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ش کارايي صنعت متوازن و تحليل پوششي داده ها به منظور سنج ارائه مدلي ترکيبي از رويکرد کارت امتياز: يفارس

 بانکداری)مورد مطالعه(

  :يسيانگل

  4 يعمل                3 يکاربرد                 2 ينظر                 1 يادي:  بنيقاتينوع کار تحق -ب

 6نامه: انيتعداد واحد پا -پ

 ق(:يق )مساله تحقيتحق يپرسش اصل -ت

مع و يکپارچه به منظور سنجش کارايي در صنعت بانکداري ايران مي باشد و به اين اين تحقيق به دنبال يافتن يک روش کارآمد،جا

و در  شاخص هاي مناسب براي ارزيابي عملکرد بانکها با استتفاده از رويکترد امتيتازي متتوازن کدامنتد     منظور مي خواهد دريابد که 

 نهايت کارايي را محاسبه کند.

  

 

مربوط به  یرهايمجهول و مبهم و متغ یهاان جنبهيق مساله، بيدق ياله، معرفح ابعاد، حدود مسيان مساله )تشريب -5

 :ق(يق، منظور تحقيتحق یهاپرسش

 هاي چالش بدون شناسايي و اهداف به دستيابي و پيشرفت ميزان از کسب آگاهي و بررسي بدون ور بهره سازمان يک ايجاد

 نياز جدي بهبود به که شناسايي مواردي و شده تدوين سياست ياجرا ميزان از و اطالع خور باز کسب و سازمان روي پيش

 (54: 1387شد.)نجفي، نخواهد ميسر دارند،

 در را ها آن و کنند مي آوري جمع گوناگون منابع از را دارايي ها که هستند مالي نهاد ها نيز به عنوان يک سازمان و بانک

 .رند و لذا اين سازمان نيز نياز به کسب آگاهي در مورد عملکردش دارددا نياز نقدينگي به که ميدهند قرار هايي بخش اختيار

 تقاضا مالي، بازارهاي به هاي خصوصي بانک ورود موازات به .شوند مي محسوب کشور هر حياتي شريان ها بانک اين رو از

 سهم افزايش جهت در کديگري از سبقت گوي ربودن براي ها بانک .است چشمگير يافته افزايش نيز بانکي خدمات انواع براي

 عملکرد ارزيابي ميان اين در مشتريان هستند، جذب در عملکرد بهبود هاي روش انواع از استفاده دنبال به سودآوري بازار و

 شده تبديل ها بانک مديران فعاليت هاي ترين مهم از به يکي و است برخوردار خاصي اهميت از ها بانک

 (142: 1389)مؤتمني،.است

 بر را بانکها سالهاي اخير در بانکي غير اعتباري و مالي موسسات افزون روز رشد و شدن جهاني از ناشي فشارهاي و اتتهديد

 با مقايسه خود در وضعيت زمينه در پژوهشي فعاليتهاي انجام و تحقيقات مراکز با ايجاد بازار در رقابت و بقاء براي داشته آن

 بسيار کارساز و منطقي حل راه راستا اين در .نمايند اقدام خارجي و داخلي بازار در خود عملکرد بهبود به نسبت بانکها ساير

زدن  محک و عملکرد ارزيابي با مرتبط هاي فرايند انجام نمايد. مشخص کلي عملکرد نظر از را بانکها وضعيت ميتواند

 بهبود را خود موجود وضعيت خود قوت و ضعف نقاط شناسايي ضمن بتوانند آنها طريق اين به تا ، بازار در خود وضعيت



 

 

 (45: 1390کرد،)دهند.

 مختلف ابعاد اساسي در تفاوتهاي از سنتي نگرش با مقايسه در نوين براساس نگرش کارکنان و ها دستگاه ارزيابي بر مديريت

 بخشي اثر و نهايتاً دکارکر سطح ارتقاء رضايت؛ نوين؛بهبود ديدگاه بر ارزيابي مبتني نظام وجود پيامد . است برخوردار

 عملکرد بهبود و توسعه رشد راستاي در ارزيابي انجام با مرتبط اساسي اهداف صورتي که در .بود خواهد سازمان هاي فعاليت

 . باشد نداشته جايگاهي آن در گيري مچ و قضاوت و پديده بوده افراد و سازمان هاي فعاليت و

برآيند  .نمايند مي تالش آن هاي مکانيزم بهبود براي طور مستمر به و دام مي کننداق ارزيابي نظام استقرار به خود سازمانها

 و سريعتر تحقق نهايتاً و عملکرد توسعه رشد؛ ماالً نگرشي پيامد وجود که زمانهاست سا در ارزيابي خود ايجاد ها تالش اين

 (Kaplan&  Norton  1996,مي باشد.)  سازماني اهداف بهتر

ل آنکه بسياري از داده هاي جمع آوري شده در اين تحقيق کيفي مي باشند و قطعي نيستند لذا ضرورت دارد از طرفي به دلي

 کيفي ،به روش کارت امتياز متوازن  عملکرد ارزيابي هاي شاخص اکثرفازي استفاده شود .از آنجا که DEAکه از روش 

 DEA روش از استفاده با .ندارد وجود الزم قطعيتي نهاآ مورد در بنابراين اند، شده کمي نظرخواهي طريق از که هستند

Fuzzy کمک دارد به وجود ذکرشده هاي شاخص مورد در که قطعيتي دمع  α اين از استفاده با و کرده وارد مدل در 

 (214: 1389)قادري،.کنيم مي مشخص را شعب بندي رتبه و کارآيي نيز روش

ي که در اين تحقيق با آن روبه رو هستيم ،اين است که بهترين روش ارزيابي لذا با توجه به مطالبي که ذکر شده مسأله ا

عملکرد بانکها با توجه به نگرش نوين به ارزيابي عملکرد  چه روشي مي باشد؟شاخصهاي مورد بررسي در اين نوع ارزيابي 

 عملکرد چه شاخصهايي هستند؟ 

ابي به اهداف از پيش تعيين شده شامل اطالعاتي درباره کارايي که : فرايند ارزيابي پيشرفت به سمت دستي 1ارزيابي عملکرد 

از طريق آن منابع به کاال وخدمات )يا ستانده ها(تبديل ميشوند.کيفيت ستانده ها )چگونگي توزيع آن ها به مشتري و درجه 

شده( و اثربخشي فعاليت  رضايت مشتري از آن( ونتايج)مقايسه خروجي هاي يک فعاليت در مقايسه با اهداف از پيش تعيين

 (Quintano,2009:311 ها از جهت اثرات آن ها بر اهداف برنامه.)

