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 سخن سردبیر 

پیش رو دارید اولین شماره از نشریه علمی وخبری تحلیل آنچه 

شی پوش ایرانی تحلیل ها است که توسط انجمنپوششی داده

  .ها منتشر گردیده استداده

 لتحلیدانم که به نمایندگی از انجمن ایرانی برخود لازم می

ای بدیل جناب آقسالگرد درگذشت استاد بی ها،پوششی داده

به جامعه علمی کشور تسلیت دکتر غلامرضا جهانشاهلو را 

اخت، ها را هموار سها را استوار و راهه دانشش خانهاو ک گویم،

      خواست و انسانیت را ستایشاو که مهربانی را گسترده می

های علمی، معلمی، اخلاقی، کسی که در همه زمینه کرد.می

ش بسزایی در توسعه علم و دانش این اجتماعی و مدیریتی نق

ای از او در خیال ما نگریم، خاطرهبه هرجا می .مرز و بوم داشت

 او ریهایش دوها و محبتگیرد. تنها با خاطره خوبیمی شکل

ای از آن همه محبت و ما نیز ذرهکنیم. باشد که را تحمل می

انسان دوستی و مردم داری را در وجود خود پرورش داده و به 

 نسل بعدی انتقال دهیم. 

انش مندی از دمنظور بهرهها به انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

یل های مرتبط با تحلن علمی متخصصان و دانشجویان حوزهو توا

مندان  علاقه    نماید. لذاها دعوت به همکاری میپوششی داده

رفی ، معهارا در زمینه اخبار علمی دانشگاه توانند مطالب خودمی

 ا وهمعرفی کتاب، برگزاری کنفرانس مقالات برگزیده،

ست از طریق پ ،و معرفی فارغ التحصیلان دوره دکتری هاهمایش

است  لازم به ذکر دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. هالکترونیک ب

 که مطالب پذیرفته شده با نام نویسنده منتشر خواهد شد.

 

 

 

  پژوهشی مرحوم پروفسور  –زندگی نامه و سوابق علمی

 های ایرانجهانشاهلو، پدر علم تحلیل پوششی داده

در ده سمقاور از  1977اسفند  71غلامرضا جهانشاهلو در تاریخ 

ز ی اکبر جهانشاهلو کشاورتوابع کمیجان متولد شد. پدر او عل

،   ر قالی بافیبود و مادر او کبری جهانشاهلو به کارهایی نظی

پرداخت. این روستا با نزدیکترین شهر گلیم بافی و ... می

)اراک( در آن زمان حدود صد کیلومتر فاصله داشت. شش 

سالگی به دبستانی که از محل خیریه مالک ساخته شده بود رفت 

 یامدرسهگرفت. هیچ  1994ششم ابتدایی را در سال  و مدرک 

تا فاصله صد کیلومتری ده وجود نداشت، به  برای ادامه تحصیل

ناچار ترک تحصیل کرد و به مدت سه سال به کار کشاورزی 

به دبیرستانی در شهر اراک رفت، تا  1991پرداخت. در سال 

های جنوب شهر اراک درس کلاس نهم در یک از دبیرستان

اتفاقی که نقطه عطف زندگی او بود  1941خواند. در تابستان 

پیش آمد و او را برای ادامه تحصیل به دبیرستان علی ابن ابیطالب 

که بهترین مدرسه در اراک بود کشاند. بقیه سه سال تحصیل را 

دیپلم ریاضی را اخذ  1949در این مدرسه گذراند و در سال 

ه تحصیل دبیرستان مذکور بال نمود. او جزو شاگردان ممتاز فارغ

در کنکور سراسری شرکت نمود.  1949آمد. تابستان حساب می

او در رشته مورد علاقه خود که مهندسی عمران بود پذیرفته نشد 

ولی در رشته ریاضی فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی 

مشهد قبول شد وبرای ادامه تحصیل  به شهر مشهد رفت. دوره 

نشاهلو آخرین دوره لیسانس سه ساله بود که در کارشناسی جها

دریافت نمود و به تهران برگشت. او علاقه خاصی  1946تابستان 

به دبیری داشت به همین دلیل در آزمون ورودی موسسه تازه 

تاسیس ریاضیات دکتر غلامحسین مصاحب که هدف موسسه 

رودی و تربیت مدرس دانشگاه بود، پذیرفته شد. در این امتحان

از بین تعدادی لیسانس، شش نفر قبول شدند که به اسامی آنان 
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نی، هنری و عبارت بودند از : قاسمی، شیدفر، میرنیا، حس

