پیشنهاد راه

 ها و مشخص کردن چالشها  حل   راه

 دسته بندی پژوهش : بهبود نظام توزیع
 ۳چین    تجزیه و تحلیل تامین مالی زنجیره تامین و فناوری بالک ۳لیمیی و یون وانگ 2۰21

 سازی عامل بنیان:  مروری بر مدل

های موجود در سیستم و نحوه رفتار آنها   عاملبنیان، تمرکز بر روی   سازی عامل  در شبیه

تک آنها ها و رفتار تک  از پایین به باال با شناسایی عامل  سازی در این روش،  است. لذا مدل

کنند و آن   گیرد. در این روش برای توصیف تعامل، عوامل را به هم متصل می  میصورت 

کلی سیستم، برآیند رفتار تعداد دهند. در این صورت رفتار   را در یک محیط قرار می

 (.1۹۳۳)صالح نیا و موسوی، ها است   زیادی از رفتارهای فردی عامل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Li, C. 

6. Novilla, S. et al. 

7. Sharma, A. et al. 

8. Xian, K. 

1. Pallavi, S. & Smruti, R. 

2. Diene, B. et al. 

3. Aboubakar, M. et al. 

4. Wang, L. & Wang, Y. 

5. Block Chain 
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گر   هایی که پژوهش  بنیان را در حوزه  سازی عامل  گیلبرت و سایر پژوهشگران، مدل
و برهم کنش عوامل با یکدیگر  ،به دنبال بررسی الگوهای رفتاری درسطح خرد و کنش

 (.1۹۳۱) ابوالفتحی و همکاران،دانند   خطی، مناسب می  های پیچیده و غیر  و محیط ؛است

 اجزای یک مدل عامل بنیان: 
ها و محیط تشکیل   های بین عامل  ها، محیط و تعامل  بنیان، از سه قسمت عامل  یک مدل عامل

 در ادامه، توضیح مختصری از آنها ارائه شده است.  ، کهشده است

 گیرند  مستقل نظیر نرم افزار، الگو، افراد و غیره را، عامل در نظر میهرگونه جزء  :0عامل

ء یا نهادی خود   شخص، موجود، شی   بر تعریفی دیگر، عامل،    بنا (.1۹۳1)صادقی،
بنیان   ها، اقدامات و اهداف خاص است. یک عامل در محیط عامل  مختار)متمایز( با ویژگی

مانند خودروها، افراد، محصوالت، سازمانها و  .محیط باشد  در ء مختلفی  تواند نماینده اشیا  می

 .(1۹۳۳ موسوی، و غیره )صالح نیا
( ۹)شکلهای مختلفی هستند، که تعدادی از این ویژگیها، در   ها دارای ویژگی  عامل

 است.   ارائه شده

 
 (711۱7. ویژگیهای یک عامل )نورث ومکال،8شکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Agent 
1. North & Macal 
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در آن بر هم کنش دارند. محیط، شامل تمام اجزای  چشم اندازی است که عوامل 1:محیط

ای یا مستخرج از   تواند هندسی، شبکه  و می ؛ها است  سازی شده به استثنای عامل     سیستم شبیه

 های واقعی باشد.   داده

ها و نیز میان عامل و محیط است. این   العمل میان عاملشامل عمل و عکس: ها  تعامل

ها   ها نیست. تعامل  هستند و لذا رفتار کلی، برابر با مجموع رفتار همه عاملخطی   ها غیر  تعامل

توانند وضعیت   ها می  ها، عامل  نتیجه این تعامل  گیرند. در  از طریق تبادل اطالعات شکل می

 خود را به روز کنند یا اقدامات خاصی انجام دهند. 

 سازی عامل بنیان  مراحل انجام مدل

های متوالی زیر   بنیان عموما )و نه لزوما(، طی گام   های عامل  نی بر مدلهای مبت  پژوهش

 شود.  انجام می

 ه پژوهشئلتعریف مس -1

 تعیین عناصر سازنده -2

 راستی آزمایی  ساخت مدل، اجرا و -۹

 های مدل  تحلیل خروجی-4

 اعتبار سنجی -۱

 ها  دهی و انتشار یافته  گزارش-۱

 (.1۹۳۳و موسوی،  )صالح نیاتکرار مدل   -۱

بندی   بنیان و جمع  سازی عامل  های مدل  با بررسی نظرات مختلف در خصوص گام

بنیان برای پژوهش مورد نظر   سازی عامل  های پژوهشگر، مراحل مدل  آنها، و همچنین یافته

 بخش دوم در این پژوهش، تمرکز بر بخش اول و ارائه نمود. (4شکل)توان در قالب   را  می

 باشد.  های اول و دوم، می  گام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Environment 
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)ابوالفتحی و  بنیان سیستم پایش برخط نظام توزیع دارو. مراحل مدل سازی عامل 0شکل

های   ( و یافته08۹۱، )مهرگان و همکاران،  (08۹2(، )اسکویی و همکاران، 08۹2همکاران،

 گر  پژوهش
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 روش

اینکه هدف اصلی پژوهش، بهبود نظام پخش دارو، با ارائه مدل سیستم پایش  به  با توجه

توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف، در   می؛ باشد  ء می  برخط، مبتنی بر اینترنت اشیا

های کاربردی است. از طرفی در این پژوهش نیاز به گردآوری نظرات و   حیطه پژوهش

خصوص موضوع مورد نظر است؛ که از این حیث  ته درهای افراد و محققان گذش  دیدگاه

 ای و میدانی است.  ها و اطالعات مورد نیاز، کتابخانه  گردآوری داده  روش

های   با استفاده از تحلیل گر در پی آن است که    از آنجا که در این پژوهش، پژوهش

ری، نتایج بدست کیفی به شناخت کامل ابعاد مسئله بپردازد؛ و پس از آن در پژوهش دیگ

آمده از مرحله تحلیل کیفی را به یک مدل ریاضی تبدیل نماید؛ بنابراین رویکرد این 

سازی عامل بنیان شامل سه   که روش مدل  پژوهش از نوع ترکیبی است.  با توجه به این

 تواند در این پژوهش    ای است؛ بنابراین می  های مفهومی، ریاضی و رایانه  مرحله تدوین مدل

 مورد استفاده قرار گیرد.

 .شدا   راج در این پژوهش کیفی آن مرحلهبنیان، فقط    سازی عامل  از مراحل مدل

های پژوهش   همچنین روش این پژوهش، طبق تقسیم بندی واکر، از نوع روش 

  باشد.  ریاضی می-تحلیلی، زیر گروه پژوهش تحلیلی

سازی مفهومی، که در اصل ماهیت   مدلآوری اطالعات مورد نیاز برای   برای جمع

گیری به روش گلوله برفی استفاده شد. در این روش به طور همزمان   از نمونه ؛کیفی دارد

های   های بعدی با توجه به تحلیل داده  ها، گردآوری و تحلیل شدند و انتخاب نمونه  داده

محیط و  اولیه، عوامل،  های  گیری  گردآوری شده پیشین انجام شد. با استفاده از نمونه

ها به منظور عمق و غنا بخشیدن به این   گیری  و سایر نمونه ؛های آنها شکل گرفت  تعامل

های جمع آوری شده و تحلیل آنها مشخص   توسط داده ،ها انجام شد. حجم نمونه  مقوله

اشباع ها ادامه یافت تا   گیری بدون هیچ محدودیتی در تعداد مشارکت کننده  شد. نمونه

جدید نتوانست اطالعات  های  نظری حاصل شد. اشباع نظری زمانی حاصل شد که نمونه
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تری در مورد موضوع پژوهش ارائه دهد. در پژوهش حاضر با انجام هشت مصاحبه،   تازه

 اشباع نظری حاصل شد.

