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 سمه تعالیاب

 

 

 

 مشخصات فردی:  -1

 نورالدین دبیرینام و نام خانوادگی: 

 09124865385تلفن تماس:

 n.dabiri@gu.ac.irو  n.dabiri@yahoo.com:پست الکترونیک

 دانشگاه گلستان ت علمیاعضو هی: سمت فعلی

 استادیاررتبه علمی: 

 لسا 4 سابقه خدمت در دانشگاه به سال:

 :درجات علمی و سوابق تحصیلی

 

 ها و عالیق پژوهشیزمینه -2

 موجودیتولید و بندی و زمانریزی برنامه (1

 ونقلهای حملشبکهریزی و ارزیابی برنامه (2

 های تولیدیتحلیل دینامیکی سیستم( 3

 های تولیدی سیستمیابی عارضه( 4

 سازی ریاضیبهینههای الگوریتم( 5
 

 سوابق علمی و پژوهشی -3

 کتب چاپ شده -الف

 کتابعنوان  ردیف
 نوع کتاب

 سال انتشارات نویسندگان
 ترجمه تالیف

 √  ریزی منابع سازمانبرنامه 1
  -رسول شفائی

 نورالدین دبیری
 1387 نصیر

 درجه تحصیلی رشته تحصیلی و تخصصی دانشگاه كشور سال اخذ مدرك

تولید صنعتی-مهندسی صنایع علم و صنعت ایران ایران 1382  كارشناسی 

5138 صنایع-صنایعمهندسی  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران   كارشناسی ارشد 

صنایع-مهندسی صنایع صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران 1391  دكتری تخصصی 

 مشخصات و سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

mailto:n.dabiri@yahoo.com
mailto:n.dabiri@gu.ac.ir
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 علمی مقاالت چاپ شده در مجالت -ب

 سال ناشر درجه مجله  مجله نام عنوان مقاله ردیف

1  
با  یموجود یزیرمسئله برنامه یو حل ابتکار یسازمدل

 ونقلحمل یهامالحظه تنوع در روش

 پژوهشنامه 

 حمل و نقل
ISC 

 پژوهشکده 

 حمل و نقل

درحال 

 چاپ

2  Compactness for Regionalization and its 

Application in Land-Use Planning 

Environmental 

Resources 

Research 
ISC 

دانشگاه علوم 

كشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

درحال 

 چاپ

3  
موجودی سبز  -مسیریابی -یابیارائه مدل جدید مکان

 تحت عدم قطعیت

پژوهش های 

مهندسی صنایع در 

 سیستم های تولید
ISC 

دانشگاه بوعلی 

 سینا همدان
1396 

4  

New mathematical model for the bi-

objective inventory routing problem with 

a step cost function: A multi-objective 

particle swarm optimization solution 

approach 

Applied 

Mathematical 

Modelling 
ISI Elsevier 2017 

5  
A hybrid heuristic for the inventory 

routing problem under dynamic regional 

pricing 

Computers & 

Chemical 

Engineering 

ISI Elsevier 2016 

6  
 صیدر تخص نیسرزم یمایس یها سنجه یریبه كارگ

 یاراض یكاربر
 1395 دانشگاه تهران ISC آمایش سرزمین

7  

كاربرد تركیب برنامه ریزی خطی و الگوریتم ابتکاری 

در به گزینی  GISكلونی مورچگان و قابلیت های 

 مکانی كاربری اراضی

سنجش از دور و 

GIS ایران 
ISC 

 دانشگاه

 شهید بهشتی
1395 

8  
A single-vendor single-buyer joint 

economic lot size model subject to budget 

constraints 

International 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

ISI Springer 2014 

9  
A Possibilistic Programming Approach 

for Vehicle Routing Problem with Fuzzy 

Fleet Capacity (FCVRP) 

Industrial 

Engineering 

Management 
 OMICS 2012 علمی پژوهشی

10  A Constructive Heuristic for Multi-

Product Inventory Routing Problem 

Transportation 

Research 

Journal 
ISC 

پژوهشکده 

 ونقلحمل
2012 

11  
يريابي وسيله نقليه با تابع مسحل مسئله سازی و مدل

ايوابسته به مقدار بارگيری )مطالعه موردی: هزينه پله

 شرکت فرگاز مازندران(

نشریه مهندسی 

 صنایع
ISC 1390 دانشگاه تهران 

12  
The effect of supply network 

configuration on occurring chaotic 

behavior in the retailer’s inventory 

Journal of 

Industrial 

Engineering: 

An 

International 

ISC 
دانشگاه آزاد  

 تهران جنوب
2011 

13  
An EFQM Based Model to assess an 

Enterprise Readiness for ERP 

Implementation 

Journal of 

Industrial and 

System 

Engineering 

ISC 
انجمن مهندسی 

 صنایع
2008 
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 المللی، ملی و استانی بینهای مقاالت علمی در همایش -ج

