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 پوستر مطالعه موردی-گذاری مشترکصندوقهای سرمایه 

 فاطمه سادات سید اسمعیلي

 فرهاد حسین زاده لطفي

 محسن رستمي مال خلیفه

ارائه مدل استوار تحلیل پوششي داده های بازه ای به منظور اندازه گیری 

رایط عدم قطعیتکارایي در ش  

 

 سخنراني

 فرزانه محمدی

 شادی شاهوردیاني

 الهه خمسه

وششي یل پارزیابي عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکرد کنترل وزن در تحل

 سخنراني بانک قوامین در استان تهران( 1داده ها )مطالعه موردی: شعب درجه 

 فرشته روزبه

 مهناز احدزاده نمین
 سخنراني مرز دو الیه    MPSSمدل ابر کارایي جهت یافتن 

 فرهاد حسین زاده لطفي

 رضا توکلي مقدم

 سید اسماعیل نجفي

 نوید ترابي

ارایه مدل جمعي در تحلیل پوششي داده های شبکه ای و دومرحله ای 

 سخنراني درشرایط عدم قطعیت

 فرهاد حسین زاده لطفي

 محمد جعفری امیربندی

ضعیف و قوی خروجي های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششي داده دسترسي 

 داده های بازه ای ها در حضور
 سخنراني

 فریبا عثماني

 مجتبي غیاثي

ره  طي دو اقتصادی ایران یهابخشرسي کارایي انرژی و کارایي زیست محیطي بر

1375-1394 
 سخنراني

 قاسم توحیدی

 مسعود صانعي

 زهره السادات حائری

 یزیتعدیل یافته برای تخمین اهمیت توابع هدف در مساله برنامه ر DEAمدل 

 چند  هدفي و کاربرد آن در اقتصاد کشاورزی
 سخنراني

 کاوه خلیلي دامغاني
ده از با استفا  P.S.Pارزیابي و تحلیل حساسیت نمایندگان استاني شرکت های  

 شاخص مالم کوئیست در حضور شاخصهای نامطلوب

 سخنراني

 با

 اصالحات

 کاوه خلیلي دامغاني

 سارا شراهي

 آرزو گازری نیشابوری

 حسین دیده خاني

ی با در نظر گرفتن چند دوره ا یداده ها يپوشش لیمدل تحل کیارائه 

 دیتول يمصرف یانرژ یيکارا يابی)مورد مطالعه: ارز الگوهای تخصیص منابع

(رانیپنبه در کشور ا  

 

 سخنراني

 کورش رنجبر نامیوندی

 هادی شکوهي

 

ملکرد سه عرتبه بندی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه و مقای

یفي کتحلیل پوششي داده ها با یکدیگر به منظور  باال بردن سطح  آنها توسط

 دانشگاه

 سخنراني

با 

 اصالحات

 سخنراني سکیر اریبا معی قو یمرز کارا یها روسهم ریسبد سهام با تصو یسازنهیبه کیخسرو یاکیده



 زاده يقلمحمدحسن 

 صفیه منتظری

 نیانگیقدر مطلق انحرافات از م نیانگیم

 کیخسرو یاکیده

 محمود مرادی

 بهزاد ولي پورعتیقي

 سخنراني بهبود روش رتبه بندی جهاني سهولت کسب وکار

 لیال حقیقي

 جواد گرامي

 یهارهیزنج در تقاضا بینيپیش یهامدل از شالقي با استفاده ی اثرریگاندازه

 پوستر شرکت برزویه عسلویه(: موردی مطالعه)تأمین 

 موذني اللی

 اهرنجاني زادهزینال اللی
 سخنراني NSBM ای با مدلتجزیه کارایي در سیستم های تولید دو مرحله

 مائده شمس الدیني

 نازیال آقایي

 های  نامطلوب ارزیابي سیستم های رایانش ابری با خروجي

 
 سخنراني

 آزادمائده غالم

 ساناز سرابیان نژاد

 لیلبهینه سازی سنتز پلیمرهای حافظه شکلي در علم پزشکي با رویکرد تح

 سخنراني هاپوششي داده

 مجید مجاهد

 مقدمفهیمه قدوسي

 مجید بهنود

 بندیمعیاره وکارایي متقاطع جهت اولویتگیری چندمدل ترکیبي تصمیم

 خابراتم)مطالعه موردی:  رویکرد روابط متقابل معیارهاکارگزاران روستایي با 

 منطقه خراسان شمالي(

 سخنراني

 محبوبه جغتایي

 فرهاد حسین زاده لطفي

 ده ازبندی میزان توسعه یافتگي مناطق روستایي شهرستان ساری با استفارتبه

 هاروش تحلیل پوششي داده
 سخنراني

 محبوبه الری کمان

 علیرضا حاجي حسیني

 پایان علي

ا هاده الگویابي مشترک ورتبه بندی  واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششي د