 .جهانشاهلو

ماهه در موسسه ریاضیات شروع  71دوره فشرده  و بسیار سنگین 

ساعت  19 -17ان روزی حدود شد به طوری که به گفته خودش

به پایان رسید و  1948بستان خواندند. این دوره در تادرس می

 جهانشاهلو با قاسمی که امتیاز بالاتر داشتند در تهران ماندند.

 

 ستادی در دانشگاه خوارزمی و تحصیل در انگلستانا

غلامرضا جهانشاهلو به عنوان استادیار گروه  1/1/1941در تاریخ 

ریاضی کار خود را در دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم سابق( 

 1951کرد. پس از سه سال تدریس دانشگاه در سال شروع 

دانشگاه تصمیم گرفت او را برای ادامه تحصیل به خارج از 

با فریده  1951کشور اعزام کند. غلامرضا جهانشاهلو در سال 

به دنیا  1951جمشیدی ازدواج کرد. اولین فرزند او در خرداد 

جبور م آمد. به دلیل اینکه بورس تحصیلی به وی تعلق نگرفت،

شد فرزند سه ماهه خود را به پدر و مادر سپرده و عازم انگلستان 

شود. چون از ریاضی محض به کاربردی تغییر رشته داده بود، 

 در تحقیق در عملیات بگیرد. پس سمجبور شد یک فوق لیسان

از اتمام این دوره برای اخذ مدرک دکترا به دانشگاه برونل 

سور نظر پروفسور بیل و پروفرفت. سپس در این دانشگاه تحت 

 های تحقیق در عملیات کارمیترا در بسط و توسعه الگوریتم

پدر ایشان فوت کرد و او حتی برای  18/3/1959در تاریخ  کرد.

خاکسپاری پدر هم نتوانست به تهران بیاید. با وجود همه 

از رساله دکترای خود دفاع  78/7/1955مشکلات در تاریخ 

گشت و در مهر ماه همان ربه تهران ب 1955نمود و در خرداد 

 سال مجددا تدریس را در دانشگاه شروع کرد.

 سوابق اجرایی

جهانشاهلو به  1951پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 

عنوان معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی انتخاب شد. در 

همین زمان به عنوان معاون دانشجویی وزیر فرهنگ و آموزش 

انتخاب شد که مسئولیت سازمان سنجش و آموزش کشور نیز 

همزمان بر عهده او بود. خدمات برجسته ایشان در این دوره سر 

زام دانشجو به خارج از و سامان دادن به ارز دانشجویی و اع

به عنوان معاون سازمان  1963اسفند ماه او در کشور بود. 

خدمت در این ماه  18هواپیمایی کشور منصوب شد. در دوران 

از از اعزام نیسازمان باشگاه خلبانی را سر و سامان داد تا کشور بی

دانشجو برای آموزش خلبانی گردد. مجتمع آموزش عالی 

هواپیمایی را توسعه دادکه وظیفه آن تربیت متخصصین تعمیر و 

نگهداری هواپیما بود. سپس به سمت معاونت شهرداری تهران 

      منصوب شد. وی از بانیان راه اندازی مترو و خطوط ویژه 

به دانشگاه خوارزمی برگشت  1911باشد. جهانشاهلو در سال می

عهده دار  1916ومعاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی را تا سال 

 به مرتبه استادی ارتقا یافت.  1916بود. در سال 
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فروردین  16پروفسور غلامرضا جهانشاهلو در صبحگاه روز 

به  حاصل قریب سالگی به دیار باقی شتافت. 14در سن  1936

نج دهه فعالیت پژوهشی و آموزشی مرحوم پروفسور پ

رساله دکتری  117جلد کتاب، راهنمایی  77جهانشاهلو چاپ 

 چاپ بیشپایان نامه کارشناسی ارشد و  711تخصصی و بیش از 

مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی است. بیش از  761از 

های نفر از دانشجویان این استاد بزرگوار در دانشگاه 911

 مختلف به تدریس و تحقیق مشغولند. 

