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ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1397
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﭘﺎ٢٥٨٨-٥٨٨X :

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﻮﯾﺮﻧﻠﻮ ،*1ﻣﺤﺴﻦ واﻋﻆﻗﺎﺳﻤﯽ ،2ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺎﻫﺮي
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) (1اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(.
) (2ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،واﺣﺪ رﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﯿﻼن ،اﯾﺮان.
) (3ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ96/03/01 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ96/10/16 :

ﭼﮑﯿﺪه:
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽدر ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ و
اوﻟﻮﯾﺖدار ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻼن ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار و  ...ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﭘﯿﭽﯿﺪه ،زﻣﺎنﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮحﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ  DSSﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﯿﺰ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ.

* .ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت:

Email: allahviranloo@yahoo.com
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 -9مقدمه
در یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری از یک طرف
مدل های مرتبط با تصمیم گیری و از طرف دیگر اطالعات
مورد نیاز در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار
می گیرند .تصمیم گیرنده به کمک رابط کاربر ،پرسش خود
را مطرح و در راستای پاسخ گویی به اطالعات مورد نیاز
در داخل مدل های مرتبط قرار گرفته و به دنبال آن تجزیه
و تحلیل های الزم صورت می پذیرد و سرانجام نتیجه
نهایی به کاربر منتقل میشود .سیستمهای پشتیبان
تصمیم گیری با توجه به ساختار خاص خود که آنها را در
ردیف فناوری های مدرن تصمیمگیری قرار داده است در
جهت حمایت از تصمیم گیران و ارائه راهحلهای مناسب
به آنها قابلیت بکارگیری در حوزههای مختلف را دارا
میباشند.
مسائل تصمیم گیری در دنیای واقع دارای طیف
گسترده ای از کامال ساخت یافته تا کامال ساخت نایافته
هستند .به گونه ای که با حرکت هر چه بیشتر به سمت
ساخت نایافتگی ناگزیر از میزان اتکای صرف بر مدلهای
موجود کاسته می شود .در حقیقت در شرایط تصمیمگیری
ساخت نایافته تجربیات موجود بر جواب بدست آمده از
مدل های ریاضی و محاسباتی تاثیری انکارناپذیر دارد .در
این شرایط با افزوده شدن بخش مدیریت پایگاه دانش یا
سیستم خبره به یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری این
سیستم عمال به یک سیستم دانشی تبدیل میشود .به
این ترتیب می توان با پیاده سازی این دانشها در قالب
یک یا چند سیستم خبره ی مرتبط از یک سو بر قابلیت
اعتماد پاسخ ارائه شده از سیستم افزود و از سوی دیگر بر
م یزان هوشمندی و قابلیت استنتاج آن اضافه کرد .این
واحد میتواند به صورت قسمتی کامال مستقل و یا به
صورت مکمل در کنار سایر اجزای یک سیستم پشتیبان
تصمیم گیری قرار گیرد .در واقع این بخش خاصیت
هوشمندی به سیستم بخشیده و در شرایط غیرساخت
یافته پشتیبانی بهتری از فرآیند تصمیمگیری به عمل
میآورد .تکنیک ها و امکانات موجود در هوش مصنوعی
از جمله سیستم های خبره و روشهای مختلف جستجو
در این بخش می توانند مورد استفاده قرار گیرند و به این
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ترتیب قابلیت هوشمندی و در نهایت استنتاج سیستم را به
میزان قابل توجهی ارتقا بخشند.
تحلیل ممیزی (تشخیصی) روشی است برای ردهبندی
مجموعهای از مشاهدات و همچنین اختصاص مشاهدات
جدید به ردههای از پیش تعیین شده با استفاده از تابعی تحت
عنوان تابع ممیزی .از این روش برای تعیین متغیرهایی که
بین دو یا چند گروه تمایز ایجاد میکنند استفاده میشود].[1
به عبارت دیگر تحلیل ممیزی درصدد است تا ترکیبهای
خطی بین متغیرهای مستقل را که قادرند به بهترین نحو
گروههای مشاهدات را از هم جدا کنند ،شناسایی کند .نظریه
آغازین مربوط به تحلیل ممیزی به سال  1631و آثار آماردان
انگلیسی کارل پیرسون در زمینه فواصل گروهها و یا ضرایب
تشابه نژادی برمیگردد .اما به طور خاص ،این روش اولین
با توسط فیشر در سال  1639ابداع شد و بر پایه روششناسی
مورد استفاده در رگرسیون خطی چند متغیره جهت حل
معادالت خطی توسعه یافت .از این رو میتوان گفت که
تحلیل ممیزی شبیه رگرسیون خطی چندمتغیره است ،با این
تفاوت که در رگرسیون خطی ،متغیر وابسته در سطح
فاصلهای یا نسبی است ،اما در تحلیل ممیزی مقیاس متغیر
وابسته اسمی دو یا چند وجهی است .از لحاظ محاسباتی نیز
تحلیل ممیزی بسیار شبیه آنالیز واریانس یکطرفه میباشد.
به عنوان مثال فرض کنید بخواهیم اندازه قد یک نمونه
01تایی از مردان و یک نمونه 01تایی از زنان که بصورت
تصادفی انتخاب شدهاند را اندازهگیری کنیم .مردها بطور
متوسط بلندتر از زنها هستند و این تفاوت میتواند بصورت
اختالف در میانگین قد آنها و از طریق جداول آنالیز واریانس
منعکس شود .بنابراین متغیر قد امکان تمایز بین زنان و
مردان را میسر میکند .پس اگر شخصی بلند قد است،
احتماالً باید مرد و اگر شخصی کوتاه قد است احتماالً باید
زن باشد .این نحوه دستهبندی بوسیله تابع ممیزی که
براساس یکسری ضوابط طرحریزی میگردد ،انجام
میپذیرد .این تابع از طریق یک نمونه اولیه که به آن نمونه
آموزشی میگویند ،ساخته میشود .پس از آن تابع قادر است
براساس آنچه آموزش دیده مشاهدات جدید را به بهینهترین
شکل ممکن به طبقه حقیقی خود اختصاص دهد .تحلیل
ممیزی ،مربوط به یافتن قاعده ای برای تمیز دادن دو یا