 با اعداد فازی

 سخنراني

 با

 صالحاتا

 محدثه رییسي

 مهناز احدزاده نمین

 اکبر افتخاری علي ابادی

ذاری در ارزیابي صندوق های سرمایه گ DEAمقایسه روش نسبت شارپ و ترینر و 

 قابل معامله در بورس

 سخنراني

 با

 تاصالحا

 محسن واعظ قاسمي

 زهره مقدس

 حمید عسکری

 فلورا ولي زاده پلنگ سرایي

 وریتم های فراابتکاری در تحلیل پوششي داده هاگمروری بر ال

 
 سخنراني

 محمد خدابخشي

 زهرا چراغعلي

های ریزی ریاضي برای تعیین تولید بیشتر بخشگیری از مدل برنامهبهره

 سخنراني ایرانمختلف اقتصاد 

 محمد خدامرادی

 محمد حسن بهزادی

 محسن رستمي مال خلیفه

ی در حضور داده ها FDHارزیابي واحدهای تصمیم گیری با استفاده از روش 

 تصادفي

 سخنراني

 با

 اصالحات

 محمد ضمیریان

 حمیده واحدی

 مجموع با SDEA-R-Iها با استفاده از روش محاسبه  کارایي سازمان

 سخنراني مشترکهای وزن



 محمد علي غني پور

 متین رضا کاظمي
 سخنراني وزني هایمحدودیت با DEA هایمدل در بهینه هایوزن

 محمد علي نسیمي

 مرتضي شفیعي

ستفاده ا با فراسانشرکت در  تیم ها کارایيمدل ریاضي برای اندازه گیری طراحي 

 EFQM رویکرد از
 پوستر

 محمد فالح

لطفيفرهاد حسین زاده   
 سخنراني کارایي و اثربخشي در شرکت های پتروشیمي به کمک تحلیل پوششي داده ها

 سخنراني DEA-Rو  DEAرابطه بین مدلهای شبکه دو مرحله ای  محمدرضا مظفری

 محمدرضا مظفری

 سمیه طباطبایي
 سخنراني رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با داده های نسبتي

 محمدفالح

 اسماعیل نجفي

 نحوه  هدف گذاری شاخصهای کارت امتیازی متوازن در یک مدل تلفیقي 
DEA-BSC سخنراني 

 مرتضي ابراهیمي

 مهناز میربلوکي
 سخنراني DEA-Rهای غیر شعاعي محاسبه کارایي در مدل

 مرتضي شفیعي

 مهدی قادری

 هیلدا صالح

های  واحدهای سیستم در الگویابي سازی پویایيتحلیل پوششي داده ها و شبیه

 تصمیم گیرنده
 سخنراني

 مریم جمشیدی ناییني

 محسن رستمي مال خلیفه

 فرهاد حسین زاده لطفي

و جایگزیني اپسیلون بي نهایت کوچک   DEAحل یک مرحله ای مدل ترکیبي

 غیرارشمیدسي با یک مقدار کوچک متناهي
 سخنراني

 مریم جوالئي

 مهناز میربلوکي
 سخنراني یفاز یهاداده يپوشش لیدر تحل ریپذعوامل انعطاف تیماه نییتع

 مریم خدادادی

 عباسعلي نورا

 فرانک حسین زاده سلجوقي

اساس ربورترین اندازه مقیاس گیری با بهرهو واحدهای تصمیمسازمانها تعیین 

 و ورودی معین سطح تقاضا
 سخنراني

 سخنراني داده ها يپوشش لیمحدب در تحل ریغ یبرخورد با مرزها يچگونگ مریم کافي بوساری

 فازییکردارزیابي عملکردسیستمها با استفاده از تحلیل پوششي داده ها با رو مریم یعقوبي
 سخنراني

 با

 اصالحات

 معصومه یزدان پناه مریکي
شعب بانک ملت استان خوزستان با استفاده از روش  يفن یيکارا يابیارز

