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 کمیته جایزه  ملی کیفیت  بنگاه های  خدماتی-)1395-1395(
 عضویت در  کمیته  جایزه  ملی تحول دیجیتال کنفرانس سیستم های  اطالعاتی-)1395-1395(

 عضویت در  کمیته علمی کنفرانس  سیستم های اطالعاتی-)1395-1395(

 

  

 

 

 فعالیت های علمی 
 مقاالت  •

- A New Multi-Attribute Decision-Making Framework 
for Policy-Makers by Using Interval-Valued Triangular 
Fuzzy Numbers. Mohammadian Ayoub, Heidary 
Dahooie Jalil, qorbani alireza, Kazimieras Zavadskas 
Edmundas (2021)., Informatica, 0(0), 1-36. 

 
 :شناسایی خدمات مبتنی بر  راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ایران -

 بر اساس فراترکیب متون و دیدگاه متخصصان .محمدی هاجر ,فهیمی فر 

 سپیده ,محمدیان ایوب )1400 ,.(تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های 

 
 .شناسایی و رتبه بندی کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی  بر اینترنت اشیا -

 .روحانی سعید ,محمدیان ایوب )1399 ,.(مدیریت بازرگانی ,12)5 ,(887-865

 
 اولویتبندی کاربردهای اینترنتاشیاء در کشاورزی  با استفاده از شاخصهای -

 ,.توسعۀ پایدار .محمدیان ایوب ,حی دری دهوئی جلیل ,قربانی علیرضا )1399(

 .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ,51)4(

 
 سنخ شناسی دیدگاههای سرمایه گذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکتهای  -

 ,نوپای فناوری مالی در اولین  مرحله  سرمایه گذاری در ایران .چیذری وحید

 محمدیان ایوب ,خلیلی عراقی مریم ,رشادت جو حمیده )1399 ,.(توسعه 

 .کارافرینی ,13)3 ,(340-321

 
 اولویت بندی  کاربردهای اینترنت اشیا برای نوآوری در  آمیخته بازاریابی با -

 توجه به عوامل فناورانه،  قانونی و بازار کشور ایران .محمدیان ایوب ,میرباقری

 فاطمه ,قربانی علیرضا )1399 ,.(پژوهشنامه مدیریت اجرایی  دانشگاه 

 
 تببین فرایند شکل گیری قابلیت  شبکه ای در سازمانهای دولتی فعال در -
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 ,پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد .محمدیان ایوب

 .خداداد برمی مریم )1399 ,.(فصلنامه مدیریت  دولتی ,12)1 ,(116-85

 
 شناسایی و دسته بندی کاربردهای تحلیل داده فناوری اینترنتاشیاء در  -

 ,توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب .محمدیان  ایوب

 
 شناسایی و طبقهبندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی  -

 دیجیتال .محمدیان ایوب ,میرباقری  فاطمه ,خانلری امیر )1398 ,.(مدیریت 

 
 ارائه  مدل بلوغ  قابلیت تحول  دیجیتال با استفاده از روش  آمیخته :مورد -

 مطالعه شرکتهای دارویی .اسدامرجی الهام ,محمدیان ایوب ,رجب زاده قطری

 ,علی )1398 ,.(فصلنامه مدیریت اطالعات- انجمن مدیریت اطالعات ایران

)1(5. 

 
 ارائه  مدل مفهومی  منطقی طبقه  بندی تهدیدات سایبری زیرساختهای  -

 حیاتی .آقایی محسن ,معینی علی ,عرب سرخی ابوذر ,محمدیان ایوب  ,علی

 
 ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور  -

 ایران با در نظر  گرفتن نقش  مداخلهگر دولت و متغیر میانجی عملکرد

 
- Internet of Things: A Survey for the Individuals' E-
Health Applications. Zadtootaghaj Parang, 
Mohammadian Ayoub, Mahbanooei Bahareh, Ghasemi 
Rohollah (2019)., Journal of Information Technology 
Management, Volume 11(Issue 1), Page 102-129. 

