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 سخن سردبیر 

 هایبه تناسب نیازهای جدید و تخصص ایعلوم میان رشته

د. ننکای دانشگاهی گذر مینوظهور از مرزهای سنتی میان رشته

ود. شاز این رو این علوم از تلفیق چند علم گوناگون ایجاد می

ای در مطالعات علمی در آینده دیگر های میان رشتهگیریجهت

 انتخاب، که یک اجبار و الزام خواهد بود.نه یک 

ق در تحقیهای فعال در علم ها یکی از شاخهتحلیل پوششی داده

-ای از ریاضیات میای میان رشتهعملیات است که خود شاخه

های اخیر با سرعت زیادی در حال باشد. این تکنیک در سال

 ها و صنایع مختلف به کارگسترش بوده و در ارزیابی سازمان

شود. توسعه های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در گرفته می

ها اتفاق افتاده به طوری که اکثر های تحلیل پوششی دادهمدل

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه سرمایه 

اند. در کشور ما بهبود در این های زیادی انجام دادهگذاری

صین بالقوه و استفاده از متخص زمینه مستلزم عملیاتی کردن توان

  این حوزه می باشد.

انش مندی از دها به منظور بهرهانجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

یل های مرتبط با تحلو توان علمی متخصصان و دانشجویان حوزه

-مندان مینماید. لذا علاقهها دعوت به همکاری میپوششی داده

 ها، معرفیعلمی دانشگاه توانند مطالب خود را در زمینه اخبار

ا و همقالات برگزیده، معرفی کتاب، برگزاری کنفرانس

ها و معرفی فارغ التحصیلان دوره دکتری، از طریق پست همایش

الکترونیک به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. لازم به ذکر است 

 که مطالب پذیرفته شده با نام نویسنده منتشر خواهد شد.

 

 

 

 

  کنفرانس ملی دهمین ریبرگزاگزارش            

 هاتحلیل پوششی داده

همزمان با یکصدمین سالگرد تأسیس دانشگاه خوارزمی، دهمین 

در روزهای   (DEA) هاکنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

شهریور در دانشگاه خوارزمی  11و  11شنبه چهارشنبه و پنج

 :برگزار گردید با اهداف ذیل )پردیس کرج(

o  ها های علمی در حوزۀ تحلیل پوششی دادهیافتهتبادل

 و کاربردها

o زرگداشت پروفسور جهانشاهلو و معرفی ابعاد ب

 شخصیتی و علمی ایشان

o ها توسعۀ ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان

 های اجرایی کشورو دستگاه

o های ریزی )کاربردهای مدلریزی و بودجهبرنامه

 برای ریزیبودجه  ریزی وبرنامهگیری در تصمیم

 (اجرایی مدیران

 د:ح ذیل می باشکنفرانس به شر یتخصص همچنین محورهای

o هاتئوری تحلیل پوششی داده 

o گیری چند معیارهها و تصمیمتحلیل پوششی داده 

o سازیها در تصمیمتحلیل پوششی داده 

o ایهای شبکهتحلیل پوششی داده 

o کاویداده و دادهها در کلان تحلیل پوششی داده 

o هانایقینی در تحلیل پوششی داده 

o در اقتصاد، مدیریت، ها کاربرد تحلیل پوششی داده

انرژی، صنعت، علوم کامپیوتر، علوم زیستی، علوم 

 زمین، علوم نظامی، زنجیره تامین، بهداشت و خدمات.

نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات  211در این کنفرانس 

ای که به مقاله 111کردند. از بین  تکمیلی کشور شرکت

مقاله پس از داوری  191دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید، 

ایی صورت پوستر، پذیرش نهصورت سخنرانی و هفت مقاله بهبه

شدند. با توجه به هماهنگی بعمل آمده، مقرر گردید مقالات 
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جهان  استنادیپذیرفته شده در این کنفرانس، در پایگاه علوم 

 ( نمایه شوند.ISC) اسلام

 رضاغلام یکی از اهداف این کنفرانس، بزرگداشت پروفسور

ها در ایران( بود. از جهانشاهلو )پدر علم تحلیل پوششی داده

جایی که این کنفرانس، دومین کنفرانس تحلیل پوششی آن

گردید، لذا ها بود که بدون حضور این مرحوم برگزار میداده

گوار، از جناب آقای دکتر پاشا، یکی از ربه پاس خدمات این بز

دوستان نزدیک و همکار ایشان در دانشگاه خوارزمی؛ جناب 

آقای دکتر معماریانی از دیگر دوستان نزدیک ایشان که در 

های تحقیقاتی بسیاری در کنار ایشان بودند؛ و جناب آقای زمینه

زاده لطفی از اولین شاگردان ایشان که در حوزه دکتر حسین

عمل نامی هستند، دعوت بهها فرد صاحبحلیل پوششی دادهت

آورده شدند تا در مورد ابعاد مختلف زندگی این بزرگوار 

ای از طرف سخنرانی کنند. در ادامه به رسم یادبود، هدیه

کنفرانس به همسر ایشان، سرکار خانم جمشیدی، اعطا گردید. 

خدمات و نامه، همچنین در این راستا بروشوری شامل زندگی

 کنندگان کنفرانس داده شد. آثار این مرحوم، به شرکت

 

در افتتاحیه کنفرانس از پروفسور کریستین کرستنز، از دانشگاه 

عنوان سخنران مدعو دعوت ، بهCNRSلیل فرانسه و موسسه 

 How Harmless is"عمل آمد تا در زمینه به

Convexification for Nonparametric Cost 

Function Estimates" .سخنرانی کنند 

آقای دکتر محمد خدابخشی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی 

دانشگاه شهید بهشتی، نماینده محترم مردم الیگودرز در مجلس 

 و بودجه، سخنران مدعوشورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه 

ریزی ریزی و بودجهبرنامه"دیگری بودند که در زمینه 

ریزی و گیری در برنامهصمیمهای ت)کاربردهای مدل

 ارایهسخنرانی خود را  "ریزی برای مدیران اجرایی(بودجه

نمودند. ایشان با اشاره به مشکلات کنونی اقتصادی کشور، از 

خواستند تا در این  هاتحلیل پوششی دادهنظران حوزه صاحب

رفت از این مشکلات، همکاری و همفکری راستا و برای برون

 کنند.