:بيانگر اين مفهوم است که يک سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد به بهترين عملکرد در مقطعي از 2کارايي

ه براي توليد محصوالت خود از نهاده هاي کمتري زمان استفاده کرده است . در اين حالت بنگاهي کاراتر تلقي مي شود ک

استفاده کرده باشد.به عبارت ديگر روي مرز توليد قرار گرفته باشد )يعني با حداقل نهاده مقدار معيني ستانده توليد 

                                                 
1 -Performance assessment 

2 - Efficiency 



 

 

 ( .1383:43کند()مهرگان،

ستراتژيک کالن سازمان را به : مدل کارت امتيازات متوازن داراي چارچوب مفهومي است که اهداف ا 3کارت امتياز متوازن

کند. به عبارتي، بر اساس اين مدل هاي حياتي سازمان برقرار ميهاي قابل سنجش تبديل و توزيع متعادلي ميان حوزهشاخص

حوزه امور مالي، مشتري و ارباب رجوع،  هاي اصلي متمرکز شود که عبارتند از:براي سنجش عملکرد هر سازماني بايد بر حوزه

 (.Norton & Kaplan,1996:145هاي دروني سازمان و رشد و يادگيري)فرآيند

کند که ها برخوردار است، چراکه اين سنجه مشخص مياين منظر که از اهميت بسيار بااليي در بين ساير سنجه :4منظر مالي

ر است. در واقع، با توجه موفقيت در رسيدن به اهداف سازمان در سه منظر ديگر تا چه حد در رسيدن به اهداف مالي آن مؤث

ها منجر به تغيير و بهبود وضعيت مالي سازمان نشود، سودي براي آن به همراه ها در سه منظر ديگر، اگر تالشبه فعاليت

 (.Norton & Kaplan,1996:149)  نخواهد داشت

مان هستند. با پاسخ به اين سؤال : در اين منظر، بايد به اين سؤال پاسخ داد که چه کساني مشتريان اصلي ساز 5منظر مشتري

هايي مانند رضايت و وفاداري مشتري و همچنين جذب و نگهداري مشتري، در ارائه راهکارهاي مناسب و استفاده از سنجه

 (.Norton & Kaplan,1996:153) توان موفق عمل کردمي

ايي را براي فعاليت خود انتخاب کنند که منجر به هها بايد روشفرآيند داخلي: از منظر فرآيند )عمليات( داخلي، سازمانمنظر 

ارزش آفريني براي مشتريان و سهامداران گردد. در اين زمينه بايد اصالح و توسعه محصول، مهندسي مجدد و اصالح ساختار 

 (.Norton & Kaplan,1996:155) .سازمان در نظر گرفته شود

در اين منظر بايد به دنبال راهکارهايي براي تأمين : (growth & learning perspective)يادگيري و رشدمنظر 

هاي مناسب، پيشرفت آنها را اندازه گيري ها باشيم. سپس با استقرار سنجهنيازهاي مادي و معنوي کارکنان در همه زمينه

 (.Norton & Kaplan,1996:157) کنيم.

  .نيست کافي پيچيده هاي سيستم کردن مدل براي دقيق رياضيات کامل، دانش و اطالعات کمبود به توجه با :6روش فازي

 .هستند نيز کيفي ههاي داد پايه بر دارند، قرار کمي هاي داده پايه بر که اندازه همان به تصميمات واقعي، دنياي مسائل در

 مطرح هاي شاخص از بسياري که ازآنجايي و باشد مناسب مسائلي چنين براي فازي رويه که رسد ي م نظر به رو اين از

 شده امتيازدهي شعب رؤساي از نظرخواهي طريق از و هستند کيفيبه روش کارت امتياز متوازن  عملکرد ارزيابي براي شده

 بندي رتبه سپس  و شده وارد مدل در دارد وجود ها شاخص اين مورد در که قطعيتي عدم فازي روش در بنابراين اند،

                                                 

3 - Balanced Scorecard 

4 - financial perspective 

5- customer perspective 

6 - DEA Fuzzy 



 

 

 (Vang,2001).است شده انجام واحدها

 

ها يش تئوريا آزماين و ساخت يرها، اصول،  قوانين متغيها و روابط بدهياء پديت اشياست که به کشف ماه يپژوهش ياديق بنيحقت -1

 .دينمايدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهايها مهيو نظر

 ياه مطالعات کتابخانهيپا کند و برياستفاده م يل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ينوع يق نظريتحق -2

 .شوديانجام م

ها، ابزار، به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا يپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شوديانجام م يمورد استفاده جوامع انسان يدات، ساختارها و الگوهايل، توليوسا

 شود.يانجام م يو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا يپژوهش يمق عليتحق -4

 

ج بدست آمده در داخل و خارج از کشور يقات انجام شده درباره موضوع و نتايان مختصر سابقه تحقيسوابق مربوط )ب -6

 ق(:يموجود درباره موضوع تحق يعلم یو نظرها

ميالدي، مقاالت متعددي در نشريات مديريتي درمورد ناکارامدي روشهاي ارزيابي عملکرد شرکتها منتشر شد.  1980اواخر دهه  در

 .سيستم هاي سنتي ارزيابي عملکرد عمدتاً متکي بر سنجشهاي مالي هستند که در عصر اقتصاد صنعتي کارامدي داشتند

(استاد دانشکده بازرگاني دانشگاه هاروارد به اتفاق ديويد Robert Kaplan، رابرت کاپالن )1990در اوايل دهه 

که در آن زمان مدير يک شرکت تحقيقاتي بود، طرحي تحقيقاتي را به منظور بررسي علل توفيق  (Deivid Norton)نورتون

تهاي موفق براي ارزيابي دوازده شرکت برتر آمريکايي آغاز کردند. نتايج در مقاله اي منتشر گرديد و در آن اشاره شد که شرک

 عملکرد خود فقط به سنجشهاي مالي متکي نيستند، بلکه خود را از سه منظر ديگر نيز موردارزيابي قرار مي دهند.

طي چهار سال پس از انتشار اولين مقاله در اين زمينه تعدادي از سازمانها روش ارزيابي متوازن را پياده کرده و نتايج موفقيت آميز 

دست آوردند. اين سازمانها از اين روش نه تنها براي ارزيابي عملکرد بلکه به عنوان ابزاري جهت کنترل نحوه اجراي سريعي به 



 

 

استراتژي هاي خود استفاده کردند. به اين ترتيب روش مذکور نه تنها به عنوان يک ابزار نيرومند براي ارزيابي عملکرد بلکه به 

 ه جامعه مديريت معرفي گرديد.ب ,عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي

و معيارهاي قابل سنجش در هر يک از مناظر چهارگانه  هم چنين در مورد روابط متقابل بين چهار منظر کارت امتياز متوازن

نيزمطالعاتي صورت گرفته است.مشخص کردن روابط بين اين چهار منظر به انتخاب اندازه گيريهاي مناسب کمک مي کند و باعث 

 & Norton & Kaplan,1996:321;Fletcherزيت هاي سيستم ارزيابي عملکرد مي شود)افزايش م

Smith,2004:430;Olve,N.G&watter,2000:13) 

 مطالعات خارجي :

را مورد مطالعه قرار  بانکها( جزء اولين محققيني بودند که کارايي Morey & Dittman,1995:277موري و ديتمن) .1

ازطريق روش تحليل پوششي داده ها اندازه گيري کردند .براي اين منظور هزينه   بانک را 54دادند.آنها  کارايي را در 

هاي حقوق و دستمزد،انرژي،تبليغات و فروش را به عنوان ورودي هاي مدل ومجموع درآمد،سهم بازار ونرخ رشد را به 

 عنوان خروجي هاي مدل در نظر گرفتند. 

