
 

 

 

 

 

 

 

 یهادانشگاه یمرکز ت کتابخانهیسات وبیفیک یابیارز

نظام استنتاج  یبر مبنابندی آنها و رتبهران یا یدولت

 *یفاز

 1نجمه خواجه درگی

 2عصمتیمحدثه دخت

 چکیاه

 یهادایشتگاه یهردتز  ت دتاب ایهیسات  بیفین په هشر دیدر ا ه:  

تیستا   ب یابیارز  ییظام استنتاج فاز  ی را  یرا  بر هبنایا ید شت

 شایا.  یبنا ن اساد رتبهیها بر ا

 یهادایشتتگاه یهردتتز  ت دتاب ایتتهیستتار شتتاها  بیآهتتار  جاهعتته روش 

قتتا    یر یظتتر  زار  علتتومر تحقیتتت( استتت دتته ز یستتا ب 50و ید شتتت

 نمایشتیت هستقا هستنا. ر ش ایتن تحقیتق پیسا ب ی  دارا یفنا ر 

 افتزار هتلتن  است. از یرمه ۀوص وبرگا ا  ابزار په هشر پرسشناه

 ها استفاده شاه است. برای تحلیا داده

ت دتاب ایته یستایشتا  دادر  ب یدروۀوص یظام استتناج فتاز  ها یافته
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های صنعتی سهنار داشا ر هحقق اردبیلتی   داهاتا  دایشگاه یهردز 

دایشتتگاه  یت دتاب ایتته هردتتز یستتات هستتتنا    بیتتفین دیبهتتتر  یدارا

 یابیترستار ارز ترین دیفیت بروتوردار استت. بته یظتر هیگی   ر از پایین

تر   بتتر قیتتها بته صتتور  دقتیستتار  بیبتتر یظتتام استتنتاج فتتاز  یهبتنت

بنتای هبنای  ز  هعیارهای هحتوایی   ستاوتاری   یته تعتااد آیهتار رتبه

 یعنتتتی یفتتتیها را بتتته شحتتتا  دتیستتتاتتتتوا   بین هیایا. همچنتتتشتتتاه

 درد. یبنا فر هتوسط   بال  رتبهییع

واز ر ش  یوه بهتتتر یر شتتینر یظتتام استتتنتاج فتتاز یبنتتابرا گیددری نتیجدده

 یهات دتاب ایتتهیستتات  بیتتفید یبنتتا   رتبه یابیتتارز  ید  ستتی ( بتترا

 است.  یدایشگاه

ستتتایت دتاب ایتتته هردتتتزیر سیستتتتم استتتتناج فتتتازیر  ب ها کلیددد:واژه

 بنایهای د شتی ایرا ر دیفیتر رتبهدایشگاه

 هقاهه

ای   قابلیتتتت یگهتتتااری   تبتتتاد  ا   عتتتا  چنتتتا رستتتایه جتتتم عظتتتیم 

های هتنیر صتوتی گسترده از آرشیوهای عظیم   غنی رسایه  استفاد

  تۀتتویری در هتتر هکتتا    زهتتا  باعتتر ایجتتاد ستت بار ا   عتتاتی در  ب 

(. با توجه به بار ا   عاتی 1391ییاررهنی   شعبایی شاه است وهیرزاده

های ستتتایت ها از جملتتته  بستتتایت ب هوجتتتود در اینتریتتتتر هتتتایرا 

های ستتایتهای دایشتتگاهی ییتتاز داریتتا دتته بااینتتا چگویتته  ب دتاب ایتته

شتتویا. در یتتمن آیهتتا ییتتاز ها هقایستته هیستتایتستتازهایی بتتا دیگتتر  ب

ها   هار چته هش ۀتهستایتداریا آگتاه شتویا دته بترای یگهتااری از  ب

های هربتو  بته   هش ۀتههتا هایی ل زم است   بایا از  یهگیفعاشیت

بنتای ها آگاه   وبردار باشنا تا اهکا  ارزیتابی   گر هسایتارزیابی  ب

(؛ همچنتین از آیجتا دته 1387صتادقیو ر وه  زاده آیها  جتود داشتته باشتا

یافتن ا   عا  هرتبط   با دیفیت در اینتریت س ت است؛ ش ا ارزیتابی 

 ت رمرایتدنتا وهآیها دم  هیها به داربرا ر در فرآینا جستجوی سایت ب



 1395تابستان ، 3پیاپی ، دوم، شماره دوم، سال فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات 114

 (. 2003ر 1یاها   پی  

سایت یعیف باشا   فردی از هحتیط آ  شت   یبترد اگر  را ی  ب

  برای ا  ووشاینا یباشا   هحتتوای ا   عتاتی آ  بتا ییتاز دتاربر تطتابق 

سایت را با   جستجوی بیشتر ترک وواها دترد. اگتر یااشته باشار  ب

  یظتتر دتتاربر را جلتتن دنتتار  تتتی اگتتر ستتایت یتوایتتا در یگتتاه ا یتت   ب

بسیار هم هفیا باشار از بازی وارج وواها شا. در این صور  اگتر ایتن 

ستایت بته ست  ببریتار تتأ یر هنفتی افراد ها  دمی را هم در هحتیط  ب

ستایت   یته  جتود آهتا  یت  ا شیهر یاعر ایجاد یت  قضتا   بتا از  ب

شتتود از ستتازها  هی رفتتتار اجتنتتابی   در یتیجتته ایجتتاد تۀتتویری هنفتتی

دنتا دته هی ها هشت صستایت(؛ بنابراین ارزیابی  ب 1387صادقیو ر و

ها راستن هستتنا یتا ستایتآیا داربرا  از آیها   ا   عتا  هوجتود در  ب

ها هتوجتته وواهنتتا شتتا چتته هتتوارد ستتایتویتتر؛ همچنتتین هتتایرا   ب

   2آیتگتتر استت وهوها برای داربرا  ههمسایتهحتوایی   ساوتاری  ب

ت بته یتواها    ا   عا  به دتاربر اهم اعری ی(. چگویگ2006گرا ر ید

ها تیستا ت از  بیجتاد ریتایدر داهش یاریتایتی   در یتیجته ا ییس ا

نش   یتر چیبته تتواش یستتیها باتیستا را   بیدارد   در این راستا هتا

 ت  بیتتت توجتته دننتتا تتتا بتواینتتا قابلیستتا ن هناستتن هطاشتتن  بیتتترت

 رنیتتیر فرزایتته   رئیش دهنتتا وهرابتتیرا در جتت ب دتتاربرا  افتتزات یستتا

1389 .) 

 یرا بتتتترا یر وتتتتاها    هنتتتتابا ا   عتتتتاتیدایشتتتتگاه یهادتاب ایتتتته

دننا دته در آ  از یفراهم ه یطیا   دارهناا  در هحیا ر اساتیدایشجو 

ا دتاربرد یشود. با گستترش ست  یت هی  په هش  ما یر یادگیآهوزشر 

 ها ستتتتتتتتازها  یبتتتتتتتترا یتر دتتتتتتتته ابتتتتتتتتزار نتریتتتتتتتتیا یشتتتتتتتتبکه جهتتتتتتتتای

                                                           

1. Herrera-Viedma & Peis 

2. Huang 
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ز یتتی یدایشتتگاه یهابتته ا   عتتا  استتتر دتاب ایتته ندر جهتتت دسترستت

 ها ر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازها یهماینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 اایتتا   بتته عریتتن شتتبکه  ردتتت دردهیتتبتته ستتمت  ضتتور قارتمنتتا در ا

 وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاها    

گ   یتتبیپردازیتتا وعلها هیتیستتاق  بیتتوتتود از  ر  یهنتتابا ا   عتتات

هتای اصتلی بترای ای یکتی از راههای دتاب ایتهستایت(؛  ب1390گرا ر ید

 ای دسترستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابا دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

ها هتتای ارتبتتا ی جایتتای بتتین دتتاربرا    دتاب ایتتههستتتنا. آیهتتا دایا 

هتتتای همکتتتاری بتتتین های ا   عتتتاتی   یظامهستتتتنا. گستتتترش شتتتبکه

 آهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش از راه  اایر ایجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد زهینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 اکتر ییکتتی   دیجیتتتاشی بتته هنزشتتگستتترده از هنتتابا اش  د ر   استتتفاد

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن   په هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

های ستتتایت هتتتای دایشتتتگاهیر بتتتر اهمیتتتت استتتتفاده از  بدر هحیط

 ای در ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 را تتی یتتعیف  ب  (.1387  پتتاپیر هتتا افتتز ده استتت وعۀتتاره هحیط

 های ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایت

ها دتته در پتتیش گفتتته شتتا ییتتز در ستتایتدایشتتگاهی هماینتتا ستتایر  ب

 ه ا   عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  دسترستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دنا؛ در یتیجه داربرا  استتفاده از هورد ییاز داربرا  هشک  تی ایجاد هی