 پژوهش نظری مبانی بررسی برای ای کتابخانه همطالع روش از پژوهش، این  در

فرایند پخش  شناسایی برای نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت همچنین. شد استفاده

بررسی  های پژوهش، از روش مؤلفه همچنینو بین آنها  تعامل و محیط ها،  عاملدارو، 

 های  حوزه مسلط به متخصصان و خبرگان باهای نیمه ساختار یافته،   مصاحبه مستندات و

دارو، اینترنت اشیاء و پایش برخط، به صورت حضوری و مجازی )واتساپ(،  صنعت پخش

های پخش، تولید کنندگان   شوندگان از بین مدیران شرکت  شد. مصاحبهبهره گرفته 

داران، مشاوران و ارزیابان صنعت پخش دارو، انتخاب شدند.   محصوالت دارویی، داروخانه

سال بودند. آنها همچنین دارای  ۱۹تا  ۹۳سنی ها شامل شش مرد و دو زن در محدوده   آن

سال سابقه کار و مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری بودند. در نهایت  2۳تا  12

  مند، صورت گرفت.  ، رویکرد نظام1ها با استفاده از روش داده بنیاد  بندی مصاحبه  جمع

ه نفر ها، پس از طراحی چارچوب مصاحبه، از س  برای بررسی روایی مصاحبه

متخصص وخبره در زمینه پژوهش، نظر خواهی و تغییرات الزم مطابق نظرات آنها اعمال 

شد. با توجه به اینکه مصاحبه به صورت باز انجام گرفت، در طول مصاحبه سواالت دیگری 

کرد به چارچوب مصاحبه اضافه شد. در   که به روشن شدن بیشتر ابعاد پژوهش کمک می

است بدانیم که در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست ارزیابی پایایی، مهم 

 آیند.  می

ها   های باز دریافت شد، سپس پاسخ  در مصاحبه، نظرات افراد از طریق پرسش

ها در این پژوهش، از روش توافق   یادداشت و کدگذاری شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه

که برای محاسبه پایایی، از یک همکار موضوعی دوکدگذار، استفاده شد. بدین صورت 

های الزم و استاندارد شده برای کدگذاری   ها و تکنیک  پژوهش استفاده شد وآموزش

گر به همراه همکار پژوهش سه مصاحبه به   ها به وی انتقال داده شد. سپس پژوهش  مصاحبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grounded theory 
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کدگذار)شاخص صورت تصادفی، انتخاب و کدگذاری نمودند. در نهایت پایایی بین دو 

رود مطابق رابطه زیر محاسبه   تکرار پذیری( که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

 شد.

درصدپایایی بین بازآزمون= 
تعداد توافقات 2

تعداد کل کدها 
 *1۰۰٪ 

درصدپایایی بین بازآزمون= 
114

1۱۳
 *1۰۰٪ =1۱/۱2٪ 

بدست آمد که بزرگتر  ٪1۱/۱2مطابق محاسبه فوق، درصد پایایی بین بازآزمون 

 باشد، بنابراین پایایی مورد تایید است.   می ٪۱۰از

تواند   ء، می  با توجه به پیشینه پژوهش، متغیر مستقل پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا

 .بر روی متغیر وابسته سیستم توزیع و پخش محصوالت دارویی تاثیرگذار باشد

ها، زیرساخت   چهار عامل کیفیت داده برای عملکرد اثربخش سیستم پایش برخط،

فناوری اطالعات و ارتباطات، سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار 

 موثرند. 

های موثر مختلفی هستند. مدل مفهومی، حاصل   هر یک از عوامل نیز دارای شاخص

 ارائه شده است.( ۱شکل ) از پیشینه پژوهش، در  
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(، )اسمی و شاه 08۹7. مدل مفهومی حاصل از پیشینه پژوهش)سیدی و همکاران ،۱شکل

 های پژوهشگر(  ( و یافته08۹6(، )رحیمی و همکاران، 08۹2(، )قیصری و طاهر،08۹2بهرامی،
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ارچوب های مختلفی انجام شد. ابتدا چه  گام  برای تدوین مدل مفهومی داده بنیاد پژوهش،

آوری شد. با   های خام گرد  ها انجام شد؛ و داده  های مصاحبه استخراج و مصاحبه  پرسش

به عنوان نمونه، های خام، نکات کلیدی استخراج شد.   مرور اجمالی و پردازش اولیه داده

عوامل موثر بر تقاضای مشتریان  پرسشتوضیحات مصاحبه شوندگان در پاسخ به 

 زیر شد.  نکته کلیدی 24منجر به   ع محصوالت دارویی،های پخش و توزی  شرکت

شرایط موجود کشور، سطح تحصیالت، قیمت داروها، میزان جمعیت، تعداد پزشکان 

های بیمارستانی،   ها، تعداد تخت  تعداد داروخانه  سرانه درآمد جامعه،  عمومی و تخصصی،

بیمه در پرداخت مبلغ دارو،  تعداد دفعات مراجعه به مراکز درمانی، میزان سهم شرکتهای

های   های واگیردار، میزان حوادث طبیعی و غیر طبیعی، بیماری  میزان تورم، شیوع بیماری

های   های گذشته، قدرت خرید مردم، تبلیغات و بازاریابی شرکت  مصرف دوره  سطح استان،

سطح رفاه و   رافیایی،های فصلی، شرایط محیطی و جغ  بیماری  ها،  اپیدمی بیماری  تولید دارو،

بهداشت عمومی، توصیه پزشکان، میزان تراکم مراکز درمانی، وجود مراکز پزشکی با 

 گرایش و تخصص خاص در محل فعالیت مشتریان 

های نکات کلیدی، موضوعات مشابه با یکدیگر   ها و تفاوت سپس با مقایسه شباهت

ها اختصاص یافت؛ و کد گذاری باز   بندی شده و عنوان مفهومی مشابهی به آن  گروه

صورت گرفت. خروجی این مرحله نوزده کد باز بود که عنوان کدها به همراه تعداد تکرار 

ائه شده است. در مرحله بعد که کدگذاری محوری (، ار2ها در قسمت الف جدول)  آن

های فرعی تعیین شدند.   ها، مقوله  ها به زیر گروه  بود؛ با روش مقایسه و مرتبط کردن گروه

های   های درمانی کشور، ویژگی  چهار مقوله فرعی زیرساختدر نمونه عنوان شده در باال، 

 شناساییکنندگان،   تولیدکنندگان و وارد  استانی، شرایط اقتصادی، و تبلیغات و بازاریابی

عوامل موثر بر محوری یا اصلی که    های فرعی به یکدیگر، مقوله  . با مرتبط کردن مقولهشد

بود؛ تعیین شد. در نهایت با انتخاب مقوله محوری در   های پخش  تقاضای مشتریان شرکت

ذاری روی مدل پارادایمی، کد ها، و جایگ  ها، و ارتباط دادن آن با سایر مقوله  کل پرسش

 گذاری گزینشی انجام شد. 
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ترین   مهم پرسشمصاحبه شوندگان در پاسخ به  مطالب ارائه شده توسطهمچنین 

نکته کلیدی  42های ایجاد بهبود در نظام پخش و توزیع محصوالت دارویی منجر به   روش

( 2جدول) قسمت ب کد باز شد که کدها به همراه تعداد تکرار آنها در هفتدر قالب 

، به سه مقوله فرعی بهبود سیستمی (2)  کد باز ارائه شده در جدولهفت  آمده است.

بندی   سازی فرایندها با استفاده از فناوری، و توسعه منابع انسانی، دسته  فرایندها، هوشمند

های ایجاد بهبود در نظام پخش و توزیع   شدند و در نهایت به مقوله اصلی، روش

، ارائه شده (۹)مصاحبه، در جدول های  پرسشجمع بندی  ت دارویی، منجر شد.محصوال

  است.

 های پژوهشگر(  ها )یافته    گذاری . نمونه کد7جدول

 تکرار عنوان کد تکرار عنوان کد

 کد گذاری عوامل موثر بر تقاضای مشتریان شرکتهای پخش دارو -الف

C1 ۱ های واگیردار/ فصلی شیوع بیماری C11 2 قیمت داروها 

C2 4 میزان جمعیت C12 2 تعداد داروخانه ها 

C3 4 تعداد پزشکان عمومی C13 2 میزان تورم 

C4 4 تعداد پزشکان متخصص C14 2 تبلیغات شرکتهای تولیدکننده دارو 

C5 4 قدرت خرید مردم C15 2 بیماریهای بومی و شرایط محیطی 

C6 ۹ های بیمارستانی  تعداد تخت C16  1 های گذشته  میزان مصرف دوره 

C7 ۹ میزان مراجعه به مراکز درمانی C17 1 میزان رفاه و سطح بهداشت عمومی 

C8 ۹ سهم شرکتهای بیمه در مبلغ دارو C18 1 میزان تراکم مراکز درمانی 

C9 ۹ میزان حوادث طبیعی و غیرطبیعی C19 1 وجود مراکز پزشکی تخصصی 

C10  2 متقاضیانسطح تحصیالت    

 های ایجاد بهبود در نظام پخش و توزیع دارو ترین روش کد گذاری مهم -ب

D1 ۳ بهینه سازی فرایند حمل و نقل    

D2 
استفاده از فناوری اطالعات و تکنولوژی 

 روز
۱    

D3 ۱ سازی فرایند انبارش  بهینه    

D4 ۱ سازی فرایندها  هوشمند    

D5  ۹ انسانیارتقای منابع    
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 تکرار عنوان کد تکرار عنوان کد