طراحی سیستم پشتیبانی تصمیمگیری جهت پیشبینی موفقیت مراکز تحقیقاتی با کمک تحلیل ممیز در تحلیل پوششی دادهها

چند جامعه چند متغیره از یکدیگر میباشد .مهمترین کاربرد
تحلیل ممیزی ردهبندی است .تصمیمگیری راجع به این که
یک مشاهده  Pمتغیره متعلق به کدام یک از دو جامعه یا
چند جامعه رقیب است.

برای تشخیص کارا بودن یا نبودن یک واحد تصمیمگیرنده
مانند  DMUPمدلهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به
مدل  CCRماهیت ورودی اشاره میشود.
m
 s

min Z      sr  si 
i 1
 r 1

s.t

 -2مقدمهای بر تحلیل پوششي دادهها و تحلیل
ممیز
فرض

 si   xip , i  1,, m

)(1

کنید

n

واحد

تقسیمگیرنده

بهصورت

 sr  yrp , r  1,, s

   | j  1,, n موجود است که در آن
xj

 

 X j   x ij ,x mj بردار ورودی و بردار خروجی
DMUj

میباشد

، y j  x j  0, x j  0 , 0, y j  0
ساختن مجموعه امکان تولید اصول ذیل را میپذیریم.
الف) شمول مشاهدات
ب) تحدب
ج) بازده به مقیاس ثابت
د) امکانپذیری
ه) کمینه درونیابی

و
برای

به کمک اصول فوق مجموعه منحصر به فردی به صورت
ذیل بوجود میآید.
n
n


 | x   j x j & y   j y j &   0
i 1
i 1



 x
T c  
 y

j ij

n

rj

 y
j

j  1,, n

j  0 ,

i  1,, m

si  0 ,

r  1,, s


r

s 0,

که در آن  یک عدد بسیار کوچک مثبت غیر از ارشمیدسی
است.
مدل ( )9همواره شدنی است و مقدار بهینه تابع هدف آن
متناهی است.