وزه نام در حنژاد از افراد صاحبهمچنین آقای دکتر علی ابراهیم

ریزی فازی، آخرین سخنران مدعو کنفرانس بودند که برنامه

 A Survey on Models and"سخنرانی خود را در زمینه 

Methods for Solving Fuzzy Data 

Envelopment Analysis" کردند. ارایه 

 

   

  

 کارگاه آموزشی تحت عناوین:در این کنفرانس، دو 

  Rنویسی زبان برنامه

 های علمیکارگاه آموزشی نگارش و ارسال مقاله

ارایه شدند که اولین کارگاه را سرکار خانم دکتر زهره مقدس 

و آقای دکتر محسن واعظ ارایه نمودند و دومین کارگاه توسط 

 گردید. ارایهزاده لطفی آقای دکتر فرهاد حسین
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ختتامیه این کنفرانس، مقرر گردید یازدهمین در مراسم ا

ها از طرف انجمن ایرانی کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

 ها در شهر شیراز برگزار گردد.تحلیل پوششی داده

 سعید محرابیان

 دبیر علمی کنفرانس

 

  دکتر نورامرحوم زندگی نامه 

 دکتر عباسعلی نورا

 صادره از زابل، فرزند اسماعیل 1992 رتاریخ تولد: شهریو

 متاهل و دارای چهار فرزند.

های زمانی ایشان در امور سریعمده تحقیقات و کارهای 

ا  هوتئوری صف و بررسی بازده به مقیاس و تحلیل پوششی داده

کارایی واحدهای صنعتی، بانک ها، واحدهای تولیدی  سنجش

و خدماتی، تعیین تراکم و بهبودبخشی در آن واحدها و طراحی 

 ای مربوطه به صورت قطعی و تصادفی.همدل

های داشبوردی و تصمیم همکاری در اجرای مدیریت سیستم

گیری در امور بانکداری به منظور نمایش عملکرد سازمان بر 

 KPI: Key Performanceلیدی عملکرد)مبنای شاخص ک

Indicator) 

( و داده System Analysisها )متخصص در آنالیز سیستم

 (Data miningکاوی)

حلیل تها با استفاده از رتبه بندی و امتیاز بندی شعب بانک

 دلفی.و سیستم  هاپوششی داده

 دانشیار دانشگاه  

 تانبلوچسقطعی دانشگاه سیستان و -عضو هیات علمی رسمی

 سوابق علمی: 

   11/11با معدل  1911ریاضی، سال  دیپلم

 11/9)با معدل  1911لیسانس ریاضی از دانشگاه اصفهان سال 

 جزو ممتازین دانشگاه با رتبه اول( 1از 

 1916فوق لیسانس ریاضی و آمار از دانشگاه منچستر انگلستان 

 آن در مدلهای زمانی و کاربرد ) با رتبه ممتاز( در رشته سری

 سازی و اقتصاد

) تحقیق در عملیات و برنامه  1913دکتری ریاضیات آماری 

ریزی تصادفی و غیرقطعی و کاربرد آنها در مدلینگ و بهینه 

سازی در خدمات و صنایع( از دانشگاه اکستر انگلستان با رتبه 

 عالی.

 دوره فوق دکتری از انگلستان

 خلاصه ای از سوابق علمی، پژوهشی

لغ بر یکصد مقاله و سخنرانی بین المللی در کشورهای باصاحب 

 بلژیک، مالزی، انگلستان، چین و ...

استاد راهنمای بالغ بر شصت دانشجوی فوق لیسانس ریاضی و 

 صنایع

 دانشجوی دکتری 11استاد راهنما و مشاور 

 مدیریت ترجمه کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات
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زی ریلید: برنامهترجمه و تالیف کتاب مبانی مدیریت تو

 ریزی عملیات صنعتیاستراتژیک صنعتی، برنامه

 سوابق اجرایی:

 مدیر گروه علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 سرپرست دانشکده دریانوردی چابهار

 سرپرست مرکز کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دانشکده فنی دانشگاه سیستان و بلوچستان معاون

 دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون آموزشی 

 معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان رئیس

های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر استانمنطقه یک ) رئیس

 احمد( دانشگاه آزاد اسلامی

 هگابندرعباس( دانش های یزد، کرمان ومنطقه هفت )استان رئیس

 آزاد اسلامی

 طقه بیست و هشت )استان یزد( دانشگاه آزاد اسلامینم رئیس

مشاور ریاست دانشگاه و دبیر ستاد نمایندگان تمام الاختیار 

 هائیس دانشگاه در هیات امنای استانر

 عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه

گذاری همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه عضو شورای سیاست

 ها و آموزش عالی

ملی  ن جشنوارهستگذاری اولین، دومین و سومیعضو شورای سیا

تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور)ارزیابی و سنجش کیفیت 

 مدیریت، خدمات، صنایع ... (

 عضو انجمن ریاضی کشور

 تحقیق در عملیاتایرانی عضو انجمن 

 عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

 هاعضو هیات مدیره انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

و  21دانشگاه آزاد اسلامی  -اولین همایش مدیریت اسلامیدبیر 

 تهران، واحد علوم و تحقیقات. 1981آبان ماه  21

 1981سال -دبیر دومین همایش بین المللی مدیریت اسلامی

 برگزار کننده کنفرانس ریاضی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

-عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده

 1931خرداد  21و  21ها 

عضو و نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی کیفیت خودرو در 

 مجلس شورای اسلامی

 ISCعضو هیات تحریریه مجله گستره ریاضی با امتیاز 

 های فازیهمایش کنفرانس بین المللی سیستم دبیر

 23تا  21های فازی ایران دبیر ششمین کنفرانس سیستم

 1981اردیبهشت 

ای ههای آزاد اسلامی استانانتصابات در دانشگاه رئیس کمیته

 کرمان و یزد

رمان های آزاد اسلامی استان کرئیس کمیسیون گسترش دانشگاه

 و یزد

 های استان یزد ومیسیون دائمی هیات امنای دانشگاهرئیس ک

 کرمان

گسترش آموزش عالی استان کرمان و یزد )با رئیس شورای 

 کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر(سابقه در استان های فارس، 

ای هرئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی استان

های فارس، کهگیلویه و با سابقه در استانکرمان و یزد )

