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 سخن سردبیر 

ی علمی در گیرتاثیر شگرف بکارگیری ابزارهای نوین تصمیم

های های مادی در سازمانمندی از منابع انسانی و سرمایهبهره

های بستر از مهمترین .پیچیده دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست

فکری دانشمندان و دستیابی به این مهم، همکاری و هم

-ها و نهادهای تصمیممتخصصین دانشگاهی با مدیران سازمان

گیری است. در این راستا، با استعانت از خداوند متعال، انجمن 

ها اقدام به برگزاری یازدهمین ایرانی تحلیل پوششی داده

رهنگ یتخت فکنفرانس سالانه این شاخه علمی در شهر شیراز پا

 1و 6. برگزاری کنفرانس در تاریخ وتمدن ایران کرده است

ل دفرصت مناسبی خواهد بود تا در کنار بحث و تبا 38شهریور 

های تاریخی و طبیعی دیار نظرات علمی و تجربی، از جاذبه

 مند شویم. با توجه به توان بالا وفرهنگ و ادب پارسی نیز بهره

های اصیل علمی و تجربی در کشور عزیزمان و وجود پشتوانه

مندی از حضور دانشمندان تراز اول بین المللی، بهره نیز

م که با حضور گرم و پربار همه فعالان این حوزه، شاهد امیدواری

برگزاری یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحلیل پوششی 

ها در سطحی بسیار عالی، در خور و شایسته همت و دانش داده

در تحقق این  را شما عزیزان باشیم. دست یاری و همراهی شما

 فشاریم.اهداف متعالی به گرمی می

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، معرفیمی دانشگاهتوانند مطالب خود را در زمینه اخبار عل

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.

 

 هاادهدحلیل پوششیتفرانس ملیکنیازدهمینمعرفی 

 1و  6ها در تاریخ یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده

در  هاتوسط انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده 38شهریور سال 

 شود.شهر شیراز برگزار می

 محورهای کنفرانس:

o اهمباحث نظری و کاربردی نوین تحلیل پوششی داده 

o ایهای شبکهتحلیل پوششی داده 

o ها در کلان داده و داده کاویلیل پوششی دادهتح 

o هانایقینی در تحلیل پوششی داده 

o گیری چند معیارهها و تصمیمتحلیل پوششی داده 

o ها در اقتصاد، مدیریت، کاربرد تحلیل پوششی داده

 انرژی، صنعت، زنجیره تامین و ...

 اهداف کنفرانس:

o ا ههای علمی در حوزه تحلیل پوششی دادهتبادل یافته

 .و کاربردهای آن

o ا هفراهم آوردن بستری برای تبادل افکار و اندیشه

میان دانشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و 

 .صنعتی

o ا هتوسعه ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان

 .های اجرایی کشورو دستگاه

o گیری و ارزیابی های تصمیمارایه کاربردهای مدل

 یزی سازمانی و مدیریت اجراییعملکرد در برنامه ر

o ایجاد فضایی برای آشنایی مسئولین، نهادها، شرکت-

ها و سرمایه گذاران با آخرین دستاوردهای علمی و 

 .هاکاربردی تحلیل پوششی داده

o  ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان

 .کارشناسان، اساتید و پژوهشگران جوان
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 تاریخ های مهم:

o 38تیر ماه  22لات: حداکثر تا مهلت ارسال مقا  

o  :38مرداد  1پایان زمان داوری 

o  38مرداد  11زمان ثبت نام: حداکثر تا 

 dea11.irandeas.irوبسایت کنفرانس: 

 )مبحث علمی )آشنایی با یک تکنیک 

ارزیابی  روشی برای 1311بار فارل در سال  برای اولینتاریخچه: 

