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 سخن سردبیر 

مصرف بهینه منابع برای تولید حداکثر  با نگاهی به معنای

های توان اهمیت این مفهوم را در نظامخروجی ممکن می

مدیریتی درک نمود. مدیران اصولاً تلاش دارند با بهره برداری 

 ها، رضایت تمامیبهینه ازمنابع خود در راستای تولید خروجی

ذینفعان خود را برآورده سازند. از طرفی، نخبگان هر جامعه 

ری گیشوند و بهرهبدع و محرک تحولات بزرگ محسوب میم

صحیح و مناسب از دانش و توانایی نخبگان و دانش آموختگان 

موجب پیشرفت کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

ای هریزی صحیح مدیران و دستگاهخواهد بود. بنابراین با برنامه

 کشوراجرایی، ظرفیت و توان اقتصادی، معنوی و انسانی 

مده های به وجود آها و تواناییافزایش یافته تا در پناه ظرفیت

 کشوری قدرتمند و سرافراز داشته باشیم.

انش مندی از دها به منظور بهرهانجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

یل های مرتبط با تحلو توان علمی متخصصان و دانشجویان حوزه

-مندان میلذا علاقه نماید.ها دعوت به همکاری میپوششی داده

 ها، معرفیتوانند مطالب خود را در زمینه اخبار علمی دانشگاه

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 

 پذیرفته شده با نام نویسنده منتشر خواهد شد.که مطالب 

 هاادهتحلیل پوششی د نفرانس ملیکمعرفی یازدهمین 

 هاداده یپوشش تحلیل ایرانی انجمن متعال، خداوند از استعانت با

 یشاخه این یسالانه کنفرانس یازدهمین برگزاری به اقدام

 پایتخت شیراز، شهر در 9318 شهریور 7 و 6 هایدر تاریخ علمی

 هایپشتوانه وجود به توجه با. نمود خواهد ایران تمدن فرهنگ و

 زا مندی بهره نیز و عزیزمان کشور در تجربی و علمی اصیل

 ضورح با که امیدواریم المللی، بین اول تراز دانشمندان حضور

 یازدهمین برگزاری شاهد حوزه، این فعالان یهمه پربار و گرم

 طحیس در ها داده پوششی تحلیل ایرانی انجمنملی  کنفرانس

دانش ایران اسلامی  و همت یشایسته و درخور عالی، بسیار

اساتید، دانشجویان و تمام  همراهی و یاری دست. باشیم

  یم.می فشار گرمی به متعالی اهداف این تحقق در را محقیقین

کنفرانس برای ارسال مقاله به صورت زیر  محورهای اصلی 

 :می گردد تعیین

 هاهداد پوششی تحلیل نوین کاربردی و نظری الف( مباحث

 ایشبکه هایداده پوششی ب( تحلیل

 کاویداده و داده کلان در هاداده پوششی ج( تحلیل

 هاداده پوششی تحلیل در د( نایقینی

 معیاره چند گیریتصمیم و هاداده پوششی ( تحلیلـه

 رژی،ان مدیریت، اقتصاد، در هاداده پوششی تحلیل کاربردو( 

 .. و تأمین زنجیره صنعت،

 ود:شنفرانس به صورت زیر طبقه بندی میکدر این راستا اهداف

 و هاداده پوششی تحلیل حوزه در علمی هاییافته ( تبادل9

 آن کاربردهای

 انمی هااندیشه و افکار تبادل برای بستری آوردن ( فراهم2

  صنعتی و علمی خبرگان و پژوهشگران دانشمندان،

 و هاارگان پژوهشی، مراکز با دانشگاه بین ارتباط ( توسعۀ3

 کشور اجرایی هایدستگاه

 ردعملک ارزیابی و گیریتصمیم هایمدل کاربردهای ی( ارائه4

 اجرایی مدیریت و سازمانی ریزیبرنامه در

 و اهشرکت نهادها، مسئولین، آشنایی برای فضایی ( ایجاد5

 لیلتح کاربردی و علمی دستاوردهای آخرین با گذاران سرمایه

 ها داده پوششی

 ،کارشناسان میان در پژوهش و تحقیق برای انگیزه ( ایجاد6

 جوان پژوهشگران و اساتید
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زار آموزشی زیر برگ هایکنفرانس گارگاهدر راستای برگزاری 

 گردد.می

 R نویسی برنامه زبان آموزش الف( کارگاه

 Draw function charts in LaTeX آموزشی کارگاهب(

سط اساتید برجسته علمی برگزار همچنین برنامه سخنرانی تو

  گردد.می

 برتر هاینامه پایان هاداده پوششی تحلیل ایرانی در خاتمه انجمن

-می گرامی دانشجویان منظور این برای  .نمود خواهد معرفی را

 کثرحدا) خود های نامه پایان ،رویداد این در شرکت برای توانند

 ایانپ از مستخرج مقالات از لیستی همراه به را( گذشته سال 5

 سه از. نمایند ارسال thesis@irandeas.ir ایمیل به نامه

 خواهد تقدیر شهر شیراز در یازدهم کنفرانس در برتر نامه پایان

 .شد

 یرانیا براساس صورتجلسه انجمن کنفرانس دبیران یازدهمین

 به صورت زیر مشخص شده است: هاداده پوششی تحلیل

 متین کاظمی رضا کنفرانس : دکتر دبیر

 معماریانی عزیزالله کنفرانس: دکتر افتخاری دبیر

 شفیعی مرتضی دکتر :اجرایی کمیته دبیر

 مظفری محمدرضا دکتر :علمی کمیته دبیر

 یپوشش تحلیل ایرانی انجمن ملی کنفرانس یازدهمین ضمناً

 قرار گرفت. ISCمورد تایید  6/2/9318 ها مورخداده

 : دبیرخانه کنفرانسآدرس 

دانشگاه آزاد  -میدان دانشگاه -خیابان ستاری شمال -تهران

ه گرو -طبقه چهارم -دانشکده علوم پایه -علوم و تحقیقات

 ریاضی

 71795336796 تماس : شماره

دان می -فرهنگ شهر -شیراز آدرس محل برگزاری کنفرانس:

 مجتمع فرهنگی آموزشی احسان -احسان

  گزارشی از برگزاری دوازدهمین کنفرانس         

 بین المللی تحقیق در عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در 

عملیات به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران و همکاری 

اردیبهشت  92و  99انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، در تاریخ 