کره اي را  بانکهاي( کارايي رقابتي در Hokey Min ,Hyesung Min,2007: 349-365هوکي مين و همکاران) .2

داري در اين کشور بانکمورد بررسي و اندازه گيري قرار داده اند.هم چنين الگويي از استانداردهاي عملکرد براي صنعت 

ز ترکيب دو روش که به صورت روزافزوني درحال رقابتي شدن است تدوين و تنظيم کرده اند.آنها براي انجام اين مطالعه ا

DEA(Data Envelopment Analysisو)BSC(Balance Scorecard استفاده کرده اند.نتايج حاصل از)

کره اي همزمان بود با سخت گيريهاي بيشتر دولت در  بانکهاياين مطالعه نشان مي دهد که کاهش کارايي در تعدادي از 

آنها دارايي بانک و ميزان با آن روبه رو شده بود .  7المللي پول دادن وام هاي بانکي به دنبال بحران مالي که صندوق بين

سرمايه گذاري را ورودي در نظر گرفتند و درآمد و حقوق صاحبان سهام ،نرخ شکايات مشتريان، آموزش کارکنان را به 

 عنوان خروجي مدل در نظر گرفتند. 

در کشور پرتقال از  بانکها ايي (به بررسي و اندازه گيري کارBrros,2004:474-456پستانا بروس)  .3

و تکنيک ديگري به DEAتکنيک بانکها از پرداخته است.آنها براي محاسبه کارايي فني 2004تا2000سال

بر روي مرز کارا عمل مي  بانکهااستفاده کرده اند.نتايج مطالعه آنها نشان مي دهد که بيشتر ENATURنام

 ناکارا ارائه داده است. بانکهايي براي کنند.همچنين يک نمونه به عنوان الگوي عملکرد

تحقيقي با عنوان ارائه شاخصهاي عملکردي براي تدوين استراتژي در  (hung wu,2012:912-895) هونگ وود .4

خدمات بانکداري رائه داد. او در تحقيق خود يک سري شاخصه هاي قابل اندازه گيري و قابل حصول از صورتهاي مالي 

 تياز متوازن ارائه داد.شاخص هاي ارائه شده در هر منظر به شرح زير مي باشد:براي چهار منظر کارت ام

                                                 
7 . IMF(International Monetary Fund) 



 

 

 ،حاشيه سودEPS،ROA،ROIمنظر مالي:درآمدهاي عملياتي،نرخ بدهي،

منظر مشتري:سود به ازاي هر مشتري آنالين،رضايت مشتري،سهم بازار،نرخ ابقاء مشتري،نرخ افزايش مشتري،سود به ازاي هر 

 مشتري

 تعداد خدمات جديد،کارايي داد و ستد ، نرخ شکايات مشتريان،عملکرد فروش،عملکرد مديريتهاي داخلي: منظر فرآيند

 تعداد برنامه هاي آموزشي براي کارکنان،رضايت کارکنان،شايستگي سازمانمنظر رشد و يادگيري:

ند.هدف آنها از درتايوان را اندازه گيري ک بانکهايکارايي (Mhn u & Lee,2006:571-580)مين يو وبروس لي .5

(براي ارزيابي عملکرد خدمات در يک HNDEAانجام اين مطالعه به کارگيري يک تکنيک برنامه ريزي خطي با عنوان)

که عملکرد موفقي دارند از لحاظ عمليات بازاريابي و ساير  بانکهاييصنعت خدماتي مي باشد.نتايج نشان مي دهد  

ا شناسايي رقباي موفق و الگو برداري از عملکرد آنها مديران را در بهبود خدمات نيز موفق عمل کرده اند.هم چنين ب

 عملياتشان ياري داده اند.

پرتغال را بررسي کرده  بانکهايکارايي تکنيکي و کارايي تخصيصي (Barros,2005:415-435)باروس وهمکاران .6

ان مي دهد که بهترين واحد با بهترين کارايي استفاده کرده اند.نتايج مطالعه نشDEAاند.آنها براي بررسي کارايي از روش

 واحدي است که ترکيبي عمل کند،يعني بخشي از مديريت آن دولتي باشد وبخشي نيز به صورت خصوصي عمل شود.

 12براي تخمين کارايي تکنيکي  DEA( از تکنيک Barros & Dieke,2007:438-447باروس وپيتر ديک) .7

استفاده کرده اند.نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهند کارايي 2006-2000در آفريقا طي دوره موسسه خدماتي

اگرچه نسبت به دوره گذشته باالتر مي باشد،ولي اين افزايش با نرخ کاهنده اي صورت گرفته است.همچنين آنها به اين 

يق حاصل شد اين بود که نتيجه رسيدند که عضويت در يک گروه کارايي را افزايش مي دهد.نتيجه ديگري که از اين تحق

با تدوين يک استراتژي بين المللي به کارايي  بانکهاهرچقدر سهم ما از بازار بيشتر باشد،کارايي نيزبيشتر است.و در نهايت 

 هاي باالتري دست مي يابند.

مطالعه اي را تحت عنوان اندازه گيري عملکرد يک شرکت و واحد (Hu-chen,2009:415-422)تين هو چن .8

در تايوان بود.ارزيابي عملکرد يکي از مهمترين مباحثي  خصوصيموسسه مالي انجام داد.مورد مطالعه وي يک تجاري 

است که مدنظر مديران مي باشد و مي تواند به عنوان منبعي براي تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد.اين مطالعه مدل 

DEAرده است.به عالوه،سنجش کارايي  يک سري مووسات ح کرا به منظور ارزيابي عملکرد يک شرکت ، تعديل و اصال

از طريق مروري بر مطالعات گذشته وايده هاي متخصصين براي تعيين فاکتورهاي اندازه گيري،در اين تحقيق خدماتي 

 انجام گرفته است.

اني جه يک سري بانکهايدر   بانکداريبه ارزيابي عملکرد صنعت (Quintana,2009:341-355)آلفرد کوينتانا .9

مرکز تکه داراي باالترين درجه رقابت هستند  بانکهاي بين الملليپرداخته است.در واقع اين مطالعه برروي گروهي از 



 

 

( BSCکرده است.آنها براي انجام اين مهم از يکي از معروفترين تکنيکهاي ارزيابي عملکرد به اسم روش ارزيابي متوازن)

اده کرده اند.روش ارزيابي متوازن داراي چهر منظر مي باشد که سبب مي ( استفAHPو فرآيند سلسله مراتبي تحليلي)

اين مطالعه نشان مي دهد که استفاده از اين دو تکنيک به صورت  شود عملکرد واحدها به صورت متعادلي ارزيابي شود.