 )ادامه( کد گذاری مهمترین روشهای ایجاد بهبود در نظام پخش و توزیع دارو -ب

D6 ۹ ها  مدیریت هزینه    

D7 )1 مدیریت مخاطرات )ریسک ها    

 های پژوهشگر(  )یافتهها در نظریه داده بنیاد   . جمع بندی کد گذاری8جدول

شماره 

 پرسش

نکات 

 کلیدی

تعداد کد 

 باز

مقوله  تعداد

 فرعی
 مقوله اصلی

 ء  عوامل موثر بر سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا 4 1۱ 2۹ 1

 های کلیدی سیستم پایش برخط نظام پخش دارو  شاخص ۱ 21 4۳ 2

 های پخش دارو  عوامل موثر بر تقاضای مشتریان شرکت 4 1۳ 24 ۹

 های ایجاد بهبود در نظام پخش دارو  روش ۹ ۱ 42 4

 های در تعامل در سیستم پایش برخط نظام پخش دارو  عامل ۱ ۳ 41 ۱

 ها در سیستم پایش برخط نظام پخش دارو  تعامل بین عامل ۱ 14 2۱ ۱

 ها و محیط در سیستم پایش برخط پخش دارو  تعامل عامل ۱ 1۰ 12 ۱

 ها در سیستم پایش برخط پخش دارو  قوانین رفتاری عامل ۳ ۹۱ 4۹ ۳

 تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود نظام پخش دارو ۱ 11 2۱ ۳

 عوامل محیطی موثر بر روی نظام پخش دارو ۱ 12 1۳ 1۰

 عوامل موثر بر میزان پخش دارو به مراکز استانی ۹ 1۰ 1۳ 11

  ۱۳ 1۱۱ ۹22 مجموع

 ارائه شده است. ( ۱شکل)پس از جایگذاری، مدل مفهومی داده بنیاد، استخراج و در 

های فناوری اطالعات و ارتباطات،   ها، زیرساخت  ، کیفیت داده(۱شکل)مطابق 

سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار، عواملی هستند که بر شرایط علی 

تواند سیستم پایش برخط را در نظام   تاثیرگذار می باشند. یکی از عوامل موثری که می

 های با کیفیت، در زمان مورد نیاز است.   دستیابی به داده ،پخش و توزیع دارو بهبود دهد

از اهداف، تعیین و اقدام مناسب و به موقع، صورت    ها، انحراف  با تحلیل داده

هایی است   آوری  های با کیفیت و به موقع، مستلزم استفاده از فن  جمع آوری داده گیرد.  می  

های   گیری نموده و داده  را پایش یا اندازهکه بتوانند عملکرد فرایندها و تجهیزات 



 937 |   و همکاران یقیکنگرلوحق...؛  یبرخط، برا شیپا ستمیس انیعامل بن یمدل مفهوم

 

ء در   آوری اینترنت اشیا  آوری شده را به نحو مناسب و قابل استفاده، انتقال دهند. فن  جمع

ها و   های جمع آوری شده، تفسیر داده  های با کیفیت، انتقال و ذخیره داده  آوری داده  جمع

وهای حمل دارو، کنترل دما و رطوبت کابین گیری خودر  اقدام مناسب، تاثیرگذار است. ره

دار، کنترل شرایط محیطی انبارها، کنترل ورود و خروج کاالها از انبار،   خودروهای یخچال

کنترل موجودی انبار و کنترل مسیر تردد خودروهای حمل دارو، بخشی از کاربردهای 

ها، سنجش و   ء، کیفیت داده  اء، در فرایند پخش و توزیع دارو است. اینترنت اشی  اینترنت اشیا

ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار را تحت تاثیر قرارداده و آنها را تسهیل 

ای و   های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه  ء زیرساخت  نماید. در اینترنت اشیا  می

، در (۱شکل)ساخت ها در   شود که این زیر  های ارتباطی مختلفی به کار گرفته می  سیستم

 آوری اطالعات و ارتباطات، ارائه شده است.  های فن  قالب زیرساخت
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 . مدل مفهومی داده بنیاد )یافته های پژوهشگر(6شکل
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توان مورد توجه قرارداد شامل   هایی که برای بهبود نظام پخش و توزیع دارو می  راهبرد

انسانی   و توسعه منابع  اده از فناوری،سازی فرایندها با استف  بهبود سیستمی فرایندها، هوشمند

پذیرند.   گر هستند و از آنها تاثیر می  ای و مداخله  ها تحت تاثیر شرایط زمینه  باشد. راهبرد  می

های فرایندی، جلب رضایت   ها شامل بهبود شاخص  پیامدهای حاصل از اجرای راهبرد

ذینفعان، ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، سودآوری، تداوم کسب و کار و توسعه 

از پیشینه  حاصلباشند. مدل مفهومی داده بنیاد، مدل مفهومی   های تجاری می  شراکت

 پژوهش را تایید می نماید.

 ها   یافته

ن، در سیستم بنیا  مدل مفهومی عاملبا تدوین یک  تادر این پژوهش، به دنبال آن بودیم 

در نظام پخش و توزیع محصوالت دارویی، بهبود   ء،  برخط مبتنی بر اینترنت اشیا پایش

ها و محیط شناسایی   بنیان، ابتدا باید عامل  سازی مفهومی عامل  برای مدل .کنیمایجاد 

عنوان نمود که شرایط توان   ، می(۱شکل )شدند. با نگاهی به مدل مفهومی داده بنیاد   می

سازند. همچنین برای   ها را نمایان می  عامل ر،گ  و شرایط مداخله ،ای، عوامل محیطی  زمینه

استفاده شد. نمودار حالت برای سیستم پایش  1ها، از رسم نمودار حالت  شناسایی عامل

موجب تغییر حالت از وضعیتی به وضعیت  ،عاملاست.   ، ارائه شده(۱شکل)برخط، در 

و همچنین  (۱شکل)ها و   بندی مصاحبه  شود. بنابراین با استفاده از نتایج جمع  دیگر می

های سیستم پایش برخط   نمودار حالت سیستم پخش و توزیع محصوالت دارویی، عامل

آنها، به شرح  های    نظام پخش و توزیع محصوالت دارویی به همراه نوع، اهداف و مشخصه

 ، استخراج شد. (4)جدول
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. State diagram 
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های   )یافته ء نظام پخش دارو  های سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا  . عامل0جدول

 پژوهشگر( 

 مشخصه های عامل اهداف عامل نوع عامل عنوان عامل شماره

1 

 سازمان

)شرکت پخش، 

مراکز توزیع و 

 واحدهای تابعه(

 سازمان

کاهش زمان تحویل، بهبود عملکرد، 

حفظ کیفیت محصوالت در تمام 

های پخش،   مراحل، کاهش هزینه

 حذف کمبودها، توزیع عادالنه

  مراکز توزیع ،  سبد کاال،

میزان پرسنل، ناوگان   انبارها،

توزیع، توان مالی، دولتی و غیر 

 دولتی بودن

 محدوده نظارتی، حوزه فعالیت اجرایی شدن کامل الزامات قانونی نهاد نهاد قانونگذار و ناظر 2

۹ 

 ها  تامین کننده

ها ،   )وارد کننده

 ها(    تولید کننده

 سازمان

تامین کاالها و خدمات سازمان در 

کوتاهترین زمان، با باالترین کیفیت و 

 ، افزایش سودبا قیمت رقابتی

سبد محصوالت، میزان توان 

 مالی، دولتی یا خصوصی بودن

4 

 مشتریان

ها، )داروخانه 

بیمارستانها، مراکز 

 درمانی(

 سازمان

تامین به موقع نیازهای بیماران، حذف 

با قیمت    کمبودها، ارائه محصوالت

 مصوب، افزایش رضایت بیماران

میزان تنوع محصوالت 

   دارویی، مساحت انبار،

موقعیت،  میزان سهمیه ، حجم 

 فروش

۱ 
زیر ساخت فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

، ء   فرد، شی

نرم افزار، 

 الگو

برقراری ارتباطات سخت افزاری، نرم 

افزاری و ارتباطی با رعایت الزامات 

 امنیتی

میزان به روز بودن تکنولوژی، 

امنیت، سرعت، ظرفیت، میزان 

 پیچیدگی

شوند، در قالب پنج   هایی که باعث تغییر وضعیت یا حالت می  ، عامل(۱شکل)با توجه به 

 . زیر شناسایی شدند عامل

 سازمان -1

 گذار و ناظر نهاد قانون -2

 ها  تامین کننده -۹

 مشتریان -4

 زیر ساخت فناوری اطالعات و ارتباطات -۱

ها، بازار محصوالت دارویی در ایران، به   همچنین بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه

 عنوان محیط سیستم پایش برخط نظام توزیع و پخش محصوالت دارویی، تعیین شد. 
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 های پژوهشگر(  . نمودار حالت سیستم پایش برخط)یافته2شکل
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آنگاه و همچنین نتایج -ها، که با استفاده از روش اگر  در ادامه، قوانین رفتاری عامل

 ، ارائه شده است.(۱)ها، استخراج شده، در جدول  مصاحبه

 ها )یافته های پژوهشگر(  . قوانین رفتاری عامل۱جدول

 اگر
 آنگاه

 کاهش می یابد می یابدافزایش 

 تقاضا
 افزایش یابد

موجودی انبار، تعداد ناوگان ، 

 میزان ذخیره احتیاطی
- 

 موجودی انبار، تعداد ناوگان - کاهش یابد

 عرضه
 تقاضا - افزایش یابد

 - تقاضا کاهش یابد

 نقدینگی
 هزینه سفارش دهی  تعداد دفعات و دوره وصول مطالبات، موجودی افزایش یابد

 دوره وصول مطالبات، موجودی انبار و هزینه سفارش دهی  تعداد دفعات کاهش یابد

 1فاصله زمانی تامین کاال
 - نقطه سفارش افزایش یابد

 نقطه سفارش - کاهش یابد

 بیماریهای فصلی
 - موجودی انبار افزایش یابد

 موجودی انبار - کاهش یابد

تعداد کاالهای رسیده 

 به نقطه سفارش

 - تعداد سفارشات خرید افزایش یابد

 تعداد سفارشات خرید - کاهش یابد

سطح کیفیت 

 محصوالت

 - میزان سفارشات افزایش یابد

 میزان سفارشات - کاهش یابد

ها و    تعداد شکایت

 ها   تخلف

 - ها  سطح نظارتها و سخت گیری افزایش یابد

 ها  گیری  سطح نظارتها و سخت - کاهش یابد

 نسبت تقاضا به عرضه
 -- میزان سهمیه بندی محصوالت افزایش یابد

 بندی محصوالت  میزان سهمیه - کاهش یابد

 دوره وصول مطالبات
 اولویت تحویل سفارشات زمان تحویل سفارشات افزایش یابد

 زمان تحویل سفارشات اولویت تحویل سفارشات کاهش یابد

منطبق   میزان کاالهای نا

 و مرجوعی

 - سطح  بازرسی محصوالت افزایش یابد

 سطح بازرسی محصوالت - کاهش یابد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lead time 
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 . قوانین رفتاری عامل ها )ادامه( )یافته های پژوهشگر(۱جدول

 اگر
 آنگاه

 کاهش می یابد افزایش می یابد

درجه اهمیت و 

 قیمت محصوالت

 افزایش یابد
 ضرورت دریافت مجوزها و

 ها  تاییدیه
- 

 - کاهش یابد
 ضرورت دریافت مجوزها و

 ها   تاییدیه

 توان مالی مشتریان
 ها  میانگین زمان پرداخت میزان تقاضا افزایش یابد

 میزان تقاضا ها  میانگین زمان پرداخت کاهش یابد

تعداد کاربران نرم 

 افزار پایش

 - ضریب نفوذ افزایش یابد

 ضریب نفوذ - کاهش یابد

 هزینه های درمانی

 - یابدافزایش 
خرید محصوالت دارویی، مراجعه 

 به مراکز درمانی

 کاهش یابد
خرید دارو توسط بیماران، 

 مراجعه بیماران به مراکز درمانی
- 

میزان مطالبات از 

 گذار  سازمانهای بیمه

 های بیمه  پذیرش دفترچه - افزایش یابد

 - پذیرش دفترچه های بیمه کاهش یابد

تعداد موارد 

عملکرد از انحراف 

 اهداف پایش

 - گزارشات اخطار نرم افزار پایش افزایش یابد

 گزارشات اخطار نرم افزار پایش - کاهش یابد

حساسیت متغیرها و 

شاخصهای 

 عملکردی

 - دقت تجهیزات پایش افزایش یابد

 دقت تجهیزات پایش - کاهش یابد

میزان دقت و تواتر 

 استفاده از تجهیزات

 1دوره کالیبراسیون - افزایش یابد

 - دوره کالیبراسیون کاهش یابد

نیازهای پایش 

 سازمان

 - حجم داده ها افزایش یابد

 حجم داده ها - کاهش یابد

2سطح خدمات  افزایش یابد 
ذخیره احتیاطی، حداقل 

 موجودی
- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Calibration 

 1۰۰. نسبت اقالم تحویلی به اقالم درخواستی *2
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 اگر
 آنگاه

 کاهش می یابد افزایش می یابد

 موجودی  ذخیره احتیاطی، - کاهش یابد

میزان کسری مراکز 

 توزیع

 - حمل و نقلهزینه  افزایش یابد

 هزینه حمل و نقل - کاهش یابد

میزان پیچیدگی 

 ها  زیرساخت

 دسترس پذیری - افزایش یابد

 - دسترس پذیری کاهش یابد

بر اساس قوانین رفتاری  ،چنانچه عاملی، کنشی را از یک عامل دیگر یا محیط دریافت کند

ها   دهد. با یادگیری از محیط، قوانین رفتاری و رفتار عامل  حاکم، واکنشی از خود نشان می

 کند.   تغییر می

 (،۱در شکل)ها و همچنین نمودار حالت رسم شده   بندی مصاحبه  بر اساس نتایج جمع

حصوالت دارویی در سیستم پایش برخط نظام پخش و توزیع م بنیان  مدل مفهومی عامل

 (، نمایش داده شده است. ۳)شکل

( ۳)شکل( در Oها )  ( و خروجیIها )  ها و محیط که در قالب ورودی  ارتباط بین عامل

ها و   های یک طرفه و دو طرفه بین عامل  (، تعامل۳)شکل، آمده است. در دامهاآمده، در 

 ها تعیین شده است.   ها و محیط، مشخص شده و دوره زمانی هریک از تعامل  بین عامل

 (Iها: )  ورودی

 (I1تغییرات قیمتی موثر بر قیمت تمام شده دارو ) 

(I2قوانین و الزامات تاثیرگذار بر عملکرد ) 

(I3تغییرات تقاضا در بازا )ر دارو 

(I4 شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ) 

(I5اقدامات رقبا ) 

(I6اطالعات هواشناسی ) 

(I7اطالعات جاده )  ای 

(I8) گزارش تخلفات، شکایات و کمبودها 
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(I9آمارهای عملکردی صنعت دارو ) 

(I10تغییرات نرخ ارز  ) 

(I11تغییرات قیمتی کاال در بازار ) 

(I12تغییرات عرضه در بازار ) 

(I13میزان مطلوب بودن برند در بازار ) 

(I14حمالت هکری ) 

(I15داده )   های عملکردی و شرایط محیطی 

 (Oها: )  خروجی

(O1لیست قیمت با تعرفه )  های جدید 

(O2میزان سفارش خرید محصوالت دارویی ) 

(O3سیاست )  های جدید  ها و استراتژی 

(O4شرایط جدید فروش و تحویل دارو ) 

(O5 )محصوالت دارویی متناسب با تقاضا 

(O6شرایط پرداخت صورت )  ها  حساب 

(O7نتایج الگوبرداری سیستماتیک ) 

(O8اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی حمل و نقل ) 

(O9قوانین، بخشنامه )  های جدید  ها و آئین نامه 

(O10قوانین، بخشنامه )  های اصالحی  ها و آئین نامه 

(O11گزارش ب )ها  ها و ارزیابی  ازدید، نظارت 

(O12تعرفه )  های بازنگری شده 

(O13میزان سفارش خرید از برندهای مختلف ) 

(O14گزارش امنیتی ) 

(O15گزارشات عملکردی ) 
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 های پژوهشگر(  بنیان سیستم پایش برخط نظام توزیع دارو )یافته  . مدل مفهومی عامل3شکل

 اعتبار سنجی مدل مفهومی 

برای بررسی اعتبار مدل مفهومی ارائه شده، مدل دلفی فازی با عدد فازی مثلثی، مورد 

 استفاده قرارگرفت. الگوریتم اجرای تکنیک دلفی فازی شامل چهار مرحله اصلی است.