 هی و یک خروجی ارایو محاسبه کارایی واحدهایی با دو ورود

های غیرپارامتری بود. چرا که داد. این شروعی برای ارایه روش

شد. چارنز، کوپر های پارامتری استفاده میتا آن زمان از روش

این روش را برای حالت چند ورودی و  1318رودز در سال  و

د ها نامیدنچند خروجی تعمیم داده و آن را تحلیل پوششی داده

های معرفی کردند. در این مدل مقادیر وزن را CCRو مدل 

ی بعد این مدل اما چند ،دی وخروجی نامنفی فرض شده بودوور

. در ها اعلام شدلزوم اکیداً مثبت بودن وزن تغییر پیدا کرد و 

 توسط بنکر، چارنز وکوپر توسعه یافت CCRمدل  1384سال 

 اهبنا نهاده شد. جهت مثبت نمودن مقادیر وزن BCCو مدل

پیش بینی شد نهایت کوچک یک مقدار غیرارشمیدسی بی

فرمول بندی شدند.  BCCو  CCRهای اصلاح شده و مدل

ای توان یک بازه برای ادعا کردند میسیفورد با اثبات قضیه

ای رتعریف کرد به طوری که با انتخاب هر مقداری از آن بازه ب

های پوششی یک مقدار متناهی برای مدلCCR وBCC  به

د. اما محرابیان و همکاران صحت این ادعا را نقض دست آی

کرده و مقادیر جدیدی برای این مقدار غیرارشمیدسی یافتند. 

ات در مقالوردن مقداری برای های مختلف به دست آروش

دیگر  لاتدر مقاهمچنین . استه قرار گرفته بسیاری مورد مطالع

به ها و های اصلاح شده تحلیل پوششی دادهبا استفاده از مدل

ها و رتبه به ارزیابی کارایی واحد ،هادست آمده با این روش

ه به توج ابندی آنها پرداخته شده و دسته دیگری از مقالات ب

 کنند.واحدها را رتبه بندی می قدار غیرارشمیدسیم

 :ایهای پایهغیر ارشمیدسی در مدلان برایبازه اطمین

ها توسط های تحلیل پوششی دادهمقدمه: پس از معرفی مدل

 آنها بر در چارنز و همکارانش مقالات دیگری منتشر شد که

شد. بنابراین در هر دو ها اشاره میم اکیداً مثبت بودن وزنلزو

نهایت ارشمیدسی بیاز یک مقدار غیر BCCو CCRمدل 

جهت رسیدن به این مهم استفاده شد. در حل هر کوچک

باشد انتخاب که شامل مقدار غیرارشمیدسی DEAمدل 

تواند و حل مساله برنامه ریزی خطی میدار برایساده یک مق

یک کران پایین . از نقض تئوریمنجر به نتایج اشتباهی شود

کند تا آنها را دور از صفر نگه دارد. اما تعیین می ببرای مضار

تری این وبا در نظر گرفتن تلورانس متناهی در محاسبات کامپی

جدی شود به طوری که عمل ممکن است منجر به مشکلات 

 ارایه نماید. DEAنتایج متفاوتی را در مقادیر مختلف

ن اهمیت و نقش مقدار غیرارشمیدسیابتدا به بیاجا در این 

 یک های مختلفمی پردازیم سپس با روش DEAهای در مدل

بازه اطمینان سراسری برای این مقدار غیرارشمیدسی معرفی 

شماریم و ها را بر مینقاط ضعف و قوت این روش نماییم ومی

غیرارشمیدسی  یز به معرفی یک مقدار مطمئن برایدر انتها ن

 پردازیم.بدون حل مساله برنامه ریزی خطی می

اهمیت مقدار غیر ارشمیدسی ن دادناهمیت مساله: برای نشا

 به مثال زیر توجه نمایید. DEAهای در مدل

  :1مثال

2
DMU 1

DMU  
1 1 Output 
2 2 Input1 
1 6 Input2 

 (: مقادیر ورودی وخروجی1جدول)

2ابتدا به ارزیابی
DMUپردازیم. مدل مضربی میCCR  آن به

 صورت زیر است:
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 جواب بهینه این مساله عبارت است از:

* * *
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1حال
DMU:را در نظر بگیرید 
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 جواب بهینه آن