 ري کند.ترکيبي مي تواند مدير را در گرفتن تصميمات مؤثرتر براي بهبود عمليات در يک صنعت خدماتي يا

وتوسعه  تحقيقي را با عنوان ارزيابي پروژه هاي تحقيق (Avraham Shtub,2008: 895 – 912آبراهام اشتوب ) .10

انجام داد. او در تحقيق خود در پي توسعه مدل تحليل پوششي داده ها بود.در واقع او  BSCو DEAبا روش يکپارچه 

رويکرد امتياز متوازن که عملکرد شرکت را به صورت يکپارچه  در پي اين بود که خروجيهاي مدلش کامل باشند و لذا از

نشان مي دهد استفاده کرد.نتايج اين تحقيق شاخص هي عملکردي مناسبي در اختيار محققان به منظور بررسي کارايي 

 ارائه داد و نشان داد که اين دو روش با هم،نقايص همديگر را پوشش مي دهند و يک روش جامع و يکپارچه اند.

 : داخليمطالعات 

 شعب مديريتهاي انفورماتيک خدمات ادارات کارايي محاسبه جهت مدلي (تحقيقي با عنوان ارائه1390بهارک فرشادمهر) .11

 به تحقيق اين در ارائه داد. ها داده پوششي تحليل روش از استفاده با زيرمجموعه هاي از مؤلفه يک هر و ملت بانک

 طي ابتدا .است شده پرداخته آنها زيرمجموعه واحدهاي و ملت بانک رماتيکانفو خدمات اداره 38 کارايي سنجش

 ضريب و اعتبار ,فازي منطق و دلفي تکنيک از استفاده با و شناسايي خروجي و ورودي هاي شاخص مختلف فرايندهاي

 رتبه لمد و اي مؤلفه کارايي ارزيابي ,شده اصالح راسل مدل سه ترکيب با سپس گرديد مشخص شاخصها اهميت

 ادارات اين بندي رتبه و کارايي سنجش جهت پيشنهادي مدل ,وزني محدوديت افزودن و پترسون -اندرسون بندي

 .گرفت قرار ارزيابي مورد 88 سال در ادارات اين عملکرد و گرديد استخراج

 بانکهاي از يکي :موردي همطالع( داده ها پوششي تحليل روش به بانکها کارايي (تحقيقي با عنوان ارزيابي1390باقر کرد) .12

 شعب تعيين بانک، شعب نسبي تعيين کارايي پژوهش اين تدوين از هدف انجام داد. )بلوچستان و سيستان استان

 مي دادهها پوششي تحليل استفاده از با کارا واحدهاي بندي رتبه نهايت در و ناکارا شعب براي راهکارهايي ارائه ، مرجع

 در اطالعات توجه به با بلوچستان و سيستان استان مرکز در موجود بانک شعب 30 بين حاضر،از درتحقيق .باشد

 با استفاده سپس .است شده انتخاب نمونه عنوان به 5 درجه و 4 درجه ،3 درجه گروه 3 در شعبه 17 تعداد ، دسترس

 آمده بدست نتايج ، ندگرفت قرار بررسي مورد متوالي دوره ي 3 در شعب اين کارايي ها داده پوششي تحليل مدل از

 طور به و باشند مي کارا واحدها % 52 سوم دورهي در و واحدها % 30 دوم و اول دوره ي در که دهد نشان مي

 در وجوه تمرکز و انساني نيروي صحيح توزيع عدم که اند بوده ناکارا آماري، نمونه 64% دوره سه اين در ميانگين

 .ميگردد ارائه ناکارا واحدهاي بهبود براي پيشنهادهايي پايان در . باشند يم شعب اين در ناکارايي باعث شعب برخي

روش  يک ارائه تحقيق اين از هدف ها انجام داد . بانک راهبردي عملکرد ( تحقيق با عنوان ارزيابي1389تيزفهم ) مهدي .13



 

 

 استفاده با اين تحقيق در .است اعتباري و مالي موسسات و بانکها عملکرد ارزيابي براي فازي معياره چند گيري تصميم

 Fuzzy دهي وزن سطح معيارها دو در ها بانک عملکرد ارزيابي معيارهاي اي کتابخانه مطالعات و خبرگان نظر از

AHP به نتايج به توجه با .شدند بندي روش رتبه از استفاده با سپس شد، احصاء بانک سه براي غيرمالي و مالي 

 باالتري اهميت از مالي عملکرد به نسبت روش غيرمالي به ها بانک نهايت رد و TOPSIS عملکرد آمده، دست

 دارايي بازده و سودآوري معيارهاي و اول رتبه اهميت، نظر از منابع سهم معيار مالي، عملکرد ارزيابي در .است برخوردار

 و اول رتبه در اهميت نظر زا قيمتگذاري معيار غيرمالي، عملکرد ارزيابي در .گرفتند قرار بعدي هاي رتبه در ها

 صرف به که ميدهد نشان نتايج .گرفتند قرار بعدي هاي رتبه در الکترونيک بانکداري و خدمات کيفيت معيارهاي

 عمدتاً کشور در آنکه حال .يابد بهبود بانک عملکرد کل، در که داشت انتظار توان نمي خوب مالي عملکرد داشتن

 .است شده توجه کمتر غيرمالي معيارهاي به و گرفته صورت مالي يمعيارها اساس بر عملکرد ارزيابي

 Fuzzyو DEAهاي ها بر اساس روشمنابع انساني بانکارزيابي عملکرد ( تحقيقي با عنوان 1389)سيد فريد قادري .14

DEA  .در اين مقاله به بررسي عوامل مؤثر بر ارزيابي عملکرد منابع انساني پرداخته شده است و سپس با انجام داد

هاي مختلف است، هاي متداول ارزيابي عملکرد در زمينهکه از روش (DEA) هااستفاده از روش تحليل پوششي داده

هاي بحراني شعب بانک هاي خروجي و شاخصهاي ورودي، مقادير کمبود شاخصآيي، رتبه، مقادير مازاد شاخصکار

هاي ارزيابي عملکرد کارکنان بر پايه مورد مطالعه مشخص شده است. با توجه به اين مطلب که بسياري از شاخص

هاي کيفي وجود دارد، در در مورد شاخص عدم قطعيتي که DEA Fuzzyهاي کيفي هستند، با استفاده از روش داده

تواند براي شده در اين مقاله، ميالگوهاي ارائه .بندي شعب مشخص شده استمدل وارد شده و سپس کارآيي و رتبه

بندي، بررسي نقاط ضعف و قوت عملکرد منابع انساني و ارائه راهکارهاي بهينه در زمينه عملکرد منابع انساني در رتبه

 .ها مورد استفاده قرار گيردانکهمه شعب ب

بررسي عملکرد بانک هاي دولتي پس از واگذاري به بخش خصوصي )مورد کاوي ( تحقيقي با عنوان 1386سروش اباذر) .15

به بخش  هاي دولتيهايي از واگذاري بانکي نمونهاست با بررسشده ر اين تحقيق سعي انجام داد. )بانک هاي خارجي

ها تعيين شود. اين تحقيق از نوع کاربردي است و هدف از آن خصوصي در کشورهاي مختلف،تاثيرآن بر عملکرد بانک

