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 العات مربوط به پایان نامه:طا -1
 مدل قیمت گذاری بلیط هواپیما با عدم قطعیت تقاضا: مطالعه موردی در شرکت ایران ایر تور  الف : عنوان پایان نامه:

     انگلیسی                       فارسی

 عملی                نظری                   کاربردی       ب: نوع کار تحقیقاتی:              بنیادی           

 6 : تعداد واحد پایان نامه:پ

 )مساله تحقیق(:  ت: پرسش اصلی تحقیق

شود  با در نظر گفتن عدم قطعیت تقاضا، تاثیر تقاضا از قیمت و نرخ غیبت و کنسلی بلیط، قیمت بلیط هواپیما در خطوط هوایی چگونه باشد تعیین

 رآمد حداکثر شود.تا د

 

 

 

)تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییرهای مربوط به  بیان مسئله -2

 پرسش های تحقیق، منظور تحقیق(

 شوند. می قیمت تقسیم بر مبتنی های تکنیک و ظرفیت بر مبتنی های تکنیک دسته دو به درآمد مدیریت های تکنیک

 آنها دوی هر از محصول به نوع بسته دیگر برخی و ها تکنیک و ها مدل دسته دو این از یکی از تنها ها بنگاه یبرخ

 گیرد می قرار درآمد مدیریت در و ظرفیت برقیمت مبتنی های تکنیک بین در لحاظ، این از این تحقیق  کنند می استفاده

 از ظرفیت است. و در واقع هدف بهینه سازی توامان قیمت و بهره گیری

به  ها قیمت روزآوری الکترونیک و لزوم به تجارت ظهورکشور ما نیز با توجه به شرایط به وجود آمده فعلی از جمله 

تالش برای حذف هزینه های غیر ضروری و ... می تواند با  مشتری، روابط مدیریت ، بازارهای رقابتی،الین آن صورت

کاهش تعداد صندلی های خالی  در زمان   و گذاری قیمت تصمیمات بهبود هتبکارگیری مدیریت درآمد، تغییراتی ج

 اعمال نماید.پرواز 

با توجه به مسائل مطرح شده در باال، بکارگیری مدیریت درآمد در صنعت هواپیمایی کشورمان با در نظر گرفتن سرمایه بر 

مسافر، سعی بر آن شده تا با ارائه مدلی در جهت  عی از مردم تحت عنوانیبودن این صنعت و همچنین رویارویی با طیف وس
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شرایط واقعی از جمله عدم قطعیت تقاضا، غیبت و لغو بلیط توسط پیدا کردن قیمت بهینه بلیط هواپیما با در نظر گرفتن 

رت سعی شده است که این مدل توسعه داده شده نظری به صو  شود. منجر به افزایش درآمد شرکت های هواپیماییمسافران 

 عملی در شرکت ایران ایرتور نیز به عنوان یک مطالعه موردی به کار گرفته شود.
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)بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و  سوابق مربوط -3

 خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق(

به قانون آزاد سازی خطوط هوایی آمریکا بر می گردد. این امر تغییر شدیدی را سرآغاز مدیریت درآمد 

در این صنعت ایجاد کرد. خطوط هوایی بزرگ باشتاب سریع، سیستم های کامپیوتری رزرو بلیط و 

سیستم های توزیع عمومی را توسعه دادند که شرایط بسیار مناسبی را فراهم می کرد اما شرایط قیمت 

شروع شد که به  1978یز پیچیده می کرد. اولین فعالیت مربوط به قیمت گذاری در سال گذاری را ن

 (Talluri and Van Ryzin,2005سیستم استقرار موجودی و بهینه سازی پویا منجر شد. )

در  دادند. ارائه درآمد مدیریت مختلف موضوعات مورد در مروري مقاله رایزین، یک ون و گیل مک

 مورد مفاهیم از برخی به توضیح برآن پرداختند؛ عالوه گذاري قیمت موضوع به همقال این از بخشی

گذاري، تاریخچه مطالعات بر روی مدیریت درآمد خطوط هواپیمایی، پیش بینی،  قیمت در استفاده