 بویراحمد و بوشهر(
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های کرمان و رئیس هیات انتظامی اعضای هیات علمی استان

 یزد )با سابقه در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و

 بوشهر(

تخصصی تربیتی و فرهنگی  1رئیس کمیسیون فرهنگی ماده 

 مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان یزد

تخصصی تربیتی و فرهنگی  1رئیس کمیسیون فرهنگی ماده 

 مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان کرمان

عضو شورای مرکزی ستاد گسترش و تعمیق اسلام در دانشگاه 

 یآزاد اسلام

 عضو هیات امنای دانشگاه دولتی زابل

 عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی زابل

 های آزاد اسلامی یزدعضو هیات امنای دانشگاه

 های آزاد اسلامی کرمانعضو هیات امنای دانشگاه

 عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با سابقه دبیر جامعه اسلامی دانشگاهیان کشور عضو

عضو گروه پارلمانی دوستی کشورهای ژاپن، روسیه، 

 تاجیکستان و انگلستان

یزد،  دانشگاهی علوم و تحقیقات کرمان، راه اندازی واحدهای

 های تحصیلات تکمیلی(در دورهسیرجان، فارس )

 مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیمدیر نشریات 

 رئیس کمیسیون معاملات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

عضو مؤسسین دانشگاه زابل، دانشکده پزشکی زابل و دانشگاه 

 ی دانشگاه آزاد اسلامیشکآزاد اسلامی زاهدان و دانشکده پز

دبیر کلی انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اروپا و با سابقه عضو 

ای از سلسله همایش سخنران نهمین همایش منطقه -نوسیهاقیا

 1111های چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 

سخنران همایش )نان، سفره و نفت( در تالار وحدت دانشگاه 

 کرمان

 

-مسئول نظارت عالیه بر شورای طرح و برنامه و بودجه دانشگاه

های استان)با سابقه در  های آزاد اسلامی استان های یزد و کرمان

 فارس، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد(

مسئول نظارت عالیه بر شوراهای مالی و اداری، عمرانی، 

 های استان یزد وکرمانوزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاهآم

های فارس، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و با سابقه در استان)

 بویراحمد(

 اسلامی از حوزه زاهداننماینده دوره پنجم مجلس شورای 

 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه سیستان

دبیر مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس 

 هشتم

عضو و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس پنجم 

 شورای اسلامی
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عضو و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هشتم 

 اسلامیشورای 

 2عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در 

 دوره

عضو هیات موسس موسسه حرا )موسسه فرهنگی و اجتماعی 

 ("حرکت، رشد و اعتدال"

اله توسعه با سابقه تدوین های پنج سمتخصص در امور برنامه

 های پنج ساله توسعه کشوربرنامه

 یته هماهنگی اشتغالنماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در کم

 استان سیستان و بلوچستان

ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیته تشخیص مطالبات سازمان 

 بازنشستگی کشوری

ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیته تخصیص اعتبار موضوع 

 21اجرای بند )ز( تبصره ( قانون برنامه و بودجه در 91ده )ما

 و بودجه ناظر بر تخصیص اعتبارات سازمان برنامه

)سیستان و بلوچستان، خراسان و  مدیر مسئول روزنامه تفتان

 استان گلستان(

 ناظر بر امور بازنشستگان کشوری مجلس شورای اسلامی

 ها:تقدیرنامه

از رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله هاشمی تقدیرنامه 

 رفسنجانی بعنوان مدیر برگزیده

 نماینده برتر مجلستقدیرنامه رادیو جوان بعنوان یکی از سه 

 شورای اسلامی به انتخاب مردم

دوره جمهور وقت بابت خدمات دانشگاهی) تقدیر رئیس

 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(

 تجلیل در جشن نخبگان استان سیستان و بلوچستان

  .دیگرارزشمند ها تقدیرنامه و ده

 

 معرفی کتاب 

 :عنوان کتاب

Data Envelopment Analysis: A Handbook of 

Models and Methods 

                                                    Joe Zhuمؤلف:

                                                                Springer ناشر:

 2015                         سال نشر:                                              

 هاتحلیل پوششی داده                                                موضوع: 

 معرفی اجمالی کتاب:

ا تالیفی هاین کتاب در واقع نسخه دوم کتاب تحلیل پوششی داده

 شود که در آن بهمحسوب می 2111کوپر و همکاران در سال 

  

های اخیر این حوزه جدید و اساسی سالموضوعات تحقیقاتی 

ی اخیر، میزان پرداخته شده است. از آن جایی که در دهه

به  ها نسبتارجاعات در مقالات به ادبیات تحلیل پوششی داده

هنما، رادو برابر شده است. این کتاب به عنوان  اًگذشته حدود
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حلیل تنقطه عطفی در معرفی مسیرهای تحقیقاتی نوین علم 

 .رودمیبه شمار  هاداده پوششی

فصل توسط کارشناسانی که اغلب در نظریه تحلیل  16کتاب در 

ته شده هستند تنظیم شده است. عناوین ها شناخپوششی داده

ها به ترتیب عبارتند از: توابع فاصله در فضاهای اولیه و فصل

دوگان، کارایی متقاطع، کارایی متقاطع با بازده به مقیاس متغیر، 

ا، هها با مقادیر صحیح ورودی و خروجیپوششی داده تحلیل

ی ای، رویکرد ناپارامتری تصادفبده بستان، تحلیل رویه هایمدل

-ی تحت انتقال، کشسانی مقیاس، مدلپایایدر تحلیل کارایی، 

گیری ارزیابی واحدهای ناهمگون، اندازههای معیار گزینی، 

ر ها بیی ورودیثیرات جزهای فازی، بررسی تاکارایی با داده

هایی با ورودی، ها، ابرکارایی، ورودی، مدلخروجی

شاخص بهره وری های نامطلوب و لات میانی و خروجیمحصو

ا و هتمرکز اصلی این کتاب بر روی مدل ست جامع.مالمکویئ

ای است که می تواند مرجع هایی بکر و نوین ارایه شدهایده

تر در راستای توسعه بیشمناسبی برای محققین و متخصصان در 

 این حوزه از علم باشد.