 

  گزارشی از نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی

 توسعه ملی -هاداده

-ین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهبا یاری خداوند متعال نهم

 زها با حضور فرهیختگان، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزی

شهریور  16و  15ها در تاریخ مرتبط با علم تحلیل پوششی داده

و مشارکت  DEAو با همکاری انجمن ایرانی  1936ماه سال 

 های مختلفو ارگان ها و موسسات آموزشی و پژوهشیدانشگاه

دولتی وغیر دولتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار 

مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت  751شد. در این راستا 

 151ضای محترم کمیته علمی تعداد شد. بامشارکت و داوری اع

مقاله به صورت  11مقاله به صورت ارایه سخنرانی و تعداد 

مرتبط با  هایپوستر پذیرفته شد. در این کنفرانس کلیه زمینه

DEA  .در قالب محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت 

 هاتئوری تحلیل پوششی داده 

 ای و پیچیدهمدل ترکیبی، شبکه 

  هاتحلیل پوششی دادهنایقینی در 

 های پنج ساله های ارزیابی برنامهچارچوب و شاخص

 توسعه

  الگوهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برنامه

 ششم توسعه

 های مختلف اقتصادی در سطح کلان و ارزیابی بخش

 استانی

  جایگاهDEA های در ارزیابی عملکرد دستگاه

 حاکمیتی

  کاربردDEA دمات و در صنعت، کشاورزی، خ

 بهداشت

 

 رئیس کنفرانس: دکتر علی فیروز نیا

 دبیر کمیته علمی: دکتر عزیز اله معماریانی

 دبیر اجرایی: دکتر محمد ضمیریان

 های تخصصی ارایه شده:کارگاه

ارزیابی عملکرد ویژه مدیران: مدرس آقایان دکتر عزیز اله ( 1

ی پور رضا فرضدکتر فرهاد حسین زاده لطفی، دکتر معماریانی، 

ر، مرحوم دکتر محمد خدابخشی، علی محقدکتر صائن، 

 عباسعلی نورا.

: مدرس آقای Rها با نرم افزار مدل سازی تحلیل پوششی داده( 7

 دکتر محسن واعظ قاسمی و خانم دکتر زهره مقدس

 های کلیدی کنفرانس:سخنرانی
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 ورانمروری بر روش بازده به مقیاس : مرحوم دکتر عباسعلی ( 1

یک دهه پژوهش: دکتر رضا  -کشسانی مقیاس جهت دار( 7

 کاظمی متین

ها: نندهمناسب تامین کطرح آینده برای الگویابی و رتبه بندی ( 9

 دکتر رضا فرضی پور صائن

ها: دکتر فرهاد حسین چارچوبی برای تحلیل پوششی داده( 4

 زاده لطفی

 

زار شد لی برگها در حانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

که جای خالی عنصر اصلی این حرکت در بین اساتید، 

پژوهشگران و دانشجویان بسیار چشمگیر بود. درگذشت استاد 

فرورودین  16ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا جهانشاهلو در 

استا، ود. در این رضایعه جبران ناپذیر به جامعه علمی کشور ب 36

میداشت یاد و نام زنده یاد های کنفرانس گرایکی از برنامه

ای هپروفسور غلامرضا جهانشاهلو پدر علم تحلیل پوششی داده

ایران و تقدیر از همسر آن مرحوم سرکار خانم فریده جمشیدی 

-یدر مراسم اختتامیه با بیان ویژگبود. دکتر عزیز اله معماریانی 

 "های علمی، اخلاقی و شخصیتی آن بزرگوار خاطر نشان کرد 

یاد دکتر جهانشاهلو از نوابغ علم تحقیق در عملیات در زنده 

اره در قلب دوستداران او ایران و جهان بود و نام و یاد او همو

 "ماند.زنده می

در این مراسم گزارشی از دبیر علمی کنفرانس جناب آقای 

دکتر معماریانی به همراه معرفی کنفرانس بعدی ارایه شد. 

