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لجستیک معکوس بر مبنای  سازی پیاده منظور بهانتخاب استراتژی مناسب  

بر اساس عوامل مؤثر بر ساختار شبکه لجستیک  ها آن بندی رتبهشناخت و 

 معکوس

 : شرکت پخش دارویی فردوس(موردمطالعه)

 

 2فاطمه طرفی زاده ،1سید بویر

 فارس خلیج -خرمشهر المللی بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت 1

 فارس خلیج -خرمشهر المللی بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنایع مهندسی ارشد کارشناس 8

 

 چکیده

و  ″لجستیک معکوس″مباحث مهم صنایع مختلف در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین، موضوع  ازجملهامروزه 

. اهمیت مدل شود میر قالب لجستیک معکوس اعمال است در زنجیره تأمین، مدیریت برگشتی، د ″ها گشتیبازمدیریت ″

لجستیک معکوس در صنعت پخش دارو جهت کنترل داروهایی مرجوعی و نظارت و بررسی دقیق انواع داروهای بازگشتی به 

شده  گیری تصمیمدارویی  های شرکتدلیل حیاتی بودن این نوع صنعت و اینکه کمتر در خصوص مدل لجستیک معکوس برای 

. در این تحقیق به اند شدهبسیار زیادی در چند دهه اخیر توسعه داده  های مدل. در زمینه طراحی شبکه معکوس باشد میاست، 

بر اساس عوامل مؤثر بر  ها آن بندی رتبهلجستیک معکوس بر مبنای شناخت و  سازی پیاده منظور بهانتخاب استراتژی مناسب 

از )لجستیک باز،  اند عبارتد. در این روش چند راهکار )استراتژی( که لجستیک معکوس، در شرکت پخش دارویی پرداخت ش

 بندی اولویتجهت  (TOPSIS) آموزشی و محدود شده( برای تجزیه و تحلیل به کار برده شد و سپس از روش تاپسیس

ی مصاحبه و مشاهده برای و نیز از روش میدان ای کتابخانهدر روش  برداری فیشاستفاده شد. در این تحقیق از ابزار  ها استراتژی

به ترتیب استراتژی باز و سپس آموزشی و در آخر  ها استراتژیمسئله  های شاخصبنا به  درنهایتاستفاده شد.  ها داده آوری جمع

 .شدند بندی اولویت (TOPSIS) محدود شده با روش تاپسیس
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