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 سخن سردبیر 

فرماید، همان حق است و بر هر آنچه خداوند بزرگ مقدر می

دیل کس را توان تعمتعالیش تعلق می گیرد، هیچ آنچه حکمت

دهد شاکریم و بر آنچه از دست و تدبیر نیست. لذا بر آنچه می

 نیم.کرود صبر میمی

ده ها مدیون تلاش گستررشد و توسعه علم تحلیل پوششی داده

و عمیق اساتید بزرگواری چون مرحوم پروفسور عباسعلی نورا 

ای است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه

و سازندگی ایران عزیز قرار دادند و عمر برای سربلندی 

یر در این مس گرانمایه را در اشاعه علم و اخلاق به کار بستند و

و شاگردانی بزرگ از  ای از کوشش و جوشش نایستادندلحظه

 خود به یادگار گذاردند.

اش به پایان رسیده است و گرچه یک سال است افسانه هستی

ها در غم از دست دادن عضو انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

هیئت موسس و هیئت مدیره این انجمن به سوگ نشسته است 

ی و عزتش هرگز به پایان نخواهد رسید. زیرا که ولی خوش نام

خاموشی سرآغاز فراموشی نیست برای پاکبازانی که نام نیکشان 

-بر فراز مرزهای علم و دانش به پرواز درآمده است. بر خود می

ا ربالیم که در این مسیر افتخار همراهی و شاگردی آن دانشمند 

مرحوم علو درجات و ایم و بدین وسیله برای آن گرامی داشته

 برای خانواده بزرگوارشان صبر جمیل آرزومندیم.

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، معرفیدر زمینه اخبار علمی دانشگاهتوانند مطالب خود را 

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.

 

 )مبحث علمی )آشنایی با یک تکنیک 

 مناسبانتخاب

از این قسمت به بعد به دنبال روشی جهت پیدا کردن مقداری 

 هستیم. برای

ی اشود به دنبال مقادیر یا بازههایی که بیان میدر تمام روش

که شدنی بودن مدل مضربی و در نتیجه هستیم برای

 کرانداری مدل پوششی را تامین کند.

 روش علی و سیفورد

ا ای جهت پیدا کردن یک کران بالدر مقاله علی و سیفورد قضیه

 به صورت ذیل ارایه گردید.برای

: مسایل 1قضیه
p

CCRو
p

BCC را هنگامی که

( , ) ( , ) 1,...,
o o j j

Y X Y X j n  .است در نظر بگیرید 

الف( برای 
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min
j ij
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 مقدار بهینه متناهی دارد.

ب( برای
 
1

min
j ij

x
 


 بی کران است. 

مثالی توسط محرابیان و همکارانش بیان شد و صحت این قضیه 

 کرد.را نقض 

با دو ورودی و یک خروجی در  واحد تصمیم گیرندهدو مثال : 

 نظر بگیرید:

  خروجی 1ورودی 2ورودی
5 2 11 1

DMU 

6 2 1 
2

DMU 
 مقادیر ورودی وخروجی

برای هر  CCRعلی و سیفورد، مدل پوششی با استفاده از روش 

 .کران استبی دو واحد تصمیم گیرنده
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شود. توجه کنید اگر علی و سیفورد رد میقضیه بنابراین 

1خروجی
DMU  تغییر کند مدل  8به  11ازCCR با

1

9
   

دهد که انتخابمقدار بهینه متناهی خواهد داشت و این نشان می

  به مقدار خروجی نیز وابسته است در حالی که در قضیه علی

 و سیفورد به این نکته توجه نشده است.

 روش محرابیان و همکاران

است که شدنی  هدف پیدا کردن بزرگترین کران بالا برای

 بودن مساله مضربی و کرانداری مساله پوششی را تضمین نماید.