 McGill andنیز پرداختند.) با آن مرتبط موضوعات دیگر و رزرومضاعف، کنترل موجودی صندلی

van Ryzin,1999) 

 آن مقاله در اند. آنها پرداخته گذاري قیمت و درآمد مدیریت مباحث ادبیات مرور بادیلی، به و یدرفردو

 در تصمیم گیرندگان مدنظر هاي محدودیت و اهداف مسائل، این مشترك ویژگیهاي کردن خالصه از بعد

 نهایت در و اند اختهادبیات پرد مرور به شاخه این مختلف در زمینه سپس و اند کرده مطرح را شاخه این

 ((Weatherford and Bodily,1992.اند نموده مطرح آتی تحقیقات براي را پیشنهاداتی

مقاله مرتبط با موضوع مدیریت درآمد موفق به ارائه مدلی موفق  110بوید و بیلگان، به مرور بیش از 

 Boyd andدر خصوص تجارت الکترونیک سیستم های رزرو، فروش و مدیریت درآمد شدند.

Bilegan,2003)) 

 تقاضا بررسی خود در قطعیت عدم وجود حالت در را محصولی چند پویاي گذاري قیمت بسبس، مساله

 رایج مدل ادبیات در که بود این معمول ادبیات با او نامه پایان در شده بررسی قطعیت عدم تفاوت .کرد

 در .تقاضاست خود تصادفی تحقق هب مربوط تنها شده گرفته نظر در قطعیت عدم و است مشخص تقاضا

بین  رابطه شکل که تقاضا تابع آنها در یعنی هستند کامل اطالعات فرض بر مبتنی رایج تحقیقات واقع

منبع  تنها و است مشخص فروش دوره ابتداي در گیرنده تصمیم براي کند می مشخص را تقاضا و قیمت

 غیرپارامتریک تخمین از ترکیبی از پویا ریزي مهبرنا جاي به او .تقاضاست تحقق باقیمانده قطعیت عدم

کار  .کرد استفاده کاال گذاري قیمت هاي سیاست آوردن دست به براي مقیاس بزرگ هاي سیستم و تحلیل

 است حالتی در ( 1997 ) رایزین ون و گالگو کار از اي توسعه واقع در محصولی چند حالت در بسبس

 Omar Besbes,2008).)نامشخص است تقاضا که تابع

گاالگو، یک مدل ساده قطعی برای بررسی قیمت گذاری و تصمیمات بخش بندی بازار ارائه کرده است. 

مدل ایشان هر دو بعد باز تغییر تقاضا و تنوع آن را در نظر می گیرد. او به ارائه شرایط اولیه ای برای 
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پایین و باال برای درآمد بهینه می  محافظت از بهینه بودن قیمت گذاری از قیمت پایین به باال و حدود

 (Guillermo Gallego and Garrett van Ryzin,1997)پردازد.

ودرفورد، یک صورت بندی از تصمیم تخصیص/قیمت گذاری چندگانه را معرفی کرده است که به 

فرض تقاضا با توزیع نرمال می پردازد و مدل های تقاضا را به صورت تابعی خطی از قیمت در نظر 

 (Weatherford and Bodily,1992)ی گیرند. م

بوتیمر، در پایان نامه دکترای خود، از یک مدل نامحدود تقاضا برای صندلی های خطوط هوایی استفاده 

کرده تا به استخراج توابع تقاضا برای محصوالت بین راهی محدود بپردازد. این کار به منظور ایجاد 

ن است. او هم چنین بهبودهایی را برای شرایط تنوع مسافران مشارکت در هزینه محدودیت های مسافرا

اثبات کرده است که پیشنهاد تعداد کوچکی از گروه های کرایه ای، وقتی که Li(1994)انجام داده است. 

محدودیت ها برای ایجاد تمایز بین دسته های کرایه ای به ارضا شرایط قاعده مند کردن می پردازند، 

 (Botimer ,1999بهینه است.) 