 
 ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش  مشتری براساس روش -

 ,.فراترکیب .موسی خانی محمد ,عرب  سرخی ابوذر ,محمدیان ایوب )1397(

 .فصلنامه مدیریت اطالعات- انجمن مدیریت اطالعات ایران ,4)2 ,(132-115

 
 .شناسایی و اولویت بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی -

 روحانی سعید ,امیریان سمانه ,محمدیان ایوب )1397 ,.(فصلنامۀ مطالعات 
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 .مدیریت کسب و  کار هوشمند ,6)21(

 
 شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند با استفاده از روش -

 ,.فراترکیب .انصاری منوچهر ,محمدیان ایوب ,نویسنده احسان )1396(

Journal of Information Technology Management, 9(4). 

 
- A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach 
for prioritizing internet of things challenges in Iran. 
Kamali-mohammadzadeh Ali, Gafouri Saeid, 
Mohammadian Ayoub, Mohammadkazemi Reza, 
Mahbanooei Bahareh, Ghasemi Rohollah (2018)., 
Technology in Society, 2018(53), 1-11. 

 
 محدودیتهای مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و راهکار ایجاد -

 .مراکز رشد مجازی .محمدیان ایوب )1395(

 
 .نگاشت سیستماتیک روششناسی تحقیقات در  حوزۀ تجارت الکترونیک -

 ,.اسدامرجی الهام ,نعمتی شمس اباد حسنعلی ,محمدیان ایوب  )1395(

Journal of Information Technology Management, 8(3), 435-

455. 

 
 طراحی مدل کسب و کار مرکز  رشد مجازی در ایران .محمدیان  ایوب ,مانیان  -

 .امیر ,خداداد برمی مریم )1395 ,.(رشد فناوری ,12)47 ,(11-1

 
 تبیین مؤلفه های اصلی مدلهای کسبوکار الکترونیکی  براساس رویکرد -

 Journal of Information ,.سیستمی .محمدیان ایوب )1395(

Technology Management, 8(1), 193-211. 

 
 .شناسایی و اولویت بندی خدمات قابل ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی -

 محمدیان ایوب ,مانیان امیر ,خداداد برمی مریم )1394 ,.(فصلنامه علوم

 
 مرور سیستماتیک و  جهت گیری آتی پژوهش ها در حوزه مراکز رشد مجازی -

 Journal of Information ,.کسب وکار .محمدیان ایوب  ,مانیان  امیر  )1394(

Technology Management, 3(12), 1-2. 
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- open government data platforms and dimensions (e-
Federalism or e-Centralism). Saraei Hamed, 
Mohammadian Ayoub (2020)., 10th Information and 
Knowledge Technology Conference (ICIKT2019), 31 
December-2 January, Tehran, Iran. 

 
- Designing an Organizational Readiness Framework 
for Big Data Adoption.  ماندانا فرزانه, NHI Edmundas,   فاطمه 
 ,Mohammadian Ayoub, Turskis GFCHGFY ,مظفری 
Kazimieras Zavadskas Zenonas (2018)., 2018 9th 
International Symposium on Telecommunications 
(IST), 17-19 December, Tehran, IRAN. 

 
 ارائه مدل پیشنهادی برای تبیین چالشهای پذیرش فناوری سامانه یکپارچه -

 ,طرح جامع مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی  خراسان رضوی .محمدیان ایوب

 ثقفی فاطمه ,رمضان پور بهزاد )1396 ,.(نخستین  همایش ملی فرصتها و 

 
 ارزیابی وضع یت فرآیندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش  شهر تهران -

 ,و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن .موسی خانی محمد ,محمدیان ایوب

 عسگری منصوره )1396 ,.(اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی ,2-1

 .فروردین ,تهران ,ایران

 
- The Government's Role in Improving the 
Opportunities of Cyberspace for Developing 
Electronic Businesses. Shojaeian Fatemeh, 
Mohammadian Ayoub, Xfgrhgt Gfchgfy (2017)., 11th 
International Conference on e-Commerce with focus 
on e-tourism, e-service, health tourism, 21-22 April, 
Isfahan, Iran. 