ماه در مجموعه رفاهی و اقامتی هتل میزبان بابلسر برگزار 

عهده پروفسور ایرج مهدوی استاد ه گردید. ریاست کنفرانس ب

ممتاز مهندسی صنایع و رییس دانشگاه علوم و فنون مازندران 

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فعالیت خود را در . بوده است

تحقیقات و فناوری در دسته  زیر نظر وزارت علوم، 9377سال 

بندی علوم پایه آغاز نمود. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در 

حال انتشار یک مجله تخصصی علمی پژوهشی است. هتل 

 میزبان بابلسر در کیلومتر سه کمربندی بابلسر به مساحت بیش از

متر مربع ، واقع گردیده است که با نمای قله شکوهمند  7777

همتایی را ایجاد ی شالیزار ، شهر و دریا منظره بیدماوند و نما

کرده که موجب اعجاب جهانیان است. در راستای برنامه توسعه 

نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه علوم و فنون مازندران به 

 غیردولتی با مجوز رسمی از-عنوان اولین دانشگاه غیرانتفاعی

شهرستان  در 9379وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 

بابل شروع به کار نموده است. شایان ذکر است این دانشگاه در 

کانپور  IIT حال حاضر با سه دانشگاه معتبر جهانى به نام

مدرس هندوستان و دانشگاه هان یانگ کره  IITهندوستان،

ى دارد. سطح فعالیت این الایبجنوبی همکاری علمى در سطح 

طع صص و متعهد در سه مقدانشگاه در زمینه تربیت نیروهای متخ

تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و این 

اى هدانشگاه توانسته است با ارتباطات فعال خارج از کشور گام

ن و در این کنفرانس حضور استادا د.ارزشمندی را بردار

های مراه مهمانبه ه های کشوردانشجویان از مجموعه دانشگاه

 ه وکلیدی از کشورهای امریکا، فرانسخارجی و سخنرانان 

د یی را برای کنفرانس ایجالاسوئد، سطح علمی و تخصصی با

 . نموده است
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ر و با ت ایه خوشحالی است که هر ساله این کنفرانس گستردهم

شود. هدف از برگزاری این اهمیت بیشتری برگزار می

زمینه  های نو و بدیع درافزایی دانش و انتشار یافته کنفرانس، هم

است. آشنایی و ارتباط میان اساتید،  "تحقیق در عملیات"

گذاران و پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سیاست 

های علمی و قمندان در حوزه مذکور و بررسی چالشلاع

اجرایی در فرآیند کاربری آن از دیگر اهداف برگزارکنندگان 

باشد. افزایش کمی و کیفی جلسات و ارایه ایده های نو می

توسط استادان، دانشجویان و کارشناسان صنعت در قالب 

 اهداف وکنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات همواره از 

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات کشور بوده  یهاماموریت

ای راست. این توسعه علمی نویدبخش روزهای بهتر و موثرتری ب

مدیریت تحقیق در عملیات در کشور است. در این کنفرانس 

ا هایده، پیشرفت دانش و تحکیم دوستیپژوهشگران به تبادل 

تحقیق در "پردازند. رویکرد کنفرانس ملهم از موضوع می

 است، با این مفهوم که این "عملیات/تحلیل برای دنیای واقعی

 .ندن را بهتر کزمینه علمی به چه صورت می تواند وضعیت جها

در قالب عناوینی چون علم مدیریت،  لاًیق در عملیات معموتحق

ان گیری نیز بیهای مقداری، تحلیل مقداری و علم تصمیمروش

از ابزارهای قدرتمند  گردد. امروزه تحقیق در عملیات یکیمی

گیری است. تحقیق در عملیات مرز مشخصی ندارد برای تصمیم

ضوعات مانند ریاضیات، آمار، اقتصاد، و برگرفته از انواع مو

-جتماعی و غیره برای ایجاد مجموعهمهندسی، علوم دریایی و ا

ای جدید از دانش در تصمیم گیری است. امروزه، تحقیق در 

علمی  هایظام حرفه ای مرتبط با کاربرد روشعملیات به یک ن

دامنه کاربرد این علم  .در نظریه تصمیم گیری تبدیل شده است

تن جواب برای مسائل ساده تا پیچیده را شامل می شود. این یاف

حظه بهینه لاهمه جنبه های زندگی انسانی با مموضوع برای 

سازی منابع، سودمند است. همچنین، این علم به طور گسترده 

در زمینه هایی مهم و اساسی مانند برنامه ریزی های ملی، بودجه 

و گاز و مدیریت ریزی، حمل ونقل، آموزش، کشاورزی، نفت 

زیست محیطی به کار می رود. از این رو، گسترش مطالعات و 

ر افتتاحیه د .تحقیقات در این رشته اجتناب ناپذیر است

کنفرانس، آقایان دکتر ایرج مهدوی رییس دانشگاه علوم و 

فنون مازندران و رییس کنفرانس و دکتر نظام الدین مهدوی 

ی، عملیات به ایراد سخنران امیری رییس انجمن ایرانی تحقیق در

ایرانی  خیر مقدم و گزارشی از تاریخچه و عملکرد انجمن

تحقیق در : محورهای همایش د.تحقیق در عملیات پرداختن

داده  ،بهینه سازی پیوسته ،بهینه سازی ترکیباتی ،عملیات رفتاری

تحلیل پوششی  ،مدیریت انرژی و بهینه سازی ،علوم داده ،کاوی

مدیریت  ،سیستم های پشتیبان تصمیم ،یابی عملکردها و ارزداده

مدلسازی مالی و  ،بهینه سازی مهندسی ،انرژی و بهینه سازی

مت لامدیریت س ،بهینه سازی سراسری ،نظریه بازی ،بهینه سازی

یابی، مکان ،های ابتکاری و فرا ابتکاریگوریتمال ،او کاربرده

نظامی، دفاعی و کاربردهای  ،لجستیک، حمل و نقل و ترافیک

کنترل  ،بهینه سازی شبکه ،تصمیم گیری چندمعیاره ،امنیتی

ریزی و مدیریت برنامه ،تحقیق در عملیات در منابع طبیعی ،بهینه

تولید دکتر نظام الدین مهدوی امیری رییس انجمن ایرانی 

تحقیق در عملیات دکتر ایرج مهدوی رییس دانشگاه علوم و 

 ،زمانبندی و مدیریت پروژه ،رانسفنون مازندران و رییس کنف

مدیریت درآمد و قیمت گذاری  ،کنترل و مدیریت کیفیت

سازی، برنامه ریزی شبیه ،تحلیل ریسک و مدیریت بحران ،پویا

سیستم های  ،مدیریت زنجیره تأمین ،و مدل سازی تصادفی

مدیریت  ،عدم اطمینان، بهینه سازی فازی و خاکستری ،پایدار

کشاورزی، برق، )های تحقیق در عملیات کاربرد ،منابع آب

در این  ).نفت و گاز، انرژی تجدید پذیر، ارتباطات و غیره
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کنفرانس سه کارگاه تخصصی توسط اساتید ممتاز داخلی در 