به  محصوالت وقتی محصولی، چند حالت در را پویا گذاري قیمت هاي میزنر، استراتژي و ماگالراس

مسائل  این چگونه که دادند نشان و کردند بررسی اند وابسته یکدیگر به مشترك منابع از استفاده واسطه

 کنند می استفاده را منبع ظرفیت توام صورت به آن با محصوالت که ادغامی نرخ بنگاه وقتی توانند می

براي  بسته فرم هاي حل راه به دستیابی باعث کاهش این که دادند نشان آنها عالوه به .کند می را کنترل

ایستا  و پویا گذاري قیمت ابتکاري رویکرد چند سپس آنها .شود می مسائل این قطعی هاي بندي فرمول

 Constantinos Maglaras andرسی کردند.)بر را آنها عددي گسترده آزمایش با و دادند ارائه

Joern Meissner,2006) 

 

 



 

 15 از 6 صفحه

 

 فرضیه ها )هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.( -4

تقاضای مشتریان غیرقطعی و تصادفی است و الگوی آن با توجه به کالسی که مشتری در آن قرار می گیرد  -

تابعی از قیمت ارائه شده به آن دسته از مشتریان است و با متقاوت است. میانگین تقاضا برای هر کالس از مشتریان 

 تعیین قیمت ها به صورت قطعی مشخص است.

 حداقل و حداکثر قیمتی برای بلیط وجود دارد که با توجه به کالسی که مشتری در آن قرار دارد متفاوت است. -

بسته به مدت زمانی که از خرید بلیط  مشتریان قادر به بازگرداندن و لغو بلیط خود هستند که در این صورت -

گذشته است و نیز بسته به کالسی که مشتری به آن تعلق دارد کسری از قیمت پرداخت شده توسط مسافر برای 

 بلیط به او بازگردانده می شود.

 قیمت ارائه شده برای کالس دوم الزاما بزرگتر یا مساوی قیمت ارائه شده به مشتریان کالس دوم است. -

 اص انجام تحقیق(ی خ)شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت ها هداف تحقیقا -5

توسعه یک مدل ریاضی برای بهینه سازی قیمت بلیط در خطوط هوایی با در نظر گرفتن چند کالس از  -

 مشتریان، عدم قطعیت تقاضا، لغو بلیط و غیبت

ات عددی بر روی مدل فوق با استفاده از ارائه یک روش حل مناسب برای مدل فوق و انجام تحلیل و آزمایش -

 روش حل ارائه شده به منظور استخراج نتایج و دیدهای مدیریتی

به کارگیری مدل توسعه داده شده و روش حل ارائه شده برای آن در دنیای واقعی به صورت یک مطالعه  -

 شرکت ایران ایرتورموردی در 

 

 

 وران )اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره(:ن نام بهره یادر صورت داشتن هدف کاربردی ب -6
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 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ )این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.( -7
 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                                

  

 روش کار  -8
 

 الف : نوع روش تحقیق:

 مطالعه مصاحبه، مشاهده، طریق از نیاز مورد های داده و بوده ریاضی –تحقیقی که انجام خواهد شد از نوع تحقیق توصیفی  -

 به دست خواهند آمد. تحلیل اطالعات در این تحقیق از نوع مدل سازی ریاضی و تحلیل کمی خواهد بود. 

 

اطالعات مورد نیاز در این تحقیق به چند روش حاصل می شوند. برخی اطالعات به  : ش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه ای و غیره(ب. رو

صورت کتابخانه ای جمع آوری می شوند. داده های خان تحقیق از شرکت ایران ایرتور توسط مصاحبه و گزارش گیری از بانک های اطالعاتی 

 خراج می گردند.نهاد مذکور است
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)پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطالعاتی و  تاپ. ابزار گردآوری اطالع

 ردد.و بانک های اطالعاتی برای گردآوری اطالعات استفاده می گ ، مطالعه: از مصاحبه شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره (

 

  

 ت. روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

 با توجه به شیوه و موضوع تحقیق موضوعیت ندارد.