* * *

1 2
11, , 0

2
      

1یعنی
DMU ها مشاهده مینیز کاراست. اما با توجه به داده-

2گردد که
DMU1غالب بر

DMU2باشد زیرامی
DMU با

1ورودی کمتر در مولفه دوم از
DMUرا  1ن خروجی هما

تولید نموده است. در حالی که مدل مضربی هر دو واحد 

گیری را کارا تشخیص داده است. مشکل در کجاست؟ تصمیم

ورودی دوم هر دو  ،یابیم که در هر دو مدلبا کمی دقت درمی

رفع  اند. برایاند و در ارزیابی دخیل نشدهواحد وزن صفر گرفته

فر نماییم تا از صها تحمیل میاین مشکل قیدی را روی تمام وزن

-شدن آنها جلوگیری نماید. بنابراین مدل به صورت زیر در می

 آید:
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یک مقدار غیرارشمیدسی بی نهایت کوچک که در آن

 باشد:است. دوگان مدل فوق به صورت زیر می

(1 1 )

. .

0, 0, 0

o

o

o

Min S S

s t

Y S Y

X S X
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د که به کننکته مهم: خاصیت ارشمیدسی اعداد حقیقی بیان می

ازاء هر عدد مثبت بزرگی یک عدد مثبت بزرگتر از آن عدد 

وجود دارد. همچنین به ازای هر عدد مثبت کوچکی یک عدد 

0ر از آن موجود است. بنابراین اگرمثبت کوچکت  یک

هایت کوچک باشد به این صورت قابل عدد غیرارشمیدسی بی ن

هر عدد مثبت کوچکی کوچکتر است.  ازتعبیر است که

از نظر تئوری تفسیر جالبی دارد که آن را با یک مثال  معرفی

 دهیم.توضیح می

گیرنده با دو ورودی و یک خروجی به : سه واحد تصمیم2مثال

 رت زیر در نظر بگیرید:صو

3
DMU 2

DMU 1
DMU  

8 1 2 Output 
2 9 1 Input1 
1 1 1 Input2 

 (: مقادیر ورودی وخروجی2جدول)

3
DMU را با مدل مضربیCCR کنیم:ارزیابی می 
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 جواب بهینه مدل فوق عبارت است از:
* * *

1 2
11, 0 ,

2
      

3پس معادله ابرصفحه مارّ بر
DMUعبارت است از

1 2

1
0 0

2
y x x   1که اشتراک آن باy  عبارت

1خواهد بود با  2
0 2x x  2یا

2x  توجه به که با

2( همان خط مارّ بر1شکل)
DMU 3و

DMU باشد که می

 موازی محور ورودی اول است.

2متناظر با  (9) حل مدل
DMU.را در نظر بگیرید 

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

. .

(8 2 ) 0

(5 3 ) 0

(2 5 ) 0

8 2 1

, ,
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1yله اشتراک ابرصفحه تکیه کننده بال معاداز حل این مد 

1به صورت 2
2x x   آید.به دست می 

تغییر پیدا مرز  حاصل پس از اعمال PPSتوجه کنید که در 

3یعنی ،کندمی
DMUتواند کارا باشد.دیگر نمی 

 مطلب را در شماره بعدی بخوانید.ادامه 

 

  مدیره هیئتمصوبات 

پس از ارزیابی انجمن در سامانه وزارت علوم، به انجمن  -1

های از کمیسیون انجمن Cها درجه ایرانی تحلیل پوششی داده

 وزارت علوم اهدا گردید.

 1و  6ها در تاریخ کنفرانس یازدهم تحلیل پوششی داده -2

گردد. آقای دکتر شیراز برگزار می  در شهر 38شهریور ماه 

کاظمی متین به عنوان دبیر کنفرانس، آقای دکتر فرهاد مظفری 

به عنوان دبیر علمی و آقای دکتر مرتضی شفیعی به عنوان دبیر 

 اجرایی انتخاب شدند.

