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طراحي مدل تعيين ميزان پذيرش دانشجو بر حسب گروههاي آموزشي در دانشگاه 
  آزاد اسالمي

 
 شاهين راز

  
   عضوء هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان-تي كارشناس ارشد مديريت صنع

  
  چكيده

هاي مختلف يك واحد دانشگاهي با توجه به امكاناتـشان و از طـرف                عدم تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته      
هاي اخير، باعث به وجـود آمـدن مـشكالت            ديگر عدم افزايش شهريه دانشگاه آزاد متناسب با نرخ تورم در سال           

ريزي عدد صـحيح بـا        اين پژوهش با استفاده از برنامه     . اي مديران اكثر واحدهاي دانشگاهي گرديده است      چدي بر 
هاي مذكور، مدلي را در دو مرحله با روش اكتشافي در مرحلـه اول و روش تجربـي در                     هدف حل مشكل مالي واحد    

. يك محيط واقعي به اجرا گذاشـته شـد        افزار ليندو در      مرحله دوم طراحي و پس از اعتبارسنجي با استفاده از نرم          
افزايش داشت، كه ايـن ميـزان       % 10نتايج نشان داد كه درآمد حاصل از شهريه واحد دانشگاهي مورد نظر، حداقل              

  .تواند نقش مهمي در توسعه كيفي و كمي دانشگاه داشته باشد مي
  
  پذيرش دانشجو، دانشگاه آزاد، گروه آموزشي، طراحي مدل : كليديهاي واژه

 
  مقدمه 

ر هـاي اخيـر، د      سالمي در سـال     آزاد واحدهاي دانشگاه 
شـدگان خـود مواجـه     عين حال كه با رشد كمـي پذيرفتـه       

 كـه   –هـا    انـد، در مواجهـه بـا بـسياري از محـدوديت             بوده
 مجبـور بـه     –هاي مالي بوده است      ترين آن محدوديت   مهم

هاي كـسب درآمـد و       دهي مجدد مكانيزم   بازبيني و سازمان  
واقعيات حاكي از آن است     . اند ص منابع خود نيز بوده    تخصي

 ،كـشورمان  هـاي اخيـر    وجه به نـرخ تـورم در سـال        كه با ت  
ن منبـع مـالي و      تـري  شهريه دريافتي از دانشجويان كه مهم     

ـ  شايد در اكثر واحـد     شگاهي تنهـا منبـع درآمـدي       هاي دان
هـاي سياسـي و      گردد با توجه بـه محـدوديت       محسوب مي 

جامعه افزايش نيافته است و همين امـر        اقتصادي حاكم بر    
سسات را به مخـاطره انداختـه       ؤتوسعه كمي و كيفي اين م     

هاي دانـشگاهي   اي كـه در برخـي از واحـد         ، بـه گونـه    است
ــشجويان تنهــا پاســخ  گــوي  درآمــد حاصــل از شــهريه دان

دهـد و چيـزي      هاي حقوق و دستمزد و جاري را مي        هزينه
در عـين حـال     . مانـد  اي باقي نمـي    هاي سرمايه  براي هزينه 
نـشگاهي  گردد در برخي ديگـر از واحـدهاي دا         مشاهده مي 

،  رفــاهي،هــاي آموزشــي گــسترش فــضا(مــسير توســعه را 
 ممكـن اسـت در ذهـن    ،با سرعت طي نموده ) آزمايشگاهي

خواننده اين سئوال مطرح گـردد كـه چگونـه ايـن مـسئله           
تـوان بـه ايـن       باشد؟ پاسخ اجمالي كـه مـي        مي امكان پذير 

سود حاصل از هر دانـشجو يعنـي         ش داد اين است كه    پرس
ي در ايـن    تفاضل بين شهريه دريافتي و هزينه تمام شده و        

ها متفاوت است و به همين خاطر است كه بـا وجـود             واحد
دانشگاهي  هاي جمعيت دانشجوئي در برخي از واحد      كه اين
ت و در نتيجه رشـد    ولي سودشان متفاوت اس    باشد  مي برابر
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چـه كـه      لـذا آن   . متفـاوت خواهـد شـد      ها نكمي و كيفي آ   
ست كه ادامه حيات اين واحدها در آينـده   امسلم است اين  

نزديك با توجه بـه فـضاي رقـابتي ايجـاد شـده در عرصـه                
  . به خطر خواهد افتاد،آموزش عالي

 سود   به حداكثر رساندن   هدفبا  بنابراين تحقيق حاضر    
هـاي   ش دانـشجويان بـا اسـتفاده از تكنيـك      حاصل از پذير  

 آزاد اسـالمي بـه      هاي دانـشگاه  ، در واحد  ريزي خطي  برنامه
 اي كه از منابع كمياب خود استفاده بهينه را بنماينـد           گونه

دانـشگاهي بـا تـأمين      هاي  چـرا كـه واحـد      .به اجرا در آمد   
توانند با مـديريت صـحيح و        اي خود مي   هاي سرمايه  هزينه

  .پيماينده كارآمد مسير توسعه را ب
ه اين در پژوهش با توجه بـه هـدف آن            ك سئوال اصلي 

آيا اسـتفاده از مـدل طراحـي        : مطرح گرديده اين است كه    
هاي آموزشي   جهت پذيرش دانشجويان بر حسب گروه شده