ها دارد. در حقيقت محقق بدنبال آن است که با سازي بر عملکرد بانکميزان تاثيري است که خصوصي انجام آن بررسي

ها را قبل و بعد از عملکرد بانک ...چون درآمد،بازدهي حقوق صاحبان سهام،حاشيه سود و فاده از معيارهايياست

کشور مورد تجزيه و  25بانک فعال در  65قرار دهد.به همين منظور اطالعات مربوط به  سازي مورد ارزيابيخصوصي

سازي در ها پس از خصوصيبانک کرد مالي و عملياتيدهد که عملتحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي

 .استاهرم با کاهش مواجه بوده اي با افزايش و درجهزمينه ميانگين سودآوري، کارايي عملياتي و درآمدهاي غيربهره

 و ردعملک ارزيابي براي پيشنهادي ( تحقيقي پيرامون ارزيابي عملکرد بانکها انجام داد. چارچوب1390زهرا اسالمي )  .16

http://jieng.ut.ac.ir/?_action=article&au=116524&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF++%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/453822
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/453822
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/453822


 

 

 گرفته قرار بررسي مورد منظر دو از ها بانک عملکرد ارزيابي پيشنهادي الگوي .است شده پيشنهاد ها بانک بندي رتبه

 مي ها بانک ارزيابي به غيرمالي و مالي بخش دو در معيارهايي تعيين با که عملکردي شاخصهاي بخش -1: است

 بهره و بانک کيفي توسعه انداز چشم قانوني، الزامات رعايت کارکنان، و مشتريان حوزه شامل غيرمالي بخش .پردازد

  -2.است شده پرداخته ريسک و سودآوري شاخصهاي بررسي به مالي بخش در همچنين و است شعب و کارکنان وري

 بانکي عمليات و سودآوري از ديدگاه ها بانک کارايي سنجش به خروجي و ورودي متغيرهاي تعيين با که کارايي بخش

 .پردازد مي

 :(نوشته شود یک جمله خبريه به صورت يفرض ها )هرهيفرض -7

 در اين تحقيق فرضيه نداريم و به جاي آن سئوالهاي تحقيق را مطرح مي کنيم.

 سئوال  های اصلي:

 شاخص هاي مناسب براي ارزيابي عملکرد بانکها با استفاده از رويکرد امتيازي متوازن کدامند؟ .1

 ترتيب چگونه است؟ فازي بهDEAروش  به نمرات کارايي بانکها .2

 سئوالهای فرعي:   

 راهکارهاي مناسب جهت بهبود عملکرد بانکهاي ناکارا کدامند؟ .3

 

 

 

 ( 3ق يخاص انجام تحق یها، و ضرورت 2 ی، کاربرد 1 يق )شامل اهداف علمياهداف تحق -8

 اهداف علمي: 

 استفاده از رويکردکارت امتيازي متوازن تدوين شاخص هاي عملکردي در جهت اهداف استراتژيک، با .1

و کارت امتيازي متوازن جهت اندازه  به روش فازي تدوين چهارچوبي جامع از ترکيب دو روش تحليل پوششي داده ها .2

 گيري عملکرد وکارايي در صنعت بانکداري

 اهداف کاربردی:

 تدوين و تنظيم الگويي از استانداردهاي عملکرد براي بانکها .3

 انکهاي کارا و ناکارا در نمونه مورد مطالعهشناسايي ب .4

 بر اساس نمرات کارايي آنهارتبه بندي بانکها  .5



 

 

 ضرورت انجام تحقيق :

در حال حاضر جوامع بشري عليرغم تحوالت و پيشرفت هاي چشمگير در کليه زمينه هاي علوم وفنون ،کماکان با محدوديت 

محدود بودن امکانات توليد،حتي براي کشورهاي پيشرفته صنعتي  روبه روهستند. با توجه به جمعيت روزافزون جهان و

،استفاده بهينه از امکانات موجود، راهي برتر به منظور افزايش توليد کاالها و خدمات و در نتيجه افزايش رفاه جامعه بشري 

 (.25: 1379تلقي مي شود)امامي ميبدي 

هيچ بهبودي نمي تواند حاصل شود.ارزيابي ها برپايه نتايج اندازه گيري  غالبا گفته مي شود که بدون ارزيابي عملکرد فعلي،

فعاليتها و عملکرد صورت مي گيرد.معموال کارايي و بهره وري سازماني با اندازه گيري نتايج عملکرد مورد ارزيابي قرار مي 

 گيرد.

وص کارايي و اثربخشي فعاليتهاي بخش هر سازماني نيازمند طراحي سيستمي براي اندازه گيري عملکرد مي باشدکه در خص

 (Chen,2009:213گيران ارائه نمايد)  هاي مختلف سازمان اطالعات مربوط،دقيق و به موقع براي تصميم

امروزه نهادهايي همچون بانکها بايد وقت، انرژي و منابع انساني و مالي قابل توجهي را صرف ارزيابي عملکرد خود در جهت 

بنمايند . اکثر آنها چنين مي کنند ، ولي پيمايشي که اخيراً انجام شده است نشان مي دهد که علي  تحقق اهداف استراتژيک

درصد پاسخدهندگان  ، سيستم هاي سنجش عملکرد خود را مؤثر  35رغم تالشهاي فراوان و هزينه هاي مربوط به آن ، فقط 

يباً از هر ده سازمان ، هفت مورد آن از تالشهاي ارزيابي و يا خيلي مؤثر رتبه بندي کرده اند. اين بدان معني است که تقر

عملکرد خود راضي نيستند . در شرايطي که سنجش عملکرد بسيار حياتي تر از قبل شده است ، سازمانها به طور روزافزوني به 

حاصله داراي  اين نتيجه مي رسند که سيستم سنجش عملکرد آنها براي جمع آوري ، کنترل و به اشتراک گذاري اطالعات

عيب و نقص است . سيستم هاي امروزي در بسياري از جهات شباهت قابل توجهي به سيستمهاي ابتدائي و اوليه سنجش 

عملکرد دارند. در شرايطي که روشهاي مدرن کسب و کار طي چند دهه ي گذشته به طور چشمگيري تغيير شکل يافته است 

وه سنتي عمل مي کنند .ريشه فالکت سيستم هاي سنجش عملکرد ما در ، سيستم هاي سنجش عملکرد ما همچنان به شي

اتکاي تقريباً انحصاري به سنجه هاي مالي عملکرد است . اگرچه اين سيستم ها براي نهاده هاي صنعتي اوليه مناسب بودند 

( دارائي 1390و همکاران،ولي براي ساز و کارهاي ارزش آفرين سازمانهاي کسب و کار مدرن امروزي نامناسب هستند .)صفري 

هاي نامشهود همچون دانش کارکنان ، روابط با  مشتريان و تأمين کنندگان ، فرهنگ نوآورانه ، کليد ارزش آفريني در اقتصاد 

 امروزند 

لي لذا اهميت تدوين يک سيستم ارزيابي عملکرد يکپارچه که بتواند عملکرد سازمانها و باالخص بانکها را نه تنها از منظر ما

،بلکه با ديدي کالن تر و از جنبه هاي مختلف ديگر همچون مشتريان و کارکنان نيز بررسي کند ،بيش از پيش مشخص شده 

نياز مي باشد،کيفي هستند ، براي ارزيابي يکپارچه عملکرد بانک  ي کهايه همچنين با توجه به اينکه بسياري از شاخصهاست.