از تاریخ  dea11.irandeas.irسایت کنفرانس به نشانی  -9

 باشد.عزیز میآذرماه آماده دریافت مقالات محققین  11

  معرفی نرم افزارR 

ا های نرم افزاری مرتبط بدر این قسمت به معرفی برخی بسته

DEA  پردازیم.می 

های از از برنامه این امکان وجود دارد که کاربر R در نرم افزار

ار تیم ها را در اختیتوسط کاربران دیگر که آنقبل نوشته شده 

با مراجعه به  د، استفاده کند.قرار داده ان  Rتوسعه و نگهداری 

برنامه ها هم به ، /https://cran.r-project.orgسایت

ترتیب نام و هم به ترتیب زمان انتشار قابل انتخاب، نصب و 

-های نرم افزاری مرتبط با مدلباشند. از جمله بستهاستفاده می

 موارد زیر اشاره کرد.توان به می  DEAهای 

  AdditiveDEA                                           نام بسته:            

 توضیح:

Additive Data Envelopment Analysis Models 

 

 

https://cran.r-project.org/


 (1)شماره  1931پاییز         هادادهخبرنامه انجمن ایرانی تحلیل پوششی 

1 

 

  Benchmarking                  نام بسته:                                    

 توضیح:

Benchmark and Frontier Analysis Using 

DEA and SFA 

 MultiplierDEA                   نام بسته:                               

 توضیح:

Multiplier Data Envelopment Analysis and 

Cross Efficiency 
 Productivity                               نام بسته:                        

 توضیح:

Indices of Productivity Using Data 

Envelopment Analysis (DEA) 
 rDEA                                                          نام بسته:          

 توضیح:

Robust Data Envelopment Analysis (DEA) 

for R 
 

 برای آن تعریف شده و لازم به ذکر است نام هر بسته منحصراً

اربران ها توسط ککه این بستهجا باشند. از آنتکراری نمی هانام

های تکراری نیز وجود تواند مدلها میاند لذا در آنآماده شده

کد  ،داشته باشد که هر کاربر بسته به نگاه خود نسبت به مدل

 سنده بسته، سال و مقالاتینجام داده است.  نام نویانویسی آن را 

کد نویسی شده اند در یک فایل  هاهای متناظر آنکه مدل

PDF  .این امکان وجود که قابل دانلود است ذکر شده است

های یکسان کد نویسی شده های متفاوت مدلدارد در بسته

ها فقط دستوری از کد  CRANباشند. تیم توسعه و نگهداری 

 هدهد تا برای اجرای مدل برا در اختیار بقیه کاربران قرار می

 نه کل کد نوشته شده را.ستفاده کنند خصوصی از آن ا

مثال زیر را در نظر بگیرید. در بسته نرم افزاری 

Benchmarking زیر در ابتدا به خواننده داده می اطلاعات-

 شود.

Title Robust Data Envelopment Analysis 

(DEA) for R. 

Description Data Envelopment Analysis for 

R, estimating robust DEA scores without and 

with environmental variables and doing 

returns-to-sale tests. 
Author Jaak Simm [aut, cre], Galina 

Besstremyannaya [aut]. 
Date/Publication 2016-11-25 08:43:04 

 به عنوان مثال در این بسته دستور زیر معرفی شده است.

dea(XREF, YREF, X, Y, W=NULL, model, 

RTS="variable") 

که هدف از آن بدست آوردن مقدار کارایی است. توضیح 

 آرگمان های این دستور به صورت زیر داده شده است.

  XREF                           آرگمان:                                   
a matrix of inputs for observations used for 

constructing the frontier. 
 YREF                                   آرگمان:                           

a matrix of outputs for observations used 

for constructing the frontier. 

 X                               آرگمان:                                        

a matrix of inputs for observations, for 

which DEA scores are estimated. 

 Y                                آرگمان:                                        
a matrix of outputs for observations, for 

which DEA scores are estimated. 

 W                                      آرگمان:                                 

a matrix of input prices for observations, 

for which DEA scores are estimated in 

cost-minimization model, W=NULL for 

input- and output-oriented models. 

 modelآرگمان:                                                              

a string for the type of DEA model to be 

estimated, "input" for input-oriented, 

"output" for output-oriented, "costmin" for 

cost-minimization model. 