 به قلم دکتر رضا کاظمی متین.

 

 )حوم به قلم مر -آشنایی با یک تکنیک )کارایی

 پروفسور غلامرضا جهانشاهلو

 مفاهیم اساسی:

-گر کمک به تصمیمهدف تحلیل داری، در مساله کارایی مق

باشد، که بداند چقدر از هریک از می  (1DMگیرنده )

 یبردارها
x

u
y

 
  
 

بایستی بهبود بیابد که آن را بر دیگران  

شود که تلقی نماید. فرض می 2MPSترجیح دهد و بعنوان 

                                                           
1 Decision Maker 

انتخاب بهترین جواب مبتنی بر تابع مقداری 

( ) ,
m s

x
f u u

y


 

  
 

 

می باشد، که ماکزیمم مطلق  x-و yتابع اکیداً صعودی بر حسب 

گیرند. یعنی )مجموعه امکان تولید( می Tخود را روی 

*
( )f uاگر ماکزیمم مطلق تابع باشد، 

*

*

*

x
u

y

 
  
 

 

Sتابع شبه مقعر باشد، یعنی اگر  fکنیم بعلاوه فرض می  و

,محدب و  :
k

S f S  و درS  مشتق پذیر باشد

1آنگاه به ازای هر  2
,x x Sاگر 

1 2 1 2 1
( )( ) 0 ( ) ( )

t
f x x x f x f x     

1اگر  ،به عبارت دیگر 2
( ) ( )f x f x آنگاه

1 2 1
( )( ) 0

t
f x x x   

 )قاعده عکس نقیض(

intتوجه کنید که تابع فوق در  S باشد.پیوسته می 

*اگر  تعریف:
u Tترین جواب باشدارجح. m s

u




*است، اگر و فقط اگر 9کارایی ارزشی
. ( ) ( )f u f u  اگر

m s
u


د.گوین ارزشیی ارزشی نباشد، آن را ناکارای کارا 

oبرای کارایی واقعی ارزشی وزن دار شده  تعریف:
u که آن

*را با 
( )

w o

t
E u ی مساله زیر هدهیم، مقدار بهیننشان می

 .می باشد

 *

. .

| ( ) ( )

0

o

Sup

s t u w u

u V u f u f u

w



 

  



 

:که در آن 
k

f .و مقعر کاذب است 

2 Most preferred Scale 
3 Value efficiency 
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:لم: فرض کنید 
k

f  و مقعر کاذب باشد. عبارات

 زیر صادق است:

1- *
( ) ( *) 0

o
f u f u    

oدر این صورت )
uباشد.ارزشی می کارای) 

2- *
( ) ( *) 0

o
f u f u    

oدر این صورت )
u.ناکارای ارزشی است) 

9- *
( ) ( *) 0

o
f u f u    

oدر این حالت )
u.ابر کارای ارزشی است) 

oاگر قرار دهیم 
w u ،آید.مدل بصورت زیر در می 

 *

. . (1 )

| ( ) ( )

o

Sup

s t u u

u V u f u f u



 

  

 

که یک مدل شعاعی در ماهیت خروجی و ورودی است 

 بصورت 

* *

. . (1 )

| ( , ) ( , )

o

o

Sup

x x
s t

y y

x x
V f x y f x y

y y




   

    
   

      
        

    

 

 یا

* *

. . (1 )

(1 )

| ( , ) ( , )

o

o

Sup

s t x x

y y

x x
V f x y f x y

y y







 

 

      
        

    

 

*یا کاهش درصدی از ورودی و خروجی  را می توان افزایش

oدانست که جهت کارای ارزشی شدن
u .لازم است 

اشد. در اینجا فقط بدر دست نمی fمتاسفانه، تابع ارزشی یعنی 

فرض شده است که چنین تابعی وجود دارد. فرض مقعر کاذب 

مطلق  یسازد که بهینه موضعی، بهینهن میئبودن تابع؛ مارا مطم

 است.

گردید که کارایی ارزشی، با توجه بدان چه گذشت، مشخص 

کنید به مفهوم . ) توجه را دارد DMن مقدار ممکن برای هتریب

 ( MCDMمطلوبیت در  تابع

ه و س دو بعدی یها و کارایی آنها در فضاگرچه توضیح مدل

بعدی )یک  9( یا فضای بعدی )یک ورودی و یک خروجی

خروجی و دو ورودی یا یک ورودی و دو خروجی( صورت 

 بعدی خواهد بود.  m+sمی پذیرد ولی تعمیم مطلب در فضای 

m  تعداد ورودی ها وs .تعداد خروجی ها می باشد 

 به قلم مرحوم پروفسور جهانشاهلو.