داینا   س اغ آیها ی واهنتا رفتت واوتوتیر آیها را هوجن ات  ز  قت هی

   نن بتتتا توجتتته بتتته رستتتاشت آهوزشتتتی(. بنتتتابرا1394درهتتتی   وواجتتتوییر 

ت یستادته اهتر زه  ب  یتیز اهمی  ی یدایشگاه یهادتاب ایه نپه هش

 وتتتتاها  بتتتته دتتتتاربرا   اارتبتتتتا    عریتتت یها در برقتتتترار ن دتاب ایتتتتهیتتتا
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ایار همچنین بترای ا مینتا  از عملکترد هناستن آیهتا دته لت زم درده 1اایپ

هار بته دتاب ایته تیستا ب یابیتاست هطایق بتا ییتاز دتاربرا  باشتار ارز 

 رسایا. هی یار یت یسا ق  بیبهتر واها  از  ر  اآیها در عری

ت یستا ب یابیتارز   ایجام شاه در  وز  یهایجا ده همه په هشاز آ

ر یت  و ی  جتواب بلتیتبه صور  د  سی    فقط بر اساد  2هادتاب ایه

 ی  بتتراید  ستت یهاهتتا   هتتا ر ش یستت   یبتتوده استتت   بتتا  جتتود 

   یابیتتارز  ین پتته هش در یظتتر دارد بتترایتتایجتتام شتتاه استتتر ا یابیتتارز 

ر از یظتتتام یفتتتیها بتتته صتتتور  دتیستتتاتر  بقیتتتتر   دقا داهتتتایتتتتحل

فوار هسئله  یهات گفتهیاستنتاج فازی استفاده یمایا. با توجه به اهم

دته  ید شتت یهادایشتگاه یپته هش آ  استت دته دتاب ایته هردتز  یاصل

ت هستقا هستتنار براستاد سیستتم استتنتاج یسا ب یادنو  داراهم

رستتا ظتتر هیآیهتتا چگویتته استتت. بتته ی ات   رتبتتیستتات  بیتتفیفتتازی د

 یدایشتگاه یهات دتاب ایتهیستا  ب یابیتارز   در  وز  نتادنو  په هش

ج  اصتا از ایتن پته هشر یایجام یشاه است. یتا یبر اساد هنطق فاز 

ت یتتفیش دیها در افتتزادایشتتگاه یت دتاب ایتته هردتتز یستتا را   بیبتته هتتا

ن یتن بتا ایآیهتا همچنتدنتا. یتوین دمت  هی یاوهیها به شتیسان  بیا

های هحتتتوایی   ن هعیارهایتتا هؤشفتتهیتواینتتا ههمتتتر یه یابیتته ارز ویشتت

 ت وتتتتتتتتتتتتتتتتتاها  یتتتتتتتتتتتتتتتتتفیستتتتتتتتتتتتتتتتتاوتاری را دتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتتتتتتر د

 ت  بیفیله دین  سییماینا   با ییها هؤ ر هستنار شناساتیسا  ب

 وود را ارتقا دهنا.  یهاتیسا

 ابتتاین شتت ح استتت: یظریتت ییظتتام استتتنتاج فتتاز  یف هفهتتوهیتتتعر 

عستگرزاده در ستا   یبتار پر فستور شطفعلتن یرا ا ش یفاز  یهاهجموعه

                                                           

1.  
  هقالت تی دته در  های دایشتگاهییاهتهر پایا (1384پهلتو   صتابری وهاینا په هش فرج .2

های دایشگاهی در دایشگاه آزاد اس  هی بابتار سایت دتاب ایهای  بهنطقه همایش

 ار شا.برگز  1388سا  
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 یاز یعف دایش بش    ابزار بش   نت یاشیهطرح درد. یبود قطع 1965

ت در یصت ا تی   شتفافز بییاه   یی  پای یهایاگیچیدر شناوت   پ

ر یتتتهتتتبهم یظ ی  استتتتفاده از دلمتتتات یایستتتای یهاگفتتتتار   قضتتتا  

بهتتترر  یستتنر دمتتر یاهنایادر یادتتافیتتشر یستتبتا  ز یر دتتم   بتتیتا تتا د 

 ی  آهتار  ناستیر  یهاهتوسط به بال    غیره باعر شاه است دته هتا 

ا ر یتتر دایتتشر تجربیتتیظ ییپاراهترهتتا یر یگایتتاازه ی  یتوایتتا بتتراید  ستت

ها یین یارستتایتهتبهم   یتتاقص استتفاده شتتویا   ا یهتتاقضتا     داده

 یرا بتتته ستتت  رت ین هنطتتتق فتتتاز ییتتتو  یهتتتاافتیاز ره یر یتتتگشتتتز م بهره

ُازر پورر رهضتتتاییا ر دتتتاظمایریاپتتت یر هبتتتا  دتتترده استتتت واستتتماعایکا

توا  ا   عا  غیردقیق را ده همراه بتا یه ی(. با دم  هنطق فاز 1388

 یستتتاز ها  یفتتتاز  یهابتتتا هجموعتتته ینتتتایی هستتتتنار بتتته را تتتتیا میا

  دته ین برو  ز تفکتر د  ستی(؛ بنابرا1387زیوزر دردوجعفریهاد   یوسفی

ق   همته یعم یازهنا به آگاهیی یر یگمیتۀم یاه برارییگمیدر آ  تۀم

نتتتا  داهتتتا استتتتر یدر ا م یر یگمیط هوجتتتود   تۀتتتمیجایبتتته از شتتت ا

بتتتته  یاز فنتتتتو  ارائتتتته شتتتتاه در هنطتتتتق فتتتتاز گیتتتتری تتتتتوا  بتتتتا بهرهیه

از بتته ا   عتتا  داهتتا   اعتتااد یتتط هتتبهم بتتا   ییدر شتت ا یر یگمیتۀتتم

 (.1389 ب  غر   یاری قره یربایپرداوت وهحن یقطع

 یابیتپه هشن در زهینه ارز  یهانهیشیپ نبا توجه به هوارد گفته بررس

ت یستادته  ب  نیشا  داد په هش یها به ر ش فاز دتاب ایه تیسا ب 

 تا ر درده باشتار پیتاا یشتا. بتا این یابیارز  یها را با هنطق فاز دتاب ایه

در  بتتته هعرفتتتی ایتتتن ر یکتتترد 1389در ستتتا   نیتتتیر فرزایتتته   رئیستتتهراب

ر یتتتتا  پرداوتنتتتا. همچنتتتین ستتتایجید یهات دتاب ایتتتهیستتتاارزیتتتابی  ب

ها تیستاایتوا   ب یابیتارز   ایجام شتاه در ایترا ر در  توز  یهاپه هش

 یهاتیستتا    بیتتبراستتاد هنطتتق فتتازیر بتته وتتاها  تجتتار  اشکتر ی

هتتای ایا. پیشتتینه په هش  غیتتره هحتتا د شتتاه ییمتتایر هواپیگردشتتگر 
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ستتایت بررستتن شتتاهر یتتن زهینتته بتتر استتاد یتتو   ب ایجتتام شتتاه در ا

ایا   یتتتابج آیهتتا در زیتتر ها ارزیتتابی شتتاهستتایتهایی دتته در  بهؤشفتته

 آهاه است:

  یتتتتجتتتار  اشکتر ی یهاتیستتتاشتتتاهر  ب نبررستتت یهاتیستتتا ب 

   ی؛ یتتتتور 1388هنشر و    ستتتتبحا ی؛ ه تتتت زاده صتتتتادق1390ر یو تتتتاتم

ن وعباستن یآی ت  یا   همشتهر یپتایکی(ر   1387ر یقی؛ صا1388ر یار یب ت

؛ 1390ر یر یتتهتتاارک وعباستتن هزرعتته وط ی(ر  تتا 1390ر یر یتتهزرعتته وط

ر فرزایته   یتتا  وستهرابیجید یها(ر دتاب ایته2006گرا ر یاها   دی  -ررایه

ر   یتودب ی(ر هستافرت2013ر 1    داشتایورد ن(ر ههناس1389ر نییما  رئیا

ا    یودوزدتتا ر آرستتنی؛ ب2011ر 3ایتتگینتتگ   چیز یر تی؛ شتت2012ر 2نیاوترهستت

 ی(ر پزشتتتک2010ر یوایتتت(ر هتتتتا ود2007گتتترا ر ی  د 5ااشگویتتت؛ ه2010ر 4رتتتت یا

وهوآیتتتگ    ن(   آهوزشتتت2008ر 7(ر هنبتتتا  ب وز 2010گتتترا ر ی  د 6وهوریتتتو

 ( هستنا. 2004ر 8نگیسی؛  ایگر هوآیگ   ت2010هوآیگر 

بتود  آیهتا  یت تعتاهلیتهار قابلتیستاشاه در  ب نبررس یهاهؤشفه

 ی(ر راهبتتتر 2010گتتترا ر ی؛ هوریتتتو   د2010رتتتت ر یا    ایودوزدتتتا ر آرستتتنیوب

؛ 2007گتتترا ر یاها   دیتتت  ت  ررایتتت؛ ه2010رتتتت ر یا    ایودوزدتتتا ر آرستتتنیوب

