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همايش
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده

3133

ملی

با داده های فازی  DEAدر
کنفرانس ملی DEA

فارس

بازده به مقیاس با استفاده از مدل های تخصیص

3133

ملی
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کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

تحلیل حساسیت طبقه بندی بازده به مقیاس در

3133
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دانشگاه آزاد اسالمی
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ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و

3133

ملی

خروجی منفی در تحلیل پوششی داده ها
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

علوم و تحقیقات
فارس

تحلیل پوششی داده ها
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
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دانشگاه آزاد اسالمی
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صفحه ایده آل
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن

 Stability of return to scale andبین المللی
efficiency classifications in FDH
models
 Dynamic and network SBM modelsبین المللی

3133
3133

دانشگاه گیالن
دانشگاه گیالن

ایرانی تحقیق در عملیات
 An improvement method for ranking International conference onبین المللی
of alternatives multiple criteria
operation research and
decision analysis
optimization proceeding
Sensitivity analysis of integer DEA
ملی
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
efficiency scores
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

تحلیل حساسیت کارایی هزینه و درآمد با استفاده

ملی

3133

دانشگاه تهران

3133

دانشگاه ازاد اسالمی
واحد فیروز کوه

3133

از مساله برنامه ریزی چند هدفه در تحلیل

دانشگاه ازاد اسالمی
واحد فیروز کوه

پوششی داده
کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات
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inputs and outputs in DEA
محاسبه کارایی هزینه و بازه پایداری کارایی
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ملی
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دانشگاه ازاد اسالمی
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داده های بازه ای در تحلیل پوششی داده ها

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی

Allocating the fuzzy resources to
two-stage systems

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن
هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی

Determination of weak efficiency
frontiers in fuzzy data envelopment
analysis
بررسی کارایی نسبی شعب بانک ملت استان

داده ها

بوشهر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

داده ها
ایرانی تحقیق در عملیات

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی
داده ها
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات

مکانیابی محل دفن زباله با استفاده از

ملی
ملی
بین المللی

3131

موسسه آموزش عالی

شهریور

تنکابن

3131

موسسه آموزش عالی

شهریور

تنکابن

3131

دانشگاه تهران

اردیبهشت
ملی

 3131مرداد

واحد اردبیل
ملی

 3131مرداد

فرایند سلسه مراتبی فازی
Sensitivity Analysis of Cost
Efficient DMUs in Data
Envelopment Analysis
پیش بینی موفقیت و شکست شرکت ها با

اولین همایش حسابداری ،مدیریت و
اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

استان بوشهر

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل

بین المللی

3130

دانشگاه مازندران

اردیبهشت
بین المللی

استفاده از تحلیل پوششی داده های منفی
بررسی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک انصار

دانشگاه آزاد اسالمی

3130

دانشگاه مازندران

اردیبهشت
ملی

3130

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مالیر

اولین همايش ملی مديريت با تاکید

بررسی رابطه بین تعدیل گری مدیریت سود و

بر حمايت از کاال و خدمات ايرانی

افشاء با عملکرد مالی واقعی در شرکت های

ملی

3130

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آباده

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی

کارایی سود واحدهای تصمیم گیرنده بر اساس

داده ها

تحلیل پوششی داده های معکوس

دوازدهمین کنفرانس بین المللی
تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی و تحلیل حساسیت کارایی درآمد

ملی

3133

آموزشی احسان شیراز
بین المللی

3133

بیمارستان های استان بوشهر

دوازدهمین کنفرانس بین المللی

پیش بینی مقدار کاهش بهینه ورودی و خروجی

تحلیل پوششی داده ها

های واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از روش
تحلیل پوششی داده ها

 -5سوابق پژوهشی -مقاالت چاپ شده
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مجتمع فرهنگی
موسسه آموزش عالی
آیندگان تنکابن

بین المللی

3133

موسسه آموزش عالی
آیندگان تنکابن

تاريخ انتشار

نوع مجله

1333

علمی پژوهشی

1333

علمی پژوهشی

1333

ISI

1331

ISC

عنوان مقاله
Sensitivity and Stability
Analysis in DEA on Interval
Data by Using MOLP Methods
Data Envelopment Analysis of
Missing Data in Crisp and
Interval Cases
An improved method for
ranking alternatives in multiple
criteria decision analysis
پایداری بازه و هزینه کارایی محاسبه
ای شبکه ساختار با ها سیستم هزینه کارایی

عنوان مجله
Applied. mathematical sciences
International Journal of Mathematics
Analysis
Applied Mathematical Modelling

International scientific publications
and consulting services

ها داده پوششی درتحلیل
3133

علمی پژوهشی

تحلیل حساسیت طبقه بندی بازده به
DEA مقیاس در
Chapter entitled “Measuring
performance of dynamic and
network structures by SBM
model”
Allocating the fixed resources
and setting targets in integer
data envelopment analysis

مجله تحقیق در عملیات و کاربرد های آن
book on “Strategic Measurement and
Management Performance using
Data Envelopment Analysis: Theory
and Applications”
Journal of data envelopment analysis
and decision science
International scientific publications
and consulting services (ISPACS)
Computer and industrial engineering

1331

Chapter book

1331

ISC

1331

ISI

1332

ISI

Allocating fixed resources and
setting targets using a commonweights DEA approach
On the input/output reduction in Measurement
efficiency measurement

1332

ISC

Allocating the fuzzy resources
to two-stage systems

Journal of Soft Computing and
Applications

A Bounded Data Envelopment
Analysis Model in a Fuzzy
Environment with an
Application to Safety in the
Semiconductor Industry
Modelling Centralized
Resources Allocation and
Target Setting in Imprecise
Data Envelopment Analysis
The role of multiplier bounds in
fuzzy data envelopment

Journal of Optimization Theory and
Applications

1332

ISI

1331

ISI

1330

ISI

4

International Journal of Information
Technology & Decision Making

Annals of Operation Research

analysis
Measurement of returns-toComputers & Industrial Engineering
scale using interval data
envelopment analysis
Models
ماهنامه علمی علوم و تکنواوژی محیط زیست اولویت بندی مکان های دفن زباله با
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی ( :)FAHPمطالعه موردی شهرستان

ISI

1333

ISC

3233
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 -6سوابق پژوهشی -طرح های پژوهشی
تاريخ

عنوان طرح
تحلیل حساسیت کارایی هزینه و درآمد در تحلیل پوششی داده ها :کاربرد آن در
بیمارستان های استان بوشهر
تخصیص منابع و تنظیم اهداف در میان واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از روش
برنامه ریزی خطی چند هدفه
محاسبه بازده به مقیاس واحدهای تصمیم گیرنده با داده های بازه ای

بهار 33
بهار31
پاییز31

رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی نادقیق بر اساس تحلیل
پوششی داده ها
مکان یابی تاسیسات مضر با تحلیل پوششی داده ها :ترکیبی از فرمولبندی فاصله
محور
بررسی سیستم های شبکه ای موازی و سری در تحلیل پوششی داده ها با داده
های منفی

5

پاییز 32
زمستان 31
پاییز 30

محل اجرای طرح
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر
بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر

 -7سوابق پژوهشی -کتاب
عنوان کتاب

نوبت چاپ

ناشر

معادالت دیفرانسیل مقدماتی

3130

بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

ریاضیات پایه

3130

بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

ریاضیات عمومی 3

3133

بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

 -8رساله
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان رساله دکتری

ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بازه کارایی با ورودی و
خروجی فازی
اثر تغییر شاخص ها در تحلیل پوششی داده ها با داده های خاص
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