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 سخن سردبیر 

امسال برای دومین سال متوالی است که کنفرانس تحلیل 

ها در غیاب استاد گرانقدر و اندیشمند بزرگ پوششی داده

لمی عشود. جامعه پروفسور غلامرضا جهانشاهلو برگزار می

وششی پ کشور به خصوص کسانی که در حوزه علم تحلیل

ها فعالیت دارند و صدها دانشجوی توانمند که در داده

کلاس ادب و معرفت، اندیشه والا، علم و تخصص ایشان 

دانش آموخته شدند،  با خود عهد بسته اند که این مسیر 

-پرافتخار را ادامه خواهند داد. چرا که ایشان همواره می

خودتان را باور داشته باشید، در مورد اهدافتان " :ودندفرم

سماجت کنید و با پشتکار زیاد به تلاشتان ادامه دهید، 

عه کنید و همواره از نیروهای گذشته افراد موفق را مطال

 "معنوی کمک بگیرید.

ر تامیدواریم در سال های آینده شاهد ایجاد بستری مناسب

ثمر نشستن آرزوهای بلند  برای رشد این حوزه از علم و به

 استاد باشیم.

دی از منها به منظور بهرهانجمن ایرانی تحلیل پوششی داده

های دانش و توان علمی متخصصان و دانشجویان حوزه

-ها دعوت به همکاری میمرتبط با تحلیل پوششی داده

توانند مطالب خود را در زمینه مندان مینماید. لذا علاقه

ها، معرفی مقالات برگزیده، معرفی دانشگاهاخبار علمی 

ها و معرفی فارغ ها و همایشکتاب، برگزاری کنفرانس

التحصیلان دوره دکتری، از طریق پست الکترونیک به 

دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. لازم به ذکر است که مطالب 

 پذیرفته شده با نام نویسنده منتشر خواهد شد.

 

   یازدهمین کنفرانس  ملی  تحلیل  گزارشی  از

  هاپوششی  داده

 هب  انم یکتا خالق هسستی

 یمهزاردستان  عشقش هب ما   آید    جهان رد که نو گلی هر
 نیم     بستا تماشاکنان ما       کنند       میوه هب نظر چشمان تنگ

  )سعدی( 
 علمی گیریتصمیم نوین ابزارهای بکارگیری شگرف تاثیر

 در مادی هایسرمایه و انسانی منابع از مندیبهره در

 پوشیده برکسی امروزی دنیای یپیچیده هایسازمان

 مکاریه مهم، این به دستیابی بسترهای مهمترین از. نیست

 یرانمد با دانشگاهی متخصصین و دانشمندان همفکری و

 اب راستا این در. است گیریتصمیم نهادهای و هاسازمان

 ایرانی انجمن متعال، خداوند از استعانت

 و بردپیش و گسترش منظورها که  بهدادهپوششیتحلیل

 هاینیرو کیفی توسعه و گیریتصمیم و علمی ارتقای

 در یپژوهش و آموزشی امور به بخشیدن بهبود و متخصص

ها به ریاست محترم پروفسور داده پوششیتحلیل زمینه

 به قداما شده است؛گردیده  لطفی، تشکیلزادهفرهاد حسین

 لمیع ی شاخه این یسالانه کنفرانس یازدهمین برگزاری

ایران در مجتمع  تمدن و فرهنگ پایتخت شیراز، شهر در

 رد کنفرانس برگزاری. نمود آموزشی احسانفرهنگی

 نارک در تا شد مناسبی فرصت 18 شهریور 7 و 6 های تاریخ

 های جاذبه از تجربی، و علمی نظرهای تبادل و بحث

 بهره نیز پارسی ادب و فرهنگ دیار یکتای طبیعی و تاریخی

 اندانشجوی و استادان حضور کنفرانس این در .شویم مند

 دیکلی سخنرانان همراه به و کشور هایدانشگاه مجموعه از

 شد. سکنفران در این بالایی تخصصی و علمی سبب سطح
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 گسترده کنفرانس این ساله هر که است خوشحالی مایه