ا و هنس و مدرسین کارگاهن کلیدی کنفراهمچنین سخنرانا

 حامیان کنفرانس تقدیر به عمل آمد.

 به قلم دکتر محمد ضمیریان.

 

 قیق لمللی تحگزارشی از یازدهمین کنفرانس بین ا

 کرمانشاه -در عملیات

 در تحقیق ایرانی انجمن المللی بین کنفرانس یازدهمین

 رازی دانشگاهدر  1931 ماه اردیبهشت 14 تا 17 عملیات

 برگزار گردید. کرمانشاه

     

پوستر مرتبط با  63مقاله سخنرانی و  111دراین کنفرانس 

 توسط های کلیدیسخنرانیمحورهای کنفرانس ارایه شد. 

چفی  پروفسور روس، کیس پروفسور تیچی، توماس پروفسور

. گردید ایراد کنفرانس روز دو در نیسانی رضا دکتر و تریکی

 و "هاداده بزرگ مهندسی کاوی، داده"همچنین دو کارگاه 

 . شد برگزار " CPLEX سازی بهینه افزار نرم با آشنایی"
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 علمی هیات عضو مهدوی ایرج پروفسوردر مراسم اختتامیه 

 در تحقیق انجمن رییس ونائب مازندران فنون و علوم دانشگاه

 المللی بین کنفرانس دوازدهمین برگزاری از ایران عملیات

با  پایان در .داد خبر بابلسر در ایران عملیات در تحقیق انجمن

 ارائه کلیدی، سخنرانانبه  تقدیر تندیس و لوح اهدای

 و علمی مقالات برگزیدگان آموزشی، هایکارگاه دهندگان

 از بازدید همچنین .آمد عمل به تقدیر منتخب پوسترهای

 هایبرنامه دیگر از بیستون و بستان طاق تاریخی بناهای

 .پذیرفت صورت کنندگان شرکت استقبال با که بود کنفرانس

 .به قلم دکتر ناصری

 

 معرفی کتاب 

 :عنوان کتاب

Data Envelopment Analysis: Theory and 

Techniques for Economics and 

Operations Research  

 

   

 

                                                Subhash C.Rayلف:مؤ

                                Cambridge University Press :ناشر

 7114سال نشر:                                                                       

های ریاضی در اقتصاد، روشها، : تحلیل پوششی دادهموضوع

 اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات

 معرفی اجمالی کتاب:

با هدف ارایه ساده و قابل  7114نسخه اولیه این کتاب در سال 

ای ها بردقیق تحلیل پوششی داده حال نسبتاًفهم و در عین 

لف از ؤان مهای مختلف منتشر شده است. به بیخوانندگان رشته

توان به فراهم آوردن چارچوبی مناسب های این کتاب میمزیت

ها و روش نا نهادن و تفسیرب مبتنی بر نظریه اقتصاد تولید برای

ارایه مطالب کتاب آنچه مشهود اشاره نمود. در  DEAهای مدل

ا ههای مختلف تحلیل پوششی دادهمدل نماید آن است کهمی

های ز مدلای اتوسعهمتری به عنوان رادر یک رویکرد ناپا

های استاندارد و . در کنار مدلشوندمیاقتصاد سنجی پدیدار 

ها کتاب تحلیل پوششی داده BCCو  CCR ایپایه

ردهای نوین همچون تابع فاصله جهتدار، حاضرتفکرات و رویک

ای هپوسته با دسترسی پذیری آزاد، روشهای مبتنی بر تحلیل

ها، ادغام و تجزیه رل وزنغیرشعاعی ارزیابی کارایی، کنت

واحدها و نیز مفاهیم مربوط به اندازه گیری تغییرات بهره وری 

-ی کل مالمکوئیست را نیز در بر میشاخص بهره وراز طریق 

های یمتقگیرد. فصلی نیز درباره تعیین کارایی با استفاده از 

بازار در کتاب ارایه شده است که اتصال انتقادی بین تحلیل 

رقابتی  هاید در محیطها و تئوری نوین اقتصاد تولیدهپوششی دا

شکل از تحلیل کند. این کتاب همچنین چندین م میهرا فرا

 دهد.های تصادفی را پوشش میوششی دادهپ

 به قلم دکتر رضا کاظمی متین.
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 )حوم به قلم مر -آشنایی با یک تکنیک )کارایی

 پروفسور غلامرضا جهانشاهلو

 انواع کارایی: 

( : کارایی به Technical Efficiencyکارایی تکنیکی)

*) .CCRدست آمده از مدل 

CCR
) 

 (:Pure Technical Efficiencyکارایی تکنیکی محض)

 BCC.(PTE)کارایی به دست آمده از مدل 

(: نسبت کارایی تکنیکی Scale Efficiency) کارایی قیاسی

).به کارایی تکنیکی محض
*

CCRSE
PTE


 ) 

*(: اگرMix Efficiencyکارایی ترکیبی)

CCR
  و*

in
  به

 و CCR هایکارایی به دست آمده از مدل ترتیب نمرات

SBM د، کارایی ترکیبی به صورت ندر ماهیت ورودی باش
*

*
( ) in

CCR

Mix E



 با توجه به تعاریف فوق شود.تعریف می: 

    * *
( ) ( )

in CCR
Mix E PTE SE Mix E      

 (: Allocative,Cost Efficiency)کارایی تخصیصی، هزینه

 اگر 1 2
, ,...,

m
C c c c  بردار هزینه بردار ورودی

 1 2
, ,...,

j j j mj
x x x x  باشد و با فرض اینکهn  واحد

,0ورودی  mتصمیم گیرنده با مصرف
m

j j
x x R


  ، s 

,0خروجی
s

j j
y y R


   کنند. مدل زیر را را تولید می

oبرای 
DMUدر نظر بگیرید: 

1

1

. . ; 1,...,

; 1,...,

0 ; 1,...,

n

j ij i

j

n

j rj ro

j

j

MinCx

s t x x i m

y y r s

j n











 

 

 





 

 چنانچه *
,

o
x y  جواب بهینه مدل باشد، کارایی تخصیصی

o
DMU  به صورت

*

o

Cx
CE

Cx
  شود. تعریف می 

اگر (:Revenue Efficiency) کارایی درآمد

 1 2
, ,...,

s
P p p p بردار درآمدی تولید 

 1 2
, ,...,

o o o so
y y y y   باشد، با حل مدل زیر 

1

1

1

. . ; 1,...,

; 1,...,

0 ; 1,...,

s

r r

r

n

j ij io

j

n

j rj r

j

j

Max Py p y

s t x x i m

y y r s

j n















 

 

 







 

جواب بهینه  *
,

o
x y شود. در این صورت مشخص می

کارایی درآمدی به صورت 
*

o
Py

RE
Py

 شود.تعریف می 

بردار  Cفرض کنید  (:Profit Efficiencyسود)کارایی 

ها باشد. سود بردار درآمد خروجی Pها و قیمت )هزینه( ورودی

 گردد.با استفاده از مدل زیر محاسبه می

. .

0

o

o

Max Py Cx

s t x X x

y Y y









 

 



 

اگر  * *
,x y رایی سود از رابطه جواب بهینه مساله باشد، کا

 گردد:زیر محاسبه می

* *

o o
Py Cx

RE
Py Cx





 

o
DMU  1کارایی سود است اگر و فقط اگرPE . 

*

o
x x و *

o
y y ب بهبودی است که بایستی در به ترتی

oها داده شود تا ها و خروجیورودی
DMU  کارای سود باشد
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( Marginal Improvementای )که آنها را بهبود حاشیه

 نامند.