بر اساس اعداد فازی  ، سازی عبارات کالمی  شناسایی طیف مناسب برای فازی-1 

 مثلثی معادل طیف لیکرت پنج درجه 

 ( 2۱/۰و۱/۰و۱۱/۰متوسط: ) (۱/۰و۱۱/۰و1زیاد: ) (۱۱/۰و1و1خیلی زیاد: )

 (  ۰و۰و2۱/۰خیلی کم: ) (۰و2۱/۰و۱/۰کم: )
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 تجمیع فازی مقادیر فازی شده-2

 فازی زدایی مقادیر -۹

  .(1۹۳۹وهمکاران،)حبیبی   انتخاب شدت آستانه و غربال معیارها -4

در این پژوهش، برای تجمیع نظر افراد خبره، از روش میانگین فازی استفاده شد. اگر 

( نمایش داده شود، میانگین l, m, uاه هر فرد خبره، به صورت عدد فازی مثلثی )گ  دید

 .( محاسبه خواهد شد1عدد فازی مثلثی، به صورت رابطه ) nفازی 

     
∑  

 
 
∑ 

 
 
∑ 

 
     (1                                                                                     )  

( و 2پس از تجمیع فازی دیدگاه افراد خبره، فازی زدایی مقادیر بدست آمده مطابق رابطه)

 شود.   ( انجام می۹)

(2)           (     )    

  (۹)                  
     

 
  

l کمینه مقادیر عدد فازی :M mترین مقدار یک عدد فازی  : محتمل 

u بیشینه مقادیر عدد فازی :M Xزدایی شده میانگین عدد فازی  : مقدار فازی 

صورت  1گری موارد، مقایسه با یک آستانه تحمل  پس از فازی زدایی مقادیر، برای غربال

 .گیرند  در نظر می ۱/۰گیرد. آستانه تحمل را معموال    می

ای   برای انجام مراحل دلفی فازی، ابتدا یک تیم پنج نفره، شامل سه نفر از افراد خبره

جدید، تشکیل    که در مصاحبه قبلی برای تدوین مدل، حضور داشتند و دو نفر از افراد خبره

ختار مدل مفهومی تدوین شده، طراحی و برای اعضا ای بر اساس سا  شد. سپس پرسشنامه

ها،   و از آنها درخواست شد تا با استفاده از متغیرهای کالمی، میزان اهمیت عامل ،ارسال شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Threshold 
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مورد بود، مشخص نمایند  ۳4ها و محیط را که شامل   ها و روابط بین عامل  روابط بین عامل

 نمایند.  اضافهنظر آنها بود، در پرسشنامه  مدو اگر مورد جدیدی 

به اعداد فازی مثلثی، تبدیل شد. سپس میانگین  در مرحله بعد، متغیرهای کالمی،

روابط  ( محاسبه شد و پس از تجمیع فازی، بر اساس1عدد فازی مثلثی طبق رابطه) ۱فازی 

آمده در مرحله اول،  زدایی انجام شد. محاسبات انجام شده و نتایج بدست  ( فازی۹) و (2)

  ( ارائه شده است.۱در جدول)

 های پژوهشگر(    های مرحله اول نظرسنجی )یافته  . نتایج بررسی6جدول

 موارد مورد بررسی ردیف

 میانگین فازی مثلثی
میانگین فازی 

 (X) زدایی شده

 نتیجه

  X0.7اگر

 تایید
u m l 

 ء  شیا  دارو مبتنی بر اینترنت اهای سیستم پایش برخط نظام توزیع   عامل 1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 شرکت پخش 1-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 مشتریان 1-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 تامین کنندگان 1-۹

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 گذار و ناظر  نهاد قانون 1-4

1-۱ 
فناوری   زیرساخت 

 وارتباطات    اطالعات
 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

 های بین شرکت پخش و مشتریان  تعامل 2

 مرحله دوم ۱۱۰/۰ 4۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ های همکاری  استراتژی 2-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 سفارشات درخواستی 2-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 اطالعات محصول 2-۹

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 صورتحساب 2-4

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 فراخوان 2-۱

 تایید ۱۰۰/۰ 4۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ای  های دوره  نظرسنجی 2-۱

 های بین عامل مشتریان و شرکت پخش تعامل ۹

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 میزان موجودی کاال ۹-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 تقاضای محصول ۹-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 اسناد پرداختنی ۹-۹

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 محصوالت مرجوعی ۹-4
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 موارد مورد بررسی ردیف

 میانگین فازی مثلثی
میانگین فازی 

 (X) زدایی شده

 نتیجه

  X0.7اگر

 تایید
u m l 

 تایید ۱۹۹/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ پیش بینی فروش ۹-۱

 تایید ۱۳۹/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ای  های دوره  سنجی  نتایج نظر ۹-۱

 تایید ۱۳۹/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 شکایات ۹-۱

 کنندگان  عامل شرکت پخش و تامینهای بین   تعامل 4

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 تقاضای محصول 4-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 اسناد پرداختنی 4-2

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ای  های دوره  نتایج ارزیابی 4-۹

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 شکایات 4-4

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ها  مرجوعی 4-۱

 ها و شرکت پخش  تعامل های بین عامل تامین کننده ۱
 تایید ۱۹۹/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ فراخوان ۱-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 وضعیت سفارشات ۱-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 ها  نظرسنجی ۱-۹

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 ها  صورتحساب ۱-4

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 اطالعات محصول ۱-۱

 گذار و ناظر  های بین شرکت پخش و نهاد قانون  تعامل ۱

۱-1 
درخواست تغییر قوانین غیر 

 اثربخش
 مرحله دوم ۱۳۹/۰ 4۱/۰ ۱۰/۰ ۳۰/۰

۱-2 
اقدامات اصالحی و برنامه 

 اقدامات
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

۱-۹ 
وضعیت نگهداری   گزارش

 در انبار  کاالها
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 آمارهای مرجوعی و فروش ۱-4

 گذار وناظر و شرکت پخش  های بین نهاد قانون  تعامل ۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 مجوزها ۱-1

۱-2 
ها و   های ارزیابی  گزارش

 ها  تخلف
 تایید ۱۳۹/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 جدیدهای   تعرفه ۱-۹

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 برآورد تقاضا و کسری استانها ۱-4
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 موارد مورد بررسی ردیف

 میانگین فازی مثلثی
میانگین فازی 

 (X) زدایی شده

 نتیجه

  X0.7اگر

 تایید
u m l 

۱-۱ 
ها و   گزارش ارزیابی

 ها    محدودیت
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 قوانین و الزامات ۱-۱

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 ها  ی  سهمیه بند ۱-۱

 های بین شرکت پخش و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات  تعامل ۳

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 گزارشات عملکردی ۳-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 گیری  نتایج پایش و اندازه ۳-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 هشدار انحرافات ۳-۹

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ها  ساخت  تغییرات و توسعه زیر ۳-4

 مرحله دوم ۱۱/۰ 4۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ای  های دوره  کالیبراسیون ۳-۱

 و شرکت پخش  های بین زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات  تعامل ۳

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 های عملکردی  داده ۳-1

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 سناریوهای اجرایی ۳-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 ها  مقادیر قابل قبول شاخص ۳-۹

 ساخت فناوری اطالعات و ارتباطات   های بین مشتریان و زیر  تعامل ۰۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 ثبت سفارش)مجازی( 1۰-1

 و مشتریان  های بین زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات  تعامل ۰۰

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 کد پیگیری 11-1

 گذار و ناظر  ها و نهاد قانون  کننده  های بین تامین  تعامل ۰۱

12-1 
ای موجودی و   آمارهای دوره

 فروش
 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

12-2 
های   اقدامات اصالحی و برنامه

 اقدام
 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

 ها  کننده  ناظر و تامینگذار و   های بین نهاد قانون  تعامل ۰۱

 تایید ۱۳۹/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ها  سهمیه بندی 1۹-1

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 قوانین و الزامات 1۹-2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 ها  های ارزیابی و تخلف  گزارش 1۹-۹

 ها  های محیط با عامل  تعامل ۰۱

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1تغییر عوامل موثر بر قیمت تمام  14-1
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 موارد مورد بررسی ردیف

 میانگین فازی مثلثی
میانگین فازی 

 (X) زدایی شده

 نتیجه

  X0.7اگر

 تایید
u m l 

 دارو شده

14-2 
قوانین و الزامات قانونی 

 تاثیرگذار
 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 تغییرات تقاضا در بازار دارویی 14-۹