 از   هدف .شود می برگزار  بیشتری اهمیت با  و تر

 یافته و انتشار دانش  افزایی هم کنفرانس،  این برگزاری 

 است. «هادادهپوششیتحلیل«زمینه  در   بدیع و  نو  های 

 صاحب  پژوهشگران، اساتید،  میان  ارتباط و آشنایی 

 در  علاقمندان و گذاران سیاست متخصصان،   نظران،

 اجرایی  و  علمی  های  چالش بررسی و  مذکور  حوزه 

 ماموریت  دیگر از  آن  کاربری فرآیند  در

 کمی و افزایش .باشد می برگزارکنندگان این کنفرانس 

 استادان، توسط نو های ایده ارایه و جلسات کیفی

 لی م کنفرانس قالب در صنعت کارشناسان و دانشجویان

 هایماموریت و از اهداف هموارهها دادهپوششیتحلیل

. تاس بوده کشور ها در دادهپوششیتحلیل ایرانی انجمن

رای ب موثرتری و بهتر روزهای نوید بخش علمی توسعه این

 رانپژوهشگ کنفرانس این در. است کشور مدیریت در علم

 اهدوستی تحکیم و دانش پیشرفت ایده، تبادل به

 تحلیل" از موضوع ملهم کنفرانس رویکرد .پردازندمی

 ینا با است، "واقعی دنیای برای تحلیل/پوششی داده ها 

 یتوضع تواند می صورت چه به علمی زمینه این که مفهوم

 تکنیک از استفاده کند. امروزه بهتر را جهان

 رشگست  حال در  زیادی  سرعت  با  هادادهپوششیتحلیل

 ندمان مختلف صنایع و هاسازمان ارزیابی در و بوده است 

 ی،آموزش مراکز بیمارستانها، پست، بانکداری، صنعت

 هایتوسعه. شودمی استفاده... و هاپالایشگاه ها،نیروگاه

 هایمدل در کاربردی و تئوری جنبه از زیادی

 بجوان شناخت که افتاده اتفاق هادادهپوششیتحلیل

 اپذیرن اجتباب تردقیق کارگیری به برای را آن مختلف

 بر هعلاو هادادهپوششیتحلیل هایمدل از استفاده. کندمی

 رد را سازمان ضعف نقاط نسبی، کارایی میزان تعیین

 بمطلو میزان ارائه با و کرده تعیین مختلف هایشاخص

 و کارایی ارتقای سوی به را سازمان مشی خط آنها،

 ایایندهفز سرعت با تکنیک کند. اینمی مشخص وریبهره

 این هک است شده موجب امر همین. باشدگسترش می به رو

 به و اشدب داشته ایفزاینده رشد نیز تئوری بعد از تکنیک

 یلتبد عملیات در تحقیق علم در فعال هایشاخه از یکی

  .شود

 
درابتدا ضمن تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی 

ایران، مراسم  افتتاحیه کنفرانس با پیام 

ا متین، دبیر کنفرانس آغاز گردید. سپس بدکتررضاکاظمی

سخنرانی دکتر سارویی از مدیران اسبق دانشگاه آزاد 

اسلامی استان فارس، مراسم نکوداشت مرحوم دکتر نورا با 

 حضور همسر ایشان و مدعوین کنفرانس برگزار گردید.
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 در ادامه دبیر علمی کنفرانس دکتر محمدرضا مظفری به 

 کردعمل و تاریخچه از گزارشی و مقدم خیر نرانی،سخ ایراد

 .ندها پرداختدادهپوششییازدهمین کنفرانس ملی تحلیل

 
 هادادهیپوششلطفی رئیس انجمن ایرانی تحلیلزادهدکتر فرهاد حسین

لطفی، رئیس انجمن ایرانی زادهدر ادامه دکتر فرهاد حسین

DEA  با ایراد سخنرانی در خصوص جایگاهDEA  در

دنیا و مقایسه تعداد مقالات  نویسندگان ایرانی در مجلات 

معتبر علمی با سایرکشورها اعلام نمودند که ایران اسلامی 

رتبه  Scopusسند  چاپ شده و نمایه شده در  9711با 

به رتبه دوم ارتقا یافته  2198سوم را در دنیا دارد که در سال 

اپ مقاله کشورها در چ  H-INDEXاست. اما بر اساس 

DEA  درScopus   رتبه نهم  را دارا می باشد و در خاتمه

را مدیون و  DEAعملکرد خوب ایران اسلامی در حوزه 

 مرحوم دکتر غلامرضا جهانشاهلو دانست. بیمه راهنمایی

های مراسم افتتاحیه کنفرانس یازدهم، جلسه در ادامه برنامه

نده حضور نمایها با دادهپوششیمجمع انجمن ایرانی تحلیل

محترم وزارت علوم و فناوری دکتر عزیزاله معماریانی 

تشکیل گردید و علاوه بر تغییر مکان فیزیکی انجمن 

DEA  به دانشگاه علوم و تحقیقات و تصویب بودجه

ش لطفی خبر مسرت بخزادهسنوات گذشته، دکتر حسین

را از وزارت علوم  DEAبرای انجمن ایرانی   Bاخذ درجه 

 .ری را اعلام نمودندو فناو

 :اهداف کنفرانس

ها و های علمی در حوزه تحلیل پوششی دادهتبادل یافته

 کاربردهای آن

 فراهم آوردن بستری برای تبادل افکار و اندیشه ها میان

  دانشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی

ها و توسعۀ ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان

 های اجرایی کشوردستگاه

گیری و ارزیابی های تصمیمارائه ی کاربردهای مدل

 ریزی سازمانی و مدیریت اجراییعملکرد در برنامه

 ایجاد فضایی برای آشنایی مسئولین، نهادها، شرکت ها

و سرمایه گذاران با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی 

 تحلیل پوششی داده ها

تحقیق و پژوهش در میان کارشناسان،  ایجاد انگیزه برای

 اساتید و پژوهشگران جوان

 :محورهای کنفرانس

هامباحث نظری و کاربردی نوین تحلیل پوششی داده 

 ایهای شبکهتحلیل پوششی داده

ینی نایق کاویداده و ها در کلان دادهتحلیل پوششی داده

 هادر تحلیل پوششی داده

گیری چند معیارهتصمیمها و تحلیل پوششی داده 

وششی داده ها در اقتصاد، مدیریت، کاربرد تحلیل پ

 انرژی، صنعت، زنجیره تامین و ...
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 متین دبیر کنفرانسدکتر رضا کاظمی

