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  مشخصات دانشجو: - الف

  محمد امین آذرمهر نام و نام خانوادگی:
  8813231203شماره دانشجویی :

  تولید صنعتی. دانشگاه علم و صنعت-صنایع رشته کارشناسی و نام دانشگاه :
  صنایع. دانشگاه صنعتی ارومیه-صنایع رشته و گرایش مقطع کارشناسی ارشد :

  قطعیت عدم شرایط در تامین زنجیره اعضاي رقابتی رفتار تحلیل و بررسی  موضوع پایان نامه :
  خانم دکتر رضاپور و آقاي دکتر توکلی مقدم اساتید راهنما : 

  Irandoc : 2048776کد رهگیري از سایت 
   20نمره پایان نامه:                      90.07.13    تاریخ فراغت از تحصیل :

  

  چکیده پایان نامه:-ب

 افزایش را اش رقابتی توان خود بقاي تضمین براي باید تأمین زنجیره، جهانی و محلی هاي بازار سطح در رقابت روزافزون گسترش با

  .است تکنولوژي پیشرفت، رقبا تعداد افزایش، بازارها شدن وسیع همچون مختلفی عوامل از ناشی امر این. دهد

 شرایط در، سود باالترین به رسیدن براي رقبا و محیط شناخت بر عالوه تأمین زنجیره مدیریت در که دیگري مهم عوامل جمله از

 با. باشد می زنجیره اختالالت و ریسک بر مدیریت، گردد می رقابتی توان افزایش باعث و گیرد قرار توجه مورد باید، قطعیت عدم

 هاي فرآیند در اختالل از ناشی هاي ریسک یا طبیعی هاي ریسک همچون زنجیره در موجود هاي ریسک بینی پیش و ریزي برنامه

 حد تا تهدیدات از و برد را استفاده نهایت موجود هاي فرصت از و کرد مناسبی برخورد ها آشفتگی برابر در توان می زنجیره اعضاي

  .کاست امکان

 زنجیره در رقابت انواع سپس. شود می پرداخته تأمین زنجیره مدیریت و تأمین زنجیره از مختصري تعریف به ابتدا پایانامه این در 

 مورد ریسک ادبیات و تأمین زنجیره در موجود ریسک انواع و ریسک مدیریت سپس. شود می بررسی رقابت به ادبیات و تأمین

 حالت در تأمین زنجیره یک کنندگان تأمین و فروشان خرده بین رقابت حالت براي مدلی پایان در و گرفت خواهد قرار بررسی

 هاي قیمت به مربوط معادالت نش تعادل اساس بر ابتدا در مدل این در. گردد می ارائه مواد تأمین در اختالل حالت در غیرمتمرکز

 و شود می پرداخته عددي مثال تعداي ارائه به ادامه در. آید می بدست ها کننده تأمین تعادلی هاي قیمت و فروش خرده تعادلی

 دقت با تقریبی عنوان به خطی رگرسیون ابتکاري روش از ها کننده تأمین و ها فروش خرده هاي قیمت تعادلی مقادیر تعیین براي

  .  شد خواهد محاسبه دقیق مقادیر از روش این انحراف مقدار انتها در. شود می گرفته بهره باال

  

 نش تعادل، بازي تئوري، آشفتگی،  ریسک مدیریت، رقابت، تأمین زنجیره مدیریت: ها واژه کلید

 چکیده پایان نامهفرم 

  