(داده ها يپوشش لیتحل)   DEA پوستر 

 گلوگاهي  محمودجانلو معظمه

 محسن رستمي مال خلیفه

 یا بازه یمتقاطع با وجود داده ها یيبهبود کارا

 
 سخنراني

 منیر جاور

 محمد فالح
يمت کارکنان در شرکت های پتروشیمکارایي ، اثربخشي و بهره وری سال  سخنراني 



 مهدی کریمي موحد

 مهناز احدزاده نمین

 شادی شاهوردیاني

 داود حبیبي

ا ب  DEAاز  ارزیابي عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری بورسي با استفاده

 سخنراني منطق فازی

 بختیاری مهسا

 خلیفه مال رستمي محسن

 د بارائه الگویي جهت تخصیص مجدد منابع در ساختار شعبه های بانک پاسارگا

 تاکید بر کارایي و بهره وری
 سخنراني

 مهناز احدزاده نمین
ای خروجي با استفاده از سطوح کارایي در تحلیل پوششي داده هتخمین سطوح 

 معکوس
 سخنراني

 مهناز پاک نژاد

 عباس قماشي

 فرهاد حسین زاده لطفي

 سخنراني تحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششي داده ها

 مینا رحیمي

 مهرزاد نوابخش

 ها مدل تحلیل پوششي دادهارزیابي عملکرد فعالیتهای نفتي با استفاده از 

 
 سخنراني

 ناصر امان

 علي ابراهیم نژاد

ضور آل در حآل و آنتي ایدهارزیابي کارایي براساس واحدهای تصمیم گیرنده ایده

 های فازیهای نامطلوب با دادهخروجي
 سخنراني

 نسترن متین نجاتي

 محسن رستمي مال خلیفه

 راضیه مهرجو

 رضا کارگر

 در تحلیل پوششي داده ها به کمک الگوریتم ژنتیک یافتن واحد کارامد

 
 سخنراني

 نسرین ابراهیم خاني قاضي

 فرهاد حسین زاده لطفي

 محسن رستمي مال خلیفه

 غالمرضا جهانشاهلو

 مهناز احدزاده نمین

 DEA نشدني بودن مدل ابرکارایي در شبکه دو مرحله ای بهبود

 
 سخنراني

 نوید ترابي

 رضا توکلي مقدم

 اسماعیل نجفيسید 

 فرهاد حسین زاده لطفي

شي شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوشیک مدل فازی ارایه 

 ها داده

 

 سخنراني

 نوید ترابي

 رضا توکلي مقدم

 سید اسماعیل نجفي

 فرهاد حسین زاده لطفي

لیل کاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلي در مدل دو مرحله ای از تح

 های شبکه ایپوششي داده 

 

 سخنراني

 هادی باقرزاده ولمي

 پریسا ظهیری

 الویت دار ی شبکههاداده يپوشش لیدر تحل يمشارکت یيکارا

 
 سخنراني

 هادی باقرزاده ولمي

 مهرداد سلمانیها

 ه ازارزیابي محصوال تولیدی شرکت مهندسي موادکاران)گروه مپنا( با استفاد

 تکنیک تحلیل پوششي داده ها
 سخنراني



 الهام حسین زاده

 آیلین پاکزاد

 مهشید خادمي

 جواد حسین زاده

 ستانهای عامل در طرح بهسازی مسکن روستایي اارزیابي کارایي نسبي بانک

 هاخراسان شمالي با استفاده از مدل تحلیل پوششي داده

 

 سخنراني

 الهام کوچکي تاجاني

 فرهاد حسین زاده لطفي

و  رودیه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با وکارایي متقاطع و کاربرد آن در رتب

 )مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصوالت لبني( خروجي های فازی
 سخنراني

 وحید اسرمي

 مسعود صانعي

 قاسم توحیدی

 محمد مقدس

 سخنراني ها DMUکاربرد تحلیل پوششي داده های معکوس در رتبه بندی 

 وحید روح العلم

 هادی شیرویه زاد

 

ا ب انقباضي  پروژه در شرایط سیاست انتخاب، رتبه بندی و تشکیل سبد بهینه

والد در پروژه های توسعه شرکت ف روش ترکیبي دیمتل و تحلیل پوششي داده ها

 مبارکه

 سخنراني

 با

 اصالحات

 وحیدمحمدی

 منصوره کاظمي منش

شرکت ارتباطات  (B2Bهای رضایت مشتریان سازماني )بندی شاخصهرتبه

 سخنراني نتمبین

 