 :سخنرانان کلیدی

 به  کنفرانس برگزاری روز  دو  در  کلیدی  سخنرانان

 در   هادادهپوششیتحلیل موضوعات جدیدترین  ارائه 

 پرداختند:  زیر  بشرح  مختلف  علمی های زمینه

در  DEAدکتر سید زمان حسینی در خصوص کاربردهای 

دکتر علیرضا امیرتیموری در ،صنعت برق کشور ایران 

دکتر عزیزاله ، های جدید و ایده DEAهای مورد چالش

معماریانی در خصوص کاربرد تحلیل پوششی داده ها در 

 نمودند.به ایراد سخنرانی  صنعت

 

 
 کنفرانس علمی دبیر محمدرضا مظفریدکتر 

 :های آموزشیکارگاه

 :از عبارتند کنفرانس این در شده برگزار های کارگاه

که توسط دکتر زهره  Rنویسی کارگاه آموزش زبان برنامه

 مقدس و دکتر محسن واعظ قاسمی برگزار گردیده شد.

 Draw function charts in LaTeXکارگاه آموزشی 

 برگزار گردیده شد. سمانه صردی زیدکه توسط دکتر 

 :بندی نهاییجمع

 براساس جلسه هیئت مدیره انجمن ایرانی تحلیل

  که  گردید مصوب 9317  آذرماهمورخ دهم  هادادهپوششی
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کنفرانس یازدهم در شهر شیراز برگزار گردد و دکتر  

مرتضی شفیعی سمت دبیر اجرایی کنفرانس را بر عهده 

داشته باشند. بعد از یک دوره زمانی کوتاه اعضای محترم 

کمیته علمی و کمیته اجرایی تشکیل گردید و سپس اعلام 

 فراخوان و نمایه سایت کنفرانس به آدرس 

dea11.irandeas.ir 9318ام گردید. در اردیبهشت انج 

 2بر اساس ترکیب اعضای کمیته علمی و دارا بودن درجه 

برای کنفرانس  ISCمجوز   DEAبرای انجمن ایرانی 

اخذ گردید. دکتر  18911-49412یازدهم به شماره 

 261های ارسالی به کنفرانس یازدهم را مظفری تعداد مقاله

مقاله  221ته داوران مقاله اعلام نمودند که بعد از نظر کمی

 7و  6به صورت سخنرانی پذیرفته شدند که  برای روزهای 

ارائه گردید. دبیر کمیته علمی توجه و  9318شهریور ماه 

و  DEAکاربردهای  تمرکز بیشتر مقالات را بر روی

بیان نمودند و همچنین بیشترین  DEAهای شبکه

زاد ه آدهی مقالات ارسالی به کنفرانس را از دانشگاآدرس

اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران مرکزی و واحد 

آباد اعلام نمودند. در ادامه دبیر علمی کنفرانس اعلام خرم

نمودند  که شهر شیراز افتخار میزبانی را در اولین کنفرانس 

در دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس 

سال گذشته  91مقاله  را داشته و در طی  71همراه با تعداد 

ای رشد قابل ملاحظه DEAآمار تعداد مقالات در حوزه 

های کنفرانس از را داشته است. در خاتمه مراسم سخنرانی

پنل موازی آغاز گردید. در روز اول  8در  91ساعت 

مقاله  911مقاله و در روز دوم کنفرانس نیز   911کنفرانس  

با همکاری اعضای کمیته علمی و اجرایی توسط 

کنندگان به صورت سخنرانی دانشجویان و شرکت

تخصصی برگزار گردید. ضمنا تورهای گردشگری شهر 

حافظیه و  سعدیه، بازدید مجموعه زندیه، شیراز برای

های دیدنی فراهم گردید که بسیار مورد توجه مکان

در روز هفتم شهریورماه  مندان گردید. مراسم اختتامیهعلاقه

الار احسان توسط مجری توانمند در ت 97راس ساعت  9318

زاده آغاز گردید و در ادامه دکتر سرکار خانم صادق

محمدرضا مظفری دبیر کمیته علمی و دکتر مرتضی شفیعی 

دبیر کمیته اجرایی ضمن قدردانی از حضور 

کنندگان، گزارش برگزاری کنفرانس را ارائه شرکت

ن ملطفی به عنوان رئیس انجزادهنمودند.سپس دکترحسین

نی از درداها علاوه بر تشکر و قدادهپوششیایرانی تحلیل

مکان برگزاری کنفرانس عوامل اجرایی کنفرانس، 

را شهر تنکابن اعلام نمودند. ضمنا  9311دوازدهم در سال 

ایشان فرمودند که کنفرانس یازدهم اولین تجربه برگزاری 

باشد که می DEAایرانی  کنفرانس، صرفا توسط انجمن

امر نقطه عطفی در برگزاری کنفرانس محسوب  این

 شود.می

 
ها الهها، مقنامهدر ادامه مراسم اختتامیه مراسم تقدیر از پایان

و پژوهشگران برتر برای اولین بار به شرح زیر برگزار 

 گردید:
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نژاد پور صائن و دکتر علی ابراهیمالف( دکتر رضا فرضی