 یویتاهای(ر پ2006اها   همکتارایشر یت  ت  ررایت؛ ه2007گرا ر یااشگو   دیه

رتتت ر یا    ایستتنودوزدتتا ر آر ی(ر رابتتط وب2010گتترا ر یوهوریتتو   د یتعتتاهل

؛ 1389ر نیتتیمتتا  رئیر فرزایتته   ای(ر وتتاها  عریتته شتتاه وستتهراب2010
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(   یتوار ابتزار 1388ر یار یت  ب ت یت ویتور یسا یبنا (ر قاشن1387ر یقیصا

ت یش ستایمتای(ر پ1390ر یت و تاتمیستا ی(ر یمتا1388ر یار ی  ب ت یویور 

؛ 1387ر یقی؛ صتتتتتا1390ر یت و تتتتتاتمیستتتتا ی(ر هحتتتتتتوا1390ر یو تتتتاتم

اها یت  ت  ررای؛ ه1388ر یار ی  ب ت ی؛ یور 2010رت ر یا    ایودوزدا ر آرسنیب

اها   همکتتارایشر یتت  -ررایتت؛ ه2007گتترا ر یااشگو   دیتت؛ ه2007گتترا ر ی  د

    یت؛ رد1387ر یقی؛ صتا1390ر یت اعتمتاد و تاتمی(ر اعتبار   قابل2006

ت  ررایتته؛ 2010گتترا ر ی؛ هوریتتو   د2011ایتتگر ینتتگ   چیز یر تی؛ شتت2013داشتتار 

اها   یتتت  ت  ررایتتت؛ ه2007گتتترا ر یااشگو   دیتتت؛ ه2007گتتترا ر یاها   دیتتت  

اها   یتتت  ت  ررایتتتها وهتیستتتا ب 1یانتتتهیت زهیتتتفی(ر د2006همکتتتارایشر 

اها   همکتتارایشر یتت  ت  ررایتت؛ ه2007گتترا ر یااشگو   دیتت؛ ه2007گتترا ر ید

؛ 2007گتترا ر یاها   دیتت  -ررایتتها وهتیستتا ب 2یت بتتازیمود یتتفی(ر د2006

(ر 2006اها   همکتتتتتارایشر یتتتتت  ت  ررایتتتتت؛ ه2007گتتتتترا ر یااشگو   دیتتتتته

(ر 1387ر یقیت یظتتام وصتتایتت(ر قابل1390ر یت و تتاتمیستتا یرستتایا    

؛ هوریتو   2013    داشتار ی؛ رد1387ر یقیها وصاتیسا ب یر یداربردپ 

 ی(ر دارآهتتتا 2013    داشتتتار یتتتها وردتیستتتا(ر دتتتاردرد  ب2010گتتترا ر ید

نتگ یز یر تی؛ شت2012نر یر   اوترُ سی؛ دب2013    داشار یردها وتیسا ب

(ر 2013    داشتتتتتتتتار یتتتتتتتتورد 3ییت جابجتتتتتتتتایتتتتتتتت(ر قابل2011ایتتتتتتتتگر ی  چ

ر   یتتتتت ا   عتتتتا  ودبیتتتت(ر اهن2013    داشتتتتار یتتتتورد 4یر یپ یگهااشتتتتت

ا    یودوزدتتا ر آرستتنی؛ ب2011ایتتگر ینتتگ   چیز یر تی؛ شتت2012نر یاوترُ ستت

نر یر   اوترُ ستتیتتت ودبیوجتتود در ستتا(ر صتتحت ا   عتتا  ه2010رتتت ر یا

؛ 2012نر یر   اوترُ ستتتیتتتها ودبتیستتتا ب یستتتاز نت ش  یتتت(ر قابل2012

                                                           

1. Contextual quality 

2. Representational quality 

3. Portability 

4. Maintainability 
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ت یستتتا یبتتترا یبنتتتا (   ارائتتته رتبه2010رتتتت ر یا    ایودوزدتتتا ر آرستتتنیب

 ( هستنا. 2010ر یوای؛ د2012نر یر   اوترُ سی؛ دب1390ر یو اتم

ح آیهتا یت صتحیهتاا ا   یاز هشتتر یبه ی ییگو هار پاس یافته په هش

نتتگ   یز یر تی؛ شتت2012نر یر   اوترُ ستتیتتاز وتتود ودبیتتبتته ا   عتتا  هتتورد ی

اها یت  ت  ررای؛ ه2010گرا ر ی؛ هوریو   د2010؛ هوآیگ   هوآیگر 2011ایگر یچ

شتتاه  (ر هتتا  ارائتته2006اها   همکتتارایشر یتت  ت  ررایتت؛ ه2007گتترا ر ی  د

متا  یر فرزایته   ایابت   واها  آ  وستهر یسا یابیارز  یبرا یها  ووب

    داشتتار یتت؛ رد1388هنشر و    ستتبحا ی؛ ه تت زاده صتتادق1389ر نیتیرئ

اها   یت  ت  ررای؛ ه2007گرا ر یااشگو   دی؛ ه2012نر یر   اوترُ سی؛ دب2013

هتاارک  یبنا (ر دستته2004نگر یستی؛  ایتگر هوآیتگ   ت2006همکارایشر 

ها توستتتط تیستتتانتتته  بیت بهی(ر هتتتاا1390ر یر یتتتوعباستتتن هزرعتتته وط

؛ 2010گتترا ر یریتتو   د؛ هو2010ها وهوآیتتگ   هوآیتتگر تیستتارا   بیهتتا

 ( است. 2007گرا ر یاها   دی  ت  ررایه

آ  استتت دتته  یایتتپتته هشر گو  یهاافتتتهیاز  یر یگجتتهیدر هجمتتو  یت

ارائتته  یهاتیستتارا ر  بیتتشتتاه در ا نت بررستتیستتان یتتو   بیشتتتر یب

 یهاتیستتاوتتارج از دشتتور  ب    در یتتدهنتتاه وتتاها  تجتتار  اشکتر ی

ها در تیستتاهتتورد توجتته از  ب یهان هؤشفتتهیشتتتر یاستتت. ب یهستتافرت

ت اعتماد استت. یت   سپ  اعتبار   قابلیسا یهار ابتاا هحتواپه هش

ارائته  یهانته بتود  هتا یبه یایتهتا گو ن په هشین استنبا  از ایهمچن

ا    یشتتتتر از هیتتتبتتته ی ییگو ها   پاستتت تیستتتا ب یابیتتتارز  یشتتتاه بتتترا

 از یتتتتتتتتتتح آیهتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتته ا   عتتتتتتتتتتا  هتتتتتتتتتتورد ییت صتتتتتتتتتتحیهتتتتتتتتتتاا

 وود است. 

 شناسن په هشر ش

 یآهتار  استت. جاهعته ی  از یظتر هتاز دتاربرد  نشتیمایر ش په هش پ
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 ید شتت یهادایشتگاه یهردز  ت دتاب ایهیسان په هشر شاها  بیدر ا

ن یهستتنا. همچنت یقتا    فنتا ر یر یظتر  زار  علتومر تحقیتاست دته ز 

ت هستتتقا هستتتنا    ابستتته بتته یستتا ب یآیهتتا دارا یه هردتتز دتاب ایتت

ت  زار  علتتتتومر یستتتتاستتتتتنا. بتتتتر استتتتاد  بیت دایشتتتتگاه ییستتتتا ب

 یشتایا دته دتاب ایته هردتز  ییدایشتگاه شناستا 55ر یقا    فنا ر یتحق

ت هستتتقا استتت. بتته علتتت هحتتا د بتتود  تعتتااد یستتا ب یآیهتتا دارا

 ایجام شاه است.  یوه س شمار یبه ش یر یگهار یمویهتیسا ب

 ایجتتتام نشتتتیمای  پ یا   عتتتا ر بتتته ر ش هطاشعتتته استتتناد  یگتتتردآ ر 

بتته  یابی  دستتت ییظتتر  یهتتر ر هبتتای یبتترا یرد. از هطاشعتته استتناد یتتگهی

 یهتتاگاهیهتتار هقالتت   هعتبتتر در پاهر بتتا استتتفاده از دتابیتتچتتارچوب ا ش

ردتتتر پر دوئستتتر استتکوپود   هج تت   هعتبتتر ین  دایستتا یا   عتتات

   یهلتتتت یهتتتتاهتتتتا   دنفرای شیر هقالتتتت   همانپه هشتتتتی ت علمتتتت

ز از هعیارهتتتای یتتتی نشتتتیمایشتتتود. در ر ش پاستتتتفاده هی یاشمللتتتنیب

یاهتتتتتته ا ی( دتتتتتته در پا1387و یپهلتتتتتتو   صتتتتتتابر فرج ناهه  ارستتتتتتیستتتتتت

 ارشا وود از آ  استفاده دردهر بهره گرفته شاه است. ندارشناس

ای بررستتن ر ایتتی بتتا برده بتتا تاییتتر جزئتتی بتترای بتتر ستتیاهه  ارستتن یتتام

1استتتفاده از فرهتتو  
CVR ده وبتتره علتتم  یدتته در تیتتا آهتتاه استتتر بتترا

شناسن ارسا  شا. سیاهه  ارستن دته بترای هتر وبتره ا   عا    دایش

ارستتا  شتتار شتتاها هعیارهتتای هحتتتوایی   ستتاوتاری بودیتتا دتته هیتتزا  

ا هوافتتق بتتود  ایتتن هعیارهتتار از داه تت  ه تتاشفم تتتا داه تت  هتتوافقمر از آیهتت

 سؤا  شا. 