 

  معرفی نرم افزارR 

ابزار قدرتمند جهت محاسبات آماری، رسم نمودار،  Rنرم افزار 

 زارافها و محاسبات ریاضی است. اگرچه اغلب نرمتحلیل داده

R  رود اما این منظور انجام محاسبات آماری به کار می به

افزار قابلیت انجام محاسبات ماتریسی را هم دارد و در این نرم

 بمتل تجاریافزارهایی چون اُکتاو و نسخه زمینه، همپای نرم

رایگان بودن  اول  در درجه است. دلیل محبوبیت این نرم افزار،

صب روی انواع آن است. از دیگر مزایای آن قابلیت ن

-یکهای گرافیکی و تکنها است. همچنین، قابلیتعامل سیستم

 بندی،بندی، خوشههای کلاسیک، ردههای آماری نظیر آزمون

های زمانی و غیره سازی خطی و غیرخطی، تحلیل سریمدل

برنامه  توان کدهای زبانمی R باشد. در محیط برنامه نویسیمی

و همچنین زبان فورترن را هنگام   ++Cزبان  و  Cنویسی 

رم بسته های ن اجرای برنامه فراخوانی کرد. این نرم افزار شامل

افزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری و انجام محاسبات 

 ریاضی است. 

https://sourcesara.com/language-programming-c-book-with-pdf/
https://sourcesara.com/language-programming-c-book-with-pdf/
https://sourcesara.com/language-programming-c-book-with-pdf/
https://sourcesara.com/language-programming-c-book-with-pdf/
https://sourcesara.com/language-programming-c-book-with-pdf/
https://sourcesara.com/tutorial-cpp-quick-learning-in-pdf/
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این است که در   Rنویسی با های برنامهاز جمله ویژگی

توان دسترسی پیدا کرد که های مختلف  به ابزارهایی میحوزه

دهندگان ایجادشده و به این ابزارها در توسط جامعه توسعه

شود. گفته می  Package انگلیسی ، بسته یا به زبانR محیط 

دهد که بدون صرف انرژی زیاد از ها به شما اجازه میاین بسته

ابزارهای ایجاد شده توسط دیگران استفاده کنید بدون آنکه لازم 

ر این تای انجام دهید. نکته مهمباشد خودتان کدنویسی حرفه

وان تتوان استفاده کرد و نمیها فقط میاست که از این بسته

ها داد. لذا برای نوشتن برنامه خودتان باید تغییری در آن

 نویسی آن را یاد بگیرید.و برنامه  Rدستورهای 

  Rیسینوهای مقدماتی برای یادگیری زبان برنامهاز جمله کتاب

 توان به موارد زیر اشاره کرد.و آشنایی با دستورهای آن می

1- The book of R, by Tilman M. Davies, 

published by No Starch Press 

2- The Art of R Programming, by Norman 

Matloff, Publisher William Pollock 

3- Learning R, by Richard Cotton, published 

by OReilly Media 

4- R in action, by Robert Kabacoff , Manning 

publication co. 

5- Practical Data Science with R, by Nina 

Zumel  and John Mount, Manning 

publication co. 

6- R for non-statistician, by Jared P. Lander, 

Pearson Education. 

7- R for Dummies, by Andrie de Vries and 

Joris Meys, John wiley and Sons. 

8- Easy R Programming for Beginners, 

by Felix Alvaro, Create Space Independent 

Publishing Platform. 

9- R in a Nutshell, by Joseph Adler, published 

by OReilly Media. 

10- R Packages, by Hadley Wickham, 

published by OReilly Media. 

ه ها کها و معرفی چند نمونه از آنشماره آتی در مورد بستهدر 

تواند مورد استفاده قرار گیرد، صحبت در بهینه سازی می

 خواهیم کرد.  

 به قلم دکتر زهره مقدس.

 

 مصوبات هیات تحریریه 

 31هیات مدیره انجمن در تابستان  ترین مصوباتممه

ا و هپوششی دادهمابین انجمن ایرانی تحلیل تفاهم نامه فی -1

 منعقد گردید. IJDEAها مجله بین المللی تحلیل پوششی داده

های دوره ای انجمن با کمک دکتر ساعتی برگزار سخنرانی -2

 گردد و برای محققین گواهی حضور صادر گردد.

کنفرانس دهم در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید و  -9

 نمایه گردید. ISCمقالات کنفرانس در پایگاه 

 به قلم دکتر محسن واعظ قاسمی

 

 اهپوششی دادهتحلیلانجمن  ایهای دورهسخنرانی 

-ای انجمن توسط جناب آقای دکتر رضا کاظمیسخنرانی دوره

ساعت  26/8/31متین عضو هیات علمی واحد کرج، در تاریخ 

در محل واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، سالن  16

دار  کشسانی مقیاس جهت محاسبه "عنوان  اجتماعات ابن سینا با

برگزار  "های نامطلوبها با خروجیدر تحلیل پوششی داده

 خواهد گردید.

های مختلف تابع تولید، در : از میان مشخصهسخنرانی چکیده

رد. با گیکشسانی مقیاس مورد توجه قرار می این ارائه ویژگی

ریح آن، از ص ن تابع تولید و دسترسی به ضابطهفرض هموار بود

یاس مستقیم کشسانی مقشتقات جزئی می توان برای محاسبه م

 ناستفاده نمود. اما در مسائل کاربردی که فرض در دسترس بود

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Tilman+M.+Davies&search-alias=books&field-author=Tilman+M.+Davies&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Norman+Matloff&search-alias=books&field-author=Norman+Matloff&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Norman+Matloff&search-alias=books&field-author=Norman+Matloff&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Richard+Cotton&search-alias=books&field-author=Richard+Cotton&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Robert-Kabacoff/e/B003VO8EG4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Nina-Zumel/e/B00JLTWY32/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Nina-Zumel/e/B00JLTWY32/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/John-Mount/e/B00IZMFR5I/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Jared-P.-Lander/e/B00E9B3JO0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Andrie-de-Vries/e/B00SBOJHFQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joris+Meys&search-alias=books&field-author=Joris+Meys&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Felix-Alvaro/e/B015JCBZN4/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.oreillynet.com/pub/au/2033
https://www.amazon.com/Hadley-Wickham/e/B002BOA9GI/ref=dp_byline_cont_book_1
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توان مساله را در چارچوب تابع تولید اغلب محقق نیست، می