 به عنوان پژوهشگران برتر

های برتر کنفرانس یازدهم مربوط به: دکتر مقالهب( 

علیرضا داودی، دکتر محمد فلاح، دکتر حمید شرفی، دکتر 

 العلموحید روح

های برتر مربوط به: دکتر سمیرا ملکی، دکتر ج( پایان نامه

  .حمید شرفی، دکتر جعفر صادقی، دکتر سعید قبادی

گزاری و در خاتمه اسامی عوامل اجرایی  و توانمند در بر

اند هماهنگی کنفرانس یازدهم که همکاری صمیمانه داشته

 کنندگان قراربه شرح زیر اعلام و مورد تشویق شرکت

 گرفتند:

نم استوان، سحرخا 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خانم اکبرپور، سعیده  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خانم حاتمی، آسیه سادات 

 آزاد اسلامی واحد یزددانشگاه 

محبوبه ، جغتایی خانم 

 تحقیقات تهران و علوم واحد  دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رنجبر، حمیده 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

خانم شهبازی، سمانه 

 تحقیقات تهران و علوم واحد  دانشگاه آزاد اسلامی

آقای شرفی، حمید 

 تحقیقات تهران و علوم واحد  دانشگاه آزاد اسلامی

خانم صادق زاده، سمیه  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آقای صالحی، علیرضا 

 تحقیقات تهران و علوم واحد  دانشگاه آزاد اسلامی

سمیه طباطبایی،  خانم 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

خانم فرهادی، طاهره 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز                      

آقای قادری، مهدی  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر گرامی، جواد  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خانم عبایی جبری، نرجس 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز                      

حسینزاده، محمد آقای محمدی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز                       

آقای مرزبان، شهریار 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خانم مسعودی، زهرا 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز                      

دکتر واعظ قاسمی، محسن  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 زیادی زحمات که اجرایی و علمی های کمیته دبیران

 :شدند متقبل کنفرانس بهتر چه هر برگزاری برای

 
   دکتر مرتضی شفیعی دبیر اجرایی کنفرانس              
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 دکتر محمدرضا مظفری دبیر علمی کنفرانس            

 
 

    باشدن که دایم رد صدف گوهر                      زمان خوشدلی ردیاب و رد یاب
 که هیچش لطف رد گوهر نباشد                                        خطا رب نظم حافظ       کسی گیرد

 )حافظ شیرازی( 
 

 اصطلاحات و تعاریف 

 مجموعه امکان تولید:

Production Possibility Set (PPS) 

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

باشد. به عبارت دیگر تمام را دارا میتحت ارزیابی 

)بردارهای  , )
t

X Yکه بردار ورودیt
X   بتواند بردار

tخروجی
Y  .را تولید نماید 

 بودن: غالب

Dominate 

p
DMU غالب برk

DMU   است اگر و فقط اگر اولاً دو

نقطه متمایز باشند. ثانیاً ورودی
p

DMUنابیشتر از ورودی 

k
DMU و خروجی

p
DMU ناکمتر از خروجی 

k
DMU  باشد. یعنی( , ) ( , )

p p k k
X Y X Y


   

 

 

 ناکارا:

Inefficient 

PDMU  را در یک مجموعه امکان تولید ناکارا نامند اگر

یافت  PDMUای بهتر از و فقط اگر در آن مجموعه نقطه

 شود.

 کارا:

Efficient 

PDMU  را کارا نامند اگر و فقط اگر ناکارا نباشد. به

 یافت. PPSعبارت دیگر نتوان نقطه ای بهتر از آن در 

 تابع تولید:

Production Function 

F را تابع تولید جامعه نامند اگر و فقط اگر( , )X Y F  

 باشد. Xبیشترین مقدار تولید شده توسط  Yآنگاه 

 مرز کارایی:

Efficient Frontier 

مجموعه نقاطی از مجموعه امکان تولید که کارا باشد را 

 مرز کارایی نامند.

 اصل شمول مشاهدات:

The axiom of inclusion of observation 

تمام مشاهدات یک جامعه در مجموعه امکان تولید جامعه 

 قرار دارد.