 :CVRفرهو  

 

                                                           

1. Content Validity Ratio (CVR) 
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بتتا بتتود  آ  هعیتتار برابتتر تعتتااد وبرگتتا  استتت دتته  neدر ایتتن فرهتتو  

تعااد دا وبرگتا  تقستیم بتر عتاد  N/2ایا   هوافق یا داه    هوافق بوده

 50د  استت. هقتتاار درصتتا بته دستتت آهتتاه بتترای هتر هعیتتار بایتتا بالتت ی 

داشتتتنا  تت ز  50؛ بتتاین ترتیتتن هعیارهتتایی دتته درصتتا دمتتتر از باشتتا

 1هتتای بتته دستتت آهتتاه در جتتا   (. یمره1391شتتایا وریگتتی   دیگتترا ر 

 ایا.آهاه

های سایت دتاب ایه هردزی دایشگاه. ر ایی هعیارهای ساوتاری   هحتوایی  ب1جا   

 د شتی ایرا 

 CVR هاسایتی وبمعیارهای محتوای ردیف

 100 عنوا  سایت 1

 80 سایتآدرد سازیاه سایت   هایر  ب 2

 40 فهرست پیوسته هنابا دتاب ایه 3

 40 آورین تاری  ر زآهاسازی 4

 FAQ) 40سؤال   هتاا   و 5

6 
هتای های دتاب ایه وشاها هعرفتی تازهاوبار   اع  هیه

 .(.  های آیناه دتاب ایه  .دتاب ایهر بریاهه
100 

7 
اهکتتتا  استتتتفاده از وتتتاها  رزر    اهایتتتت بتتته  تتتور 

 پیوسته
100 

 100 های ا   عاتیهنابا   پایگاه 8

 80 های ه تلف آ هعرفی دتاب ایه   ب ش 9

10 
رستتتایی هعرفتتتی وتتتاها  دتاب ایتتته ووتتتاها  آگاهی

 جاری(
80 
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 80 صفحه ارتبا  با ها 11

 80 درج ساعا    ر زهای داری دتاب ایه 12

 60 یمایه یا راهنمای سایت 13

 100 راهنمای اهایت   رز ر برای داربرا  14

 60 ا   عا  تماد با داردنا  وراهنمای داردنا ( 15

16 
هتای دروواستتر هتای ه تلتف از قبیتا وفرم جود فرم

 اظهاریظر   پیشنهاد در سایت  . . .(
100 

 80 پرسیا  پرسش وواها  هرجا اشکتر ییکی( 17

18 
در یظتتر گتترفتن عنتتوا  هناستتن بتترای هتتر صتتفحه بتتر 

 های ه تلف دتاب ایههای ب شاساد فعاشیت
100 

 100 فرم دروواست عضویت 19
 

 CVR هاسایتمعیارهای ساختاری وب ردیف

 100 یشایی   داهنه هناسن برای سایت 1

 80  جود هوتور جستجو برای جستجو در سایت دتاب ایه 2

 100 فهرست پیوسته دتاب ایهاهکا  جستجو در  3

 100 ووایا بود  هتن   استفاده از فویت هناسن 4

 100 س عت بارگ اری   دسترسن به هطاشن 5

 100 داشتنیرابط داربر د ست 6

7 
ستهوشت بازیتابی ستایت توستط هوتورهتای جستتجوی 

 عموهی
80 

 60 یقشه سایت 8

 100 اه     دستور زبا  صحیح 9

 40 قابلیت چاد 10

 100 های ه تلف دتاب ایهپیویا به قسمت 11

 100پیویتتا بتتین صتتفحه وتتایگی دتاب ایتته بتتا صتتفحا وتتایگی  12
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 های اقماریدتاب ایه

13 
پیویتتا بتتین صتتفحه وتتایگی دتاب ایتته بتتا صتتفحا وتتایگی 

 هؤسسا هادر
60 

14 
های ه تلتتتف بتتته صتتتف ا اهکتتتا  بازگشتتتت از صتتتفحه

 وایگی
80 

 100 سهوشت راهبری در سایت 15

 

های از هعیارهتای هحتتواییر پرستش 1باین ترتیتن بتر استاد جتا   

(ر فهرست پیوسته هنابا   تتاری  آوترین ر زآهاستازی   از FAQهتاا   و

هعیارهای ساوتاری قابلیت چاد   ز شایا. آشفای در یبا  بته دستت 

 درصتتتتتتتتتا یشتتتتتتتتتا  از پایتتتتتتتتتایی بالتتتتتتتتت ی ابتتتتتتتتتزار  92آهتتتتتتتتتاه بتتتتتتتتتا 

 په هش دارد. 

دهتتتی ای اصتتتلی بتتته دستتتت آهتتتار بتتترای  ز پتتت  از اینکتتته هعیارهتتت

استتتتفاده  1هعیارهتتتای ستتتاوتاری   هحتتتتوایی از ر ش ایتر پتتتی شتتتایو 

هتتایی استتت دتته بتترای شتتاه استتت. فتتن ایتر پتتی شتتایو  یکتتی از ر ش

شود. در این فتنر  ز  عناصت  براستاد تعیین  ز  عناص  استفاده هی

هفهتوهی شتود. ایتر پتی هیزا  پرادناگی هقادیر هتر عن ت  تعیتین هی

در تئوری ا   عتا  استت دته بته هیتزا  ا   عتا  دریتافتی از هتر پیتام 

اشتتاره دارد. هفهتتوم ایتر پتتی بتته هیتتزا م یبتتودم ا مینتتا  هوجتتود در پیتتام 

دریتتافتی اشتتاره دارد   آ  را بتتا یتت  تئتتوری ا تمتتا  بیتتا  دتترده استتت. 

نتا  ییبتود ا م یر یگایتاازه یبترا نا   عتا ر شاو ت یایتر پی در تئتور 

 شود. یا  هیا ا تما  بیتوز  ی ه با دت اس

 

                                                           

1. Shannon Entropy  
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هعیتار ارزیتابی شتاه  nگزینه براستاد  mدر ی  هاتری  تۀمیم ده 

تتوا  بته تعیتین  ز  هعیارهتا استر بتا استتفاده از هفهتوم ایتر پتی هی

یشتا  دهتیم  xij  هر درایه آ  را با  Xپرداوت. اگر هاتری  تۀمیم را با 

  Nشتتتتود. هتتتتاتری  یرهتتتتا  بتتتتا  ابتتتتتاا هتتتتاتری  تۀتتتتمیم بایتتتتا یرهتتتتا 

ستازی شود. در فن ایتر پیر یرها یشا  داده هی nij  هر درایه آ  را با 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ر ش وطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

 شود. ایجام هی

 

  ز  یهایی با اشگوریتم زیر هحاسبه وواها شا. 

 

 

 

 

 

 آ  ن هر لتهریتا در هاشتاوص از آهتاه دستت به یها ز  به توجه با

 گتتترید یستتتبت بتتته هستتتتنار شتتتتریب یپرادنتتتاگ یدارا هدتتت ییهاشتتتاوص

نته یایت تاب گز  آیهتا در ریتتأ    بروورداریا یشتر یب تیاهم از هارشاوص

هتتتای (. یمره2010یهادر زاده شطفتتتی   ف تتت حاستتتت و ستتتین شتتتتریب نتتتهیبه

 2هحاستتبه شتتاه بتترای هتتر هعیتتار از  ریتتق ایتر پتتی شتتایو  در جتتا   

 آهاه است:

 سایت دتاب ایه هردزی مره هعیارهای ساوتاری   هحتوایی  ب. ی2جا   

 شایو های د شتی ایرا  با استفاده از ایتر پیدایشگاه
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 شانونامتیاز انتروپی هاسایتمعیارهای محتوایی وب ردیف