 
 .ارائه ابزاری جهت باز طراحی  و نوآوری در  مدل های کسب و کار الکترونیکی -

 حیدریان شهری سعید ,انصاری منوچهر ,محمدیان ایوب )1395 ,.(سومین

 .کنفرانس ملی سیستم های  اطالعاتی ,11-12 دی ,تهران ,ایران

 
 ارائه چارچوب جدید پژوهشی برای توسعه کسب و کارهای نوپای دیجیتال -

 ,محمدیان ایوب .(ADR)مبتنی بر روش شناسی علم طراحی مبتنی بر اقدام

 ,شمس رضا )1395 ,.(سومین کنفرانس ملی سیستم های اطالعاتی ,11-12 دی

 .تهران ,ایران

 
 چارجوب معیارهای ارزیابی موفقیت مدلهای کسب وکار مبتنی  بر پلتفرم -

 های چندوجهی .قادری پریسا ,محمدیان ایوب )1395 ,.(سومین کنفرانس ملی

 .سیستم های اطالعاتی ,11-12 دی ,تهران ,ایران
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 ,تبیین ابعاد مسأله بومی سازی تجارت الکترونیک در ایران .شعبانی عظیمه -

 محمدیان ایوب ,آشنا مصطفی )1395 ,.(چهارمین کنفرانس بین المللی

 .پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ,25-26 مرداد ,تهران ,ایران

 
 تاثیر اینترنت اشیاء در  حوزه بهداشت و درمان .نوری شادی ,محمدیان ایوب -

 ,)1395 ,.(دومین کنفرانس  بین المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات

 
 مدل ها و استراتژی های کسب و کار وب2 .رمضانی الرمایی آرزو ,محمدیان -

 ایوب )1395 ,.(دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و  فناوری اطالعات و 

 
 .ارائه چارچوب ممیزی سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر رویکرد معماری -

 عزیزی فر محمد جواد ,محمدیان ایوب ,صفری احرام )1395 ,.(کنفرانس بین

 
 مدل های کسب وکار مبتنی بر اینترنت اشیا مطالعه موردی :بررسی مدل -

 پارسی مریم ,کیانی نیکو .Megabyte های اجرایی در کسب وکارهای گروه 

 ابوالفضل ,محمدیان ایوب )1395 ,.(کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و 

 
 .شناسایی محدودیتها و موانع توسعه مدلهای کسب و کار در فضای مجازی -

 شجاعیان فاطمه ,محمدیان ایوب ,شجاعیان علی )1395 ,.(دومین همایش بین 

 
 شناسایی زیرساختهای عمومی مورد نیاز برای توسعه کسب و ک ارها در فضای -

 ,.مجازی ایران .شجاعیان فاطمه ,محمدیان ایوب ,شجاعیان علی  )1396(

 
 ارائه مدل آموزش  الکترونیکی مبتنی بر دیدگاه راهبردی و معماری .عزیزی  -

 فر محمد جواد ,محمدیان ایوب ,صفری احرام )1394 ,.(دومین کنفرانس  بین 

 .المللی مدیریت و مهندسی صنایع ,28-28 بهمن ,استانبول ,ترکیه

 
 گام های راه اندازی شرکتهای نوپا براساس رویکرد نوپای ناب .محمدیان  -

 ایوب  ,عماد فرازمند ,سلمان زاده بنفشه )1394 ,.(همایش بین المللی نوآوری

 .،توسعه و کسب و کار ,21-21 بهمن ,تهران ,ایران
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 شناسایی ویژگیهای طراحی کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم های  -