ين داده هاي غير قطعي مشخص مي گردد .به همين منظور اين تحقيق از روش لذا ضرورت بکارگيري روشي براي تحليل ا



 

 

 فازي براي تحليل اين داده هاي غيرقطعي استفاده مي کند.

 

 

 ره(يو غ ييو اجرا يوران )اعم از موسسات آموزشان نام بهرهيب یدرصورت داشتن هدف کاربرد -9

نتايج اين تحقيق بهره ببرند و هم ا مورد بررسي  قرار مي گيرد،مي توانند از که در نمونه مورد مطالعه کارايي آنه يکليه بانکهاي

 چنين از راهکارهايي که اين تحقيق به منظور باال بردن کارايي بانکها ارائه مي دهد ، جهت بهينه نمودن عملکرد خود استفاده کنند

 ل شود(يراهنما تکم ن قسمت توسط استادي)است؟ يق در چيد بودن تحقيو جد یجنبه نوآور -10

 

روشهايي که تا کنون در ايران براي احتساب کارايي به کار برده مي شد ،اغلب روشهايي بودند که يخشي از عملکرد سازمان و 

بخصوص بخش مالي را مورد سنجش قرار مي داند.اين تحقيق با ارائه يک مدل تلفيقي از کارت امتياز متوازن و تحليل پوششي داده 

استفاده مي شود و مي FDEAهمچنين با توجه به اينکه از روش ش جامع و يکپارچه براي سنجش کارايي مي باشد.ها ،يک رو

 توان از داده هاي غيرقطعي هم استفاده کرد،جنبه ي ديگري از نوآوري تحقيق مشخص مي گردد. 

 

 امضاء                                                                                           

 

 روش کار: -11

 ق:ينوع روش تحق -الف

 

 اين پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است . -الف

اين پژوهش از نظر مکاني از نوع تحقيقات ميداني است، زيرا داده هاي تحقيق درچارچوب جامعه و يا نمونه آماري با  -ب

 رسشنامه گردآوري شده است.حضور آنها و با استفاده از ابزار پ

ها)که در باال آوري دادهپيمايشي است. با توجه به شيوه  جمع -اين پژوهش از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفي -ج

توان گفت که اين پژوهش از نوع توصيفي است. زيرا از کار رفته، ميها بهتوضيح داده شد( و رويکردي که در گردآوري داده

ها آوري شواهد واقعي در خصوص نوع پديدهها )روش تحقيق( به جمعتحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده بندينظر دسته

(.. تحقيقات توصيفي مشتمل بر چند نوع هستند 82: 1386کند )سرمد و همکاران، پردازد و شرايط موجود را توصيف ميمي



 

 

 رود.شمار ميات توصيفي، اين پژوهش از نوع پيمايشي بهبندي تحقيقها روش پيمايشي است. از نظر دستهکه يکي از آن

 

 



 

 

 ره(: يو غ یا، کتابخانهيدانياطالعات )م یروش گردآور  -ب

مباني نظري پژوهش ازاين طريق  روش کتابخانه اي استفاده و به منظور جمع آوري داده ها و اطالعات مورد نياز، ابتدا از

با استفاده از نرم افزارهاي تدبيرپرداز وره مالي و با مراجعه به صورت هاي  پژوهش داده هايبخشي از گردآوري گرديد. سپس 

به صورت از اطالعات نيز  بخشي ديگر . مي شودسازماندهي ومحاسبه  Excelآورد نوين جمع آوري ودر صفحه گسترده 

 .گرديده است ياز طريق پرسشنامه جمع آورميداني  

زات ي، تجهیبردارش، جدول، نمونهينامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فاطالعات )پرسش یابزار گردآور -پ

 ره( يو غ یاو ماهواره یوتريکامپ یهاو شبکه ياطالعات یهابانک  و  يشگاهيآزما

اطالعات از طريق پرسشنامه جمع آوري مي گردد. بخشي از اطالعات از بانکهاي اطالعاتي مالي بانکها که در بورس بخشي از 

 ادار مي باشد جمع آوري مي گردد.اوراق به

 ل اطالعات:يه و تحليروش تجز  -ت

تحليل مولفه هاي اصلي و آزمون فريدمن آزمون هاي فرضيات اين تحقيق براساس داده هاي جمع آوري شده و با استفاده از 

ه استت. از نترم   مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتت   DEA2 و SPSS8 16به کمک نرم افزارهاي جهت رتبه بندي شاخصها 

بتراي انتدازه    DEA2براي آمار توصيفي شامل ميانگين، فراواني، انحراف معيار و درصد فراواني و از نرم افتزار   SPSSافزار 

 گيري کارايي استفاده مي شود .

 

 

                                                 
8 - Statistical Package for Social Science 



 

 

 :ييب تا دفاع نهايق از زمان تصويمراحل انجام دادن تحق یبندجدول زمان -12

  تاريخ شروع:                                 مدت زمان اجرای پايان نامه :

 : تاريخ ارائه پايان نامه                                      :   نامثبتتاريخ 

 6 5 4 3 2 1 راي پايان نامهجمراحل ا

             فصل اول  و دوم -1فاز

             فصل سوم و جمع آور اطالعات -2فاز

             تحليل داده هاتجزيه و  -3فاز

             ارائه فصل چهارم -4فاز 

             تحليل نتايجفصل پنجم و  -5فاز

             نامهجمع بندي و تدوين پايان -6فاز

 ر:ينامه به شرح زاني( مورد استفاده در پايرفارسيو غ يفهرست منابع و ماخذ )فارس -13

 منابع داخلي

 96،نشريه بانک و اقتصاد،شماره  بررسي عملکرد بانکهای دولتي بعد از واگذاری به بخش خصوصي(1390اباذر،سروش) .1

 ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانياصول اندازه گيری کارايي و بهره وری(1379امامي ميبدي،علي) .2

اره تحقيقات و کنترل ريسک ،ادپيشنهادی مدل ارائه و بانکها بندی رتبه الگوی تدوين ضرورت (1390اسالمي،زهرا) .3

 بانک سپه

 ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي سازمان استراتژی محور(1387بختياري،پرويز) .1

 مترجم:پرويز بختياري، انتشارات سازمان مديريت صنعتيارزيابي متوازن )گام به گام(.(1386پل.آر. نيون) .2

 .نشر آگاه: ، چاپ دهم، تهران قيق در علوم رفتاریهای تحروش (1385)سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه .3

 بانک شعب مديريتهای انفورماتيک خدمات ادارات کارايي محاسبه جهت مدلي ارائه (1390فرشادمهر،بهارک) .4

سومين همايش ملي تحليل ،ها داده پوششي تحليل روش از استفاده با زيرمجموعه های مؤلفه از يک هر و ملت