 .به قلم مرحوم پروفسور جهانشاهلو

 

 معرفی نرم افزار R 

R گراست که برای یک زبان برنامه نویسی ریاضی و شی

محاسبات آماری طراحی شده است. این زبان یک استاندارد غیر 

رسمی برای کارهای آماری و داده کاوی است و در حقیقت 

در  1335ال در س R است. پروژه Skimو  Sنسخه متن باز 

و  Robert Gentlemenند توسط گروه آمار دانشگاه آکل

Ross Ihaka  به انجام رسیده است و از این رو نامR  بر آن

        در نرم افزار تجاری اس پلاس Rبه جز  Sگذاشته اند. زبان 

بسته نرم افزاری مشهور آماری( نیز پیاده سازی شده است. )

بسیار شبیه است لیکن این دو  Rاگرچه دستورارت اس پلاس و 

ت این نرم افزار تحباشند. های متمایزی میافزار دارای هستهنرم 

( از بنیاد نرم افزارهای آزاد GNUمجوز عمومی همگانی گنو )

عرضه شده و به رایگان قابل دسترس است. در حال حاضر 

 تیم هسته نرم "توسط گروهی از متخصصان علم آمار به نام 

در حال  www.r-project.orgبه آدرس با صفحه " Rافزار

ری به منظور محاسبات آما اغلب Rباشد. اگرچه توسعه فعال می

بکارگیری محاسبات ماتریسی نیز     رود ولی قابل به کار می

ه همپای نرم افزارهایی مانند اوکتاو و باشد. که در این زمینمی

ای از محدوده گسترده Rمتلب است. زبان برنامه نویسی 

های آماری از جمله مدل سازی خطی و غیرخطی، تکینک

ندی، های زمانی، رده بتحلیل سری آزمون کلاسیک آماری،

ایی های گرافیک بالدهد و قابلیتخوشه بندی و ... را پوشش می

و فورترن قابلیت  ++، کدهای سی و سی  Rدارد. در محیط 

وانند تربران خبره میفراخوانی هنگام اجرای برنامه را دارند و کا

را تغییر دهند. از جمله  Rتوسط کدهای سی، مستقیما اشیا 

ا و هامکانات گرافیک برای تحلیل داده توان بهمی Rامکانات 

ت پیشرفته شامل عبارا رسم نمودار، زبان برنامه نویسی ساده و

قوی از ها و توابع بازگشتی و ... ، مجموعه ای شرطی، حلقه

های نرم ها، بستهها و ماتریسعملگرهای محاسباتی، آرایه

ها، امکان ذخیره و بازیابی افزاری برای تجزیه و تحلیل داده

ها، کتابخانه چند منظوره برای انجام عملیات تحلیلی و داده

های انجام عملیات داده کاوی اشاره کرد. از مزیتهای کتابخانه

رتیب آن است. بدین ت این نرم افزار رایگان بودن و منبع باز بودن

  ای در بین محققین به این نرم افزار شده است.که توجه ویژه

 R( به همراه نرم افزار Rstudioاستودیو) Rاغلب نرم افزار 

توان به عنوان یک محیط توسعه منبع باز، گردد که مینصب می

جهت انجام  Rکامل و جامع برای کار با زبان برنامه نویسی 

کاربرد داشته  Rهای آماری و گرافیکی محاسبات و پردازش

 ویرایشگر سینتکسباشد که شامل یک کنسول و همچنین 

(syntax highlighting است که از ) اجرای مستقیم کد

کند. بعلاوه دارای ابزارهایی برای برنامه ریزی، پشتیبانی می

 هایریت فضای کار در حین انجام پروژهاشکال زدایی و مدی

 Rstudioهای نرم افزار باشد. از جمله قابلیتمی Rکد نویسی 

، تکمیل خودکار  Rفراهم آوردن محیط توسعه برنامه نویسی 

یت مدیر های لازم،مرتب سازی کدها با ایجاد تورفتگیکدها، 

 های خطا،برنامه نویسی مختلف، تصحیح پیغامهای پروژه

 باشد.یش کارایی و سرعت در کد نویسی میافزا

 به قلم دکتر زهره مقدس.
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 های آیندهمعرفی کنفرانس 