 RTS                                          آرگمان:                        

a string for returns-to-scale under which 

DEA scores are estimated, RTS can be 

"constant", "variable" or "non-increasing". 
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و فقط با  deaهای فوق در دستور با مشخص کردن آرگمان

 رایی را به دست آورد.توان مقادیر کااجرای این تک دستور می

 مطلب را در شماره بعدی بخوانید.دامه ا

 به قلم خانم دکتر زهره مقدس

 اهپوششی دادهای انجمن تحلیلهای دورهسخنرانی 

ای انجمن توسط جناب آقای دکتر سوان سخنرانی دوره

علمی واحد تهران شمال در تاریخ  هیئتسهرایی، عضو 

در محل واحد علوم و تحقیقات، دانشکده  16ساعت  4/12/31

ها حهنقش ابرصف"ن اجتماعات ابن سینا با عنوان علوم پایه، سال

در تعیین نقاط ترمینال، لنگری و خارجی در تحلیل پوششی 

 برگزار خواهد گردید. "هاداده

چکیده سخنرانی: در این سخنرانی سعی خواهیم کرد به بررسی 

نقاط مشکوک اعم از لنگری، برونی و انتهایی بپردازیم. بر 

جداکننده، ابتدا تعریف جدیدی  هایاساس مفهوم ابرصفحه

ی جدید برای به دست آوردن برای نقاط راسی ارایه کرده و مدل

ای هکنیم. با به کاربردن مفهوم ابرصفحهسی ارایه میأنقاط ر

جداکننده تعریف جدیدی برای نقاط انتهایی ارایه داده و 

کنیم. چندین روش برای به دست آوردن آنها پیشنهاد می

ریف های تکیه کننده، تعتفاده از مفهوم ابرصفحههمچنین با اس

شود. در قسمت دیگر از جدیدی برای نقاط برونی آورده می

های تکیه کننده دسته های مختلف نقاط لنگری مفهوم ابرصفحه

را مقایسه کرده که این امر منجر به ارایه رابطه متفاوتی خواهد 

 بود.

 های داخلی و خارجیمعرفی کنفرانس 

کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و  اولین

 های هوشمندسیستم

 31تاریخ برگزاری: بهمن 

 conf.isc.gov.ir/mmst97آدرس سایت: 

علم و فناوری   :برگزار کننده

 مازندران

   بهشهر : شهر برگزاری

 

 

 

 

 نس بین المللی مهندسی صنایعپانزدهمین کنفرا

 31تاریخ برگزاری: بهمن  

 www.iiiec.irدرس سایت: آ

 دانشگاه یزد  :برگزار کننده

 یزد : شهر برگزاری

 

  

 رانای هوشمند و فازی سیستمهای مشترک کنگره هفتمین

 31تاریخ برگزاری:  بهمن 

درس سایت:  آ

cfis2019.ub.ac.ir 

   :برگزار کننده

  دانشگاه بجنورد

   بجنورد: شهر برگزاری

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در 

 تعملیا

http://conf.isc.gov.ir/mmst97
http://cfis2019.ub.ac.ir/
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 38تاریخ برگزاری:  اردیبشهت 

درس سایت:  آ

icors2019.ir 

   :برگزار کننده

 مازندراندانشگاه 

 بابلسر  : شهر برگزاری 

 

 ها داده پوششی تحلیل ملی ن کنفرانسیازدهمی

 تاریخ برگزاری: 

 38شهریور 

درس سایت: آ

dea11.irandeas.ir  

 شیراز : شهر برگزاری

   :برگزار کننده

 انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

 

ICFSTA 2018: 20th International 

Conference on Fuzzy Set Theory and 

Applications 

Date: January 25 - 26, 

2018 

Venue: Paris, France 

Web site: 

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

 

 

 

 

6th International Conference on 

Industrial Engineering and Applications 

(ICIEA)  

Web site: iciea.org 

Date: April 12-15, 2019                         

Venue: Tokyo, Japan 

 

 

 

25th International Conference on 

Multiple Criteria Decision Making  

Web site: www.mcdm2019.org 

Date: June 16-21, 2019 

Venue: Istanbul, Turkey 

 

30th European Conference on 

Operational Research. 

Web site: www.euro2019dublin.com 

Date: June 23-26, 2019 

Venue: Dublin, Ireland. 