 اصل تحدب:

Convexity 

ترکیب محدب هر دو نقطه از مجموعه امکان تولید عضوی 

 از مجموعه امکان تولید است.
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 اصل امکان پذیری ورودی:

The axiom of Input Feasibility 

)اگر نقطه ای با مختصات  , )X Y عضوی از مجموعه

امکان تولید باشد در این صورت تمام نقاط که دارای بردار 

Xهستند یعنی Xورودی بدتر از X توانند عضوی می

)باشند یعنی  PPSاز  , )X Y PPS. 

 اصل امکان پذیری خروجی:

The axiom of Output Feasibility 

)اگر نقطه ای با مختصات  , )X Y عضوی از مجموعه

امکان تولید باشد در این صورت تمام نقاط که دارای بردار 

Yهستند یعنی Yخروجی بدتر از Y توانند عضوی می

)باشند یعنی  PPSاز  , )X Y PPS. 

 ورودی غیرقابل کنترل:

Non-discretionary Input 

ورودی که کاهش آن در اختیار و کنترل مدیر واحد 

 تصمیم گیرنده نیست.

 پذیر:ورودی درصدی کنترل

ورودی که میزان تغییر آن در یک واحد تصمیم گیرنده تا 

 معلوم در اختیار مدیر آن واحد است.یک درصد خاصی 

 خروجی غیرقابل کنترل:

Non-discretionary Output 

خروجی که افزایش آن در اختیار و کنترل مدیر واحد 

 تصمیم گیرنده نیست.

 خروجی درصدی قابل کنترل:

خروجی که میزان تغییر آن در یک واحد تصمیم گیرنده 

 آن واحد است.تا یک درصد خاصی معلوم در اختیار مدیر 

 ورودی نامطلوب)بد(:

Undesirable (Bad) Input 

ها از جنس هزینه هستند و لذا ها در تمام سازمانورودی

باشد. اما اگر در یک واحد تصمیم کاهش آنها مدنظر می

گیرنده ورودی وجود داشته باشد که افزایش آن با حفظ 

 باعثها، ها و تمام خروجیداشتن سایر ورودیثابت نگه

 افزایش کارایی گردد، آن ورودی را نامطلوب نامند.

 ورودی مطلوب:

Desirable (good) Input 

هایی که افزایش آنها باعث کاهش کارایی در یک ورودی

 های مطلوب نامند.شود را ورودیواحد تصمیم گیرنده می

 خروجی مطلوب:

Desirable Output 

 افزایش عملکردهایی که افزایش آنها نشان دهنده خروجی

باشد را خروجی و کارایی یک واحد تصمیم گیرنده می

 مطلوب نامند.

 خروجی نامطلوب:

Undesirable Output 

هایی که افزایش آنها باعث کاهش عملکرد خروجی

شود را خروجی کارایی یک واحد تصمیم گیرنده می

 نامطلوب نامند.
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 معرفی کتاب  

 عنوان کتاب:

Quantitative Models for Performance 

Evaluation and Benchmarking 

                                                 Joe Zhu مولف:

                                                     Springer ناشر:

                                                      2014نشر:سال 

 9-06647-319-3-978    :                                     شاپا

 ها: تحلیل پوششی دادهموضوع

 
از محققین مبرز در : مولف کتاب کتاباجمالی معرفی 

حوزه ی تحلیل پوششی داده ها است و کتاب را به بیان 

خود بر اساس سالهای متمادی تجربه در تحقیق و تدریس 

 این حوزه ارائه نموده است.

های چندگانه در حضور معیار یارزیابی عملکرد سازمان

هنگامی که روابط بین معیارهای  و دشوار استبسیار 

ا ناشناخته ای رمعادلات ده است و عملکرد پیچیارزیابی 

این  می گردد. بیشتر ارزیابی شامل می شود، مشکلات 

را به عنوان ابزاری  (DEA) پوششی داده ها تحلیلکتاب 

فی رمعگانه معیارهای چند در حضوربرای ارزیابی عملکرد 

 یزنارزیابی عملکرد و  کتاب معرفی روش های  می نماید.

 باحث حالت اندازه گیری سادهتعیین شاخص را با تعمیم م

کارایی به ارزیابی فعالیت های چند مولفه ای بخوبی ارائه 

 می نماید. 

 نرم افزار از استفاده با DEA جدید و مرسوم رویکردهای

Excel و تجزیه برای راهها موثرترین به عنوان یکی از 

 و دهش گیری ارائه تصمیم های گزینه ارزیابی و تحلیل

 بر واندت می راحتی به است. کاربر گرفته قرار بحث مورد

 های مدل ،Excelتکنولوژی صفحات گسترده ی  اساس

 نای .نموده و اجرا کند تنظیم داده،  توسعه را DEA جدید

 ه نامب استفاده برای آسان افزار نرم یک همچنین کتاب

DEAFrontier برای افزونه دهد که یک می رائه 

Microsoft®Excel از سفارشی منوی و است 

 این. دهد می قرار کاربر اختیار در را DEA رویکردهای

 2193-17 اکسل با استفاده برای DEAFrontier از نسخه

 Excel Solver     ظرفیت به بسته و است ویندوز تحت

 ابزاری این. پوشش دهد را DMU 11 حداکثر تواند می

 و ها گیری تصمیم در تواند می که است قدرتمند بسیار

 سازمان رد عملیاتی عملکرد پیچیده مسائل تحلیل و تجزیه

 ردهخ بانکی، فرآیندهای ارزیابی همچنین و تولیدی های

 عمومی خدمات بهداشتی، های مراقبت دادن، رایفروشی، 

 .نماید مکک گیرندگان تصمیم به دیگر صنایع از بسیاری و
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  معرفی نرم افزارR 

بسته نرم افزاری ادامه معرفی در این قسمت به 

dditiveDEA   می پردازیم و دستور های دیگری که در

 این بسته نرم افزاری وجود دارند معرفی می کنیم.