 هاه پوششي داد

 استان بانکهای از يکي :موردی مطالعه( ها داده پوششي تحليل روش به بانکها کارايي ( ارزيابي1390ر)کرد،باق .5

 هاه سومين همايش ملي تحليل پوششي داد (،بلوچستان و سيستان

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانمدلهای کمي در ارزيابي عملکرد سازمانها( 1383مهرگان ،محمدرضا) .6

 ،مطالعات مديريت راهبردي،شماره اولها بانک راهبردی عملکرد ارزيابي (1389موتمني،عليرضا) .7

 پوششي تحليل از استفاده با مازندران صادرات بانک شعب عملکرد ارزيابي(1389)رضا آهنگر، قاروئي .علي ثريايي، .8

 .مديريت المللي بين کنفرانس هفتمين، داده ها



 

 

 موردی مطالعه اقتصادی؛ واحدهای کارايي ارزيابي در DEA مدل کاربرد (1386)زهرا نعمت، نيک .يداهلل دادگر، .9

 تابستان و بهار .هفتم ي شماره چهارم، سال اقتصادي، جستارهاي پژوهشي-علمي دوفصلنامه ،تجارت سرپرستيهای بانک
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 نامهانيق پايتحق یهانهيهز -14

 ره(يو غ يزاتي، تجهی، ارزياليک )ريزان هر ينامه و مانين بودجه پايمنابع تام -الف

يرد

 ف
 التيزات و تسهيتجه یبودجه ارز ياليبودجه ر نام موسسه

     

     

     

     

    جمع



 

 

 نامهانيپا یهانهيهز -ب

 که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( يموارد ي)برا يپرسنل يهانهيهز -1ب

 تعداد افراد تينوع مسئول
کار کل ساعات 

 طرح یبرا
 جمع الزحمه در ساعتحق

     

     

     

     

 اليبه ر ينيتخم یهانهيجمع هز

 



 

 

 شوند( يداريد خريق بايکه صرفاً از محل اعتبار طرح تحق يليل )وسايمواد و وسا يهانهيهز -2ب

 لهيا وسينام ماده 
مقدار 

 ازيموردن

 يمصرف

- 

رمصريغ

 يف

ساخت 

ا يداخل 

 خارج

شرکت 

 دهسازن

 مت کليق مت واحديق

 یارز يالير یارز يالير

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   اليل به ريموارد و وسا یهانهيجمع هز

 

 

 متفرقه يهانهيهز -3ب

يرد

 ف
 یارز يالير نهيشرح هز

 ياليمعادل ر

 یارزبودجه 

نه به يکل هز

 الير

     پينه تايهز 1

     رينه تکثيهز 2

     ينه صحافيهز 3

     دينه عکس و اساليهز 4

5 
، ي، نقاشي، خطاطينه طراحيهز

 يکارتوگراف

    

     يوترينه خدمات کامپيهز 6

     گريد يهانهيهز 7

     جمع

 هانهيجمع کل هز -

 الينه کل به ريهز یارز يالير نهينوع هز فيرد



 

 

    يپرسنل 1

    ليمواد و وسا 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل

 داتيتائ -15

 -الف

 

 استاد راهنما يخانوادگنام و نام

 

 

 

 خيتار

 

 امضاء

 

 استاد مشاور يخانوادگام و نامن

 

 خيتار

 

 امضاء

 

 رگروهيمد يخانوادگنام و نام

 

 خيتار

 

 امضاء

 

 

 : درباره دانشکده يليالت تکميتحص یراشوه ينظر -ب

 دانشجو: يليق با رشته تحصيارتباط داشتن موضوع تحق -1

 دارد                                    ارتباط ندارد يارتباط دارد                                        ارتباط فرع       

 د بودن موضوع:يجد -2

 ريخ                                           يران بليدر ا                                                 يبل       

 :یو کاربرد یادياهداف بن -3

 ستيست                                   مطلوب نين یقابل دسترس است                               قابل دستر       

 ف مساله:يتعر -4

 ستيسا است                                          رسا نر       

 ات:يفرض -5

 ن نشده و ناقص استين شده است                       درست تدويدرست تدو       

 ق دانشجو:يروش تحق -6

 ستيمناسب است                                      مناسب ن       



 

 

 محتوا و چارچوب طرح: -7

 ستيبرخوردار است              از انسجام برخوردار ن ياز انسجام خوب       

 در نظر گرفته شده: یهانهيهز -8

 اد است                   کم استياست            ز يکاف       

 



 

 

 :ييد نهاييتا -پ

 امضاء ینوع را سمت و تخصص يخانوادگنام و نام فيرد

   همدير گرو بهروز افشار نجفي 1

   هيات علمي–مدرس  مهدی سيف برقي 2

   معاونت آموزشي دانشکده حسين مهرنو 3
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 حسن حاله

 

 

 رياست دانشکده

 

  

5 

 

 عليرضا علي نژاد
 

   مدير گروه

 

 :ینامه خانم/آقاانيق پايموضوع تحق

 رشته: ارشديکارشناس مقطع یدانشجو

 تحت عنوان: 

 یرا       از یرا         تعداد اا بي      مطرح شد و به اتفاق آرا ای تحصيالت تکميلي دانشکدهشور               در جلسه مورخ

 قرار نگرفت         ب اعضاء قرار گرفتيمورد تصو

 امضاء  :                             خيتار:                                                        دانشکدهعاون آموزشي پژوهشي م

 دانشگاه يه معاون پژوهشينظر -ت

 

 ءامضا خيتار معاون يخانوادگنام و نام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرم الف                                      باسمه تعالي                                               

 

 فرم اطالعات پايان نامه های کارشناسي ارشد
 

 يان نامهمحل درج کد پا       

 

 آزاد اسالمي واحد قزوين نام واحد دانشگاهي:

 :   عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد

 

    نام و نام خانوادگي دانشجو:

   شماره دانشجويي:

 تاريخ تصويب پايان نامه توسط شوراي پژوهشي دانشگاه:

 سال اخذ پايان نامه: 

  نيمسال اخذ پايان نامه:

 6 تعداد واحد پايان نامه:

                                                   گروه تحصيلي: علوم انساني             علوم پايه           علوم پزشکي          فني و مهندسي         کشاورزي          هنر   

  رشته تحصيلي:

  گرايش:

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما:   

  رشته تحصيلي:                      د راهنما:                                    مرتبه علمي:  کد شناسايي استا

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  

 امضاي استاد راهنما                                                                                                                  

 : 1نام و نام خانوادگي استاد مشاور 

  رشته تحصيلي:                                   يي استاد:                                          مرتبه علمي: کد شناسا

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 رشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:تعداد پايان نامه هاي کا

 1امضاي استاد مشاور                                                                                                                 

 :                                                                     2شاور نام و نام خانوادگي استاد م

 کد شناسايي استاد:                                                مرتبه علمي:                                   رشته تحصيلي:

 وان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عن

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 2امضاي استاد مشاور                                                                                                                 

        

 

 :امضاء                                        :تاريخ                                     دکتر مهدی سيف برقيمدير گروه:    



 

 

 

 

 

 ........................... دريافت و در تاريخ ............................................. کد پايان نامه اخذ گرديد.فرم مربوطه براي اولين بار در تاريخ ........................