14-4 
شرایط اقتصادی حاکم بر 

 جامعه
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 اقدامات رقبا 14-۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 اطالعات هواشناسی 14-۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1 ای  اطالعات جاده 14-۱

14-۳ 
های تخلفها، شکایتها   گزارش

 کمبودها  و
 تایید ۱۳۹/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

14-۳ 
آمارهای عملکردی در حوزه 

 دارویی
 تایید ۳۰۰/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 تغییرات نرخ ارز 14-1۰

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 تغییرات قیمتی کاال در بازار 14-11

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 تغییرات عرضه در بازار 14-12

14-1۹ 
میزان مطلوبیت برند محصوالت 

 در بازار
 تایید ۱۰۰/۰ 4۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰

 تایید ۱۹۹/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ حمالت هکری 14-14

14-1۱ 
های عملکردی فرایندها و   داده

 شرایط محیطی
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 ها با محیط  تعامل عامل ۰۱

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 های جدید  لیست قیمت/ تعرفه 1۱-1

1۱-2 
میزان سفارش خرید محصوالت 

 دارویی
 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۰۰/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ های جدید  سیاستها و استراتژی 1۱-۹

1۱-4 
شرایط جدید فروش و تحویل 

 دارو
 تایید ۱۹۹/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1محصوالت دارویی متناسب با  1۱-۱
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 موارد مورد بررسی ردیف

 میانگین فازی مثلثی
میانگین فازی 

 (X) زدایی شده

 نتیجه

  X0.7اگر

 تایید
u m l 

 تقاضا

 تایید ۳۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ ۰۰/1 ها  شرایط پرداخت صورتحساب 1۱-۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 نتایج الگوبرداری سیستماتیک 1۱-۱

1۱-۳ 
ریزی   اطالعات برای برنامه

 حمل و نقل
 تایید ۳1۱/۰ ۱۱/۰ ۰۰/1 ۰۰/1

1۱-۳ 
ها   بخشنامه   قوانین،

 های جدید  نامه  آیین  و
 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

1۱-1۰ 
 ها  بخشنامه   قوانین،

 بازنگری شده ی  ها  نامه  آیین  و
 تایید ۱۹۹/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰

11-1۱ 
گزارش بازدیدها، نظارتها و 

 ها  ارزیابی
 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 های بازنگری شده  تعرفه 12-1۱

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 های مختلف  میزان خرید از برند 1۹-1۱

 مرحله دوم ۱۱۰/۰ 4۰/۰ ۱۱/۰ ۳۰/۰ گزارش امنیتی 1۱-14

 تایید ۳۳۹/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 گزارشات عملکردی 1۱-1۱

 های مرحله دوم نظرسنجی )یافته های پژوهشگر(  . نتایج بررسی2جدول

 نتیجه u m l X موارد مورد بررسی ردیف

 تعامالت بین عامل شرکت پخش و مشتریان 2

 تایید ۳1۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ ۰۰/1 های همکاری  استراتژی 2-1

 تعامالت بین شرکت پخش و نهاد قانونگذار و ناظر ۱

 تایید ۱۰۰/۰ 4۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ درخواست تغییر قوانین غیر اثربخش ۱-1

 تعامالت بین شرکت پخش و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات ۳

 تایید ۱۹۹/۰ ۱/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ ای  کالیبراسیونهای دوره ۳-۱

 ها با محیط )به نهادهای متولی امنیت سایبری(  عاملتعامل  1۱

 تایید ۱۰۰/۰ 4۱/۰ ۱۰/۰ ۳۱/۰ گزارش امنیتی 1۱-14

کمتر از   (،14-1۱)  و   (۱-۳(، )1-۱(، )1-2زدایی شده موارد )  مرحله اول، میانگین فازی  در

(، بود. بنابراین، چهار مورد مذکور در مرحله دوم، مورد نظر سنجی ۱/۰آستانه تحمل)
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مجدد قرارگرفت. در مرحله دوم، میزان اختالف نظر هر فرد خبره از میانگین نظرات افراد 

خبره، محاسبه و به همراه پرسشنامه جدیدی، در اختیار آنها قرار گرفت. سایر مراحل مانند 

 ارائه شده است.  (۱)که نتایج آن در جدول ،له اول، انجام شدمرح

تمامی  ،بود ۱/۰زدایی شده، موارد مرحله دوم، حداقل   با توجه به اینکه میانگین فازی

موارد مورد تایید قرار گرفت. چنانچه اختالف نظر افراد خبره در دو مرحله، از حد آستانه 

ود. از آنجا که میزان اختالف نظر افراد خبره، بین ش  فرایند متوقف می ؛(، کمتر باشد2/۰)

سنجی در مرحله دوم متوقف شد. محاسبات   بنابراین نظر؛ کمتر از حد آستانه بود، دو مرحله

 ، ارائه شده است. (۳)اختالف نظر خبرگان، در دو مرحله، در جدول

 . مقایسه نتایج مرحله اول و دوم دلفی فازی 3جدول

 نتیجه X1 X2 (X1-X2) موارد مورد بررسی

2-1 ۱۱/۰ ۳1۱/۰ 1۱۱/۰  2/۰  

۱-1 ۱۳۹/۰ ۱۰۰/۰ ۰1۱/۰  2/۰  

۳-۱ ۱۱/۰ ۱۹۹/۰ ۰۳۹/۰  2/۰  

1۱-14 ۱۱/۰ ۱۰۰/۰ ۰۱۰/۰  2/۰  

ها و محیط، مورد تایید   های بین عامل  ها و تعامل  های بین عامل  ها، تعامل  بنابراین، همه عامل

 مفهومی، تایید شد.قرار گرفت و صحت اعتبار مدل 

  گیری  نتیجهبحث و 

صنعت داروسازی و توزیع دارو به عنوان یک صنعت استراتژیک همواره مورد توجه بوده 

های اصلی در این حوزه   است. توزیع عادالنه و متناسب با نیاز دارو، همواره یکی از دغدغه

های پخش، میانگین زمان تحویل سفارشات و میزان سود، همواره   باشد. بهبود هزینه  می

های مختلف با رویکردهای مختلفی مانند   ان بوده و در پژوهشمورد توجه پژوهشگر

به آن پرداخته شده پژوهش عملیاتی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و غیره 

در مورد سیستم پایش برخط در  (،1مطابق جدول) های متعددی  است. تا کنون پژوهش

ء و بهبود نظام توزیع دارو، به صورت مجزا و یا   گیری اینترنت اشیا  صنایع مختلف، به کار
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ء،   ء، بهبود فرایند توزیع دارو و اینترنت اشیا  ترکیبی از سیستم پایش برخط و اینترنت اشیا

( ارائه 1آن در جدول)جزئیات ؛ که توسط پژوهشگران داخلی و خارجی، انجام شده است

ء،   بهبود نظام توزیع دارو با استفاده از سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا شده است.

ء است،   که ترکیبی از سه حوزه بهبود نظام توزیع دارو، سیستم پایش برخط و اینترنت اشیا

به اینکه توجه  تواند رویکرد جدیدی را در صنعت پخش و توزیع دارو مطرح نماید.  با  می

نظام توزیع دارو، از پیچیدگی باالیی برخوردار است و عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار 

سازی   هایی بر اساس قوانین رفتاری حاکم دارند، از مدل  هستند و هریک از عوامل، تعامل

های اجتماعی پیچیده   سازی پدیده  بنیان که دارای ویژگیهای مناسبی برای شبیه  عامل

از طریق ابزارهای   باشد، استفاده شده است. اطالعات مورد نیاز برای ارائه مدل مفهومی،  یم

شود؛ که در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته؛ بهره گرفته   کیفی استخراج می

ها نیز با استفاده از روش تئوری داده بنیاد، صورت گرفته و    بندی مصاحبه  شده است. جمع

بنیان از   سازی عامل  گذاری باز، محوری و انتخابی یا گزینشی انجام شده است. مدل  کد

، سنجش اعتبار مدل و سازی و پیاده سازی مدل  سازی، مدل  چهار بخش انتخاب روش مدل

ها،   به دلیل گستردگی فعالیت ،شود. در این پژوهش  گیری و ارائه پیشنهادها تشکیل می  نتیجه