 064922/0 عنوا  سایت 1

 066352/0 سایتآدرد سازیاه سایت   هایر  ب 2

3 
ایه وشاها هعرفی های دتاب اوبار   اع  هیه

 های آیناه دتاب ایه  . . .(های دتاب ایهر بریاههتازه
066352/0 

4 
اهکا  استفاده از واها  رزر    اهایت به  ور 

 پیوسته
065599/0 

 065424/0 های ا   عاتیهنابا   پایگاه 5

 068371/0 های ه تلف آ هعرفی دتاب ایه   ب ش 6

7 
رسایی آگاهی هعرفی واها  دتاب ایه وواها 

 جاری(
068399/0 

 06842/0 صفحه ارتبا  با ها 8

 066552/0 درج ساعا    ر زهای داری دتاب ایه 9

 067354/0 یمایه یا راهنمای سایت 10

 065599/0 راهنمای اهایت   رز ر برای داربرا  11

 067308/0 ا   عا  تماد با داردنا  وراهنمای داردنا ( 12

13 
های ه تلف از قبیا وفرمهای  جود فرم

 دروواستر اظهاریظر   پیشنهاد در سایت  ...(
065776/0 

 068371/0 پرسیا  پرسش وواها  هرجا اشکتر ییکی( 14

15 
در یظر گرفتن عنوا  هناسن برای هر صفحه بر 

 های ه تلف دتاب ایههای ب شاساد فعاشیت
065776/0 

 065599/0 فرم دروواست عضویت 16
 
 شانونامتیاز انتروپی هاسایتیارهای محتوایی وبمع ردیف

 07055358/0 یشایی   داهنه هناسن برای سایت 1
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2 
 جود هوتور جستجو برای جستجو در سایت 

 دتاب ایه
072248/0 

 070212/0 اهکا  جستجو در فهرست پیوسته دتاب ایه 3

 070212/0 ووایا بود  هتن   استفاده از فویت هناسن 4

 070817/0 بارگ اری   دسترسن به هطاشنس عت  5

 070996/0 داشتنیرابط داربر د ست 6

7 
سهوشت بازیابی سایت توسط هوتورهای 

 جستجوی عموهی
070817/0 

 073452/0 یقشه سایت 8

 070817/0 اه     دستور زبا  صحیح 9

 070996/0 های ه تلف دتاب ایهپیویا به قسمت 10

11 
دتاب ایه با صفحا وایگی  پیویا بین صفحه وایگی

 های اقماریدتاب ایه
072248/0 

12 
پیویا بین صفحه وایگی دتاب ایه با صفحا وایگی 

 هؤسسا هادر
073383/0 

13 
ف ا صهای ه تلف به اهکا  بازگشت از صفحه

 وایگی
072248/0 

 070996/0 سهوشت راهبری در سایت 14

 

هایی ستایتیت  از  باهتیازهای به دست آهاه از هر هعیارر به هر 

تتتت  هتتتر یتتت  از هعیارهتتتا   دتتته آ  هعیتتتار را داریتتتا وبتتتود   یبتتتود ت 

ها بررستتتن ستتتایت دتاب ایتتته هردتتتزی دایشتتتگاهزیرهعیارهتتتای آ  در  ب

ستتایت براستتاد اهتیتتاز هریتت  از  ب 3شتتایا(ر داده شتتا. در جتتا   

از بته یتهجمو  اهتیتاز هعیارهتای هحتتوایی   ستاوتاری آهتاه استت. اهت

افتتزار  ر دیر  ارد یرم اها بتته هنزشتتتیستتاهتتاه از تتت  تتت   بدستتت آ
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 شایا.  1هتلن

ز یتواینتا تمتایافتت ه تلتف هیسه یتو  ره یفاز  یهاا دادهیدر تحل

هستتتنا دتته در  یتمیاشگتتور  یهتتاافتین دستتتهر رهیداده شتتویا. ی ستتت

 یبنا   هستتنا. هاینتا ووشتهید  ست یهتاشتاه ر ش یفتاز  ی اشت دل

بتر دایتش  یهبتنت یهتاافتی  غیره. گر ه د مر ره یز و  فایر رگرسیفاز 

شتباهت  یوبتره فتاز  یهتاا یظامیت یدنتتر  فتاز  یهاهستنا ده به یظام

( یوفتتاز  یعۀتتب یهابتتر شتتبکه یهبتنتت یهتتاداریتتا. گتتر ه ستتومر ر ش

ر یآبتاد زاده شطفق گر ه ا   هایظر است وعتو ین تحقیهستنا. در ا

1390 .) 

  یت دتاب ایه هردز یسا ب ی  ساوتار  ییواهحت یارهایاز هعی. اهت3جا   

 را  بر اساد ایتر پی شایو یا ید شت یهادایشگاه

 هانام دانشگاه
مجموع امتیاز 

 معیارهای محتوایی

مجموع امتیاز 

 معیارهای ساختاری

 856755/0 797895/0 دایشگاه شهیا بهشتی

 784507/0 866294/0 دایشگاه تهرا 

 783303/0 579789/0 دایشگاه تربیت هارد

 926548/0 730616/0 دایشگاه فرد سن هشها

 8543/0 59644/0 دایشگاه صنعتی ش یف

 780916/0 664839/0 دایشگاه اصفها 

 71275/0 727815/0 دایشگاه زابا

 572972/0 530841/0 دایشگاه صنعتی وواجه یۀیراشاین  وسن

 783303/0 666519/0 دایشگاه صنعتی اصفها 

                                                           

1. Matlab 
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 هانام دانشگاه
مجموع امتیاز 

 معیارهای محتوایی

مجموع امتیاز 

 معیارهای ساختاری

 637672/0 529888/0 ازیارا دایشگاه ه

 641285/0 395868/0 دایشگاه شهیا چمرا  اهواز

 639366/0 532688/0 دایشگاه بوعلی سینا

 711498/0 664064/0 دایشگاه سیستا    بلوچستا 

 499813/0 465417/0 دایشگاه شیراز

 926548/0 59924/0 دایشگاه ع  هه  با بایی

 926548/0 796215/0 دایشگاه شاها

 709920/0 796215/0 دایشگاه صنعتی اهیردبیر

 639707/0 531575/0 تربیت دبیر شهیا رجایی

 1 59644/0 دایشگاه سمنا 

 639707/0 464289/0 دایشگاه اهام صادا

 710363/0 533464/0 دایشگاه علم   صنعت ایرا 

 641753/0 866117/0 دایشگاه قم

 713091/0 595664/0 دایشگاه بیرجنا

 711498/0 530841/0 دایشگاه دردستا 

 927752/0 866294/0 دایشگاه صنعتی سهنا

 783303/0 530841/0 ع   رفسنجا دایشگاه  شی

 929004/0 727815/0 دایشگاه شهیا هایی آتربایجا 

 929183/0 931893/0 دایشگاه داشا 

 711234/0 662216/0 دایشگاه زیجا 

 149871/0 662216/0 دایشگاه گلستا 

 856934/0 8653341/0 دایشگاه هحقق اردبیلی

 856934/0 866294/0 دایشگاه داهاا 
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 هانام دانشگاه
مجموع امتیاز 

 معیارهای محتوایی

مجموع امتیاز 

 معیارهای ساختاری

 57172/0 464289/0 دایشگاه هرهزگا 

 426088/0 59644/0 دایشگاه صنعتی شیراز

 640127/0 668366/0 ومینی اشمللی اهامدایشگاه بین

 854368/0 800518/0 دایشگاه صنعتی جنای شاپور

 711077/0 398865/0 یورپیام دایشگاه

دایشگاه تحۀی    تکمیلی در علوم پایه 

 زیجا 
665919/0 498157/0 

 70992/0 599593/0 دایشگاه جیرفت

 711498/0 532688/0 دایشگاه ووارزهی

 780916/0 464289/0  اریدایشگاه  کیم سبزه

صنعت آب   برا وشهیا  دایشگاه

 عباسپور(

199746/0 287445/0 

 855994/0 530065/0 دایشگاه علوم اقتۀادی

 70992/0 734318/0 دایشگاه صنعتی سیرجا 

دایشگاه علوم دشا رزی   هنابا  بیعی 

 ساری
530841/0 855994/0 

دایشگاه علوم دشا رزی   هنابا  بیعی 

 گرگا 
262074/0 141209/0 

 783482/0 130698/0 دایشگاه گی   

 783482/0 931893/0 دایشگاه ای  م

 70992/0 796942/0 دایشگاه ه  یر

 641753/0 331976/0 دایشگاه هنر

 46582/35 02957/31 مجموع

http://rasekhoon.net/article/show-33087.aspx
http://rasekhoon.net/article/show-33087.aspx
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(   02957/31هجمتتتتو  یمتتتتره هعیارهتتتتای هحتتتتتوایی و 3در جتتتتا   