 با ماهیت ورودی CCRمدل 
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*باشد آنگاه  غیراشمیدسی یعنی*
(0, ]

o
  بزرگترین

 است. یبازه اطمینان سراسر

 :  2لم

   
* 1 1

min ,
max 1 max 1

j j j j
X Y


  

  
  

 

 

مساله خطی منفرد برای یافتن یک مقدار اطمینان   ارایه یک

 :برای

ارایه شد  ان نیتعیین بازه اطمدر بخش قبل یک فرآیند برای 

مساله خطی هستیم. در این بخش با  nکه در آن نیازمند حل 

 یابیم.می استفاده از حل یک مساله خطی مقداری برای
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فوق به صورت زیر است که در آن با توجه به شرایط  مدلدوآل 
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0می دانیم    شود.است تناقض ایجاد می 
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)فرض کنید , , )
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v  جواب بهینه'  باشد آنگاه
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1,...,
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j
j n  که*

j
مقدار بهینه تابع هدف

j
 یا

j
  است. از این رو

 * *
min : 1,...,

o

j
j n      است و از طرف

0دیگر
o  های است چون در غیر این صورت با محدودیت

به تناقض خواهیم رسید. بنابراین 'دوآل برای
*

0
o   است و با حل مدل' یک بازه اطمینان برای

  .خواهیم یافت 

 یم.گیرباتوجه به آنچه گفته شد قضیه زیر را نتیجه می

( یک مقدار 5درمدل )': مقدار بهینه تابع هدف  9قضیه

 اطمینان ناصفر است. 

 دکتر سعید محرابیان.به قلم 

 اخبار انجمن 

 1986های علمی در کشور از سال نخستین دوره ارزیابی انجمن

اغاز شد و تاکنون ادامه یافته است. از آن زمان به بعد عملکرد 

های ارزیابی و نظام های علمی کشور بر مبنای شاخصانجمن

ارزیابی تعیین شده توسط کمسیون انجمن های  علمی ایران در 

آوری به صورت سالانه مورد وزارت علوم تحقیقات و فن

 گیرد. بررسی و ارزیابی قرار می

من های گسترده هیئت مدیره انجبدین ترتیب با توجه به تلاش

، و با احتساب امتیازات کسب شده هاانی تحلیل پوششی دادهایر

 ءارتقا 31در سال  Cبه  رتبه  36در سال  Dاین انجمن از رتبه 

 پیدا کرد. 

های امید است با تلاش و همکاری همه اعضای انجمن در حوزه

 38تخصصی، بار دیگر شاهد رشد و ارتقای انجمن در سال 

 باشیم. 

 

 مصوبات هیئت مدیره 

بنا به تصمیمات هیئت مدیره، وب سایت کنفرانس یازدهم آماده 

 اشد.بفعالیت شد و فرآیند ثبت نام از هم اکنون قابل استفاده می

تورهای جانبی برای کنفرانس یازدهم توسط دبیر اجرایی جناب 

 آقای دکتر شفیعی در روز سوم تدارک دیده شد. 

فرآیند داوری مقالات شروع شد و مقالات پس از بیست روز از 

 شوند.زمان ثبت در سامانه تعیین تکلیف می

از وزارت علوم  Bفعالیت در انجمن برای کسب درجه 

 ارتقاء ه و ان شاالله در سال آینده درجه انجمنساماندهی شد

 یابد.
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  معرفی نرم افزارR 

می پردازیم.   rDEAدر این قسمت به معرفی بسته نرم افزاری 

در این بسته نرم افزاری، اطلاعات  زیر در ابتدا به خواننده داده 

 .می 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-

scale tests. 

Author:  

Jaak Simm [aut, cre], Galina Besstremyannaya 

[aut] 

Maintainer:  

Jaak Simm <jaak.simm@gmail.com> 

Needs Compilation: yes 

Repository: CRAN 

Date/Publication: 2016-11-25 08:43:04 

دستور زیر برای محاسبه کارایی حاصل از اجرای  dea:دستور 

 در ماهیت ورودی یا خروجی است.  BCCیا  CCRمدل 

dea (XREF, YREF, Y, mo del, RTS)  

معرفی شده است.   rDEAافزاری این دستور در بسته نرم

تعاریف آرگمان های دستور فوق را به صورت زیر در نظر 

 بگیرید.