دهد.   کار قرار گرفته که قسمت کیفی مدل را پوشش می  مفهومی در دستورسازی   فقط مدل

 ها و  ها شناسایی شده و پس از آن، تصدیق عامل  با استفاده از نمودار حالت، عامل

ها، شناسایی محیط، تعیین تعامالت میان   خصوصیات آنها، روابط و تعامالت میان عامل

ها، با استفاده از ابزار مصاحبه، صورت گرفته   اری عاملها و محیط، و تعیین قوانین رفت  عامل

و  داروها، افراد خبره در صنعت پخش   است. جامعه آماری انتخاب شده برای مصاحبه

گیری به   باشند. نمونه  ء و پایش برخط می  نظر در حوزه اینترنت اشیا   همچنین افراد صاحب

ها ادامه یافته است. برای   شباع نظری، مصاحبهروش گلوله برفی انجام شده و تا دستیابی به ا

بهبود سیستم پخش و توزیع محصوالت دارویی، با استفاده از سیستم پایش برخط مبتنی بر 

ها و واکنش   ها، تفسیر داده  ها، ذخیره داده  آوری داده  ء، چهار مرحله جمع  اینترنت اشیا

ء و فناوری   با کیفیت، از ابزار اینترنت اشیاهای   آوری داده  شود. برای جمع  مناسب انجام می
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ها نیز زیر   بندی داده  سازی و طبقه  برای ذخیره .شود  اطالعات و ارتباطات بهره گرفته می

برای  ،گیرد. در نهایت  ساخت فناوری اطالعات و ارتباطات مورد بهره برداری قرار می

عملکرد سیستم را از طریق پایش و  .شود  افزار پایش استفاده می  ها از یک نرم  تفسیر داده

گیری کرده و میزان انحراف آنها را از   ها،  اندازه  های عملکردی فرایند  گیری شاخص  اندازه

کند. در صورت شناسایی انحراف عملکرد از   اهداف و الزامات تعیین شده، مشخص می

ه صورت هوشمند تعیین اهداف و الزامات، پیام هشدار صادر شده و سناریوهای مختلفی ب

گیرند. در   شوند و اثربخشی اقدامات انجام شده، مورد سنجش قرار می  شده و اجرا می

صورت اثر بخش نبودن اقدامات، سناریوهای اثر بخش جدیدی به صورت خودکار 

گیرد.   شود و مجددا اثربخشی اقدامات مورد سنجش قرار می  جایگزین شده و اجرا می

ها با استفاده از اینترنت اشیاء، در یک معماری پنج الیه ، قابل اجرا   قال دادهآوری و انت  جمع

مجموع موارد ذکر شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، از پیشینه پژوهش  باشد.  می

گذاری انتخابی، صحت این   ، ارائه شده است؛ که در مرحله کد(۱شکل)استخراج و در 

اصلی   ها، در نظام توزیع دارو، پنج عامل  جه مصاحبهمدل به تایید رسید. با توجه به نتی

و    زیرساخت فناوری اطالعات   ها، مشتریان و   کننده  ناظر، تامین  و  گذار  سازمان، نهاد قانون

مفهومی عامل  در مدل  ها و محیط،  ارتباطات، شناسایی شده و تعامالت آنها با سایر عامل

ها   ها نیز که بر اساس مصاحبه  انین رفتاری حاکم بر عامل، ارائه شده است. قو(۳شکل)بنیان 

است. اعتبار مدل مفهومی  آمده (،۱ول)آنگاه استخراج شده، در جد-و روش اگر

بنیان نیز با استفاده از روش دلفی فازی، در دو مرحله و با استفاده از نظرات پنج نفر از   عامل

 خبرگان، مورد تایید قرار گرفت. 

   درصد های میانگین زمان تحویل سفارشات،   شاخص  نتایج بدست آمده،با توجه به 

های   موارد مواجه شدن با کسری، درصد محصوالت آسیب دیده، درصد محموله

شده، درصد اقالم راکد در  1های فراخوان  ها، درصد محموله    مرجوعی، درصد کاهش هزینه

خدمات، درصد داروهای منقضی شده، انبارها، میانگین سرانه فروش مراکز توزیع، سطح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Recall 
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های   توان به عنوان مهمترین شاخص  درصد افزایش تنوع کاال و درصد افزایش سود را می

 صنعت پخش محصوالت دارویی برای پایش برخط، عنوان نمود.

( 1های انجام شده قبلی، که در جدول)  وجه تمایز این پژوهش، در مقایسه با پژوهش

ها و فرایندهای یک شرکت   از رویکرد پایش برخط، برای بهبود سیستمارائه شده، استفاده 

پخش برای افزایش سود عملیاتی، می باشد. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، جامع 

که   دهد. در صورتی  نگر بوده و کلیه فرایندهای یک شرکت پخش را مورد توجه قرار می

داشته و فقط بر روی تعدادی از فرایندهای  نگر وجود  های مذکور، نگاه جزء  در پژوهش

تواند سود عملیاتی سازمان را از ابعاد   نمی نگر،  سازمان تمرکز شده است. دیدگاه جزء

نگر که در این پژوهش مورد توجه قرار   مختلف افزایش دهد؛ در حالی که در دیدگاه کل

توان   ای می  گاه هزینهگرفته است؛ سود عملیاتی را هم از دیدگاه درآمدی و هم از دید

که از روش عامل بنیان برای پژوهش استفاده شده،   بهبود داد. همچنین با توجه به این

 توان تغییرات عوامل محیطی را نیز شناسایی و شبیه سازی نمود.   می

برای بهبود فرایندها، افزایش سودآوری و  ، های پخش دارو  شود شرکت  پیشنهاد می

ء را در زیر   شده، یک سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا تحقق اهداف تعیین

، مذکورهای کلیدی  ها و مراکز توزیع خود ایجاد نموده و بر اساس شاخص  مجموعه

های مورد نیاز برای پایش برخط را بر اساس   داشبورد مدیریتی خود را ایجاد نمایند. داده

آوری، انتقال و مورد تفسیر قرار دهند.   جمع ء،  های اینترنت اشیا  آوری و زیرساخت  فن

توانند، فرایندهای پخش و توزیع دارو را بر اساس ارتباط   های پخش می  همچنین شرکت

ها و قوانین رفتاری حاکم بر آنها، و همچنین نمودارهای مفهومی داده بنیاد و   بین عامل

ه از یک نرم افزار شبیه ساز عامل با استفاد  های این پژوهش است،  عامل بنیان که از یافته

شبیه سازی و تحلیل حساسیت نمایند و بر اساس نتایج  الجیک،  انییا  نت لوگوبنیان، مانند 

 بدست آمده، تصمیمات صحیح و به موقع را اتخاذ نمایند. 

تمرکز این پژوهش، بر روی صنعت پخش دارو بوده و تعمیم نتایج آن به سایر صنایع، 

توانند صنعت   ای است. لذا پژوهشگران در تحقیقات آتی، می  منوط به پژوهش جداگانه



 827 |   و همکاران یقیکنگرلوحق...؛  یبرخط، برا شیپا ستمیس انیعامل بن یمدل مفهوم

 

توانند به جای استفاده از   پخش در سایر صنایع را مورد بررسی قرار دهند. همچنین می

سازی استفاده نموده و نتایج را با نتایج   سایر رویکردهای مدل بنیان، از  سازی عامل  مدل

 حاصل از این پژوهش مقایسه نمایند.

ء،   دهد که سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا  دستاوردهای این پژوهش نشان می      

کانون  تواند در  باشد؛ و می  ها و فرایندها می  یکی از رویکردهای موثر برای بهبود سیستم

باشند،   های خود می  یا فرایند ها  در سیستم   توجه صنایع مختلفی که بدنبال ایجاد بهبود
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 منابع
(. یک راهنمای 1۹۳۱اشلقی، عباس و حمیدی زاده، محمدرضا. ) طلوعی  ابوالفتحی، احسان،

عملیاتی برای مدل سازی مبتنی بر عامل برپایه دسته بندی پژوهش های صورت پذیرفته در 

 .2۱-1(، 2)۹،پژوهش های نوین در تصمیم گیریعلوم انسانی: انتشار نوآوری در ایران. 

(. مدل ریاضی یکپارچه برای بهینه 1۹۳۳. )احمدی دهرشید، کیوان و عبداله زاده مقدم، سهراب

فصلنامه توزیع زنجیره تامین کاالهای فاسد شدنی با انبارهای میانی.  -سازی سیستم تولید
 .۱۹-۹۱(،2)1۰، مدیریت تولید و عملیات

علوم ء: اجزاء، کاربرد ها و چالش ها.   (. اینترنت اشیا1۹۳۱اسمی، نیما و شاه بهرامی، اسداهلل. )
 .۳-۹ ،1۰،رایانشی

(. مدل سازی عامل بنیان، رویکردی نوین در مدل سازی مسائل 1۹۳1آذر، عادل و صادقی، آرش.)