ی از دهتتتتا دتتتته هعیارهتتتتای ستتتتاوتار ( یشتتتتا  هی46582/35ستتتتاوتاری و

ستایت دتاب ایته هردتزی هعیارهای هحتتوایی  یتعیت بهتتری هیتا   ب

 های د شتی ایرا  داریا.دایشگاه

 یهادایشتتگاه یدتاب ایتته هردتتز  تیستتا ب یبنتتا های پتته هش: رتبهیافتتته

 یرا  بر اساد یظام استنتاج فاز یا ید شت

ن پته هشر از تتابا یا یت یظام استنتاج فاز یف توابا عضو یهنظور تعر 

تر ی  از توابتا عضتو یتهر  یبهره گرفته شاه است. برا یرداربرد هتلتپ

زا  یتتستته عبتتار  پتتایینر هتوستتط   بالتت  در یظتتر گرفتتته شتتاه استتت. ه

در یظر گرفتته شتاه  یفاز  یهاها به صور  هجموعهتیسات  بیفید

   ییهحتتتتتوا یارهتتتتایوهع ی ر د  یهاشتتتتاوص یابیتتتتاستتتتت دتتتته از ارز 

یظتتام دتته همایتتا  ینر ور جتتیتتن ترتیتتشتتویا. بتته ای(  اصتتا هیستتاوتار 

در  یفتتاز  یاز بتته عنتتوا  هجموعتتهیتتها استتتر یتیستتات  بیتتفیزا  دیتته

گتتر یت آ  هشتتابه دیف توابتتا عضتتو یتتیظتتر گرفتتته شتتاه دتته یحتتوه تعر 

ا ی(. یحتوه تبتا1389ر نییر فرزایه   رئیاست وسهراب یفاز  یهاهجموعه

  از ستته یتتدتته در هتتر  ینر هتوستتط   بالتت  بتته اعتتااد فتتاز ییعبتتارا  پتتا

  یتتت   یی  هحتتتتوا یستتتاوتار  یارهتتتایهع یود   ر د  یهجموعتتته فتتتاز 

ف شتتاه استتت. یتتها( تعر تیستتا  از  بیتتت هتتر یتتفیزا  دیتته یور جتت

هتتتر یتتت  از  یی  هحتتتتوا یستتتاوتار  یارهتتتایهتتتار  ز  هجمتتتو  هعی ر د 

ها تیستتا  از  بیتتهتتر  یهستتتنا   ور جتت 3ها در جتتا   ستتایت ب

( در یظتر گرفتته شتاه استت. اگتر 100ه وگترد شتاه بت 100تتا  0ن یبت یعاد 

ت یتتفیباشتتا د 35  دمتتتر از  یهار هستتا تیستتا  از  بیتتهتتر  یور جتت

 100  دمتتتر از  یت هتوستط   هستا یتفید 65  دمتتر از  ینر هستا ییپتا

ت بالت  استت. جهتت ا مینتا  از صتحت   ستقم یستات  بیتفیباشار د

یز جویا شتا شناسن یهار یظر وبرگا  علم ا   عا    دایشاین هقیاد
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   آیها این ر یکرد را تأییا دردیا. 

 یاز به قواعا استناج است. قواعا استنتاج بترایی یاستال   فاز  یبرا

ا یتتتکم یشتتود. شتت ا بتترایها  یتتب« آیگتتاه-اگتتر»بتته شتتکا  یاستتتال   فتتاز 

ده در  اقا قلتن  یاز است تا قواعا فاز یپه هشر ی ییظام استنتاج فاز 

قتت یحتوه ارتبتا  ین قواعتا در  قیتویا. اف شتیهستنار تعر  ییظام فاز 

گر   یکتتایبتتا  یف شتتاه در یظتتام استتتنتاج فتتاز یتتتعر  یفتتاز  یهاهجموعتته

ها را دایشتگاه یت دتاب ایته هردتز یستات  بیتفیآیها بر د ییحوه ا رگ ار 

 ییظتام استتنتاج فتاز  ی ر د  یهاگرر دادهیدنا. به عبار  دیف هیتوص

ر یشتتود. وستتهرابیا هیتبتتا یور جتت یهتتان قواعتتا بتته دادهیتتق ایتتاز  ر 

بتته  یهتتابتتر استتاد یمره یقواعتتا فتتاز  ی(.  را تت1389ر نیتتیفرزایتته   رئ

دتته در بالتت  تدتتر شتتار  یی  هحتتتوا یستتاوتار  یارهتتایدستتت آهتتاه هع

 ن شا:یا تا  یبه ش ح ت یقاعاه فاز  9ن اساد یصور  گرفت. بر ا

ف باشتتار آیگتتاه ی. اگتتر ستتاوتار هتوستتط   هحتتتوا یتتع1 یقاعتتاه فتتاز 

 ت یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  بیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفید

 ن است. ییپا

ف باشار آیگتاه یف   ساوتار هم یعی. اگر هحتوا یع2 یقاعاه فاز 

 ن است. ییت پایسات  بیفید

هتوستتط   هحتتوا بالت  باشتتار آیگتاه دیفیتتت . اگتتر ستاوتار 3قاعتاه فتازی 

  است. سایت هتوسط ب

. اگتتر هحتتتوا هتوستتط   ستتاوتار هتتم هتوستتط باشتتار 4 یقاعتتاه فتتاز 

 ت هتوسط است. یسا بت یفیآیگاه د

ت یتفی. اگر هحتوا بال    ساوتار هتم بالت  باشتار آیگتاه د5 یقاعاه فاز 

 ت بال  است. یسا ب

ت یتفیبال    هحتوا هتوسط باشتار آیگتاه د . اگر ساوتار6 یقاعاه فاز 

 ت بال  است. یسا ب

ت یتفیف باشتار آیگتاه دی. اگر ساوتار بال    هحتوا یع7 یقاعاه فاز 
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 ت یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ب

 وسط است. هت

ف   هحتتوا هتوستط باشتار آیگتتاه ی. اگتر ستاوتار یتتع8 یقاعتاه فتاز 

 ت یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  بیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفید

 ن است. ییپا

ت یتفیف   هحتوا بال  باشتار آیگتاه دی. اگر ساوتار یع9 یقاعاه فاز 

 ت یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ب

 هتوسط است. 

علتتتتم ا   عتتتتا      برده شتتتتاه را چنتتتتاین وبتتتتر قواعتتتتا فتتتتازی یتتتتام

ه بتت ی  از قواعتتا فتتاز یتتاعمتتا  هتتر شناستتن تأییتتا دردیتتا.  اصتتا دایش

هحاستتبه  Centroidر ش  یافتتزار   بتتر هبنتتا  توستتط یرمیتتصتتور  اتوهات

افزار هتلن استت ر در یرمیپردازش تۀو  یبرا ناین ر شر ر ش ایا.شاه

ن یتتا افتتزار هتلتتن  جتتود دارد.در وۀتتوص آ  در یرم یدتته توابتتا ه تلفتت

 یفتاز  یابیترسایا تتا ارز یه یار یها تیسارا   بییظام به داربرا    ها

 یاشمللتتنیرش در ستتطح بیهتتورد پتت  یارهتتایت را بتتر استتاد هعیستتا ب

 ا. یجاد یمایت ایسات  بیاز  یع ین بهتر یایجام داده   تقر 

 را  یا ید شت یهادایشگاه یت دتاب ایه هردز یسا ب یبنا . رتبه4جا   

 ی اصا از یظام استنتاج فاز 

 هانام دانشگاه
ظام استنتاج نمره حاصل از ن

 فازی
 میزان کیفیت

 بال  5/82 سهنا یدایشگاه صنعت

 بال  5/82 دایشگاه داشا 

 بال  5/82 یلیدایشگاه هحقق اردب

 بال  5/82 دایشگاه داهاا 

 بال  82 یدایشگاه علوم اقتۀاد 

 بال  7/81 شاپور یجنا  یدایشگاه صنعت
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 هانام دانشگاه
ظام استنتاج نمره حاصل از ن

 فازی
 میزان کیفیت

 بال  7/81 یا بهشتیدایشگاه شه

 بال  6/81 دایشگاه شاها

 بال  9/80 دایشگاه سمنا 

 بال  9/80 دایشگاه صنعتی ش یف

 بال  8/80 دایشگاه ع  هه  با بایی

 بال  6/80 دایشگاه فرد سن هشها

 بال  4/80 دایشگاه شهیا هایی آتربایجا 

 بال  1/73 دایشگاه تهرا 

 بال  73 دایشگاه ای  م

 بال  73 دایشگاه تربیت هارد

 بال  73   رفسنجا ع دایشگاه  شی

 هتوسط 1/69 دایشگاه اصفها 

 هتوسط 4/65 دایشگاه زابا

دایشگاه صنعتی وواجه یۀیراشاین 

  وسن
 هتوسط 3/54

 هتوسط 2/69 دایشگاه صنعتی اصفها 

 هتوسط 9/58 دایشگاه هازیارا 

 هتوسط 4/52 دایشگاه شهیا چمرا  اهواز

 هتوسط 1/59 دایشگاه بوعلی سینا

 هتوسط 64 سیستا    بلوچستا دایشگاه 

 هتوسط 48 دایشگا شیراز

 هتوسط 1/65 دایشگاه صنعتی اهیردبیر
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 هانام دانشگاه
ظام استنتاج نمره حاصل از ن