 ,.چندوجهی .سلمان زاده بنفشه ,محمدیان ایوب  ,عماد فرازمند )1395(

 
 .تحلیل مدل کسب و کار جویشگرهای بومی در کشورهای مختلف جهان -

 شیرین آبادی فراهانی سمیرا  ,محمدیان ایوب ,نیک آریا مهران )1394 ,.(اولین

 .همایش ملی جویشگر بومی ,27-28 دی ,تهران ,ایران

 
 نقش دولت در توسعه کسب و کارهای اینترنتی .مرادحاصل نیلوفر ,محمدیان -

 ایوب )1394.( ,اولین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار ,27-27

 
- A Model For The Performance Monitoring And 
Evaluation Of Organizations To Migrate To The Cloud 
Based On System Approach. سرآبادانی  جالل, 
Mohammadian Ayoub (2015)., Advances In Business 
Research International Conference 2015, 17-18 
November, Malaysia. 

 
- A Conceptual Framework for Selecting Managed 
Security Service Provider. Garibi.... Minoo, 
Mohammadian Ayoub, Arab Sorkhi Aboozar (2015)., 
International Conference on New Challenges in 
Management and Business, 6-7 July, İSTANBUL, 

Turky. 
 

- e-readiness assessment of organizations for 
migrating to cloud computing based on resource 
based theory and activity based theory. سرآبادانی جالل, 
Mohammadian Ayoub (2015)., Modern research in 
management, economics, humanities, 17 May, 
İSTANBUL, Turky. 

 
 

 کتب  •

 .پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک :یک رویکرد جامع و سیستمی -

 .محمدیان ایوب )1395(

 

 

 

 مجالت •
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 پایان نامه ها و رساله ها
 بررسی و تبیین رابطه بین قابلیت های فناوری اطالعات و مدیریت کیفیت در سازمان میراث -

 ،فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تهرانفاطمه دلدوست فتاحی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد

506/07/13  

 
- Understanding the determinants of review unhelpfulness and an 

the role of buying behavior and sentiment analysis علیرضا  نعمتی ,ایوب  محمدیانکارشناسی 

  ارشد،  1398/11/30

 
- Investigating the Role of Digital Content In Tehran Tourism Brandingپارسا 

  شهریور,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1398/07/07

 
- Job satisfaction in Agile Development Teams: Investigating the role of 

motivational factors1398/06/31 ،پرنیان سیفی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
 ارائه چارچوبی برای توصیف و طراحی مدل های کسب و کار داده محور  در استارت آپ های )کسب و -

 
- Investigating The Impact of Ambidextrous Leadership and Ambidextrous 

Employee Behavior on Business Model Innovation and Organizational 
(Case Study: Digital Startups)1398/06/26  ،فاطمه مالیی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
- The Effects of Digikala Sellers on Gain Customer Trust and Repurchase 

Digikala Site1398/06/26  ،عرفان مصطفوی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
 شناسایی و رتبه بندی کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیاهادی صداقت,ایوب -

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1398/06/24

 
 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ هامحسن بحرینی,ایوب -

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1398/06/06

 
- Identifying and Prioritizing the Inovative Applications of Internet of Things in 

Digital Marketing1397/11/30  ،فاطمه میرباقری مرویلی,ایوب محمدیانکارشناسی  ارشد  

 
- Providing a Framework for collaboration of Digital Startups and larg 
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Corporations(Multiple Case study)مقداد خرم نژاد,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد، 

1397/11/29  

 
- Providing a Framework for collaboration of Digital Startups and larg 

Corporations(Multiple Case study)مقداد خرم نژاد,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد، 

1397/11/29  

 
- Providing a Framework for collaboration of Digital Startups and larg 

Corporations(Multiple Case study)مقداد خرم نژاد,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد، 

1397/11/29  

 
- Proposing a model to investigate the impact of data-driven innovation on the 

creation of business value from the startups and data-driven businesses’ 

perspective1397/11/29  ،امیر اسدی آرا,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
 بررسی تاثیر شبکه های نوآوری همکارانه )مشارک تی  (بر عملکرد محصول جدید با میانجی قابلیت -