داده  ها وهای تحلیل پوششی داده ها، کاربرد تئوری بازیزمینه

صصی یشگاه تخکاوی ارائه گردید. در حاشیه این کنفرانس نما

های خصوصی های دولتی و شرکتتوسط برخی از سازمان

برگزار گردید که آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود 

 :سخنرانان کلیدیند. غرفه به نمایش گذاشته ا 97ا در ر

سخنرانان کلیدی در دو روز برگزاری کنفرانس به ارایه 

جدیدترین موضوعات تحقیق در عملیات در زمینه های علمی 

 :شرح زیر پرداختندهف بمختل

 
 

Keynote Speaker 1: Professor Farid 

Alizadeh, Rutgers University, USA Topic: 

Simplex-like algorithms for the problem of 

finding the minimum ball containing a set of 

balls and related problems. 

Keynote Speaker 2: Prof. Olga Battaïa, 

University ISAE-Supaéro, France Topic: 

"Decision under ignorance: a comparison of 

existing criteria and applications". 

Keynote Speaker 3: Prof. Ou Tang, 

Department of Management and 

Engineering, Linköping University, Sweden 

Topic: Text Mining for Data Collection in 

Research of Management Science and 

Engineering.  

Keynote Speaker 4: Prof. Bijan Mohammadi, 

Department of Mathematics, Universite 

Montpellier II, Montpellier, France Topic: 

Data Analytic UQ cascade in optimization.  

Plenary Talk Dr. Chefi Triki, Dept. of 

Mechanical and Industrial Engineering, 

Sultan Qaboos University, Muscat, Oman, 

and Dept. of Engineering for Innovation, 

University of Salento, Lecce, Italy Topic: 

Freight Transportation with Crowd shipping. 

  :های آموزشیرگاهکا

  :های برگزار شده در این کنفرانس عبارتند ازکارگاه

نظریه بازی ها و کاربردهای آن در مسایل اقتصادی، سیاسی  -9

پروفسور میرمهدی سیداصفهانی دانشگاه صنعتی  .و نظامی

 .امیرکبیر، تهران، ایران

دکتر میرمهدی سید اصفهانی استاد تمام مهندسی صنایع  

سال به پرورش نیروهای  35دانشگاه صنعتی امیرکبیر که بیش از 

متعهد و کارامد در کشور مشغول بودند. همچنین در سمت های 

اجرایی متعدد از جمله ریاست سازمان هواپیمایی کشور و معاون 

رگاه پس از مرور وزارت صنایع ایفای نقش کردند. در این کا

تعاریف و تاریخچه نظریه بازی به مبانی نظری آن اشاره می 

شود. سپس با استفاده از این نظریه به تحلیل مسایل سیاسی، 

اقتصادی و نظامی ملی و بین المللی می پردازند. در انتها 

پیشنهادهایی برای مطالعه در زمینه های پژوهشی و کاربردی 

 .شودنظریه بازی ها ارایه می 

ها در ارزیابی عملکرد و  کاربردهای تحلیل پوششی داده -2

 پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی واحد.جدیدترین یافته ها 

 .تهران، ایران  میلادانشگاه آزاد اس علوم تحقیقات، 

ا زاده لطفی توانست جایگاه نفر دوم دنی حسین فرهاد پروفسور  

ها هتحلیل پوششی داددر پایگاه داده اسکوپوس در تولید علم 

و دارای نشان جایزه ویژه پژوهشی امام خمینی به  کسب کند

اده ز باشد. دکتر حسینعنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی می

در یکی  2797الی  2775های لسال از سا 5لطفی در طول مدت 
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مقاله برتر را از نظر ارجاع داشته   Elsevier ت معتبرلااز مج

 .است

 
در سیستم های مالی و بانکی به کمک داده شف تقلب ک -3

انی تبار دانشگاه صنعتی نوشیرو دکتر سید جواد کاظمی .کاوی

  .بابل، ایران

ی شریف از دانشگاه صنعت 9382تبار در سال  سید جواد کاظمی

تحصیل شد. وی مدارک ال در رشته مهندسی برق فارغ

-ر سالدکارشناسی ارشد و دکتری برق و کامپیوتر را به ترتیب 

از دانشگاه کالیفرنیا در شهر ارواین دریافت  9387و  9384های 

های مختلف در کشور در شرکت 9313تا  9387نمود. از سال 

آمریکا فعالیت نمود که از جمله آنها شرکت گاردین 

آنالیتیکس واقع در سیلیکون ولی بود که دراین شرکت وی 

ی را کهای بانسمت طراح الگوریتم کشف تقلب تراکنش

داشت. وی عضو انجمن بازرسان کشف تقلب است. در حال 

حاضر او استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. و در 

در  های ایرانیکنار تدریس در دانشگاه به عنوان مشاور شرکت

 .زمینه کشف تقلب در صنعت بانک و بیمه فعالیت دارد

به کنفرانس  ت ارسال شدهالاتعداد کل مق :جمع بندی نهایی 

پذیرفته شده  مقالاتمقاله از این مجموعه  276مقاله بود و  474

 اهی مورد تایید قرار گرفته شد و مقاله برای ارائه شف 276است. 

سالن مختلف با داوری اساتید برجسته  4دو روز کنفرانس در 

 برگزار گردید. 