 فازی
 میزان کیفیت

 هتوسط 1/59 تربیت دبیر شهیا رجایی

 هتوسط 9/56 دایشگاه اهام صادا

 هتوسط 1/65 دایشگاه علم   صنعت ایرا 

 هتوسط 3/59 دایشگاه قم

 هتوسط 4/65 دایشگاه بیرجنا

 هتوسط 2/56 دایشگاه دردستا 

 هتوسط 1/64 دایشگاه زیجا 

 هتوسط 1/64 دایشگاه گلستا 

 هتوسط 2/52 دایشگاه هرهزگا 

 هتوسط 5/45 دایشگاه صنعتی شیراز

 هتوسط 8/59 ومینی اشمللی اهامدایشگاه بین

 هتوسط 7/57 یوردایشگاه پیام

دایشگاه تحۀی    تکمیلی در علوم 

 پایه زیجا 
 هتوسط 9/49

 هتوسط 1/65 جیرفتدایشگاه 

 هتوسط 2/65 دایشگاه ووارزهی

 هتوسط 7/69  اریدایشگاه  کیم سبزه

 هتوسط 1/65 دایشگاه صنعتی سیرجا 

دایشگاه علوم دشا رزی   هنابا 

  بیعی ساری
 هتوسط 2/65

 هتوسط 1/65 دایشگاه ه  یر
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 هانام دانشگاه
ظام استنتاج نمره حاصل از ن

 فازی
 میزان کیفیت

 هتوسط 3/48 دایشگاه هنر

صنعت آب   برا وشهیا  دایشگاه

 عباسپور(
 یعیف 6/27

دایشگاه علوم دشا رزی   هنابا 

  بیعی گرگا 
 یعیف 4/19

 یعیف 5/18 دایشگاه گی   

ر یدها ده بر اساد یظتام استتنتاج فتاز ییشا  ه 4جا    یهاداده

ر هحقتق های صنعتی سهنار داشا هسایت دتاب ایه هردزی دایشگا ب

ت را داریتتا. پتت  از آ  یتتفین دیبالتت تر  5/82اردبیلتتی   داهاتتا  بتتا یمتتره 

شتاپورر علوم اقتۀتادی   جنای یهادایشگاه یت دتاب ایه هردز یسا ب

ت یستتتار در رتبتتته د م   ستتتوم قتتترار داریتتتا.  ب7/81   82 یهتتتابتتتا یمره

 یعتیهنتابا  ب یگی      علوم   دشتا رز  یهادایشگاه یدتاب ایه هردز 

ت بروتوردار یتفین دیتر نییاز پتا 4/19   5/18 یهان با یمرهیگرگا ر به ترت

 یدارا ید شتتت یهادایشتتگاه یت دتاب ایتته هردتتز یستتاهستتنا. بیشتتتر  ب

 هستنا. یت هتوسطیفید

 گیری   پیشنهادهای په هش یتیجه

 یهادایشتگاه یت دتاب ایه هردتز یسار  بیبر اساد یظام استنتاج فاز 

ر 5/82شتتتا ر هحقتتتق اردبیلتتتی   داهاتتتا ر بتتتا یمتتتره ستتتهنار دا یصتتتنعت

ستتتتایت دتاب ایتتتته هردتتتتزی ت را داریتتتتا. پتتتت  از آ   بیتتتتفین دیبالتتتت تر 

( قتترار داریتتا. 7/81(   جنتتای شتتاپور و82های علتتوم اقتۀتتادی ودایشتتگاه

 یگی تت     علتتوم   دشتتا رز  یهادایشتتگاه یت دتاب ایتته هردتتز یستتا ب

ن یتر نییاز پتتا 4/19   5/18 یاهتن بتا یمرهیتگرگتا ر بتته ترت یعتیهنتابا  ب

http://rasekhoon.net/article/show-33087.aspx
http://rasekhoon.net/article/show-33087.aspx
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 یهادایشتگاه یت دتاب ایه هردتز یسار  بیت برووردار هستنا. سایفید

ا یجته رستین یتیتتتوا  بته ایهستتنا. ه یت هتوستطیفید یدارا ید شت

ستتهنار داشتتا ر  یهای صتتنعتدایشتتگاه یت دتاب ایتته هردتتز یستتادتته  ب

ن یبهتتر  یاراد یهحقق اردبیلی   داهاا ر بر استاد یظتام استتنتاج فتاز 

ت یتفیدایشتگاه گی ت  ر از د یت دتاب ایه هردتز یسات هستنا    بیفید

 ها برووردار است. تیسار  بییسبت به سا یتر یاهناسن

   یابیتارز  یبترا یوه بهتتر یر شتیرسا یظتام استتنتاج فتاز یبه یظر ه

استت. چنایچته در  یدایشتگاه یهات دتاب ایتهیسات  بیفید یبنا رتبه

و    ی؛ ه تتت زاده صتتتادق1389ر نیتتتیر فرزایتتته   رئیستتتهرابو یهتتتاپه هش

؛ 2012نر یر   اوترُ ستتتتیتتتت؛ دب2013    داشتتتتار یتتتت؛ رد1388هنشر ستتتبحا 

؛  ایتتتگر 2006اها   همکتتتارایشر یتتت  -ررایتتت؛ ه2007گتتترا ر یااشگو   دیتتته

 یهتتاجتته  اصتتا شتتا دتته ر شین یتیتتز ایتت( ی2004نگر یستتیهوآیتتگ   ت

وتتاها     یابیتتارز  یبتترا یبهتتتر  یهاوهیر شتتیبتتر فتتاز  یهبتنتت یابیتتارز 

گتر هماینتا ید یهتااستت په هش یها هستتنا. گفتنتتیستات  بیفید

ز بتتته ارائتتته یتتت( ی2010ر یوایتتت؛ د2012نر یر   اوترُ ستتتیتتت؛ دب1390ر یو تتتاتم

 ا. پرداوتن یه تلف فاز  یهاها بر اساد ر شتیسا یبرا یبنا رتبه

از  یار دمتتر یبستعااد  یبا توجه به آیکه بر اساد یظام استنتاج فاز 

 یهات دتاب ایتتتهیستتتابودیتتتا    ب ییت بالتتت یتتتفید یها داراتیستتتا ب

 یبتته اعضتتا یاارائتته وتتاها  دتاب ایتته یبتترا یعن تت  ههمتت یدایشتتگاه

ا جهتتت یتتت یشتتنهادهاین پیا  استتتر بنتتابرای  دایشتتجو  یأ  علمتتیتته

 شود:یت آیها ارائه هیفیبهبود د

از  یبروتتت ندر بررستتت ی.توجیییه بی یییتر بیییه معیااهیییای سیییاختاای   م تیییوای

ف ییتتع یداریتار اهتتا هحتتوا یهار بتتا آیکته آیهتتا ظتاهر هناستتبتیستا ب

 یها بتته تتتازگتیستتااز  ب یا بروتتیرستتینکتته بتته یظتتر هیا ایتتداشتتتنا   

 یا استتتت. هحتتتتوایتتتآیهتتتا در دستتتت تکم یشتتتاه   هحتتتتوا یایتتتااز راه

؛ در ارائته وتاها  بته دتاربرا  داریتا یهار یقش ههمتت دتاب ایهیسا ب
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ترین هعیارهتای بررستن شتاهر دته استاد همچنین در این په هش ههم

دادیتتار هعیارهتتای هحتتتوایی   ستتاوتاری بودیتتا. پتته هش را تشتتکیا هی

ها بایتتا بتته تیستتان  بیتترا  ایا هتتایتتها   ن هستتئول   دتاب ایتتهیبنتتابرا

 یارهتاینتا. در وۀتوص هعیوتود اقتاام یما ییهحتتوا یارهایا هعیتکم

ا   عا  توسط دتاربرا    جت ب  یابیدر باز  یههمر ده یقش یساوتار 

تر یستات دتاب ایه داردر بایا  را تا   بیساداربرا  به استفاده از  ب

های ستایتنتا. بررستن  بییما یشتتر یهتم توجته ب یبه هستائا ستاوتار 

های وارجی چه از یظر هحتوایی   چه از یظر ساوتاری   ایتاه دایشگاه

ههمتتی در ایتتن وۀتتوص داشتتته باشتتا.  توایتتا یقتتشگتترفتن از آیهتتا هی

استفاده از یظرا  داربرا ر گرفتن بازووردهتا   بررستن ییازهتای آیهتا در 

 این هورد بسیار تأ یرگ ار وواها بود. 

ت دتاب ایته یستا ب یه ر یتا ش نبررس ی  سایت.اندازی  بطراحی   ااه

ر هااز دایشتگاه یر هشاهاه شتا دته در بروتید شت یهادایشگاه یهردز 

ت هستتقا   یستاا فاقتا  بیتت استت   یستافاقتا  ب یدتاب ایه هردز 

ن بایتتتتا در گتتتتام ا  ر یتنهتتتتا هحتتتتا د بتتتته چنتتتتا صتتتتفحه استتتتت. بنتتتتابرا

ت یتتااردر اقتتاام بتته یستتاآیهتتا  ب یدتته دتاب ایتته هردتتز  ییهادایشتتگاه

نا. در این ارتبا  ل زم استر اهمیتت یت یمایسا ب یایااز   راه ی را 

ایاردارا  ستازها  هتادر شت ح ت هستتقا بترای دستتستایایاازی  براه

 داده شتتود؛ شتتایا آگتتاهی از اهمیتتت ایتتن هویتتو  باعتتر هوافقتتت  

 همکاری هایرا  برای ایجام این دار شود.