XREF: 

گیرنده است.معرف ماتریس ورودی همه واحدهای تصمیم  

YREF: 

 گیرنده است.معرف ماتریس خروجی همه واحدهای تصمیم

X: 

 معرف ماتریس ورودی واحد تحت ارزیابی است.

 

Y: 

 ارزیابی است. معرف ماتریس خروجی واحد تحت

RTS: 

 تعیین کننده مدل با بازده به مقیاس ثابت یا متغیر است.

Model: 

 مشخص کننده ماهیت مدل است. ) ورودی یا خروجی(

 شود.مقادیر زیر نتیجه می deaبعد از اجرای دستور 

thetaOpt: 

های حاصل از مدل هایاییمقدار کار deaبعد از اجرای دستور 

CCR-BCC, BCC, CCR ه عددی بین صفر و یک ک

 .شوداست حاصل می

Lambda: 

 ها در جواب بهین است.λمعرف ماتریس متناظر 

ماهیت ورودی  BCCبه مثالی از دستور فوق توجه کنید. مدل 

به صورت زیر معرفی  rDEAزاری افاز بسته نرم  deaبا دستور 

 شود.می

BCC1 = dea(XREF, YREF, X], Y, 

model="input", RTS="variable") 

BCC1$thetaOpt 

شود. دستور پس از اجرای مدل جواب بهین حاصل می

BCC$thetaOpt  مقدار بهین تابع هدف مدل به نامBCC1  را

در ماهیت خروجی با دستور   BCCبرنامه مدل  دهد. نتیجه می

dea  زاری افاز بسته نرمrDEA .به صورت زیر است 

BCC2 = dea(XREF, YREF, X, Y, 

model="output", RTS="variable") 

BCC2$thetaOpt 

 ادامه مطلب را در شماره بعدی بخوانید.

 .دکتر زهره مقدس به قلم
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 معرفی کتاب 

                                   Production Frontiersعنوان:

 Rolf Fare, Shawna Grosskopf, Knox Lovell مولف:

 Cambridge University Press                                ناشر:

 1994                                                                       سال نشر:

 9780521420334 ,0521420334                             شاپا:

 

  اقتصاد خرد، تئوری تولید موضوع:

 براساس رویکرد برنامه ریزیمعرفی اجمالی کتاب: این کتاب 

 پردازد.به تحلیل مرزهای تولید و اندازه گیری کارایی می

های امکان نویسندگان مشهور آن، انواع گوناگونی از مجموعه

ری گیکنند و با اندازهتولید و نیز مرزهای تولید را ایجاد می

مد و کارآ فاصله تا این مرزها، به ارایه یک رویکرد ساختاری

ای هیابی کارایی و نیز طبقه بندی انواع مختلفی از مدلدر ارز

 نمایند.های مختلف تولید اقدام میکارایی سنجی در محیط

برنامه ریزی خطی به عنوان یک روش تحلیلی و محاسباتی 

ه شود. رویکرد توسعه یافتمناسب برای این منظور استفاده می

د. با تمرکز یابسپس به مدلسازی رفتار تولیدکننده اختصاص می

تفاده از ای و نیز اسبر روابط تجربی مرزهای تولید و توابع فاصله

های عددی متنوع، این های برنامه ریزی خطی و مثالتکنیک

کتاب یک مطالعه منحصر به فرد در تجزیه و تحلیل مباحث 

هان پژواین موضوعات برای دانش دهد.تولید کاربردی ارایه می

کار  گران کسب واد تولید و تحلیلتحقیق در عملیات، اقتص

مطالعه این کتاب بنیادی، به علاقه مندان  دارای اهمیت است.