دانشگاه و موسسه  76استان کشور و  39در این کنفرانس 

مهمان خارجی از 95عالی مشارکت موثر داشتند. آموزش 

کشور های آمریکا، فرانسه، جمهوری بالروس، سوئد، جمهوری 

سنی بو چک، عمان، ایتالیا، اسلواکی، هند، صربستان، آلمان و

 د. در این کنفرانس شرکت کردن

های علمی و اجرایی و امور بین الملل کنفرانس که دبیران کمیته

برگزاری هر چه بهتر کنفرانس متقبل زحمات زیادی برای 

دکتر  ،دکتر نیکبخش جوادیانبه ترتیب عبارتند از:  شدند

  .بارت اللهحامد فضل  و محسن پور فالح مسول امور بین الملل

 
در پایان به مناسبت گرامیداشت روز معلم و سالروز شهادت 

استاد شهید مرتضی مطهری، حضرت آیت اله سلیمانی رییس 

ت موسس و هیات امنای دانشگاه علوم و فنون محترم هیا

مازندران و نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری به ایراد 

ای هپایان از اساتید برجسته دانشگاه سخنرانی پرداختند و در

کشور و اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

که با حضور خود نقش پررنگی در ارتقای کیفیت علمی 

 .داشتند، تقدیر به عمل آمد کنفرانس

 تعاریف اصطلاحات 

 تحلیل پوششی داده ها:

Data Envelopment Analysis (DEA) 

تکنیکی بر اساس برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد 

 مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس است.
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 واحد تصمیم گیرنده:

Decision Making Unit (DMU) 

تواند تصمیم بگیرد که چگونه از امکانات در واحدی که می

 اختیار خود استفاده نموده و تولید مورد انتظار را ارایه نماید.

 ورودی:

Input 

ا ههر آنچه که در اختیار واحد تصمیم گیرنده برای انجام فعالیت

 گیرد. مثلاً نیروی انسانی، بودجه، امکانات و... .قرار می

 خروجی:

Output 

د تصمیم گیرنده بعد از اجرای فرآیندهای ورودی هر آنچه واح

 به دست می آورد. مانند فروش، سود و ... .

 :ساختار تک مرحله ای

Black Box 

ها بتوان خروجی نهایی را مستقیماً وقتی با پردازش روی ورودی

 به دست آورد. یعنی تنها با یک مرحله تولید نهایی به دست آید.

 :ساختار چند مرحله ای

Multi Stage Structure 

اگر در تولید نهایی مجبور به طی مراحل مختلف تولید هستیم 

که در هر مرحله تولید صورت می پذیرد که در مرحله بعدی به 

شود و در نهایت در مرحله نهایی، عنوان ورودی مصرف می

 شود.تولید نهایی انجام می

 تولید میانی:

Intermediate Product 

که در یک ساختار چند مرحله ای در مراحل میانی به تولیدهایی 

 گویند که غالباً در مراحل بعدیشود، تولید میانی میتولید می

 مصرف خواهند شد.

 

 کارایی مطلق:

Absolute Efficiency 

ا هکارایی مطلق هر واحد تصمیم گیرنده تابعی است از ورودی 

شده های همان واحد که به صورت مجموع وزن دار وخروجی

 شود.خروجی بر مجموع وزن دار شده ورودی تعریف می

 کارایی نسبی:

Relative Efficiency 

کارایی نسبی هر واحد تصمیم گیرنده از نسبت کارایی مطلق 

آن واحد به بیشترین کارایی مطلق در جامعه مورد ارزیابی 

 شود.حاصل می

 کارایی:

Efficiency 

 است.کارایی خوب کارکردن در یک سازمان 

 اثر بخشی:

Effectiveness 

اثربخشی کار خوب انجام دادن در یک سازمان است. در 

 دهد.حقیقت میزان رسیدن به اهداف سازمان را نشان می

 بهره وری:

Productivity 

بهره وری تابعی از کارایی و اثر بخشی است که با توجه به الزام 

حاصلضرب وجود هر دو جز کارایی و اثربخشی در بهره وری، 

 آورد.کارایی و اثربخشی، بهره وری را بوجود می

 مجموعه امکان تولید:

Production Possibility Set 

مجموعه ای که هر نقطه ای از آن امکان وجود در جامعه تحت 

باشد. به عبارت دیگر تمام بردارهای ارزیابی را دارا می

( , )
t

X Yکه بردار ورودیt
X  بتواند بردار خروجیt

Y   را

 تولید نماید.
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 یاهای دنرتبه ریاضی کاربردی در بین دانشگاه 

 27دانشگاه آزاد اسلامی در ، شانگهای 2798راساس رتبه بندی ب

 .های دنیا شدرترین دانشگاهب رشته جزو

یلادی، رتبه بندی م 2798نظام رتبه بندی شانگهای در سال 

را منتشر کرده که تعداد  های برتر دنیاموضوعی دانشگاه

 .های ایرانی در این رتبه بندی افزایش یافته استدانشگاه

 

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدجواد 

های یکی از بندی شانگت: رتبه گف ISCدهقانی سرپرست 

های جهانی است که نتایج آن توسط بندیمعتبرترین رتبه 

 شود. دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می

بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور وی افزود: این رتبه

میلادی توسط دانشگاه  2773چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال 

م شود. نظابه صورت سالانه روزآمد می شد و شانگهای منتشر

میلادی برای دومین سال،  2798رتبه بندی شانگهای در سال 

رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. 

رشته در  54در  2798رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 

رشته(، حوزه علوم  22حوزه کلی شامل حوزه مهندسی ) 5قالب 

رشته(، حوزه علوم  4رشته( ، حوزه علوم زیستی ) 8ه )پای

رشته( صورت  94رشته( و حوزه علوم اجتماعی) 6پزشکی)

 گرفته است.

وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها 

مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در 

ب آو ساینس برخودار پایگاه ودر  2792-2796بازه زمانی 

 اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است.بوده

شاخص به شرح جدول  5از  2798رتبه بندی شانگهای در سال 

ه تزیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرف

 رها متناسب با هر رشته تغییاست. وزن هر کدام از این شاخص

 کند.می

 

 :پایهحوزه علوم  

، 2798گفت: رتبه بندی حوزه علوم پایه در سال  ISCسرپرست 

هشت رشته ریاضی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی، جغرافیا ، 

اکولوژی، اقیانوس شناسی و علوم جوی را در بر می گیرد که 

ای هستند رشته 2نوس شناسی و علوم جوی جزو دو رشته اقیا

 شده اند.به رتبه بندی موضوعی اضافه  2798که سال 

شته ر 3شانگهای در  2797وی گفت: در رتبه بندی سال 

های برتر کشور حضور ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه

وضوعی شانگهای شاهد م 2798داشتند، که در رتبه بندی سال 

رشته ریاضی، فیزیک،  5های برتر کشور در حضور دانشگاه

ای هدانشگاهشیمی، زمین شناسی و علوم جوی در جمع برترین 

 دنیا هستیم.

 زاد اسلامیبه ترتیب دانشگاه آ 2798در رشته ریاضیات در سال 

دانشگاه برتر این حوزه  577کبیر، در جمع و دانشگاه صنعتی امیر

 قرار گرفتند.

به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی،  2798در رشته فیزیک در سال 

در رتبه  فدانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه، دانشگاه صنعتی شری

 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. 577در جمع 

به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و  2798در رشته شیمی در سال 

 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. 577دانشگاه تهران در جمع 

دانشگاه تربیت مدرس و  2798در رشته زمین شناسی در سال 

برتر این حوزه قرار گرفتند.  دانشگاه 577دانشگاه تهران در جمع 

شانگهای دانشگاهی  2797شایان ذکر است در رتبه بندی سال 

 از ایران در این حوزه قرار نداشت.

 توضیحات شاخص
PUB تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی 

TOP تعداد تولیدات علمی در مجلات برتر در هر حوزه 

IC درصد همکاری های بین المللی در تولید مقالات 

CNCI )میانگین تاثیر مقالات )استنادات نرمال شده 

AWARD تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-48/732088-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-48/732088-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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دانشگاه آزاد اسلامی و  2798در رشته علوم جوی در سال 

دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.  477دانشگاه تهران در جمع 

موضوعی به فهرست علوم  2798این رشته در رتبه بندی سال 

 پایه اضافه شده است.

 به نقل از خبرگزاری برنا.

https://www.borna.news/-بخش-آموزش

880277/87-دانشگاه-آزاد-اسالمی-در-رشته-جزو-برترین-

 دانشگاه-های-دنیا-شد-جداول-جزئیات

  معرفی نرم افزارR 

-می rDEAدر این قسمت به ادامه معرفی بسته نرم افزاری 

ود بسته نرم افزاری وجپردازیم و دستور های دیگری که در این 

 دارند معرفی می شوند.

ل مدل خطی دستور کاربردی دیگری در این بسته برای ح

که   multi_glpk_solve_LPمختلط است که با عنوان

 ف عبارت زیر است معرفی شده است.مخف

Multi Problem Solver for Linear and Mixed 

Integer Programming Using GLPK   

های آن به صورت زیر معرفی مهم ترین آرگمانو  این دستور

 شود.می

multi_glpk_solve_LP    (obj, mat, dir, rhs, 

bounds = NULL, types = NULL, max = 

FALSE,  …...) 

های دستور فوق را به صورت زیر در نظر تعاریف آرگمان

 بگیرید.

 :obj معرف ضرایب تابع هدف است.

است.معرف ماتریس ضرایب فنی   mat: 

 :dir معرف نامساوی های قیود است.

 :rhs معرف بردار سمت راست است.

 :bounds معرف کران متغیرها  است.

 :types مشخص کننده نوع متغیر ها در مدل است.

 B  .برای متغیر دودویی استC  برای متغیر

 برای متغیر صحیح است.  Iپیوسته است. 

پیش فرض دستور ماکسیمم سازی است  

(max=T)  در غیر این صورت 

(Max=F) .مینیمم سازی 
max: 

 

 شود.مقادیر زیر نتیجه می deaبعد از اجرای دستور 

معرف جواب مساله است بعد از اجرای 

 دستور فوق. 
Solution: 

 :Objval معرف مقدار بهین تابع هدف است.

جواب بهین معرف وضعیت مساله است. اگر 

به دست می آید در  7حاصل شده باشد عدد 

می تواند  7غیر این صورت هر عددی غیر از 

 نتیجه شود.

Status: 

  به مثالی از دستور فوق توجه کنید.

maximize: 2 x1 + 4x2 + x3 

subject to: 2x1 + 3x2 - x3 <= 4 

2 x2 - 2 x3 <= 2 

x1 - 4x2 + 3x3 <= 3 

x1, x3 )non-negative integers) 

x2 ) non-negative real number) 

-Inf < x1 <= 44 

0 <= x2 <= 50 

2 <= x3 < Inf 

 برنامه مدل فوق عبارت است از:

obj = c(2, 4, 1) 

mat = matrix(c(2, 3, -1, 0, 2, -2, 1, -4, 3), 

nrow = 3) 

dir = c("<=", "<=", "<=") 

rhs = c(4, 2, 3) 

types = c("I", "C", "I") 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-48/732088-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-48/732088-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-48/732088-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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max = TRUE 

bounds = list(lower = list(ind = c(1L, 3L), 

val = c(-Inf, 2)), 

upper = list(ind = c(1L, 2L), val = c(4, 

100))) 

multi_glpk_solve_LP(obj, mat, dir, rhs, 

bounds, types, max) 

 .: دکتر زهره مقدسبه قلم
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 تحلیل و تجزیه و وری بهره مطالعه به تمایل بار اولین که برای
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 ن،ای بر علاوه. دهد می ارائه بیشتر خواندن دیگری نیز برای

 ایه داده از استفاده با را دقیق کاربردهای تجربی از تعدادی

 یک عنوان به توان می را کتاب این. می نماید ارائه واقعی دنیای

 عنوان هب. نمود استفاده مرجع متن یک عنوان به یا درسی کتاب

 شپوش برای حد از بیش مواد دارای احتمالا درسی، کتاب یک

 یبرا ای دوره در تواند می است و احتمالا یکسان ترم یک در

 . تولید استفاده شود مرتبط با اقتصاد های رشته

وششی ی تحلیل پی این کتاب بنیادی، به علاقمندان حوزهمطالعه

 ها توصیه می گردد.داده

 معرفی فارغ التحصیلان دوره دکتری 

 مشخصات فردی :