 .1۱-۱ (، 1)  ۱،فصلنامه اخالق در علوم رفتاریپیچیده اخالقی. 

(. برنامه ریزی خرید، توزیع و حمل و 1۹۳۱بابازاده، رضا، شمسی، میثم و حمیدی مقدم، شبنم.)

مطالعه موردی شرکت دارویی پخش هجرت. پانزدهمین  نقل در یک شرکت پخش:

 . ۱-1کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، 

(. 1۹۳۳معتدل، محمدرضا.)  علی و  کاظمی، محمد  برادران، محمد، طلوعی اشلقی، عباس، افشار

ء. نشریه   سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیا

 .۹44-۹۰۹(،۹4)۳علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند،

(. مدل سازی و حل یک سیستم 1۹۳۱بهرامی، زهرا، پسندیده، حمیدرضا و محمدی، محمد.)

های تصادفی گنجایش انبار و   مدیریت موجودی توسط فروشنده چند کاالیی با محدودیت

 . 2۱ -1(، ۱1)1۱، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتیبودجه. 

مدل برنامه  و حل (. ارایه1۹۳۳توکلی مقدم، رضا، علینقیان، مهدی و سالمت بخش، علیرضا.)

، نامه حمل و نقل   پژوهشیابی وسایل نقلیه در حالت رقابتی.   ریزی ریاضی جدید برای مسیر

۱(4 ،)۹11-۹2۹. 

های     لیل ارتباط میان شاخص(. تح1۹۳۳جمالی، غالمرضا، موسوی، اسماعیل و محمدی، معصومه.)

در زنجیره تامین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه شناختی  ءکاربرد اینترنت اشیا

 .1۱2-1۹۱(،۹۰)۱نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند،فازی. 
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 سازی بهینه مدل (. ارائه1۹۳۳ربیعه.)   اکبر و مسعود   جنتیان، نسیبه، زندیه، مصطفی، عالم تبریز،

 ) مورد آن حل برای چند هدفه های تکاملی الگوریتم از استفاده و دارو   پایدار توزیع شبکه

 .1۱۹-1۹۹(،1)1۰، عملیات  و  مدیریت تولیدپخش(.   دارو توزیع شرکت: مطالعه

برخط سیم قابل حمل جهت پایش   (. پیاده سازی سامانه بی1۹۳۹سمانه.)  پور، امیر و محمدی،   جواد

ضربان قلب. اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماریهای قلب 

  .۱-1،و عروق

ارائه مدل   (.1۹۳۱جامی، انسیه.)  جویبان نادیلویی، فرشید، یوسفی نژاد عطاری، مهدی و نیشابوری

صنعتی فصلنامه مدیریت دو هدفه تصادفی کاهش هزینه و زمان در زنجیره تامین دارو. 
 .2۳-1۱(،44)1۹، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

(.تصمیم گیری چند معیاره فازی، چاپ 1۹۳۹حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم.)

 .کتیبه گیلاول، رشت، انتشارات 

فروش برای (. پیش بینی هوشمند 1۹۳۹خلیل زاده، ندا، سپهری، محمد مهدی و فرورش، حمید.)

نامه مسائل ریاضی در   های توزیع دارو: رویکرد مبتنی بر داده کاوی، فصل  شرکت

 .1۱ -1مهندسی، 

های   گذاری در مصاحبه  (. ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کد1۹۳۳خواستار، حمزه. )

 .1۱4-1۱1(،۱۳)1۱، فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانیپژوهشی. 

  ای دارو در ایران.  (. ارزیابی و ارائه مدل توزیع منطقه1۹۳۰ند، رسول و جهانبخش، حجت.)دینارو

 .1۱-1۰(،۹)1۰،تزکیه  طب و

(. ارائه روشی جهت مانیتورینگ و 1۹۳۹ربیعی، میثم ، رزاز، مرتضی و جورابیان، محمود.)

نفرانس هفتمین کتشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط. 
 .۳-1،گان(  مز  نیروگاههای برق کشور)هر

 یشده مبتن عیتوز یمعمار(. 1۹۳۱محمود.)  علی،  فضل  ذی، هادی و  راحیل، طباطبایی مال  رحیمی،

 ، ۱، علوم رایانشی. RFIDاز فناوری  با استفاده هینقل لیوسا یابیرد یء برا  بر اینترنت اشیا

2-14. 

های پیچیده اجتماعی: روش   (. کاربرد مدل سازی عامل بنیان در تحلیل سیستم1۹۳۱روشنی، سعید.)

 . ۱۰-۱۳(، 2)۳های نوآوری. سیاست نامه علم و فناوری،   شناسی تحلیل سیستم
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ای و برخط و   (. بررسی پایش لحظه1۹۳۱مهدی. )  مکار،  گند بهاره و   عظیمی،  نیا، شهرام،  سپهر

روش دستیابی به نمونه و نحوه سنجش آب و پساب از منظر استانداردهای مرجع. پیشنهاد 

 .122-11۱، المللی نمونه برداری و پایش آالینده های محیط زیستاولین کنفرانس بین

(. مدل سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم افزار 1۹۳۳صالح نیا، نرگس و موسوی، سید فرزاد. )

 .14-1۹،گران  موسسه فرهنگی هنری دیبانت لوگو، چاپ اول، تهران، 

اولویت بندی عوامل   و  (. شناسایی1۹۳۳، حمیدرضا. ) عابدینی، علی، ایرانی، حمیدرضا و یزدانی

مجله پیاورد نجیره تامین و توزیع دارو با استفاده از تکنیک دیمتل. حیاتی موفقیت در ز
 . ۱۳ -4۱(،1)1۹، سالمت

(. بررسی اثر مدیریت 1۹۳۱نهاوندی، نسیم و فرزندی، غالمحسین.)   وند، رقیه،    عزیزی یوسف

نشریه مهندسی صنایع و مدیریت ریسک زنجیره تامین بر کارایی شرکتهای توزیع دارو. 
 .12۰-1۹۱(، 2۳)1، تولید

ها و   بررسی روشهای آنالین مانیتورینگ تجهیزات، سیستم (. 1۹۳۱فاضلی، رضا و فاضلی، امین.)

 .1۰-1،سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسیای.   های هسته  فرآیندها در نیروگاه

 ، تهران، نشرء پیشران دنیای دیجیتال، چاپ اول  (. اینترنت اشیا1۹۳۱قیصری، محمد و طاهر، مریم. )
  .علوم رایانه

(. ارائه مدلی به منظور برنامه 1۹۳۹کاظمی، ابوالفضل، صراف ها، کیوان و علی نژاد، علیرضا.)

، 1۳، نامه مدیریت توسعه و تحول  فصلتوزیع در یک زنجیره تامین.  -ریزی یکپارچه تولید

۱1-۱۱. 

سیستم   (.1۹۳1محمدی، غفار، رضایی، خسرو، مهران پور، محمدرضا و بقایی نژاد، مجید.)

وارده بر نقاط مختلف ساختمان و پیشگیری از ریزش آن.   هوشمند آنالین مانیتورینگ فشار

  . ۳-1،دومین کنفرانس مدیریت بحران

(. 1۹۳۱و زورمند، امید.)نی، زهرا، نظری، محسن   مهرگان، محمدرضا، ابویی، محمد، صادقی آرا

نشریه علمی شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل. 
 . ۱4-۹۱(،4۳)1۱، پژوهشی مدیریت فردا
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ء در   اشیا  سازی اینترنت  طراحی الگوی بومی پیاده (.1۹۳۳میرمحمدی، محمد و بهادر، اکبر.)

-۳۱(،۹1)۳، طالعات مدیریت کسب و کار هوشمندنشریه علمی مشرکتهای آزاد راهی. 

11۳. 

و مدیریت انبار و مراکز توزیع   RFID(. 1۹۳۱نظر، مریم، کسایی، مسعود و کهندل، رحمت.)

  .11-1،، تهرانRFIDدومین کنفرانس بین المللی کاالها. 

بنیان برای (. طراحی مدل عامل 1۹۳۱پور، حسین.)  کامران، بهبودی، داود و اصغر  نیکی اسکویی،

های   فصلنامه علمی پژوهشالمللی گاز. تعیین استراتژی ایران در تجارت بین
 .۳۱-۱۱  (،1)4، ریزی انرژی  گذاری و برنامه  سیاست
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