 گردد.ها توصیه میی تحلیل پوششی دادهزهحو

 .به قلم دکتر رضا کاظمی متین

 

 های داخلی و خارجیمعرفی کنفرانس 

  وسیستم های فازی مین کنفرانس بین المللی مدیریتدو

 31اسفند تاریخ برگزاری: 

 آدرس سایت:

 www.icmfs.ir 

 ایوان کیدانشگاه   :برگزار کننده

 ایوان کی  : شهر برگزاری 

 

 دوازدهمین کنفرانس بین الملی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 38تاریخ برگزاری:  اردیبشهت 

 icors2019.irدرس سایت:  آ

 مازندراندانشگاه   :برگزار کننده

 بابلسر  : برگزاریشهر  

 

 

                                     چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

 38تاریخ برگزاری:  اردیبشهت 

 imc2019.yazd.ac.irدرس سایت:  آ
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 یزددانشگاه   :برگزار کننده

 یزد  : شهر برگزاری 

 

 

 

 

 ها داده پوششی تحلیل ملی یازدهمین کنفرانس

 38تاریخ برگزاری: شهریور 

 درس سایت:آ
 dea11.irandeas.ir  

   :برگزار کننده

انجمن ایرانی تحلیل پوششی 

 هاداده

 شیراز : شهر برگزاری

 

 کنفرانس ریاضی ایرانپنجاهمین 

 38تاریخ برگزاری: شهریور 

 

 

 

 

 

 aimc50.shirazu.ac.ir سایت: درس آ

 دانشگاه شیراز  :برگزار کننده

 شیراز : شهر برگزاری

 

The 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. 

 

17th International Conference on Data 

Envelopment Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web site:  

Date: July 17-20, 2019 

Venue: Alberta, Canada 

 

http://aimc50.shirazu.ac.ir/
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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International Congress on Industrial and 

Applied Mathematics (ICIAM 2019) 

Web site: iciam2019.org  

Date: July 15-19, 2019 

Venue: Valencia, Spain 

 

The 11th Conference of the European Society 

for Fuzzy Logic and Technology 

 

Web site: http://www.eusflat2019.cz 

Date: September 9-13, 2019  

Venue: Prague  

 

 فارغ التحصیلان دوره دکتری 

 انوادگی: جعفر صادقینام و نام خ

 دانشگاه: خوارزمی تهران

 دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

عنوان رساله: تخصیص منابع ثابت و هدف گذاری در تحلیل 

 پوششی داده ها

استادان راهنما: شادروان پروفسور غلامرضا جهانشاهلو و  خانم 

 دکتر اکرم دهنوخلجی

بر  یکی، تکن(DEA)  هاداده یپوشش لیتحل: رساله چکیده

 ینسب ییکارا یابیارز یاست  که برا یاضیر یزیربرنامه یمبنا

طور متجانس، به رندهیگمیتصم یاز واحدها یامجموعه

بار  نیبرای اول DEAد. ریگیمورد استفاده قرار م یاگسترده

از آن  دو بع دیگرد ی( معرف1318توسط چارنز، کوپر و رودز )

  .( توسعه داده شد1384توسط بنکر، چارنز و کوپر )