در مساله( )1اگر   *  1و  s  *  0و S  *  0

در این صورت ( DMUPواحد تحت ارزیابی) کارا است و در
غیر این صورت ناکارا خواهد بود].[2
مقدار * θکارایی  DMUPخواهد بود .اگر واحدی ناکارا باشد
مختصات نقطه الگو و میزان بهبود در هر یک از ورودیها و
خروجیها از رابطه ذیل به دست میآید.
 n * 
λjx j 
*
*
=  نقطه الگو
j1
   θ x p  s 

*
 n *   yp  s 

 λ j y j  
 j1


)(2

تعريف  DMUP :9بهتر از  DMUkاست اگر و فقط اگر
)(3

*x p   * x p  s *   1   * x p  s 

بهبود ورودیها
)(4

تعريف  DMUP :2کارا است اگر و فقط اگر در مجموعه
امکان تولید نقطهای بهتر از آن یافت نشود.
میزان بهبود در ورودیها و خروجیها به عبارت دیگر میزان
کاهش ورودیها و افزایش در خروجیها از روابط ذیل به
دست میآید.

 x
j 1

براساس این مجموعه تعاریف ذیل را خواهیم داشت:

 x p     yk 

 

 yp    yk 

n

j 1

 xi 
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* s 

p

 y

*

s

p

y

=میزان

=میزان
بهبود

خروجیها
تحلیل پوشش دادهها به دنبال تفکیک واحدهای
تصمیمگیرنده به دو دسته کارا و ناکارا است .این عمل با
ساختن ابرصفحههایی به نام ابرصفحههای کارا انجام
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میپذیرد و با حل مدل مضربی که دو آل مدل( )1میباشد
به صورت ذیل صورت میپذیرد].[3
s

rp

u y

Max

r

r 1

s.t
)(5

 0,

j  1,, n

m

i ij

m

v x

i ip

u r , vi   ,

r  1,, s ,
*

از حل مدل( )0و بردار بهینه  Uو  Vابر صفحه تکیه
کننده بر نقطه تصویر( )2بهصورت ذیل به دست میآید.

 x 

)h    | u* y  v* x  0 (6
 y 

با یافتن تمام ابرصفحههای سازای  Tcمرز کارایی
بهصورت قطعهای خطی که از تمام  Hیافته شده از حل
مدل( )0ساخته میشود .هر واحدی که روی این رویههای
کارا قرار داشته باشد کارا ،در غیر این صورت ناکارا خواهد
بود[5] .
حال فرض کنید  nمشاهده به صورت

z | z   j ,, j  , j  1,, n
kj

j

z j G 2 ,  Z j  d

r 1

1

ij

z j G1 , , Z j  d

r

i 1

i  1,, m

کرد و پس از هدف یافتن بردار نرمال  aو اسکالر  dاست
به طوریکه

s

i 1

*

فرض کنید ابرصفحه } H  {z |  z  d
ابرصفحهای باشد که دو مجموعه  G1و  G2را جدا خواهد

u y  r x
rj

j

موجود است که  Zijنشان دهنده معیار iام برای مشاهده یا
انتخاب jام است .همچنین فرض کنید تمام مشاهدات به دو
دسته  G1و  G2تقسیم شدهاند .با توجه به فعالیت انجام شده
در گذشته برای این مشاهدات تقسیمبندی انجام میشود .به
عنوان مثال  G1مشاهداتی هستند که عملکرد خوب
داشتهاند و  G2مشاهداتی را شامل میشود که عملکرد آنها
خوب نبوده است .هدف یافتنی معیاری است که بتوان از این
مشاهدات استفاده نمود برای پیشبینی یک مشاهده جدید
به نام  ، Zکه تعیین شود به کدام یک از دو گروه تعلق
دارد .برای این منظور از تکنیک تحلیل ممیز برای یافتن تابع
اجرا کننده این دو مجموعه استفاده میشود].[4
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از آنجایی که ممکن است چنین ابرصفحهای یافت نشود.
لذا سعی میشود ابرصفحه طوری پیدا شود که خطا مینیمم
شود .لذا مساله برنامهریزی خطی ذیل برای یافتن
ابرصفحه طراحی میشود]. [7
j

 p  n

Min

j

jG2

jG1

S .t
)(8

, j  G1

 Z j  nj  pj  d  

, j  G2

 Z j  nj  pj  d
1  1
j  G1  G2

n j . p j  0,

N 0 , P0

فرض کنید   * ,d * جواب بهینی مدل( )0باشد ،در
این صورت برای تشخیص این که مشاهده جدید  Zبه
کدام مجموعه تعلق دارد از الگوریتم ذیل استفاده میشود.

