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مقاالت ژورنالي
 .1علی نعیمی صدیق ،سیدکمال چهارسوقی ،عیسی نخعی کمالآبادی ( .)1394ارائه مدل رقابتی در زنجیره تأمین رقابتی
چندمحصولی با استفاده از رویکرد نظریه بازی .نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید ،جلد  ،26شماره یک-55 ،
.44

 .2علی نعیمی صدیق ،پوریا وفادوست ( .)1393انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده .مجله
مدلسازی در مهندسی ،سال  12شماره .1-13 ،38
 .3علی نعیمی صدیق ،سیدکمال چهارسوقی ،مجید شیخمحمدی ( .)1391طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با
استفاده از نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری .مجله مدلسازی در مهندسی ،سال  10شماره.21-34 ،29
 .4محمد عبدالشاه ،علیاکبر امینبیدختی ،علی نعیمی صدیق ،محمود شفیعی ( .)1390توسعه مدل قابلیتهای فرآیند و قیمت
برای انتخاب تأمینکنندگان  .مجله اندیشههای نوین در مدیریت ،سال دوم شماره.99-113 ،2
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7. Naimi Sadigh, A., Chaharsooghi, S. K., Sheikhmohammady, M. (2016). A game theoretic
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.موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مقاالت کنفرانسي
 چاپ شده در دومین کنفرانس، تجزیه و تحلیل مهندسی ارزش با دیدگاه منطق فازی:)1385(  علی نعیمی صدیق، مهدی شفیعی زاده.1
. دانشگاه علم و صنعت ایران،ملی مهندسی ارزش
2.

Abdolshah M, Amin Beidokhti A, Naimi Sadigh A. (2007). Barriers to the application of
knowledge management in Iranian institutions. 13th International Conference on Concurrent
Enterprising. Sophia Antipolis, Nice, France, June 4-6.
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4. Naimi Sadigh A., Mozafari M. (2009). Total Complementary Edge Covering Problem
Using Multi Start Tabu Search Algorithm. 6th International Conference on Business and
Management. Parkroyal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, July 6-8.
5. Fallah H, Naimi Sadigh A., Jolai. F (2009). Risk Analysis for Determining Number of
Suppliers and amount of Purchase from each supplier in Discount Environment with
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Kitakyushu, Japan, Dec 14-16.
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 هماهنگی تصمیمهای قیمتگذاری و بازاریابی در زنجیره.)1393(  عیسی نخعی، سید کمال چهارسوقی، علی نعیمی صدیق.7
. یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع.تامین سهردهای با استفاده از رویکرد نظریه بازی ترتیبی

سوابق کاري
 همکاری در پروژه ملی " طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدیگری در زنجیرههای تأمین کاالهای منتخب وزارت بازرگانی.1
 فوالد و گوشت قرمز)" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، برنج، شکر، زعفران،(خرما
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 .2پروژه مطالعاتی " طراحی نظام توزیع خردهفروشی و عمدهفروشی" شرکت آوا پزشک تولید کننده سرسوزنهای یکبار مصرف
پزشکی ،کانوال و تیوب استیل ضد زنگ
 .3مدیر طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و رئیس هیئت مدیره شرکت سامان نیکاندیش نیواد
 .4مدیر پروژه مطالعاتی سند راهبردی شبکه یک سیما
 .5پژوهشگر فوق دکتری مهندسی صنایع پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس و همکاری در پروژه " طراحی
نظام مدیریت داده ها و اطالعات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ایجاد پایگاه اطالعاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی"

سوابق تدريس
 .1استاد درس "تحقیق در عملیات ( ")1و "آمار و کاربرد آن در مدیریت" رشته مدیریت بازرگانی و حسابداری مقطع کارشناسی دانشگاه
غیرانتفاعی فضیلت سمنان.
 .2استاد درس "تئوری احتماالت" رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی و تکنولوژی صنعتی مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری
سمنان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان.
 .3استاد درس "آمار مهندسی" رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری سمنان و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سمنان.
 .4استاد درس "طرحریزی واحدهای صنعتی" رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری سمنان.
 .5استاد درس "ارزیابی کار و زمان" رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری سمنان.
 .6استاد درس "برنامهریزی تولید و کنترل موجودی  "2رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری
سمنان.
 .7استاد درس"روش تحقیق" رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت و سیستم بهرهوری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الکترونیکی.
 .8استاد درس "تئوری و کاربرد روشهای فرا ابتکاری" رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد الکترونیکی.
 .9استاد درس"استراتژیهای بینالمللی کسب و کار" رشته مدیریت اجرایی مقطع دکتری ( )DBAسازمان مدیریت صنعتی واحد سمنان،
نیشابور ،بیرجند و شاهرود.
 .10استاد درس "بهینهسازی مدلهای غیرخطی" رشته مهندسی صنایع گرایش بهینهسازی سیستمها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
و دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی.
 .11استاد درس "مدیریت بازاریابی" رشته مدیریت اجرایی ( )MBAگرایش مدیریت عملیات و زنجیره تامین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
سمنان.

4

 .12استاد درس " بازاریابی بینالمللی" رشته مدیریت اجرایی ( )MBAگرایش مدیریت عملیات و زنجیره تامین مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 .13استاد درس " روشهای تحقیق کسبوکار" رشته مدیریت اجرایی ( )MBAگرایش مدیریت عملیات و زنجیره تامین مقطع کارشناسی
ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
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