دستوری کاربردی دیگری در این بسته معرفی شده است 

که برای حل چند مدل از مدل های تحلیل پوششی داده ها 

که مخفف عبارت زیر است، می توانند   dea.gemبا عنوان

 استفاده شوند. 

Generalized Efficiency Measures (Additive 

DEA Models)  
به صورت زیر  و مهم ترین آرگمان های آن این دستور

 معرفی می شوند.
dea.gem (base, noutput, fixed = NULL, rts = 

2, bound = NULL, add.model = c("additive", 

"RAM", "BAM", "MIP", "LovPast"), 

whichDMUs = NULL, print.status = FALSE) 
 

مدل های ذکر شده در آرگمان   توجه داشته باشید که

add.model .مدل های زیر می باشند 
Unweighted additive model (Cooper et al., 

2007),  
Range Adjusted Measure (Cooper et al., 

1999; 2001),  
Bounded Adjusted Measure (Cooper et al., 

2011),  
Measure of Inefficiency Proportions (Cooper 

et al., 1999),  
Lovell-Pastor Measure (Lovell and 

Pastor,1995). 

 

 :تاستعاریف آرگمان های دستور فوق را به صورت زیر 
base: 

 معرف داده های ورودی و خروجی است.
noutput: 

 معرف تعداد خروجی ها است.
fixed: 

اگر اعدادی برای آن تعریف شوند  معرف شماره آن 

ورودی یا خروجی است که از عوامل غیر قابل کنترل 

 است.
rts: 

معرف تکنولوژی تولید است. عدد یک و دو به ترتیب 

برای تکنولوژی تولید با بازده به مقیاس ثابت و متغیر. پیش 

 متغیر است. فرض آن بازده به مقیاس
bounds: 

اگر اعدادی برای آن تعریف شوند معرف کران متغیرها  

 است.
add.model: 

 ,"additive"مشخص کننده نوع مدل از میان مدل  های 

"RAM", "BAM", "MIP", "LovPast"   .است    
whichDMUs: 
اگر عددی معرفی شود مشخص کننده شماره واحدی 

جواب مساله متاظر آن مد  است، از میان تمام واحد ها، که

 نظر است.
print.status: 

فرض شود مشخص کننده دلیل در صورت جواب  Tاگر 

 نداشتن مساله بهینه سازی است.

مقادیر بهین تابع هدف،  dea.gemبعد از اجرای دستور 

شوند. به مثالی از ضرایب شدت، و اسک ها نتیجه می

 دستور فوق توجه کنید. 
library(additiveDEA) 

df= data.frame( 

out1= 

c(230,135,235,542,231,456,654,612,245,17

8,387,176,234,546,248,271,765), 

out2= 

c(120,130,273,76,289,210,167,180,140,350,

137,156,321,276,123,178,387), 

out3= 

c(230,430,134,435,147,546,167,628,571,17

8,476,367,176,648,387,761,478), 
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in1= 

c(11,12,32,15,32,41,37,33,42,16,72,34,11,1

3,43,12,76), 

in2= 

c(120,111,130,152,210,320,145,245,125,32

9,276,371,23,156,657,365,765)) 

DEAmodel  =c("RAM", "additive", "BAM") 

for(a in DEAmodel) { 

print(c("result of model:", a))  

models  =  dea.gem(df, noutput= 3, rts=1, 

fixed= 1, whichDMUs= c(3, 10), add.model= 

a) 

print(models) 

} 

 به قلم: دکتر زهره مقدس.

  وره دکتریدانش آموختگان دمعرفی 

 مشخصات فردی

 نام خانوادگی: خسرو سلیمانی چم خرمیو نام 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 دانشکده: علوم پایه

تحلیلی بر رویکردهای متفاوت در تحلیل عنوان رساله: 