گام   *, d * :9را از مدل( )0محاسبه نمائید.
گام  :2مقدار   * Zرا محاسبه نمائید.

گام  :3اگر * d * Z  dآنگاه  Z  G1در غیر این

صورت یعنی اگر * d * Z  dآنگاه z  G 2
 -3مدلسازی برای پیشبیني موفقیت يا
عدمموفقیت مرکز پژوهشي
فرض کنید  nمرکز پژوهشی در حال حاضر در یک سازمان
وجود دارد .شاخصهای موثر بر عملکرد یک مرکز پژوهشی
را بهصورت ذیل در نظر بگیرید.

طراحی سیستم پشتیبانی تصمیمگیری جهت پیشبینی موفقیت مراکز تحقیقاتی با کمک تحلیل ممیز در تحلیل پوششی دادهها
رديف

شاخصهای ارزيابي

9

تعداد کل اعضای هیئت علمي

2

تعداد کل دانشجويان

3

نسبت هیات علمياستاديار به باال به کل هیات علمي

4

سابقه مرکز تحقیقاتي ديگر (دارد/ندارد)

5

نزديکترين مرکز تحقیقاتي مشابه (مسافت)

6

پتانسیل منطقه برای ايجاد مرکز

7

درجه علمياعضای هیئت علميمرکز

8

رشته تخصصي اعضای هیئت علميمرکز

1

تعداد مقاالت معتبر اعضای هیئت علميمرکز

91

توانايي گروه فرعي

99

اهداف

92

برنامههای کالن

93

برنامههای کوتاه مدت

94

نحوه تامین بودجه

95

نیازهای مرکز

96

فضای مورد نیاز مرکز

97

تعداد دانشکده واحد

98

تعداد رشته واحد

91

طرح توجیهي مرکز

21

دوره زماني مورد نظر جهت خوداتکايي

هر یک از شاخصهای ارزیابی و انتخاب دارای یک شرح
اطالعات از قبیل شاخص محاسباتی ،شاخص امتیازی،
شاخص نمایشی که برای هر کدام از آنها شرح اطالعات آنها

126

و روش محاسبه و همچنین اطالعات الزم برای مقایسه با
استاندارد آن شاخص مشخص شده است.
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نام شاخص

شرح اطالعات

1

تعداد کل اعضای هیات
علمی
(تمام وقت و نیمه وقت)

 a1دکتری

2

نسبت هیات علمیاستادیار
به باال به کل هیات علمی

3

تعداد کل دانشجو

4

سابقه مرکز تحقیقاتی دیگر

روش محاسبه

a1+0.6a2

131
استاندارد

A1/8+A2/15+(A3+A4)/27

 a2مربی
-

-

0.8

 a4کاردانی
 a3کارشناسی

a2

کارشناسی

1/2a4+a3+2a2+4a1

60,000

ارشد
 a1دکتری
 a1دارد (فعال)

a2

دارد

(غیرفعال)

a1-1/2a2+0a3

10

 a3ندارد
0

نزدیکترین مرکز مشابه
(مسافت)

فاصله

 211کیلومتر به باال 11
و زیر  211برابر a*10/200

10

9

پتانسیل منطقه

توسط کاربر

][1,10

10

7

درجه علمی هیات علمی
مرکز

0

رشته تخصصی هیات علمی
مرکز

6

تعداد مقاالت هیات علمی
مرکز

11

توانایی گروه فرعی

 a1استاد
 a2دانشیار

10a1+8a2+5a3+2a4

100

 a3استادیار
 a4مربی
 a1مرتبط
 a2نیمهمرتبط

10a1+6a2+a3

100

 a3غیرمرتبط

ISI

a1

a2
علمیپژوهشی

10a1+6a2+2a3

3600

a3علمیترویجی
متن

][1,10

10

طراحی سیستم پشتیبانی تصمیمگیری جهت پیشبینی موفقیت مراکز تحقیقاتی با کمک تحلیل ممیز در تحلیل پوششی دادهها
11