ها بررسی و مطالعه نمود. این های تحلیل پوششی دادهمدل

تر یندهفزاهای نامطلوب جیپیچیدگی محاسباتی در حضور خرو

ویکرد بکارگیری کشسانی نماید. در این خصوص، رجلوه می

دار به عنوان توسیعی از مفهوم کشسانی مقیاس مقیاس جهت

ا بر هکلاسیک و برای محاسبه تاثیر تغییرات نامتناسب ورودی

ب و نامطلوب در این ارایه مورد توجه قرار های مطلوخروجی

توضیح  یر اقتصادی و هندسی مناسب نیز براگیرد. از تفاسیمی

 ردد.گروش پیشنهادی استفاده می

 

 های آیندهمعرفی کنفرانس 

 :داخلیهای کنفرانس

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و 

 های هوشمندسیستم

 31بهمن تاریخ برگزاری: 

 conf.isc.gov.ir/mmst97آدرس سایت: 

 علم و فناوری مازندران  :برگزار کننده

  بهشهر : شهر برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

 31شهریور تاریخ برگزاری: 

 aimc49.iust.ac.irادرس سایت: 

 دانشگاه علم و صنعت ایران  :برگزار کننده

 تهران : شهر برگزاری

 

 

 

 

 

 

 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

 31بهمن  تاریخ برگزاری: 

 www.iiiec.ir درس سایت:آ

 دانشگاه یزد  :برگزار کننده

 یزد : شهر برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conf.isc.gov.ir/mmst97
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 هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران 

 31بهمن  تاریخ برگزاری: 

 cfis2019.ub.ac.ir  ادرس سایت:

  دانشگاه بجنورد  :برگزار کننده

 بجنورد  : شهر برگزاری 

 

 

 

 

 

 

 کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها یازدهمین

 38شهریور تاریخ برگزاری: 

 dea11.irandeas.irدرس سایت: آ

 انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها  :برگزار کننده

 شیراز : شهر برگزاری

 

 

 

 :خارجیهای کنفرانس

 

The 48th International Conference on 

Computers and Industrial Engineering (CIE 

48) 

Web site: cie48.com  

Venue: Auckland, New Zealand 

Date: 2-5 December 2018  

 

16th International Conference on Data 

Envelopment Analysis 

Web site: http://www.dea-conference.cn 

Venue: Wuhan, China 

Date: 26 – 28 October, 2018  

 

 

 

 

 

ICFSTA 2018: 20th International Conference 

on Fuzzy Set Theory and Applications 

Web site: 
waset.org/conference/2018/01/Paris/ICFSTA 

Date: January 25 - 26, 2018 

Venue: Paris, France 

 

 

 

 

 

 

 

http://cfis2019.ub.ac.ir/
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30th European Conference on 

Operational Research. 

Web site: www.euro2019dublin.com 

Date: June 23-26, 2019 

Venue: Dublin, Ireland. 

 

The 25th International Conference on 

Multiple Criteria Decision Making  

Web site: www.mcdm2019.org 

Date: June 16-21, 2019 

Venue: Istanbul, Turkey  

 

 

 

 به قلم دکتر هیلدا صالح.

 

 فارغ التحصیلان دوره دکتری 

 

 :های تحلیل پوششی ای روی روشمطالعه عنوان رساله

 های شبکه با مرز دوگانهداده

 عزیزی حسین دانشجو:

دکتر علیرضا امیرتیموری، دکتر سهراب  استادان راهنما:

 کردرستمی

 دکتر میرمظفر معصومی استاد مشاور:

های یک سیستم معمولاً متشکل از زیرسیستم ی رساله:چکیده

حلیل تکنند. صورت وابسته به هم عمل میمتعددی است که به

گیری کارآیی، فقط ی متعارف برای اندازههاپوششی داده

های تولید شده های وارد شده به سیستم و خروجیورودی

گیرد و از ساختمان داخلی آن در نظر می توسط سیستم را

 باشد، کارآ کلی سیستم که دارد امکان لذا. کندمی نظر صرف

حل  ه منظورب. نباشند کارآ آن یدهنده های تشکیلبخش ولی

ی هاتحلیل پوششی دادههای زیادی از این مشکلات، ایده

گیری هایی برای اندازهاند و مدلمتعارف بسط داده شده

فاوت ای متهای شبکههای تولید با ساختمانکارآیی سیستم

ای ی شبکههاتحلیل پوششی دادهاند که به آن ساخته شده

تحلیل پوششی های گویند. دو مفهوم اساسی در ایجاد مدلمی

میع ارآیی و تجی کشوند: تجزیهای استفاده میشبکه هایداده

ی کارآیی این است که کارآیی ی اساسی تجزیهکارآیی. ایده

 هایهای تأمین شده به آن و خروجیسیستم بر اساس ورودی

های تولید شده توسط آن و با در نظر گرفتن عملیات بخش

 اساس بر بخش هر کارآیی. شود محاسبه آن یدهنده تشکیل

زا و چه های برونیکند، چه ورودهایی که مصرف میورودی

 کند، چههایی که تولید میهای بینابینی، و خروجیورودی

آیی شود. کارگیری میهای نهایی و چه بینابینی، اندازهخروجی

 یدهنده های تشکیلتوان به کارآیی بخشسیستم را معمولاً می

 برای. شودمی بیان تابع یک صورتبه این که کرد تجزیه آن

های یصورت تابعی از کارآییع کارآیی، کارآیی سیستم بهتجم

شود. در این مورد، محصولات بینابینی در بخش تعریف می

گیری اند، زیرا در اندازهی کارآیی سیستم گنجانده شدهمحاسبه

 اند، و این تفاوت اصلی اینکارآیی بخش در نظر گرفته شده

از  این رساله، مای کارآیی است. در رویکرد با رویکرد تجزیه

http://www.euro2019dublin.com/
https://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar#top
https://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar#top
http://www.mcdm2019.org/
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ای را مورد دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه یک سیستم شبکه

ی سیاه هعنوان یک جعبارزیابی قرار دادیم. فرض کنید سیستم به

های در نظر گرفته شده است، بدان معنا که فقط ورودی

های نهایی تولید شده زای تأمین شده از بیرون و خروجیبرون

های شوند. ما تغییراتی در مدلرفته میبرای بیرون در نظر گ

سیاه  یهای جعبهمدل»ی سیاه سنتی ایجاد کردیم و آنها را جعبه

حلیل تهای ی مدلنامیدیم. یک ویژگی مشخصه« بازبینی شده

ای پیشنهادی این است که محصولات ی شبکههاپوششی داده

یستم شوند که یک سبینابینی طوری در مدل در نظر گرفته می

ارآیی بیشینه داشته باشد. در واقع ایده آن است که ک

 اشتهد های مربوط به محصولات بینابینی آزاد نگهمحدودیت

 محصولات به مربوط هایمحدودیت داشتن نگه آزاد. شوند

عنوان به نیبینابی محصولات برای که شودمی آن از مانع بینابینی

ای هی دوم، هدفی اول و ورودی مرحلهخروجی مرحله

 متناقضی به دست آید.