 نوع همایش عنوان مقاله ردیف
موسسه  -سازمان

 دهنبرگزار کن
 سال

چگونگی 

 ارائه

1  
به منظور کاهش سوخت  هينقل لهيوس يابيريمس

شده توسط ناوگان با مالحظه مقدار بار جابجا يمصرف

 ونقلحمل

كنفرانس بین المللی رویکردهای 

 نوین در نگهداشت انرژی
 شفاهی 1395 دانشگاه تهران

2  
 تيريمد کرديبر رو يمبتن يارائه مدل مفهوم

 سوخت عيتوز یهاتوسط فروشنده در شبکه یموجود

كنفرانس بین المللی رویکردهای 

 نوین در نگهداشت انرژی
 شفاهی 1395 دانشگاه تهران

3  
مسيريابي دوهدفه ی -موجودی-مدل توأم مکانيابي

 سبز تحت عدم قطعيت

چهارمین كنفرانس بین المللی 

 لجستیک و زنجیره تأمین

انجمن لجستیک 

 ایران
 شفاهی 1393

4  
مالحظه مدل مديريت موجودی توسط فروشنده با 

 ونقلروش های متنوع حمل

یازدهمین كنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع

انجمن مهندسی 

 صنایع ایران
 پوستری 1393

5  
An integrated model for pricing-

inventory-routing decisions in a single 

vendor multiple buyer system 

An International 

Conference on 

Engineering and Applied 

Sciences Optimization 

OPT-i 2014 شفاهی 

6  
ارائه رويکرد جديد برای حل مسئله تعيين اندازه 

 انباشته توام اقتصادی با بکارگيری الگوريتم ابتکاری

 یالملل نیكنفرانس ب نیهفتم

 اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا

انجمن ایرانی 

تحقیق در 

 عملیات

 شفاهی 1393

7  
بهينه سازی، مسير، زمان و سوخت ديريت و م

 سيستم های پخش کاال با استفاده از الگوريتم گرانش

المللی كنفرانس بیننهمین 

 مهندسی صنایع

انجمن مهندسی 

 صنایع ایران
 پوستری 2013

8  
Locating collection centers with 

incentive under a pick-up policy for the 

entire return products 

المللي کنفرانس بيننهمين 

 مهندسي صنايع

انجمن مهندسی 

 صنایع ایران
 پوستری 2013

9  
A Bi-Objective Model and Efficient 

Heuristic for Hazardous Material 

Inventory Routing Problem 

Int. Conf. on 

Computational 

Techniques and Artificial 

Intelligence 

 شفاهی 2012 ---

10  
An Integrated Inventory Allocation and 

Vehicle Routing Problem: a GA 

Solution Approach 

Int. Conf. on Logistics 

and Supply Chain 

انجمن لجستیک 

 ایران
 پوستری 2011

11  A new approach to balance the vehicle 

usage in multi-period inventory routing 
16th Annual Int.  Conf. 

Industrial Engineering 
 شفاهی 2011 ---

12  
 يکپارچه به صورت اقتصادی انباشته اندازه تعيين

 نظرگرفتن در با خريدار فروشنده سيستم برای

 موجودی در درگير سرمايه محدوديت

لجستيک و  الملليکنفرانس بين

 زنجيره تأمين

انجمن لجستیک 

 ایران
 شفاهی 2010

13  
سازی های مهم تجربيات پيادهمروری بر ويژگي

 ERPسيستم 
المللي مهندسي کنفرانس بين

 صنايع

انجمن مهندسی 

 صنایع ایران
 پوستری 1386

14  
منظور به EFQMسنجي استفاده از مدل امکان

سازی سيستم ارزيابي آمادگي سازمان برای پياده
ERP 

 پوستری 1385 دانشگاه تهران کنفرانس ملي مديريت عملکرد
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 های تحقیقاتیطرح -د

 همکارینوع  سال اجرا سازمان طرح دهنده عنوان طرح ردیف

1 
 ینیآجرماش یدیشركت تول یسازمان یهاندیفرآ یطراح

 دیسازان مروارسفال

شركت سفال سازان 

 مروارید
 مجری 1395

 هاطراحی بانک اطالعاتی تجهیزات موزه 2
جهاد دانشگاهی 

 شریف
 پروژه قرارداد 1388

3     

 

 فعالیت های آموزشی -4

 سال دانشگاه محل تدریس نام دروس ردیف

 تاكنون 91 دانشگاه گلستان برنامه نویسی كامپیوتر، تحقیق در عملیات 1

 تاكنون 93 دانشگاه گلستان تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل ونقل 2

 آمار و احتمال، اقتصاد مهندسی،  3

 مهندسی نرم افزار
 91-92 دانشگاه گلستان

طراحی ایجاد صنایع، برنامه ریزی تولید،  4

 كاربرد كامپیوتر در مهندسی صنایع

 واحد بهشهر-علم و صنعت ایران

 )دانشگاه علم و فناوری مازندران(
90-85 

5 
سازی های اطالعاتی مدیریت، مدلسیستم

های های اقتصادی و اجتماعی، سیستمسیستم

 دینامیکی

 واحد بهشهر-صنعت ایرانعلم و 

 )دانشگاه علم و فناوری مازندران(
92-91 

 87-88 دانشگاه صنعتی شاهرود تحقیق در عملیات، پژوهش عملیاتی 6

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  (2تحقیق در عملیات ) 7

 طوسی

88-87 

 

 و مدیریتی سوابق اجرایی -5

 سال موسسه -سازمان سمت ردیف

 تاكنون 91 دانشگاه گلستان عضو هیات علمی 1

 معاون آموزشی و پژوهشی  2

 دانشکده فنی و مهندسی علی آباد
 95-93 دانشگاه گلستان

 85-84 های انرژیشركت تدبیرگران سامانه كارشناس ارشد تحلیل سیستم 3

 84-82 شركت شهاب خودرو كارشناس مهندسی صنایع 3

 