 DEA کیتکن یکاربردها نیاز مهمتر یکی ر،یاخ یهاسال در

 یراب یگذارمنابع و هدف صیثابت، تخص نهیهز صیتخص

ساله م کیمنابع،  صی. تخصباشدیم رندهیگمیتصم یواحدها

 صیتخص رنده،یگمیاست که در آن هدف تصم یریگمیتصم

 بهبود یبرا رندهیگمیواحد تصم یبه تعداد ندهیمنابع موجود آ

است  ثابت  عبارت نهیهز صی. مساله تخصباشدیعملکردشان م

، مشترک یهارساختیز جادیا یکه برا یانهیهز صیاز تخص

ه رساله ب نی.  اشودیسازمان استفاده م کی یرواحدهایز یبرا

 یواحدها نیب یگذارمنابع و هدف صیمساله  تخص

 .پردازدیم  DEA کیبا استفاده از تکن رندهیگمیتصم

 رندهیگمیتصم یواحدها ییپس از محاسبه کارا گر،ید یسو از

واحدها بر حسب  نمره ، DEA یاهیپا یهابا استفاده از مدل

کسب  لیلداما به شوند،یم یبندرتبه کنندیکه کسب م ییکارا

 یبندکارا، رتبه رندهیگمیتصم یواحدها یبرا کی یینمره کارا

  DEA در  رو،نی. از اباشدینم ریپذکارا عملا امکان یواحدها

کارا به  یواحدها سهیکه اجازه مقا یبندرتبه یهاروش

برخوردارند. در  یادیز تیاز اهم دهندیرا م رندهیگمیتصم

 میمتص یواحدها یبندرتبه یبرا زین یدیرساله حاضر روش جد

از  کیذکر است که هر . لازم بهگرددیارائه م  رندهیگ

 یسازادهیپ یکاربرد یهامثال یشده رو ئهارا یهاروش

 .خواهند شد

منابع؛  صیها؛ تخصداده یپوشش لی: تحلیدیکل یهاواژه

 .یبندثابت؛ رتبه نهیهز صیتخص
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 مقالات پذیرفته شده در دوره دکترا:

1- Kerstens, K., Sadeghi, J., and Van de 

Woestyne, I., 2019, Convex and Nonconvex 

Input-Oriented Technical and Economic 

Capacity Measures: An Empirical 

Comparison. European Journal of 

Operational Research, 276(2), pp. 699-709. 

2- Kerstens, K., Sadeghi, J., and Van de 

Woestyne, I., 2018, Plant Capacity and 

Attainability: Exploration and Remedies, 

Operations Research, forthcoming. 

3- Sadeghi, J. and Dehnokhalaji, A., 2018, A 

Comprehensive Method for the Centralized 

Resource Allocation in DEA. Computers & 

Industrial Engineering, 127, pp. 344-352. 

4- Dehnokhalaji, A., Hallaji, B., Soltani, N. 

and Sadeghi, J., 2017. Convex Cone-based 

Ranking of Decision-making Units in 

DEA. OR Spectrum, 39(3), pp. 1-20.  

5- Jahanshahloo, G.R., Sadeghi, J. and 

Khodabakhshi, M., 2017. Proposing a 

Method for Fixed Cost Allocation using DEA 

based on the Efficiency Invariance and 

Common Set of Weights 

Principles. Mathematical Methods of 

Operations Research, 85(2), pp. 1-18.  

6- Jahanshahloo, G.R., Sadeghi, J. and 

Khodabakhshi, M., 2017. Fair Ranking of the 

Decision Making Units using Optimistic and 

Pessimistic Weights in Data Envelopment 

Analysis. RAIRO-Operations 

Research, 51(1), pp. 253-260. 

7- Jahanshahloo, G.R., Talebian, B., Lotfi, 

F.H. and Sadeghi, J., 2017. Finding a 

Solution for Multi-Objective Linear 

Fractional Programming Problem Based on 

Goal Programming and Data Envelopment 

Analysis. RAIRO-Operations 

Research, 51(1), pp. 199-210.  

 

 مقالات کنفرانس:

1- Jahanshahloo, Gh., Sadeghi, J., Halaji, B., 

Soltani, N. 2015, “Full ranking of decision 

making units based on received profit in 

competition to reach the standard level in 

data envelopment analysis”. The 7th National 

Conference on Data Envelopment Analysis, 

Kermanshah, Iran.  

2- Kerstens, K., Sadeghi, J., and Van de 

Woestyne, I., 2018, “Graph Plant Capacity 

Notions in a Non-parametric Framework: 

From Input- and Output- to Non-Oriented 

Plant Capacity”. The 10th National 

Conference on Data   Envelopment Analysis, 

Karaj, Iran.  