 خانوادگی : هما قاسمی تودشکینام و نام 

 دکتری مهندسی صنایع مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و 

 مهندسی، گروه مهندسی صنایع

عنوان رساله دکتری : استفاده از رویکردهای تجزیه تحلیل چند 

ای چند مرحله های مدلها و خروجیمتغیره در انتخاب ورودی

 ها در صنعت بانکداری جامعتحلیل پوششی داده

 اساتید راهنما:

 دکتر سید اسماعیل نجفی
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 زاده لطفیدکتر فرهاد حسین

 استاد مشاور:

 دکتر فرزاد موحدی سبحانی

 چکیده رساله

نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است   بانکداری جامع

های مجزاء از گروهکه بازه وسیعی از خدمات مالی را به 

دهند. با توجه به رقابتی شدن صنعت مشتریان خود ارائه می

و نیز حرکت  زنی مشتریانبانکداری و افزایش قدرت چانه

های ایرانی به سمت بانکداری جامع طی چند سال اخیر، بانک

ه دهی ببه لحاظ سرویسها بانک و ارزیابی ضرورت مدیریت

ر شود. از سوی دیگاحساس می بندی شدهطبقه مشتریانگروه 

طراحی و انتخاب متغیرهای صحیح در مدل تحلیل پوششی 

ها از اهمیت به سزائی برخوردار است و نمرات کارایی داده

 دهد. واحدها را به شدت تحت تاثیر خود قرار می

بندی ها با نگاهی به بخشاین پژوهش ارزیابی عملکرد بانک در

های تحلیل عاملی تاییدی کمشتریان با استفاده از تکنی

(CFA9( و معادلات ساختاری )2MES جهت شناسایی )

متغیرهای مناسب و نحوه برقراری ارتباط میان اجزای مختلف 

ها بر مبنای متغیرهای ای تحلیل پوششی دادهدر مدل شبکه

کمکی و با در نظرگیری متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک 

های انتخاب شاخصجهت  MES انجام شده است. مدل

اجزای مختلف مدل تحلیل  مناسب و نحوه برقراری ارتباط میان

جهت شناسایی اهمیت هرکدام از  CFAها و مدل داده پوششی

 پیشنهادی MMSSمراحل مدل مورد استفاده قرار گرفت. مدل 

با در نظرگیری متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک نیز جهت 

های ایران )بانک دی( نکسنجش کارایی در شعب یکی از با

با در  NSBMسازی شد. در ادامه مدل فازی شده پیاده

نظرگیری شاخص تسهیلات اعطایی به گروه مشتریان به صورت 

 ها و بررسی شرایط مختلفبینیفازی مثلثی جهت اعمال پیش

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 

های مختلف میزان کارایی بانکداری جامع در مقابل حالت

همزمان متغیرهای نامطلوب و تسهیلات اعطایی با در نظرگیری 

 منابع مشترک ارائه شد.

دهنده تنوع و توزیع گسترده اعداد نتایج انحراف معیار نشان

کارایی مدل طراحی شده به پشتوانه رویکردهای تجزیه تحلیل 

اج باشد. همچنین مدل استخرچند متغیره  نسبت به مدل اولیه می

سبی جهت شده فازی با حل توسط روش برش آلفا دید منا

های مناسب سنجش هریک از مراحل مدل و اتخاذ سیاست

های توسط مدیران جهت ارتقاء عملکرد شعب در بخش

دهی به مشتریان شخصی و مختلف جذب سپرده، سرویس

شرکتی و سودآوری و نیز مقایسه آنها در هریک از -تجاری

 مراحل مدل را خواهد داد. 

 کلیدواژه:

 مدلسازی معادلات ساختاری (،CFAتحلیل عاملی تاییدی) 

(SEMمدل چند مرحله ،)ها  بر مبنای ای تحلیل پوششی داده

( ، بانکداری جامع، مدل فازی NSBMمتغیرهای کمکی)

NSBMبرش آلفا ، 
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Due to the competitiveness of banking 

industry and increasing bargaining power of 

customers, evaluation of the banks’ 

performance is crucial to better serve the 

classified customers in a universal system .In 

this paper, with consideration of segmenting 

the customers into personal and business 

ones, methods such as confirmatory factor 

analysis (CFA) and structural equation model 

(SEM) have been used in selecting 

appropriate variables of the network data 

envelopment analysis (NDEA) model based 

on network slacks-based measure and 

consideration of the undesirable variables 

and shared resources. The SEM model has 

been used to establish a proper connection 

between the different dimension of the 

NDEA model and CFA model has been used 

to identify the importance of each dimension. 

Also, the proposed model has been used to 

measure the Operational and decomposed 

universal efficiency of one of the Iranian 

bank branches (Day Bank). The results show 

that the extracted model provides managers 

with a suitable perspective in adopting 

appropriate policies to promote their 

performance in the different sectors, 

including deposit attraction, financial serving 

personal and business banking customers, 

and profit generation, and also in comparing 

them in the different dimensions of the 

model.  

Keywords: confirmatory factor analysis, 

structural equation, network data 

envelopment analysis, network slacks-based 

measure, universal banking system 

 Using fuzzy slack based Network DEA 

with undesirable variable and shared 

resources to evaluate universal banking 

system, Homa Ghasemi Toudeshki; Esmaeil 

Najafi; Farhad Hosseinzadeh Lotfi; Farzad 

Movahedi-Sobhani, Submitted in 

International Journal of Industrial 

Mathematics. 

 

Abstract: 

Today, managers in all organizations, 

including banks, are demanding the optimal 

use of the facilities and available capacities in 

different sectors. With the emerging sales 

culture and segmentation of customers in 

universal banking system within banks, 

managers need to evaluate deposit attraction 

production, financial serving customer and 

profit generation performance. 

The problem is that in many real situations 

like universal banking industry, the inputs 

and outputs of the data envelopment analysis 

model are not definite, accurate, and 

desirable. Also in practice, different decision 

making units may have different proportions 

of each shared resources. The purpose of this 

paper is to propose fuzzy Network data 

envelopment analysis model based on slacks-

based measure with consideration of 

undesirable variables and shared resources in 

order to measure the efficiency of Iranian 

bank branches in universal banking system. 

The results show that in a competitive 

universal banking environment, the proposed 

model can provide banking industry 

managers with sufficient insight to adopt 

management policies in credible and realistic 

situations and in various sectors. 