اهداف

متن

][1,10

10

12

برنامه های کالن

متن

][1,10

10

13

برنامههای کوتاهمدت

متن

][1,10

10

14

نحوه تامین بودجه

 %a1عقد قرارداد
 %a2صندوق
رفاه
 %a3شهریه
دانشگاه

200+2a1-2a2-2a3

400

10

نیازهای مرکز (هزینهای)

متن

][1,10

10

19

فضا

مساحت

مترمربع

50

17

تعداد دانشکده های مصوب
واحد

-

اگر بزرگتر از 11باشد  11امتیاز
وگرنه تعداد دانشکده

10

10

تعداد رشتههای مصوب
واحد

16

طرح توجیهی مرکز

21

دوره زمانی مورد نظر جهت
خوداتکایی
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 a1کاردانی
 a2کارشناسی
 a3کارشناسی
ارشد

اگر بزرگتر از  1111باشد 11
امتیاز وگرنه

(1/2a4+a3+
2a2+4a1)*10/1000

10

 a4دکتری
آموزشی
علمیو تحقیقاتی

a1+2a2+2a3

300

تجاریسازی
کوچک

 0سال

متوسط

 4سال

بزرگ

تعداد سال

 4سال

بسیار بزرگ

 3سال

جامع

 2سال

برای ارزیابی نهادهای پژوهشی یکسری محدودیتهای و
تویی (ردکننده) در نظر گرفته شده است که در صورتی که
واحدها نتوانند حداقل امتیازات الزم برای شرکت در ارزیابی

کسب کنند ،یعنی در شاخص و تو کننده رد شود ،دیگر در
ارزیابی شرکت داده نمیشوند .در ذیل شاخصهای و تو
کننده و اندازه آنها آورده شده است:

132
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شاخص ردکننده

نوع اعالم

در صورت داشتن مرکز تحقیقاتی مشابه در واحد

رد

در صورت داشتن مرکز تحقیقاتی مشابه در استان

اخطار

در صورت داشتن مرکز تحقیقاتی مشابه در منطقه

اخطار

در صورت داشتن مرکز تحقیقاتی مشابه در کشور

اخطار

نام شاخص
درجه واحد

امتیاز تعداد اعضای هیات
علمی واحد

امتیاز تعداد کل دانشجو واحد

پتانسیل واحد

درجه علمیهیات علمیم رکز

کوچک

کمتر از 31

کمتر از 1111

2

کمتر از 01

متوسط

کمتر از 61

کمتر از 3111

3

کمتر از 00

بزرگ

کمتر از 101

کمتر از 9111

3

کمتر از 00

بسیار بزرگ

کمتر از 241

کمتر از 0111

4

کمتر از 91

جامع

کمتر از 311

کمتر از 11111

0

کمتر از 90
نام شاخص

درجه
رشته تخصصی هیات
علمیمرکز

تعداد مقاالت هیات علمی
مرکز

شاخص  10تا 21

تامین بودجه

کوچک

کمتر از 01

کمتر از 311

کمتر از 2

کمتر از 201

متوسط

کمتر از 00

کمتر از 411

کمتر از 3

کمتر از 291

بزرگ

کمتر از 00

کمتر از 011

کمتر از 3

کمتر از 291

بسیار بزرگ

کمتر از 91

کمتر از 711

کمتر از 4

کمتر از 271

جامع

کمتر از 90

کمتر از 1111

کمتر از 0

کمتر از 201
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درجه
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حداقل امتیاز مجاز
رشته تخصصی هیات علمی مرکز