 

 

 بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی جدول زمان -9
 

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب

   مطالعات کتابخانه ای 

   جمع آوری اطالعات 

    تجزیه و تحلیل داده ها

   نتیجه گیری و نگارش پایا ن نامه 

   تاریخ دفاع نهایی

 ماه  ......:  طول مدت اجرای تحقیق    

 

 

 :فهرست منابع و ماخذ )فارسی و غیر فارسی( مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر -10

 فحه، صجلدشماره کتاب: نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، 

 مقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه
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 توجه : 

تصویب و تایید سازمان بیرون از این قسمت مربوط به پایان نامه هایی است که مورد 

 دانشگاه قرار گرفته و آنها پرداخت هزینه های مربوط را تقبل می کند .
 

 

 حقیق پایان نامهتهزینه  های  -14
 

 

 منابع تامین بودجه پایان نامه و میزان هر یک ) ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره(  -الف

 ات و تهسیالتتجهیز بودجه ارزی بودجه ریالی نام موسسه ردیف

     

     

     جمع
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 ب. هزینه های پایان نامه
 

 هزینه های پرسنلی) برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد(  -1ب

 جمع حق الزحمه در ساعت کل ساعات کار برای طرح تعداد افراد نوع مسئولیت

     

     

     

 زینه های تخمینی به ریالجمع ه                

 

 

 )وسایل که صرفا از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شود( و وسایل هزینه های مواد  -2ب

نام ماده 

 یا وسیله

مقدار 

 مورد نیاز

مصرفی، 

غیر 

 مصرفی

ساخت 

داخل یا 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 قیمت کل قیمت واحد

 ارزی ریالی ارزی ریالی

         

         

         

 جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال                    

 

 

 

 

 

 هزینه های متفرقه  -3ب

 کل هزینه به ریال معادل ریالی بودجه ارزی ارزی ریالی شرح هزینه ردیف

     هزینه تایپ 1

     هزینه تکثیر 2

     هزینه صحافی 3

     هزینه عکس و اسالید 4

     احی، خطاطیهزینه طر 5

     نقاشی، کارتوگرافی 6

     هزینه خدمات کامپیوتری 7

     هزینه های دیگر 8

     جمع
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 جمع کل هزینه ها

 هزینه کل به ریال ارزی ریالی نوع هزینه ردیف

    پرسنلی 1

    مواد و وسایل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل

 

 

 تاییدات -15 

 الف

 و نام خانوادگی استاد راهنما نام

 

 

 امضا تاریخ

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 
 

 امضا تاریخ

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 
 

 امضا تاریخ

 باره نظریه کمیته تخصصی گروه در  -ب

 ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو -1

 اط فرعی دارد                  ارتباط نداردارتباط دارد                    ارتب

 جدید بودن موضوع -2

 بلی                             در ایران بلی                       خیر

 اهداف بنیادی و کاربردی -3

  مطلوب نیست               قابل دسترسی نیست            قابل دسترسی است

 تعریف مساله -4

 ت                                   رسانیسترساس

 فرضیات -5

   درست تدوین نشده و ناقص است                  درست تدوین شده است

 روش تحقیق دانشجو -6

  مناسب نیست                              مناسب است

 محتوا و چاچوب طرح -7

   از انسجام برخوردار نیست                     از انسجام برخوردار است
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 نهاییتاییدیه   -پ 

 امضا نوع رای سمت و تخصص نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 : موضوع تحقیق پایان نامه  خانم/ آقای

 رشته:                  دکترای حرفه ای          دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

 ان:تحت عنو

      رای مورد تصویب اعضا قرار گرفت  .......رای از.......  یا با تعداد      کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا......................در جلسه مورخ

  قرار نگرفت

 

 مدیر گروه                                تاریخ                          امضا

 

 شورای پژوهشی دانشگاه:ت. نظریه 

 موضوع و طرح تحقیق پایان نامه خانم/ آقای                         دانشجوی مقطع   

دانشگاه مطرح شد و رشته                                        که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ               شورای پژوهشی 

 تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا) تعداد        نفر(  قرار گرفت/ نگرفت. پس از بحث و

 

 توضیحات امضا نوع رای ) موافق یا مخاف( نام ونام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

 

 امضا تاریخ نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد
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 تایخ ثبت ه ثبت در امور پژوهشی واحدشمار

  

 
  

 

 

 

 
 