Keywords: 

Network data envelopment analysis, fuzzy 

network slacks-based measure, universal 

banking system, shared resources, 

undesirable variable 
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 از استفاده با ارزیابی تحت واحدهای کارایی بهبود :عنوان

 ها داده پوششی تحلیل کننده در تکیه های ابرصفحه

 :راهنما اساتید

 لطفی زاده حسین فرهاد دکتر

 خلیفه مال رستمی محسن دکتر

 :مشاور اساتید

 جهانشاهلو غلامرضا دکتر

 احدزاده مهناز دکتر

Title: Efficiency improvement of the DMU 

under evaluation via supporting hyperplanes 

in data envelopment analysis 

 چـــــکیده

بررسی کارایی ما را به دو هدف ضروری هدایت می کند: اول، 

ارزیابی سطح فعلی کارایی و دوم، ارایه اطلاعاتی در مورد 

ح کارایی، که در واقع ارایه اطلاعات چگونگی بهبود سط

های ها و خروجیدانیم مجموعه تمام ورودیالگویابی است. می

ها تولید ها، خروجییک سیستم که در آن با مصرف ورودی

شوند، مجموعۀ امکان تولید نام دارد. این تحقیق از طریق می

ها و ارایۀ الگوریتمی تحلیل پوششی داده های سازایابرصفحه

برای شناسایی مسیر بهبود داده شده کارایی، روشی برای یافتن 

 دهد.ناحیه بهبود کارایی پیشنهاد می

به عنوان یک مسأله مهم قابل توجه، قصد داریم استانداردهایی 

برای انتخاب بیابیم که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. 

 اگرچه، این استانداردها ممکن است برای هر تصمیم گیرنده

متفاوت باشد. اگر سازمانی یک استراتژی یا ارزش سازمانی 

خاص دارد، استانداردها برای انتخاب الگو ممکن است پیچیده 

تر باشد. یک سوال اصلی در ارزیابی نقطه ناکارا این است که 

به جای الگویابی از طریق کارایی با مقدار یک، چگونه واحد 

                                                           
1 Benchmarking 

متر از با مقدار کارایی ک ترناکارا می تواند به الگویابی منطقی

 یک دست یابد.

این بدین معنی است که طیف اطلاعات گسترده تری در این 

مطالعه قابل دسترس می باشد. یک چارچوب برای ناحیه الگو 

در ارزیابی واحد ناکارا که از قضاوت شخصی و افزایش مقدار 

هش گردد. در این پژوگیرد، تعریف میکارایی فعلی نشأت می

ر جابه جایی مرز کارایی به سمت واحد ناکارا داریم. سعی د

سپس مرزهای مجازی جدیدی را بیان و مشخصه بندی می 

نماییم که احتمالاً برای واحد ناکارا قابلیت دسترسی بیشتری 

 دارد تا با کمترین تلاش بتواند به آن دسترسی پیدا کند. بنابراین،

 تریتا مسیر منطقی سازداین مرزها واحدهای ناکارا را قادر می

 شان پیدا کنند. علاوه بر تولید اطلاعات مرجعبرای بهبود کارایی

معقولانه، الگوریتم پیشنهادی الزامات کلی را ارایه می دهد که 

ا ای در مواجهه بممکن است تقاضای هر تصمیم گیرنده حرفه

لفیق ای تنیازهایش باشد. یکی از نقاط قوت این روش به گونه

صی با میزان بهبود مقدار کارایی کنونی واحد قضاوت شخ

ناکارای تحت بررسی است و این موضوع با استفاده از ابرصفحه 

بررسی خواهد شد. بنابراین با استفاده از  PPSهای سازای 

قضاوت شخصی ناحیۀ بهبود را تعریف خواهیم نمود. در واقع، 

که  مما توصیف دقیقتری از برخی از مسائل جدید ارایه می دهی

واحد ناکارای تحت  3تر در بررسی ناحیه الگویابیبا بینش عمیق

یابد. همچنین تحلیل حساسیت کارایی برای بررسی، تعمیم می

یافتن ناحیه جدید مورد استفاده قرار گرفته است. در این رساله، 

با چند مثال عددی درستی روش پیشنهادی شرح داده خواهد 

 شد.

 کارایی، ، (DEA) ها داده پوششی کلیدی: تحلیل کلمات

 واحد لایه ای، وابستۀ خطی، ریزی برنامه شخصی، قضاوت

 حساسیت تحلیل بندی، کلاسه ،DMUدرجه  گیرنده، تصمیم

 .تولید امکان مجموعۀ پایداری، و
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 Int’l “Marketing & Branding” Forum 
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 اهمصوبات هیئت مدیره انجمن تحلیل پوششی داده 

 17رین مصوبات هیات مدیره انجمن در تابستان مهمت

تفاهم نامه فیمابین انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها و  -9

 منعقد گردید.  IJDEAمجله بین المللی تحلیل پوششی داده ها 

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

 گردد و برای محققین گواهی حضور صادر گردد.

کنفرانس دهم در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید و  -3

 نمایه گردید ISCمقالات کنفرانس در پایگاه 

 17ترین مصوبات هیات مدیره انجمن در پاییز ممه
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ابی انجمن در سامانه وزارت علوم، به انجمن به پس از ارزی -9

 از کمیسیون انجمن های وزارت علوم اهدا گردید. Cگرید 

در شیراز برگزار  18کنفرانس یازدهم در تاریخ شهریور ماه  -2

می گردد و آقای دکتر رضا کاظمی متین به عنوان دبیر 

 رکنفرانس، آقای دکتر فرهاد مظفری به عنوان دبیر علمی و دکت

 مرتضی شفیعی به عنوان دبیر اجرایی انتخاب گردیدند.