 پوششی داده های معکوس

 استاد راهنما: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

 استاد مشاور: دکتر محسن رستمی مال خلیفه

 چکیده

های معکوس ، تعیین  پارامترهای یک پوششی داده تحلیل

مسأله ارزیابی است به طوری که جواب بهینه مساله در 

یین شده ی خاصی صدق کند. در این شرایط از پیش تع

رویکرد،  با فرض افزایش مقدار خروجی ، مقدار  ورودی 

شود  به  طوری که اندازه کارایی مورد نیاز  تخمین  زده می

واحد تحت ارزیابی، حفظ شده  یا بهبود یابد.  در حالت 

دیگر،  با فرض افزایش مقدار ورودی ، مقدار  خروجی 

ه  طوری که اندازه کارایی واحد شود  بتخمین  زده می

تحت ارزیابی، حفظ شده  یا بهبود یابد.  در این رساله 

 های معکوسرویکردهای دیگری در تحلیل پوششی داده

بررسی شده است از جمله حفظ کارایی هزینه و درآمد، 

و همچنین کاربرد در رتبه بندی.  به عبارت   MPSSحفظ 

جدیدی  ارائه شده هایی برای رویکردهای دیگر  مدل

فرض کنید واحد تحت ارزیابی کارای   است. رویکرد اول:

ند، یابها به میزان معینی افزایش میهزینه است  و خروجی

که هدف تخمین میزان افزایش ورودی ها است به طوری

فرض  : رویکرد دوم این واحد ، کارای هزینه باقی بماند. 

ها به خروجیاست و    MPSSکنید واحد تحت ارزیابی 

یابند،  هدف تخمین میزان افزایش میزان معینی افزایش می

باقی    MPSSکه این واحد ورودی ها است به طوری

 های معکوساز تحلیل پوششی داده :بماند. رویکرد سوم

برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده کردیم. بدین منظور 

ایای ریزی چندهدفه پیشنهاد شد و قضهای برنامهمدل

مربوط به آنها و روشهای حل بررسی شد و همچنین 

های تک هدفه جایگزین نیز معرفی شد. برای ریزیبرنامه

ه های واقعی استفادهایی با دادهها از مثالاعتبار سنجی مدل

شد. با توجه به اهمیت کارایی هزینه در اقتصاد علاوه بر 

به حاسارائه مدلی برای حفظ کارایی هزینه، مدلی برای م

کارایی هزینه پویا در حضور وابستگی درونی یا وابستگی 

موقت بین زمانی پیشنهاد شد. در این مدل واحدها در یک 

بازه زمانی به نام پنجره ارزیابی مورد بررسی قرارگرفتند. 
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ای هتواند از چالشالبته حفظ کارایی هزینه پویا نیز می

 پیش رو باشد.

ی ده ها، تحلیل پوششتحلیل پوششی داکلمات کلیدی: 

داده های معکوس، برنامه ریزی چند هدفه، کارایی، 

 وابستگی موقت درونی، کارایی هزینه.

 

 مقالات مستخرج از رساله:

Soleimani-Chamkhorami, K., 

Hosseinzadeh Lotfi, F., Reza 

Jahanshahloo, G., & Rostamy-

Malkhalifeh, M. (2019). Preserving cost 

and revenue efficiency through inverse 

data envelopment analysis 

models. INFOR: Information Systems and 

Operational Research, 1-18. 
Soleimani-Chamkhorami, K., 

Hosseinzadeh Lotfi, F., Reza 

Jahanshahloo, G., & Rostamy-

Malkhalifeh, M. (2019).  A Ranking 

System Based on Inverse Data 

Envelopment Analysis. IMA Journal of 

Management Mathematics, Accepted.  
 

 مشخصات فردی

 سمیرا ملکینام خانوادگی: و نام 

 واحد کرجدانشگاه آزاد اسلامی 

 دانشکده: علوم پایه

بررسی پشتوانه اصول موضوعه ای روش های عنوان رساله: 