 

 

 سلطانیانوادگی: نرگس نام و نام خ

 دانشگاه: خوارزمی تهران

 دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

 هاعنوان رساله: الگویابی در تحلیل پوششی داده

استادان راهنما: پرفسور غلامرضا جهانشاهلو، دکتر اکرم 

 دهنوخلجی

 غیرپارامتری روش یک هاداده پوششی تحلیل :چکیده رساله

 .ستا متجانس گیرندهتصمیم واحدهای عملکرد ارزیابی برای

شوند. در این تکنیک واحدها به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می

هبود ، بشودیک واحد مطرح می ارزیابیکه بعد از  یمسئله مهم

عملکرد واحدهای ناکارا است. این امر نیازمند شناسایی نقطه 

هت گیرنده، جالگو برای هر واحد ناکارا و معرفی آن به تصمیم

های معمول باشد. هرچند مدلبود عملکرد آن واحد ناکارا میبه

   راهمف   الگو را   یافتن واحد  امکان  هاداده  پوششی  در تحلیل
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ها عموما دور سازند، اما الگوی معرفی شده توسط این مدلمی

ی هایی برای الگویاباز واحد تحت ارزیابی است. بنابراین روش

 یمعرف ها به جایبداع شد که در آنها ادر تحلیل پوششی داده

 احدو به الگوها از ایدنباله ناکارا، واحد برای واحد الگوی یک

 هب مرحله به مرحله ناکارا گردد. به این ترتیب واحدمی معرفی

رسیده و عملکرد خود را به صورت تدریجی بهبود  کارا مرز

 بخشد.می

 الگویابیهایی برای در این رساله سعی بر آن است که روش

واحدهای ناکارا ارائه گردد. روش پیشنهادی اول بر پایه مفهوم 

بهبود تدریجی است.  در دسته بندی بازده به مقیاس به 

غیرنزولی، غیرصعودی و ثابت، واحد تحت ارزیابی و الگوهای 

. گیرندارائه شده در این روش، در یک دسته یکسان قرار می

فاصله جهتی بوده و از دو روش پیشنهادی دوم بر مبنای تابع 

 کند. برای بردار جهتبردار جهت بیرونی و درونی استفاده می

 ی الفبایی از تابع فاصله، اطلاعات موجود دربیرونی، با استفاده

بردار جهت تا رسیدن به مرز کارای قوی حفظ می شود. برای 

بردار جهت درونی، کوچکترین بهبود مورد نیاز برای رسیدن به 

گردد. در نهایت در رای قوی در یک مرحله محاسبه میمرز کا

این رساله مفهوم جدید اندازه کارایی چندجهته معرفی شده که 

در آن به جای محاسبه اندازه کارایی در یک جهت خاص، 

ای تقریبی از توزیع نمرات کارایی محاسبه می گردد و مجموعه

 وند.شاز الگوها متناظر با این نمرات کارایی ارائه می

زی ریها؛ الگویابی؛ برنامهتحلیل پوششی دادهها: کلید واژه

 .چندهدفه؛ تابع فاصله جهتی

 

 

 

 

 

 مقالات مستخرج از رساله:

1- Dehnokhalaji, A., Soltani, N., (2018). 

“Gradual efficiency improvement through a 

sequence of targets” Journal of the Operation 

Research Society. 

https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1529

723. 

2- Lozano, S., Soltani, N., (2018). “DEA 

target setting using lexicographic and 

endogenous Directional Distance Function 

approaches” Journal of Productivity Analysis 

50, 1-2 (2018), 55-70. 

3- Lozano, S., Soltani, N., (2018). 

“Efficiency assessment using a 

multidirectional DDF approach” 

International Transactions in Operational 

Research, International Transactions in 

Operational Research. 

https://doi.org/10.1111/itor.12617. 
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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 ه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشگا

 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

 کاظمی متینآقای دکتر رضا  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 آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگاه 

 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 

 

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