 

 

 

https://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar#top
https://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar#top
http://www.mcdm2019.org/
http://www.euro2019dublin.com/
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17th International 

Conference on Data 

Envelopment Analysis 

 

Date: July 17-20, 2019 

Venue: Alberta, Canada 

 

 فارغ التحصیلان دوره دکتری 

های تخصیص در حضور توسعه مدلعنوان رساله دکتری: 

ثابت و متغیر و کاربرد آنها برای بررسی تغییرات  هایقیمت

 گیرنده با ساختار شبکه وری واحدهای تصمیمبهره

 دانشجو: سیمین توحیدنیا

 ا: قاسم توحیدیاستاد راهنم

زاده لطفی و استادان مشاور: فرهاد حسین

 مسعود صانعی

های جامع براساس چکیده رساله: در این رساله پژوهشی مدل

ها معرفی شده و با استفاده از آنها های تحلیل پوششی دادهمدل

انواع کارایی شامل تکنیکی، تخصیصی، هزینه و سود مورد 

هتی شود. مدلی جگیری میدازهبررسی و تحلیل قرارگرفته و ان

گیرنده در بازارهای واحدهای تصمیم برای بررسی کارایی سود

نه گیری کارایی هزیهایی برای اندازهغیررقابتی و همچنین مدل

. با گرددای کلی واحدهایی با ساختار شبکه ارائه میچنددوره

د اای پیشنهورهد دچن هایتحلیل پوششی دادهاستفاده از مدل 

اضی میان کارایی هزینه کلی سیستم ده و همچنین روابط ریش

های آن،  همچنین روابط میان ای و زیرسیستمشبکه چنددوره

ای کلی سیستم شبکه و مراحل آن، کارایی هزینه چنددوره

 9ای کلی متناظر سیستم شبکه را به کارایی هزینه چنددوره

طریق ارزیابی خواهیم کرد. در این تحقیق همچنین به مطالعه 

-در حضور دسته مهمی از داده هاتحلیل پوششی دادههای مدل

ای خواهیم پرداخت، های بازههای غیرقطعی تحت عنوان داده

م واحدهای تصمیو آنها را برای ارزیابی و بهبود کارایی هزینه 

های ها دادهها و خروجیکه تمامی ورودیدر حالتی گیرنده،

ده شها کاملا مشخص و شناختهای هستند و قیمت ورودیبازه

براین، با توجه به اهمیت اعمال علاوه کار خواهیم برد.است، به

یرنده، گنظرات کارشناسان در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم

جهت ارزیابی کارایی واحدها در  DEA-Rبه تعمیم مدل 

ها مشخص است ها و خروجیهای ورودیکه قیمتحالتی

ی آمده از مدل پیشنهادشده را برادستپرداخته، و سپس نتایج به

یم کار خواهوری واحد تحت ارزیابی بهیرات بهرهبررسی تغی

 برد.

ها، مدل تخصیص، شاخص تحلیل پوششی دادهها: کلید واژه

 وری مالمکوئیستبهره

 مقالات مستخرج از رساله: 

S. Tohidnia & G. Tohidi (2019). Measuring 

productivity change in DEA-R: A ratio-based 

profit efficiency model, Journal of the 

Operational Research Society, DOI: 

10.1080/01605682.2018.1506561 (ISI) 

S. Tohidnia & G. Tohidi (2018). Estimating 

multi-period global cost efficiency and 

productivity change of systems with network 

structures, Journal of Industrial Engineering 

International, DOI: 10.1007/s40092-018-

0254-x (علمی ـ پژوهشی) ()(()) 

G. Tohidi & S. Tohidnia  (2015). 

Productivity changes of units: A directional 

measure of cost Malmquist index , Journal of 

New Researches in Mathematics, Vol.1, No.2 

 (علمی ـ پژوهشی)

G. Tohidi , S. Razavyan  & S. Tohidnia 

(2012). A global cost Malmquist productivity 

index using data envelopment analysis, 

Journal of the Operational Research Society, 

63, 72–78 (ISI) 
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G. Tohidi , S. Razavyan  & S. Tohidnia  

(2010). A profit Malmquist productivity 

index, Journal of Industrial Engineering 

International, 6 (11), 23-30(علمی ـ پژوهشی) 

S. Razavyan, G. Tohidi  & S. Tohidnia  

(2008). Comparing the Productivities of two 

Units at Two Different Points in Time 

(2008). International Journal of Industrial 

Mathematics, Vol. 4, No. 2(علمی ـ پژوهشی) 