سییایت اسییانان دا طراحییی   یییا توسییعه  باسییتداده از ناییراا کتابییدااان   اط  
ا یتبا یدایشتگاه یهارا  دتاب ایتهین هوردر هایدر ا های دان گاهی.کتابخانه

ت دتاب ایتهر  ضتور یستا ب یتوجه داشتته باشتنا دته در هنگتام  را ت

استتتت.  یت ستتت  ر یستتتاهتشتتتکا از دتابتتتاارا     را تتتا   ب یمتتتیت

 ی را تتت نآهوزشتتت یهتتتااز دتابتتتاارا ر از د ره ننر اگتتتر بع تتتیهمچنتتت

ت دتاب ایه هبتادر  یسا ب یت برووردار شاه   وود به  را یسا ب
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جتته ی تااقا در آ  هشتاردت داشتتته باشتنار بته  تور  تتمر یتا یتنتار ییما

  هت ۀتص یتن دار فقط بته ی اصا وواها شا تا آیکه ا یهطلوب تر 

  اگ ار شود. ییاآشنا به اهور دتاب ایه   دتاباار  یت  شیسا ب ی را 
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ستتتتایت بنتتتتای  ب(ر رتبه1394و .  وواجتتتتوییر ر .ر درهتتتتیر ز.اوتتتتوتیر م .1

های علتتتتوم پزشتتتتکی ایتتتترا  براستتتتاد ردتتتتزی دایشتتتتگاههای هدتاب ایتتتته

 . 17-03(: 61وط18ر هد ت کطساهک بوهتری ر  اداربردپ یری   ارتبا  آ  با رتب

(ر ارائته هتا  دنتتر  1388و .ُازر ز  دتاظم .ا ر میر رهضتای.پورر رایاسماع .2

 شمت  طهحۀتو .  یهتادنتتر  یقص یبرا یبا ر ش ها فاز  یفاز  ینا آهار یفرآ
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الهططهمم آطنبطسمم  کطبمم طالسممت   هه آطال نتت تمم طبممتطالسمم یطن    بنممدآطفتنشممگ ه  ب (ر 1390و .ر می تتاتم ص4

یاهته ا یر پا قتآطچندطهعق  هطف هآطاهط لع طهمو  آطچنمدطنبطسم  کطال تال م طفمتنبطرتم ب اه آط صمق کنقک

ر دایشتتکاه یر  ا تتا تهتترا  هردتتز یارشتتار دایشتتگاه آزاد استت  هندارشناس

 . یت بازرگاییر یتر گر ه هایر یها

های شتناوتی شتالی: شکست ا(.  را ی پرسشناه1391و .ریگی   دیگرا  .5

 29-40(ر 1و9ر فصلن هۀطساهکطر  طال تال ماد ابزارر تعیین ر ایی   قابلیت اعت

 یبتترا یدتتاربرد  ی(ر ارائتته یظتتاه1389و .ر انیتتی  رئ .ر فرزایتتهر م.ر بیستتهراب .6

 یرا  بتر هبنتایتتتا  در ایجید یهات دتاب ایتهیسات  بیفیزا  دیه یابیارز 

 یرستتای  ا     یقتتا  دتابتتاار یه تحقییشتت  ر ییظتتام استتتنتاج فتتاز  ی را تت

 . 35-59(ر 53و 44 ریدایشگاه

ی یهتتتتای ستتتتاوتاری   هحتتتتتواهگیی  (ر 1384و .  صتتتتابریر م .پهلتتتتور  فرج .7

ستته بتتا صتتفحا  یرا  در هقایتتهای دایشتتگاهی اصتتفحا  وتتایگی دتاب ایتته

ر ایکتتتار دایتتتادا   استتتتراشیهای دایشتتتگاهی دشتتتورهای اهر وتتتایگی دتاب ایتتته

  1-23(. 2و 21ر پ نهشن هۀطپت الهبطنطهد ت کطالعاع د

http://jipm.irandoc.ac.ir/files/site1/user_files_e1671e/dinmohamadi-A-10-54-1-381a2cf.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/files/site1/user_files_e1671e/dinmohamadi-A-10-54-1-381a2cf.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/files/site1/user_files_e1671e/dinmohamadi-A-10-54-1-381a2cf.pdf
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هط لعم طهمو  آططه آط ج  دطاللکتتن قکط  طال متال سس  کال ه  ب طعوالهلطهوفیقکطنب(ر 1387و .صایقیر د .8

ه را ر دایشکاارشار دایشگاه هازیایاهه دارشناسنر پایا ه آطال نتت ت طرت بفتنشگ ه

 علوم اقتۀادی   اداریر گر ه هایریت صنعتی

بنمدآطالسمن  طنبطال الئ ط نشم طهبتنم طبمتط یمو آطفم هآطجهمکط  ه(ر 1390ر ا. ویر یهزرعه وط نعباس .9

   ییورر دایشتتتکاه فنتتتامیتتتارشتتتار دایشتتتگاه پنیاهتتته دارشناسا یپاف  سممم عط

 ا   عا  یوتر   فنا ر یداهپ نههناس یر گر ه علمنههناس

های ت(یستتتات تاریماو بیتتتفیابی دیتتتارز (ر 1387هر ز.   پتتتاپیر ز. وعۀتتتار  .10

ی در یشتنهادهایرا  به هنظور ارائته پیهای د شتی اهای دایشگاهدتاب ایه

 35-69(. 4و 23ر فصلن هۀطپت الهبطنطهد ت کطالعاع در ت آیهایفیی دجهت ارتقا

ر م.   پاشتتتتازادهر ز. ینیاشعابتتتتانیا رکر ر.ر ز  یا یگر م.ر جمشتتتتیتتتتبیعل .11

علتوم  یهادیشتگاه یهردتز  یهادتاب ایه تیسا ب یفید یابی(ر ارز 1390و

(ر WebQEM. ام. ویو. ایتتدرا  بتتا استتتفاده از ر ش  بیتتدشتتور ا یپزشتتک

 . 63-76(ر 43و14 کطالعاع دطساهکعطهد تط

س هآطهد ت کط ال  طب ط وج طسنج طهق ال ط ه    طبتالآطپق  ه(ر 1390ر م. ویآباد زاده شطفعو  .12

یاهتتته ا یر پابممم طعوالهممملطرلقمممدآطهوفیقمممکطاهط لعممم طهمممو  آسطشمممهت ال آطهنطیممم طپمممن طشمممهتط همممتال  

ا    علتتوم یتتهشتتهار دایشتتکاه ادب نارشتتار دایشتتگاه فرد ستتندارشناس

 . یت شهر یر یش هایار گرایجاراف نر گر ه آهوزشیعتیددتر ش   ییسایا

 یز یر ر ارائتتته هتتتا  بریاهتتته(1389ب تتت غر ه. وقره یار یتتتر د.    یربتتتایهحن .13

فصمملن ه طهممد ت کطش یفتتتر یدر صتتنعت پالتت  یا ر بکتترد فتتاز یتتجتتاها توش یآرهتتای

 . 48-60ر 18طراپ نهشگت 

ه آط ج  دطاللکتتن قک طبم طس  ک قلقلطنطال ه  ب طنبطال الئ طهدل طبتالآ (.1387ه  زاده صادقیو ر ا. و .14

  ه شتتیرازر دایشتتکاارشتتا. دایشتتگادارشناسن ایاهتت. پایا السممت   هطالهطهنطممزطفمم هآ

 های اشکتر ییکی. آهوزش

ال ه م ب ططنال ال م طهمدل طبمتالآط قلقملط(ر 1388هنشر ز. وو ر ا.   ستبحا یه ت زاده صتادق .15

اللملل طهمد ت کط  هطالهطهنطزطف هآطنطشبک طعصب عطششمقنطرن تال سطبقن طالست ه آط ج  دطاللکتتن قک عطبس  کنب

 ا   عا .  یت فنا ر یر یتهرا : هوسسه هافن ن آطالعاع دطنطال  ب ع دعط

http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
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 یگار. . تهرا : دایشهق سب دطف هآ(ر 1390هنهاجر م. و .16

ۀطاللگمموآطال الئممۀطچم  چوب طبممتالآط وسممعۀطسمم ه  (ر 1391ییار ز. ورهنتیر م.ر   شتتعباییهیرزاده .17

هم آطفم هآعطچهم  هقنطرن متال سطه آط ج  دطاللکتتن قمکطبم طالسمت   هطالهط کنقکس  کپقشنه   تطهقصوالدط  طنب

 . دایشگاه آزاد اس  هی گنابادههندس طبتقطنطاللکتتن قکطال تال 

بتتتته هنظتتتتور شناستتتتایی  QFD(. دتتتتاربرد 1388یتتتتوریر ا.   ب تیتتتتاریر  . و .18

فتتازیر  TOPSISستتایت بتتا استتتفاده از های اصتتلی  را تتی  بهش ۀتته

 . 75-88(ر 9و4ر فصلن ه طهد ت کطصنعت ط ال شکدهطعلومطال س   ط ال شگ هط هال طالساه طنالحدطسنندج
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