ها؛ تحلیل مرز دوگانه؛ تحلیل پوششی داده :مات کلیدیکل

 های خوشبینانه و بدبینانه؛ سیستم شبکه.کارآیی

 مقالات مستخرج از رساله:

Azizi, H., Kordrostami, S. & Amirteimoori, 

A. (2015). Slacks-based measures of 

efficiency in imprecise data envelopment 

analysis: An approach based on data 

envelopment analysis with double frontiers, 

Computers & Industrial Engineering, 79(1), 

42–51. (ISI) 

Jahed, R., Amirteimoori, A. & Azizi, H. 

(2015). Performance measurement of 

decision-making units under uncertainty 

conditions: An approach based on double 

frontier analysis, Measurement, 69, 264–279. 

(ISI) 

ی یک ارایهعزیزی، ح.، امیرتیموری، ع.، کردرستمی، س. 

با مرزهای کارآ و ناکارآ برای ها رویکرد تحلیل پوششی داده

ی هاهای نامطلوب و دادهانتخاب تأمین کننده با وجود خروجی

ی ، شماره1ی ، دورهگیریهای نوین در تصمیمپژوهشنادقیق، 

 پژوهشی(-. )علمی1931، تابستان 111-193، 2

Amirteimoori, A., Kordrostami, S. & Azizi, 

H. (2016). Additive models for network data 

envelopment analysis in the presence of 

shared resources, Transportation Research 

Part D: Transport and Environment, 48, 

411–424. (ISI) 

Amirteimoori, A., Kordrostami, S. & Azizi, 

H. (2017). Measurement of overall 

performances of decision-making units in the 

presence of interval data, International 

Journal of Operational Research, 28(4), 

429–447. (Scopus) 

Azizi, H., Amirteimoori, A. (2017). 

Classifying inputs and outputs in interval 

data envelopment analysis, Journal of 

Industrial and Systems Engineering, 10(2), 

134–150. (research-scientific) 

پذیر در فرآیند های انعطافعزیزی، ح.، امیرتیموری، ع. اندازه

ا با مرز هتولید: رویکرد جدیدی بر مبنای تحلیل پوششی داده

ی ، شماره2ی ، دورهگیریهای نوین در تصمیمپژوهشدوگانه، 

 پژوهشی(-)علمی. 1936، تابستان 216-131، 2

 های تحلیلعزیزی، ح.، امیرتیموری، ع.، کردرستمی، س. مدل

مجله مدیریت ، TOPSISای مبتنی بر های بازهپوششی داده
-. )علمی1936، پاییز 19-86، 11ی ، شماره12ی ، دورهصنعتی

 پژوهشی(

 پور صائن، ر. انتخاب تأمینعزیزی، ح.، امیرتیموری، ع.، فرضی

لنامه فصهای خوشبینانه و بدبینانه، کننده بر اساس دیدگاه
، 11-21، 91ی ، شماره1936ی ، دورهمدیریت توسعه و تحول

 پژوهشی(-. )علمی1936زمستان 

Azizi, H., Amirteimoori, A. & Kordrostami, 

S. (2018). A note on “Dual models of interval 

DEA and its extension to interval data”, 

International Journal of Industrial 
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Mathematics, 10(2), 111–126. (research-

scientific) 

گیری عزیزی، ح.، امیرتیموری، ع.، کردرستمی، س. اندازه

های گیری: تلفیق خروجیبدترین عملکرد واحدهای تصمیم

ی تحلیل پوششهای غیرقابل کنترل در نامطلوب و نیز ورودی

، 9ی ، دورهگیریهای نوین در تصمیمپژوهشی نادقیق، هاداده

 پژوهشی(-. )علمی1931، تابستان 131-222، 2ی شماره

:گیری چند معیاره در یافتن تصمیم کاربرد عنوان رساله

 هاها و واحدهای کارا و الگویابی در تحلیل پوششی دادهرویه

 : امینه قاضیدانشجو

 دکتر مسعود ،دکتر فرهاد حسین زاده لطفی اساتید راهنما:

 صانعی

 دکتر قاسم توحیدی استاد مشاور:

گیری چند معیاره و تحلیل پوششی تصمیم :ی رسالهچکیده

باشند. در دو زیرشاخه مهم از تحقیق در عملیات میها داده

معیاره و  گیری چندتحقیقات گذشته از وجود رابطه بین تصمیم

ها به طوری که آن ها بحث شده استتحلیل پوششی داده

های یکدیگر را پوشش بدهند ولی هیچگاه توانند ضعفمی

ی ئوری قوگیری چند معیاره تجایگزین یکدیگر نیستند. تصمیم

ل تحلی .دهد و بالعکسها میبه مسائل تحلیل پوششی داده

گیری تواند وجه کاربردی به مسائل تصمیمها میپوششی داده

چند معیاره بدهد. چارنز و کوپر که از محققان اولیه تحلیل 

باشند قبل از آن که اولین مقاله تحلیل پوششی ها میپوششی داده

 گیریکنند روی مسائل تصمیم ارایه 1978ها را در سال داده

لذا در همان مقاله اول دانشی که از  .کردندچند هدفه کار می

ها به گیری چند معیاره داشتند را در تحلیل پوششی دادهتصمیم

اند. تحقیقات انجام شده در زمینه طور غیرمستقیم پیاده کرده

وجود  ها فقط ازگیری چند معیاره و تحلیل پوششی دادهتصمیم

اند اما هیچ یک این رابطه را به طور ها بحث کردهابطه بین آنر

، در بندی نکرده است. برای پوشش دادن این ضعفصریح طبقه

ل گیری چند معیاره و تحلیاین رساله ابتدا رابطه بین تصمیم

شود سپس در بندی میها به طور خلاصه طبقهپوششی داده

گیری چند م تصمیمشده از کاربرد مفاهی ارایههای نوآوری

شود. با توجه به ها استفاده میهدفه در تحلیل پوششی داده

های کاربردی تحلیل ، مدلهاریزی در سازماناهمیت بودجه

ها برای تخصیص بودجه و تخصیص مجدد بودجه پوششی داده

ه ریزی چند هدفه در این رسالبه وسیله توسعه یک مساله برنامه

های های خطی مجموعه وزن، مدلشود. در نهایتمی ارایه

ها برای تخصیص بودجه و مشترک تحلیل پوششی داده

شود به طوری که در هر یک می ارایهتخصیص مجدد بودجه 

خواهد عملکرد کل واحدهای ها مدیریت مرکزی میاز آن

ها از مرز های تحلیل پوششی دادهگیرنده بهبود یابد. مدلتصمیم

ه گیرندارزیابی واحدهای تصمیم مجموعه امکان تولید برای

کنند، اما فرم صریح معادلات مرز مجموعه امکان استفاده می

ر این ، دها به دست آورد. لذاتوان به وسیله این مدلتولید را نمی

خطی  ریزیرساله یک الگوریتم براساس حل یک مساله برنامه

ه گیرندی واحدهای تصمیمچند هدفه برای به دست آوردن همه

های سازای قوی و فرم صریح معادلات ابرصفحه کارای قوی

های مجموعه امکان تولید با بازده به مقیاس متغیر با حضور داده

 شده است. در الگوریتم ارایهها نامنفی در تحلیل پوششی داده

، روش سیمپلکس چند معیاره برای حل مساله شده ارایه

د. همچنین در ادامه، شوریزی خطی چند هدفه استفاده میبرنامه

های سازای قوی و برای یافتن ابرصفحهشده  ارایهالگوریتم 

ضعیف مجموعه امکان تولید با بازده به مقیاس ثابت به کار 

، مجموعه امکان تولید جدیدی با رود. برای انجام این کارمی

شود که مشابه می ارایهعنوان مجموعه امکان تولید فارل 

یدهایی با بازده به مقیاس غیرافزایشی یا مجموعه امکان تول

، مجموعه امکان تولید جدید ساخته در واقع غیرکاهشی است.

 هکنند. در انتهای این رسالشده به عنوان یک کاتالیزور عمل می

یک الگوریتم جدید که براساس تعدادی محاسبات ریاضی 

 گیرندهگیری کارایی ترکیبی واحدهای تصمیماست برای اندازه

شده است. از آنجایی که روش  ارایههای منفی در حضور داده
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، برای یافتن نقطه تصویر های شعاعی استکار همانند مدل

کارای قوی )در صورت وجود( یک روش الگویابی براساس 

 شده است. برای استفاده از الگوریتم ارایهمحاسبات ریاضی نیز 

حضور گیرنده در جدید برای ارزیابی واحدهای تصمیم

ی ، فرم صریح همههای منفی و نامنفی و روش الگویابیداده

های سازای قوی و ضعیف مجموعه امکان معادلات ابرصفحه

، یک مساله هاتولید لازم است. برای به دست آوردن آن

روند به دست . شودریزی خطی چند هدفه معرفی میبرنامه

ان تولید های سازای این مجموعه امکآوردن تمامی ابرصفحه

ازای قوی های سشده برای یافتن ابرصفحه ارایهمشابه الگوریتم 

و ضعیف مجموعه امکان تولید با بازده به مقیاس متغیر برای 

 های نامنفی است.داده

گیری چند معیاره؛ تحلیل پوششی تصمیم کلیدی: کلمات

؛ های منفی؛ دادهریزی؛ رویه کارا؛ ابرصفحه سازاها؛ بودجهداده

 الگویابی

 مقالات مستخرج از رساله:

[1] Ghazi, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., 

Jahanshahloo, G., Sanei, M (2016). 

Classifying the usage of Multiple Objective 

Decision Making techniques in Data 

Envelopment Analysis. Data Envelopment 

Analysis and Effective Performance 

Assessment (Chapter 1). IGI Global. Pages 1-

56. DOI: 10.4018/978-1-5225-0596-9.ch001. 

USA. 

[2] Ghazi, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., Sanei, 

M (2017). Hybrid efficiency measurement 

and target setting based on identifying 

defining hyperplanes of the PPS with 

negative data. DOI: 10.1007/s12351-017-

0362-1. Operational Research. (In Press) 

[3] Ghazi, A., Hosseinzadeh Lotfi, F (2018). 

Assessment and budget allocation of Iranian 

natural gas distribution company- A CSW 

DEA based model. DOI: 

10.1016/j.seps.2018.07.009. Socio-

Economic Planning Sciences. (In Press) 

[4] Ghazi, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., 

Jahanshahloo, G., Sanei, M., Tohidi, G 
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 تحلیل پوششی داده انجمن ایرانی هاینمایندگی( هاDEA ) 

 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 اسلامی واحد خوراسگاندانشگاه آزاد 

 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

 فرسلطانیآقای 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

 نژادآقای دکتر علی ابراهیم 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

 آقای دکتر سهراب کرد رستمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
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 آقای دکتر حامد ژیان رضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 زادآقای دکتر هادی شیرویه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 آقای دکتر علیرضا داودی ه آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگا

 آقای دکتر سعید محرابیان دانشگاه خوارزمی

 زادهخانم دکتر فرانک سلجوقی حسین دانشگاه سیستان و بلوچستان

 محمودآقای دکتر جعفر پور 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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