G. Tohidi , S. Razavyan  & S. Tohidnia  

(2014). Profit Malmquist Index and Its 

Global Form in the Presence of the Negative 

Data in DEA , Journal of Applied 

Mathematics, DOI: 10.1155/2014/276092 

(ISI) 

:سمقالات کنفران  

G. Tohidi , S. Razavyan  & S. Tohidnia .  

Productivity change of units: a review and 

some developments of Malmquist 

productivity index 

)ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها،  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان( 

G. Tohidi , S. Razavyan & S. Tohidnia .  A 

non-radial Malmquist productivity index in 

presence ofnon-Discretionary variable 

آن، اولین همایش منطقه ای ریاضیات و دستاوردهای )

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(

 تفاهم نامه های انجمن 

-های تحقیقاتی، استفاده از تواناییدر راستای توسعه همکاری

های پژوهشی گیری از ظرفیتمشارکت و بهرههای علمی و 

ی علمی، با تلاش گسترده اعضای هاو تجهیزاتی سایر انجمن

 ت مدیره انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها،  تفاهم نامهیثه

همکاری بین انجمن مهندسی مالی ایران به نمایندگی جناب 

آقای دکتر رهنمای رودپشتی و انجمن ایرانی تحلیل پوششی 

 زاده لطفیها به نمایندگی جناب آقای دکتر فرهاد حسیندهدا

 به امضا رسید. همچنین در رویدادی دیگر، تفاهم نامه

همکاری بین انجمن حسابداری و مدیریت ایران به نمایندگی 

جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی و انجمن ایرانی تحلیل 

-نسیها به نمایندگی جناب آقای دکتر فرهاد حپوششی داده

زاده لطفی به امضا رسید. این تفاهم نامه ها به مدت سه سال 

و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است. مهمترین نتایج 

ها، به صورت خلاصه در ذیل بیان حاصله از این تفاهم نامه

 می شود.

 استفاده از زیر ساخت های علمی و آموزشی طرفین .1

و  هاها، کارگاهرانسمشارکت در برگزاری کنف .2

 میزگردهای 

های تخصصی همکاری در تشکیل اتحادیه انجمن .3

 در سطح علمی و بین المللی

های علمی و پژوهشی یکدیگر استفاده از پتانسیل .4

 های تحقیقاتی مشترک در قالب انجام طرح

منظور همکاری متقابل در زمینه  به ایجاد زمینه لازم .5

چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی در مجلات 

 عه و چاپ کتاب.  زیر مجمو
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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 واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامی 

 خانم دکتر مریم خدادادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 

 خانم دکتر معصومه خان محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

 آقای دکتر مهدی فلاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

 ریانآقای دکتر محمد ضمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 اصغر دریغآقای دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

 خانم دکتر سحر خوش فطرت 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 ران مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

 فلاح نژادآقای دکتر رضا  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 آقای دکتر عبداله هادی وینچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 آقای دکتر محسن واعظ قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 ایانآقای دکتر علی پ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 کاظمی منشخانم دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 فرآقای دکتر مهدی سلطانی 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 د شهرقدسدانشگاه آزاد اسلامی واح

 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
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 خانم دکتر زهره مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 آقای دکتر رضا کاظمی متین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 آقای دکتر عباس قماشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 آقای دکتر سهراب کرد رستمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 آقای دکتر حامد ژیان رضایی هددانشگاه آزاد اسلامی واحد مش

 زادآقای دکتر هادی شیرویه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 آقای دکتر علیرضا داودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

 آقای دکتر سعید محرابیان دانشگاه خوارزمی

 زادهخانم دکتر فرانک سلجوقی حسین دانشگاه سیستان و بلوچستان

 محمودآقای دکتر جعفر پور شهید مدنی تبریز دانشگاه

 آقای دکتر سید هادی ناصری دانشگاه مازندران

 

 

 ای اعضای حقیقی و حقوقیفرم ثبت نام از طریق سایت بر 

 

 r.php?slct_pg_id=69&sid=1&slc_lang=fahttp://irandeas.ir/form_registe 

 

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