 :داخلیهای کنفرانس

 پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

 BME 2018.irآدرس سایت: 

 78/14/1931تاریخ برگزاری : 

 موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانشبرگزار کننده: 

 بابل –مازندران  شهر برگزاری:

 

 هاین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهدهم

 dea10.khu.ac.irآدرس سایت: 

 1931تاریخ برگزاری: شهریور 

 برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی

 شهر برگزاری: تهران

 

 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

 aimc49.iust.ac.ir: آدرس سایت

 1931تاریخ برگزاری: شهریور 

 دانشگاه علم و صنعت ایرانبرگزار کننده: 

 شهر برگزاری: تهران

 

 کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعانزدهمین پ

  www.iiiec.ir :آدرس سایت

 1931تاریخ برگزاری: بهمن 

 برگزار کننده: دانشگاه یزد

 شهر برگزاری: یزد

 

 های فازی و هوشمند ایرانهفتمین کنگره مشترک سیستم

 cfis2019.ub.ac.ir آدرس سایت:

 1931بهمن  تاریخ برگزاری:
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 بجنورددانشگاه  برگزار کننده:

 بجنورد شهر برگزاری:

 :خارجیهای کنفرانس

ICFSTA 2018: 20th International Conference on 

Fuzzy Set Theory and Applications  

Website: waset.org/conference/2018/01/Paris/ICFSTA  

Date: January 25 - 26, 2018  

Venue: Paris, France. 

 

 

 

 

 

Data Envelopment Analysis International Conference 

2018 (DEAIC2018) 

Web site: deaic.mcu.edu.tw  

Date: June 14-16, 2018 

Venue: Taipei, a modern metropolis, Taiwan. 

 

29th European Conference on Operational Research 

Web site: euro2018valencia.com 

Date: 8-11 July 2018 

Venue: Valencia, Spain. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48th International Conference on Computers and 

Industrial Engineering (CIE 48)  
Web site: cie48.com  

Date: 2-5 December 2018 

Venue: Auckland, New Zealand.  

 

 

 

 .به قلم دکتر هیلدا صالح

 

 های دوره ای انجمن ایرانی سخنرانیDEA  

ا ای بههای دورمیمات هیات مدیره انجمن، سخنرانیبنا به تص

زار توسط اساتید این موضوع برگها محتوای تحلیل پوششی داده

تحلیل پوششی "ای با عنوان گردد. اولین سخنرانی دورهمی

توسط جناب آقای دکتر  "ها، یک روش ارزیابی کارآمدداده

فرهاد حسین زاده لطفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

و دومین سخنرانی  36/ 13/17واحد علوم و تحقیقات در تاریخ 

های شبکه ای: مرور هتحلیل پوششی داد"ای با عنوان دوره

توسط جناب آقای دکتر امین مصطفایی،  "مطالعات موجود

آزاد واحد تهران شمال در تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه 

در محل سالن اجتماعات ابن سینا، دانشکده علوم پایه،  8/7/31

ی اگزار گردید. سومین سخنرانی دورهواحد علوم و تحقیقات بر

 Plant capacity and attainability“با عنوان 

exploration and remedies”  توسط پروفسور

Kristian Kerstens   در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

تحقیقات، دانشکده علوم پایه، سالن اجتماعات ابن سینا در 

 برگزار خواهد گردید. 1931سیزدهم مرداد ماه 

 به قلم دکتر صابر ساعتی.
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 هامعرفی پایگاه تحلیل پوششی داده 

ها به اندازی پایگاه تحلیل پوششی داده هدف از راه

د تسریع اطلاع رسانی عملکر  http://irandeas.irآدرس

ها از جمله عضویت انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

الکترونیک و اطلاع رسانی از طریق خبرنامه علمی، گسترش 

های مرتبط و ایجاد امکان خدمات رسانی به پژوهشگران رشته

 باشد.ی ارتباط بین محققین این رشته میبرقرار

 سن واعظ.به قلم دکتر مح

 