کوچک

کمتر از %01

متوسط

کمتر از %00

بزرگ

کمتر از %91

بسیار بزرگ

کمتر از %71

جامع

کمتر از %70

فرض کنید از مجموعه مراکز تحقیقاتی موجود در سازمان
 G1مجموعه مراکز تحقیقاتی باشند که موفق بودهاند و
توانستهاند پس از طی سالهایی به طور خودکفایی برسند
و سوددهی داشته باشند و  G2مجموعه مراکز تحقیقاتی
هستند که پس از شروع به کار نتوانستهاند ادامه دهند و
شکست خوردهاند .بنابراین تقسیمبندی بهصورت ذیل در
نظر گرفته شد.
| G1=}Zj
{مرکز تحقیقاتی  Zjموفق بودهاند
| G2=}Zj
{مرکز تحقیقاتی  Zjشکست خوردهاند
در این صورت برای افزایش دقت پیشبینی در این پژوسه
دو ابرصفحه برای جداسازی دو مجموعه  G1و  G2در نظر
خواهیم گرفت .دو ابرصفحه  H1و  H2با شرایط ذیل
مدنظر خواهد بود.

H 1  Z | 1Z  d 1

H 2  Z |  2 Z  d 2 
به طوریکه

n   p
j

j



j G 1

j G 2

j

n

j G 2



j

P

Min

j G 1

S .t
,

1 Z j  n j  p j  d 1  

, j G 2

1 Z j  n j  p j  d 1

j G1

, j G1
, j G 2

 2 Z j  n j  p j  d 2
 2 Z j  n j  p j  d 2  
k

 1  2u

1i

 1  2v

2i


i 1
k


i 1

n j . p j  0 , j G1  G 2
n j . p j  0 , j G1  G 2
n   0, p   0

n  0 , p  0,

که در آن  یک عدد مثبت بسیار کوچک است.
فرض کنید , d 1* ,  2* , d 2* 



*
1

جواب بهینهی

, 1Z  d 1

 Z j  Z1

, 1 Z  d 1

 Z j  Z2

, 2Z  d 2

 Z j  Z1

H 1  Z | 1* Z  d 1*

, 2Z  d 2

 Z j  Z2

H 2  Z |  2* Z  d 2*

با توجه به نوع قرار گرفتن دو مجموعه  G1و  G2در فضای
* Rممکن است دو ابرصفحه  H1و  H2با شرایط()11
یافت نشود ،در این صورت به دنبال ابرصفحههایی هستیم
که خطاهای موجود مینیمم گردد .لذا مدل بهینهسازی ذیل
را خواهیم داشت.

در این صورت الگوریتم برای تعیین پیشبینی عضویت
جدید ̅𝑍 (مرکز تحقیقاتی جدید) در یکی از دو گروه موفق
( )G1یا ناموفق ( )G2به صورت ذیل خواهد بود.
گام :9بردار ̅𝑍 را بگیر

مساله( )12باشد ،در این صورت دو ابرصفحه با مشخصات
ذیل به دست میآیند.
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گام  :2جواب بهینهی مدل( )12به صورت
 1* , d 1* ,  2* , d 2* را محاسبه کنید.

گام  :3ابرصفحههای  H1و  H2را به کمک روابط()13
بنویسید.
گام  :4شرایط و تویی شاخصهای  Zijرا چک کنید.
گام  :5اگر *  2*Z  d 2 , 1*Z  d1آنگاه
 Z G1و تمام.
گام  :6اگر

  Z  d ,  Z  dآنگاه


1

*
1


2

*
2

 Z G 2و تمام.
 -4نتیجهگیری
مراکز تحقیقاتی نقش مهمیدر اجرایی کردن علوم در جامعه
و صنعت دارند به همین دلیل ایجاد مراکز تحقیقاتی هدفدار
و قوی از ضرورتهای جامعه دانشگاهی میباشد از طرفی
تعدد زیاد آنها نیز منجر به عدمکارایی آنها خواهد گردید .در
این پژوهش از تکنیک تحلیل ممیز و تحلیل پوششی دادهها
برای پیشبینی موفقیت یا عدمموفقیت آنها استفاده گردیده
است تا بتوان به مراکز پژوهشی متقاضی تاسیس برای
تصمیمگیری اطالعات کامل و جامعی ارائه گردد تا با توجه
شرایط آنها امکان موفقیت آنها چقدر میباشد .در این تحقیق
به واحدهایی که احتمال عدمموفقیت آنها وجود دارد کمک
میگردد تا با افزایش یا کاهش میزان شاخصهای تاثیرگذار
احتمال موفقیت خود را باال برده و یا از تاسیس مرکز منصرف
شوند.
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