 
- Examinig the Antecedents and Conseuences of Online Customer Experience in 

(the Retail Indusry (Case Study: Digicommodty Online Shopping and Bamilo امید 

  ایمان زاده اصل,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1397/11/28

 
- The Innovation Maturity Model based on customer knowledge and 

Juice Industry (Takdaneh company)1397/11/16  ،زهرا پورسعید بناب,ایوب محمدیاندکتری  

 
- Providing a Model for creating co-Innovation with Users in Digital platform 

Business (The study area of nutrition and diet therapy)سیما پورسینا,ایوب 

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1397/09/29

 
- Identifying and Prioritizing the Applications of Internet of Things in the 

Agriculture by Using Sustainable Development Indicatorsعلیرضا قربانی,ایوب 

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1397/06/31

 
- A Cognition Over The Effecting Elements An Accepting The Coherent 

Software (Khorasan Razavi Tax General Office) بهزاد رمضان پور,ایوب  محمدیانکارشناسی 

  ارشد،  1397/06/30

 



 
 

 10 صفحه  | دانشگاه تهران  – ایوب محمدیان| دانشکده  مدیریت

 آذر ماه  1400

- The Mental Model of Valuation of ICT Startups from the Perspective of Venture 

Capital in the Early Stage1397/06/25  ،ساناز صالحی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
- Identifying And Prioritizing Entrepreneurial Opportunities Of Sharing 

Based On Information And Communication Technology At The University Of 
Tehran1396/11/29  ،انسیه کالنتری,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
- Design and evaluation a gamification system in higher education مسعود صادقی 

  آهنگر,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/11/17

 
 طراحی سناریو های آینده ی ایمنی درصنعت حمل ونقل ریلی ایران تحت اثراینترنت اشیاهادی -

  کردساالری,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/11/11

 
 ارائه ی چارچوبی جهت سنجش سالمت زیست بوم های کسب و کار دیجیتالعرفان سبزه پرور ,ایوب -

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/07/11

 
- Identification and Ranking of Knowledge Capturing Mechanisms in 

Crowdsourcing Environments1396/07/11  ،عارفه یحیایی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
- Conceptualization of strategic knowledge in internet business startup فائزه  ن یک 

  بین,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/07/11

 
 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات )مورد مطالعه -

  شرکت بیمه سامان(زهرا عطریان فر,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/07/11

 
- Investigating the influencing factors on value co-creation in internet business 

models1396/07/04  ،احمدرضا باخدا,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
- Surveying the impact of information technology on innovation business 

information and communication technology based  businessesشیدا مصباح,ایوب 

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/07/02

 
 شناسایی استراتژی های جذب کاربران در راه اندازی یک کسب و کار نوپا مبتنی بر پلتفرم چندوجهی -

  در حوزه مشاوره روانشناسیرضا شمس,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/07/01

 
 مفهوم سازی دفتر مدیریت پروژه به عنوان خدمت با استفاده از روش دلفیمرتضی اسمعیلی,ایوب -

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1396/06/13

 



 
 

 11 صفحه  | دانشگاه تهران  – ایوب محمدیان| دانشکده  مدیریت

 آذر ماه  1400

- Proposing Conceptual framework of social mining applications in electronic 

commerce1395/12/17  ،سمانه امیریان,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
 شناسایی و اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان با استفاده از شاخص های توسعه -

 
- A Model for the Relationship between Knowledge Managemet and Customer 

Relationship Management Success1395/06/28  ،فاطمه فاتح ,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد  

 
 شناسایی نقش سازوکارهای حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محورافسانه رنجبر,ایوب -

  محمدیانکارشناسی ارشد،  1395/06/21

 
 بررسی تاثیر کیفیت  وبسایت  بر نگرش خرید آنالین مصرف کننده نهایی محصوالت ارگانیکاعظم -

  فروزان,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد،  1394/12/05

 
 شناسایی و رتبه بندی ریسک های استفاده از رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی -

 ،ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانایمان خلیلی طوسی,ایوب محمدیانکارشناسی ارشد

1394/06/03  

 

 

 