  صورتجلسه مجمع عمومی انجمن ایرانیDEA 

جلسه  17/6/36براساس دعوت قبلی/ آگهی روزنامه مورخ 

 DEAانتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن ایرانی 

در  DEA)دوره دوم(، مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی 

در محل دانشگاه آزاد  15/6/36روز چهارشنبه مورخ  18ساعت 

اسلامی واحد بجنورد تشکیل شد. در این جلسه پس از قرائت 

آیاتی از قرآن مجید در مورد انتخاب اعضای هیات رئیسه جلسه 

 با حضور افراد زیر تشکیل شد. 

  له معماریانی به عنوان رئیس قای دکتر عزیز اآ

 پایان به عنوان ناظرآقای دکتر علی  

   تر جواد گرامی به عنوان ناظرآقای دک

 قای دکتر محمد فلاح به عنوان منشیآ

گیری، اخذ آرا و رای ر این جلسه پس از معرفی نامزدها،د

 نتایج به شرح زیر اعلام شد: ،قرائت آن

 اعضای هیات مدیره:

  آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

 آقای دکتر محمد خدابخشی

   دکتر محسن رستمی مال خلیفه آقای

 آقای دکتر محسن واعظ قاسمی

   قای دکتر رضا فرضی پور صائنآ

 خانم دکتر شبنم رضویان

 آقای دکتر صابر ساعتی

 :اعضای علی البدل هیات مدیره 

    آقای دکتر سعید محرابیان

 خانم دکتر هیلدا صالح  

 

 بازرس اصلی:

 آقای دکتر مسعود صانعی

 البدل:بازرس علی 

 آقای دکتر رضا کاظمی متین
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 نمایندگی انجمن ایرانیDEA  

 نام نماینده نام دانشگاه

 آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

 آقای دکتر ایزدی خواه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 خانم دکتر نازیلا آقایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 خانم دکتر مریم خدادادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 

 خانم دکتر معصومه خان محمدی اسلامی واحد اسلام شهردانشگاه آزاد 

 آقای دکتر مهدی فلاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

 آقای دکتر محمد ضمیریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 اصغر دریغآقای دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

 فطرتخانم دکتر سحر خوش  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 خانم دکتر شبنم رضویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 آقای دکتر صابر ساعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 خانم دکتر هیلدا صالح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 فلاح نژادآقای دکتر رضا  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 آقای دکتر عبداله هادی وینچه امی واحد خوراسگاندانشگاه آزاد اسل

 آقای دکتر محسن واعظ قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 آقای دکتر علی پایان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 کاظمی منشخانم دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 سلطانی فرآقای دکتر مهدی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 مجدمحمدی  خانم دکتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 ولمی باقرزادهآقای دکتر هادی  یادگار امامدانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 نمین احدزاده مهناز خانم دکتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

 آقای دکتر سهراب اسماعیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 آقای دکتر شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 آقای دکتر غلام ابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 آقای دکتر علی ابراهیم نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

 خانم دکتر زهره مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 رضا کاظمی متینآقای دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 آقای دکتر عباس قماشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
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 آقای دکتر سهراب کرد رستمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 آقای دکتر حامد ژیان رضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 آقای دکتر هادی شیرویه زاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 آقای دکتر علیرضا داودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

 آقای دکتر سعید محرابیان دانشگاه خوارزمی

 خانم دکتر فرانک سلجوقی حسین زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان

 آقای دکتر جعفر پور محمود دانشگاه شهید مدنی تبریز

 آقای دکتر سید هادی ناصری دانشگاه مازندران

 

 ای اعضای حقیقی و حقوقیفرم ثبت نام از طریق سایت بر 

 http://irandeas.ir/form_register.php?slct_pg_id=69&sid=1&slc_lang=fa 
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