  ناپارامتری در مدل بندی سیستم های تولید با ساختار شبکه

 دکتر رضا کاظمی متین اول: استاد راهنما

 علی ابراهیم نژاد: دکتر راهنما دوماستاد 

 استاد مشاور: پروفسور رضا فرضی پور صائن

 چکیده

 تحلیل در خطی ریزی برنامه های مدل کلی حالت در

 یابیارز برای ریاضی غلبه مفهوم اساس بر ها، داده پوششی

 ثراک در و شوند می فرمولبندی تولیدی واحدهای عملکرد

 فرم در ای مرحله دو شبکه برای شده مطرح های روش

 از مرحله هر در متفاوتی نقش میانی محصولات پوششی،

 ها مدل این واقع در دارند. ای مرحله دو سیستم یک مراحل

 در و جیخرو بصورت اول مرحله در را میانی محصولات

 ظرن در آزاد پذیری دسترسی با ورودی بصورت دوم مرحله

 اوتمتف نقش دو با میانی محصولات دادن وفق گیرند. می

از  .نیست سازگار ریاضی غلبه مفهوم با سیستم یک در

طرف دیگر نادیده گرفتن محصولات میانی در ارزیابی 

عملکرد یک شبکه دو مرحله نیز منجر به نتایج غیر واقعی 

می شود و این موضوع تعیین و تفسیر علل ناکارایی را دچار 

مشکل می کند. هرچند در نظر گرفتن محصولات میانی 

نامطلوب و یا فاکتورهای غیر قابل کنترل در ارزیابی 

د سیستم تاثیر گذار هستند اما در برخی مطالعات عملکر

واقعی از قبیل ارزیابی عملکرد شرکت های هواپیمایی که 

هر دو فاکتور بصورت همزمان در سیستم وجود دارند، 

مدلهای ارائه شده تنها برای تخمین کارایی کلی کفایت 

کرده و به ارائه ی منابع ناکارایی نمی پردازند. در این 

 برخوردای جدیدی برای  یکرد اصول موضوعهمطالعه، رو

 در یک سیستم دو مرحله ای  میانی محصولات با یکنواخت

 ازیس خطی برای جدید روشی همچنین است.پیشنهاد شده 

 ارائه ای مرحله دو شبکه پوششی فرم با خطی غیر های مدل

د با مفهوم غلبه ریاضی و فرضیات تولی رویکرد این شود. می

همچنین انعطاف پذیری بیشتری در قیمت  سازگاری دارد و
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گذاری محصولات میانی فراهم می کند. در ادامه، شرط 

لازم و کافی کارایی پاراتوکوپمان در حضور محصولات 

میانی نامطلوب و ورودی برونی غیر قابل کنترل مورد بحث 

ی کارایی، مجموعه  و بررسی قرار می گیرد. برای محاسبه

ر حضور محصولات میانی ی امکان تولید مناسب د

نامطلوب در شبکه دو مرحله ای ارائه می شود و سپس 

مدلهایی بر این اساس و در حضور ورودی های غیر قابل 

کنترل تعمیم داده می شوند. همچنین الگوریتمی دو مرحله 

ای برای تعیین وضعیت کارایی کلی محاسبه شده برای 

ش ارائه شده با واحدها و دسته بندی آنها ارائه می شود. رو

در نظر گرفتن محصولات نامطلوب و فاکتورهای غیر قابل 

کنترل در مقایسه با روشهای متداول قبلی به ساختارهای 

تولید در محیط واقعی نزدیک تر است. کارامدی روشهای 

پیشنهادی در خصوص این مفاهیم با ارائه مثالهای عددی با 

 رویکردهای متفاوت بررسی شده است . 

-له، شبکه دو مرح: تحلیل پوششی داده هات کلیدیلماک

عوامل غیرقابل  ،محصولات نامطلوب ، پوسته محدب، ای

 .کارایی پاراتو کوپمان ،کنترل

 

 های داخلی و خارجیمعرفی کنفرانس 

 های داخلی:کنفرانس

 هشتمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی

 هاها و چالشادغام و اکتساب در اقتصاد ایران : فرصت

 18تاریخ برگزاری: اسفند 

 دانشگاه تهران  :برگزار کننده

 شهر برگزاری: تهران

 

 

کنگره مشترک هوش محاسباتی،  هشتمین کنگره سیستم 

های فازی و هوشمند ایران و چهارمین کنفرانس محاسباتی 

 تکاملی و هوش جمعی

 18 اسفندتاریخ برگزاری: 

 http://cci.um.ac.irادرس سایت: 

 دانشگاه فردوسی  :برگزار کننده

 مشهدشهر برگزاری: 

 

 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

 18بهمن تاریخ برگزاری: 

 http://iiiec.irدرس سایت: آ

  :برگزار کننده

  دانشگاه الزهرا 

 تهرانشهر برگزاری: 

 

 

 

 

http://cci.um.ac.ir/
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 المللی انجمن ایرانی تحقیق در دهمین کنفرانس بینسیز

 عملیات

 18اردیبهشت تاریخ برگزاری: 

 http://icors2020.shahroodut.ac.irدرس سایت: آ

 ددانشگاه صنعتی شاهرو  :برگزار کننده

 شاهرودشهر برگزاری: 

 

 

 

 

 

 

 کنفرانس های خارجی:

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 

 

 

 

 

 

International Conference on Measurement of 

Efficiency and Productivity in Emerging 

Economies 

Date: December 18-19, 2019 

Venue: South Asian University, New Delhi 

 

 

 

7th International Conference on Industrial 

Engineering and Applications 

Web site: www.iciea.org 

Date: April 19-21, 2020. 

Venue: Thailand 

The 22nd Conference of the International 

Federation of Operational Research Societies 

Web site: www.ifors2020.kr 

Date: June 21-26, 2020. 

Venue: Coex Convention Center, South Korea. 

 

http://eusflat2019.cz/
http://www.ifors2020.kr/
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The 3rd Annual International Conference on 

Data Science and Business Analytics 

(ICDSBA 2019) 

Web site: www.icdsbaconference.com  

Date: October 11-12, 2019 

Venue: Galatasaray University, Turkey 

 

 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 آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه 

 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

 تر مهدی فلاحآقای دک 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 واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامی 

 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

 محسن واعظ قاسمی آقای دکتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 آقای دکتر علی پایان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

http://www.icdsbaconference.com/
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 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

 آقای دکتر شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 غلام ابریآقای دکتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 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

 آقای دکتر عباس قماشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 آقای دکتر سهراب کرد رستمی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامی 

 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 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
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