از تاریخ  dea11.irandeas.irسایت کنفرانس به نشانی  -3

 آذر ماه آماده دریافت مقالات محققین می باشد. 95

 های داخلی و خارجیمعرفی کنفرانس 

 های داخلی:کنفرانس

 ها داده پوششی تحلیل ملی کنفرانس یازدهمین

 98شهریور تاریخ برگزاری: 

 dea11.irandeas.ir درس سایت: آ

 انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها  :برگزار کننده

 شیراز : شهر برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنفرانس ریاضی ایرانپنجاهمین 

 98شهریور تاریخ برگزاری: 

  aimc50.shirazu.ac.irدرس سایت: آ

 دانشگاه شیراز  :برگزار کننده

 شیراز : شهر برگزاری

 

 

 

 

 

  تمهاسیو س عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم

 98شهریور تاریخ برگزاری: 

درس آ

  icise.um.ac.irسایت: 

   :برگزار کننده

 دانشگاه فردوسی

 مشهد: شهر برگزاری

 

 

 و اقتصاد کسب و کار  تیریکنفرانس سالانه مد نیچهارم

 98 آبانتاریخ برگزاری: 

درس آ

  icise.um.ac.irسایت: 

  :برگزار کننده

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر

 مشهد: شهر برگزاری

 

 

 

http://aimc50.shirazu.ac.ir/
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 هشتمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی

 : فرصتها و چالشها رانیادغام و اکتساب در اقتصاد ا

 98 اسفندتاریخ برگزاری: 

 - درس سایت: آ

 دانشگاه تهران  :برگزار کننده

 تهران: شهر برگزاری

 

 های خارجی:کنفرانس

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: Web site: July 

17-20, 2019 

Venue: Alberta, 

Canada 

 

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: eusflat2019.cz 

Date: September 9-13, 2019 

Venue: Prague, Czech Republic 

 

 

 

 

 

 

 

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/
http://eusflat2019.cz/
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 مراسم اولین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات 

اردیبهشت  22 ،مراسم اولین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات

سالروز تولد زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی از ساعت  9318

 277در دانشگاه شهید بهشتی با حضور حدود  23:37الی  98:37

 گردید.  برگزار  نفر

مراسم با خوشامدگویی آقای دکتر گنجعلی رییس دانشکده این 

علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر واعظ پور 

ئو کلیپی در مورد دوی  .رییس انجمن ریاضی ایران شروع شد

زندگی پروفسور مریم میرزاخانی که توسط کمیته بانوان انجمن 

بیر د خانم دکتر محمودی ریاضی تدوین شده بود، پخش شد.

یری ونگی شکل گچگ از گزارشی ،ریاضی انجمن بانوان کمیته

 رد زنان روز پیشنهاد طرحکمیته بانوان در انجمن ریاضی و 

خانم دکتر دانشخواه، نماینده کمیته بانوان در  .دادند ریاضیات

اولین کنفرانس زنان اتحادیه بین المللی ریاضیدانان گزارشی از 

ریاضیات دادند. ایشان همچنین از ارائه و تصویب روز زنان در 

های گروه هماهنگی برگزاری اولین مراسم روز زنان در فعالیت

برنامه  977ریاضیات در جهان گزارش دادند و گفتند بیش از 

قرار است در نقاط مختلف جهان به مناسبت این روز برگزار 

در بخشی از سخنرانی خانم دکتر دانشخواه، سه پیام  شود.

د، فت نموده بودندریا مراسم این برای ایشان که زنی ویدئویی

 فرانسیس روی رییس-ها از خانم دکتر ماریپخش شد. این پیام

 بتول کترد هاخانم و ن اتحادیه بین المللی ریاضیدانانکمیته بانوا

 بین حادیهات بانوان کمیته اعضای از پرگر شریل دکتر و تنبای

 .بود ریاضیدانان المللی

ی شخصیت و نقش تاریخ کرمزاده، بیاناتی در موردآقای دکتر 

 ادایرمریم میرزاخانی، توانایی ها و نقش بانوان در ریاضیات 

آقای دکتر امیر جعفری کارهای علمی مریم  .فرمودند

میرزاخانی را با بیانی شیوا و ساده توصیف نمودند.آقای دکتر 

 یایمان افتخاری، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران، سخنان

در مورد نقش بانوان در توسعه علمی کشور و حمایت ویژه 

 های پژوهشی بانوان ایراد فرمودند.صندوق از فعالیت

توسط هنرجویان  "جان مریم"چند قطعه موسیقی زیبا ازجمله 

مراسم تقدیر و اهدای جایزه برگزار  استاد برخوردار اجرا شد.

واه، دکتر طانخسل دکتر هاخانم ازدر مراسم تقدیر، گردید.

ماهیار، دکتر حجازیان به عنوان یکی از نخستین بانوان فارغ 

التحصیل دکتری کشور که خدمات ارزنده ای نیز به جامعه 

 ریاضی و انجمن ریاضی ایران ارائه نموده اند تقدیر و تشکر شد.

ها دکتر توتونیان و دکتر گویا به عنوان تنها دو بانویی از خانم

ادوار شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران که سابقه عضویت در 

 .آمد عمل به تشکر و تقدیر را داشته اند،

یشان هااز اعضای کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران برای تلاش

ریاضیات در جامعه جهانی تقدیر در مصوب کردن روز زنان در 

از اعضای کمیته برگزاری اولین گرامیداشت روز . بعلاوه شد

از اعضای دفتر انجمن همچنین  تقدیر شد. زنان در ریاضیات

ریاضی ایران به عنوان بانوانی که همواره صمیمانه در موفقیت 

های انجمن ریاضی سهم مهمی ایفا کرده اند، قدردانی فعالیت

 شد.

 نروابط عمومی اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایرا
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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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

 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

 خانم دکتر سحر خوش فطرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 خانم دکتر شبنم رضویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 آقای دکتر صابر ساعتی اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد 

 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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 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

 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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

 آقای دکتر سهراب اسماعیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
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 آقای دکتر شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 آقای دکتر غلام ابری احد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامی و

 نژادآقای دکتر علی ابراهیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

 خانم دکتر زهره مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 آقای دکتر رضا کاظمی متین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 قماشیآقای دکتر عباس  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 آقای دکتر سهراب کرد رستمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 آقای دکتر حامد ژیان رضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 زادآقای دکتر هادی شیرویه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 آقای دکتر علیرضا داودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

 آقای دکتر سعید محرابیان یدانشگاه خوارزم

 زادهخانم دکتر فرانک سلجوقی حسین دانشگاه سیستان و بلوچستان

 محمودآقای دکتر جعفر پور دانشگاه شهید مدنی تبریز

 آقای دکتر سید هادی ناصری دانشگاه مازندران
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