 توضيحات )در صورت تاخير در اخذ کد(:

 

 امضاء                              نام و نام خانوادگي تنظيم کننده:                        تاريخ                                           

 گردد. تذکر: در صورت بروز تغييرات به اطالعات پشت اين فرم مراجعه فرمائيد. در ضمن اطالعات اين فرم بايد به صورت تايپ شده ارائه         

 

 

 

              پژوهشي امضاء معاونت

 

 

 

 

  2استاد مشاور   1استاد مشاور تغيير در:         استاد راهنما 

 تغيير اول در استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

 کد شناسايي استاد:                                            مرتبه علمي:                                 رشته تحصيلي:

 ستاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند: تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان ا

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند: 

 تاريخ:                         امضاء:         

 ا:تغيير دوم در استاد راهنم 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

 کد شناسايي استاد:                                            مرتبه علمي:                                 رشته تحصيلي:

 ا آن همکاري دارند: تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان ب

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند: 

 تاريخ:                         امضاء:                                                                    

 :                                                                  1م خانوادگي استاد مشاور نام و نا

 کد شناسايي استاد:                                               مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند: تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 تاريخ:                         امضاء:                                                                                



 

 

 :                                                                 2نام و نام خانوادگي استاد مشاور 

 حصيلي:کد شناسايي استاد:                                               مرتبه علمي:                        رشته ت

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد  که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 تاريخ:                         امضاء:                                                                                

 

 تاريخ                         امضاء مدير گروه: نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ب                                      باسمه تعالي                                                          

 

 فرم اطالعات پايان نامه های کارشناسي ارشد
 

 کد واحد:                        نام واحد دانشگاهي:

 کد شناسايي پايان نامه:

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 شماره دانشجويي:

 سال و نيمسال اخذ پايان نامه:

 ناسي ارشد:عنوان پايان نامه کارش

 تاريخ دفاع از پايان نامه:

 تعداد واحد پايان نامه: 

 نمره پايان نامه دانشجو به عدد:            

 به حروف:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.1توجه 

 . چکيده فوق، همان چکيده داخل پايان نامه است.2توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                فرم مربوط به اطالع اساتيد راهنما از آيين نامه                انشگاه آزاد اسالمي قزويند   

 دانشکده مهندسي صنايع و مکانيک

 تاريخ:                                                                                                                



 

 

 ............................................................................................ جناب/ سرکار آقاي/ خانم

 

هاي دانشجويي در مقاطع ارزيابي علمي و پژوهشي مقاالت مستخرج از پايان نامه  "ضمن عرض سالم و خسته نباشيد، عطف به آيين نامه 

مقرر گرديد در خصوص دانشجويان تحصيال تکميلي  273345/87و   398365/73 هايبه شمار06/07/89و 28/10/88مورخ  "تحصيالت تکميلي

طع دکترا مي باشد و به بعد موارد زير توسط گروه و اساتيد راهنما مورد توجه و عمل قرار گيرد. به دليل اينکه فعال دانشکده فاقد مق 87-88ورودي 

 ازارائه موارد مربوطه خودداري مي شود.

 

دو نمره ازبيست نمره پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شوراي تخصصي گروه يا شوراي تحصيالت  -1

ت عدم ارائه مقاله، ارزيابي کيفي پايان نامه تکميلي و يا پژوهشي واحد بر اساس نوع و درجه مجالت مطابق زير اختصاص مي يابد. در صور

 آيين نامه عمل مي گردد. 2ارزيابي خواهد شد و مطابق فرم شماره  18دانشجو حداکثر، بسيار خوب و از نظر نمره کمي، حداکثر نمره 

 

تعداد  نوع مقاله

 مقاله

حداکثر نمره 

 برای هر مقاله

 نمره تخصيص يافته

  ISI  2ه در مجالت نمره پذيرش يا چاپ مقال -الف

نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت انگليسي زبان  -ب

 ISCداخلي يا خارجي يا 

 1.5  

نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت        علمي و  -پ

 پژوهشي

 1.5  

 -نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت       علمي -ت

 ترويجي 

 1  

ي و بين المللي نمره چاپ مقاله درکنفرانسهاي مل -ث

 داخل و خارج

 1  

نمره پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي  -ج

 دانشگاهي بدون درجه

 0.5  

فاقد  "نمره چاپ مقاله در کنفرانسهاي داخلي) -چ

 ("پيشوند ملي يا بين المللي

 0.5  

اختراع؛ اکتشاف، نظريه علمي، مسابقات و جشنواره  -ح

 ب علمي مرتبطهاي ملي و بين المللي و چاپ کت

  

نمره بسته به نظر  2تا 

 گروه ارزيابي کننده

 

 

 نمره است. 2موارد فوق مي تواند همزمان و متعدد باشد ولي سقف آن تا 

مقاله از نوع بند ج و يک مقاله از نوع  2به عنوان مثال دانشجويي که  "نمره مي باشد.  2بيش از يک مقاله در چارچوب فوق تا سقف  -

 "نمره را بدست آورد 2ته باشد مي تواند سقف ت داش  -بند 

 موارد بند ح توسط گروه تخصصي تصميم گيري مي شود. -

ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل  3جهت تخصيص نمره به مقاله، ارائه نامه پذيرش ضروري است و دانشجو موظف است حداکثر  -2

ر صورت نبود مشکل نظام وظيفه با تاييد شوراي تحصيالت تکميلي يا شوراي پژوهشي نظام وظيفه نسبت به ارائه آن اقدام نمايد و اين مدت د

 ماه( تمديد شود. 6ماه ديگر )مجموعا  3واحد ميتواند تا 

 



 

 

مقاالت موضوع اين آيين نامه براي دانشجوياني که عضو هيات علمي و بورسيه واحدهاي دانشگاهي هستند، چاپ و ارائه آن در مجالت علمي  -3

 نفرانس برگزار شده همان واحد دانشگاهي معتبر نبوده و مالک عمل نمي باشد.و يا ک

 

 اگر استاد راهنما عضو هيات علمي واحد باشد، ايشان نفر اول ويا نويسنده مسول مي باشد. -4

 

نمي توانند نويسنده مسئول  در صورتيکه استاد راهنما خارج از دانشکده باشد وبخواهد نام دانشگاه متبوع خود را روي مقاله ذکر کند، ايشان -5

 يا نفر اول باشند وحتما دانشجو بايد نفر اول ونويسنده مسئول باشد.

 

 ..................... مطالعه گرديد و مورد تاييد مي باشد..............موارد مربوطه توسط اينجانب استاد راهنماي پايان نامه دانشجو ......

 ..........................امضاي استاد راهنما ............

 

 تحصيالت تکميلي دانشکده يتهيه کننده: رئيس شورا                                                                                               