عث حـداكثر كـردن سـود يعنـي         تواند با  در اين تحقيق مي   
   دانشگاه آزاد اسالمي گردد؟ واحدهاي درمنابع مالي،

هـاي   ص در سـازمان الخـصو  اداره و مديريت مؤثر، علـي    
 هـا و  تلزم اسـتفاده از روش    بزرگ و پيـشرفته امـروزي مـس       

كه جملگي بر پايه تحقيق مـنظم علمـي بنـا           (فنون جديد   
  .ه بايستي توسط مديران اعمال شوداست ك) شده

هاي علمي در    ق در عمليات در واقع كاربرد نگرش      تحقي
هـا موجـب     حل مسايل مديريتي اسـت كـه اسـتفاده از آن          

   .شود صميمات بهتري از سوي مديران مياتخاذ ت
لـم نـسبتاً جديـدي اسـت        كه ع  پژوهش عملياتي با اين   

 جـا    اعم از توليدي و خدماتي     ها ها و سازمان   ولي در شركت  
پژوهش عملياتي بسيار گـسترده     كاربرد فنون   . افتاده است 

ـ  ،شده و عـالوه بـر آن       هـا باعـث افـزايش       كـارگيري آن  ه   ب
 به خاطر تنوع و     .ده است ها گردي  وري در اغلب سازمان    بهره

 پژوهش عمليـاتي در عمـل و بـه علـت            فنوننفس كاربرد   
هاي پـژوهش عمليـاتي      ، نه تنها تكنيك   ها توانايي بالقوه آن  
 ،شـوند  ارت مورد استفاده گسترده واقع مـي  در صنعت و تج   

 بهداشـتي و خـدماتي نيـز كـاربرد          ،بلكه در ادارات دولتـي    
  .بسيار زيادي دارند

 در رابطـه بـا موضـوع        انجام شده ص تحقيقات   در خصو 
هـا   زمان سـا متـأ سـفانه در كـشور مـا اكثـر          مورد پژوهش،   

 بـه دالئلـي از جملـه عـدم          ،هاي خـدماتي   سازمانخصوصاً  

شناخت و اعتفاد به مديريت علمي و نداشـتن كارشناسـان           
 تحقيق در   از فنون  قادر به استفاده     ،مؤسسات در اين  خبره

لذا ،  مسائل و مشكالت خود نبوده    براي حل    )OR(عمليات  
طبيعتاً در محافل دانشگاهي نيـز كمتـر مـورد توجـه قـرار       

از طرفـي ديگـر دانـشگاه آزاد اسـالمي يـك            .  اسـت  گرفته
مؤسسه آموزشي غير انتفاعي با ساختار منحصر بـه فـردي           
است كه امكان استفاده از مطالعات موجود در اين زمينه را           

كه درآمد اصلي اين مؤسسه     بسيار مشكل نموده است، چرا      
  . باشد آموزشي غير انتفاعي فقط شهريه دانشجويان مي

رفيـت   مـدل علمـي تعيـين ظ       :در پژوهشي بـا عنـوان     
  پژوهـشي وزارت   –سسات آموزشـي    پذيرش دانشجو در مؤ   

هاي توسعه    فرهنگ و آموزش عالي با توجه به اهداف برنامه        
بـا   )1371 ( آقاي سيد محمد   ،نظام جمهوري اسالمي ايران   

ريـزي رياضـي بـه فرمولـه          هاي برنامـه   كارگيري تكنيك ه  ب
ها  دانشگاه نمودن و حل مسئله ظرفيت پذيرش دانشجو در       

 هـر گـروه هـر رشـته تحـصيلي و هـر موسـسه                .پردازد  مي
 تلفيق ايـن    .هاي خاصي هستند   آموزش عالي داراي ويژگي   

 كيفـي و    –سه مورد و همچنـين توجـه بـه اهـداف كمـي              
ــا و اســتراتژي ــهه ــوري اســالمي    برنام هــاي توســعه جمه
در زمينـه پـذيرش دانـشجو پديـد           پيچيـده را   اي مجموعه

 و سـعي در     رح توجه به تمامي موارد فوق      هدف ط  .آورد  مي
هـا   مشترك در بين اهداف و محدوديت    يافتن بهترين فصل  

ي داراي افـق چنـد         كه هر برنامه توسـعه     جائي  از آن  .است
طــرح حاضــر بــر اســاس  دربنــابراين ، باشــد ي مــي  ســاله
  .پردازد به تحليل مسئله مي) Dynamic (ريزي پويا برنامه

ترين مسئله در طرح مذكور در وهلـه اول يـافتن             عمده
هاي مناسب و حل مـدل        بهينه و سپس يافتن جواب     روش
 حداكثر كردن ميـزان     ، بنابراين در طرح حاضر هدف     .است

وزش عـالي   سسات آم  ها و م   پذيرش دانشجويان در دانشگاه   
هـاي توسـعه جمهـوري      اهداف برنامه كه اوالً  با توجه به اين   

ــا     ــد و ثاني ــق ياب ــالي تحق ــوزش ع ــه آم ــالمي در زمين اس
 گـروه آموزشـي و      ،هـاي هـر رشـته       و ويژگـي   ها محدوديت

 الزم به ذكر اسـت كـه طـرح          .ها لحاظ گردند است    دانشگاه
هـاي   ، مخـتص دانـشگاه   )همانطور كه در باال آمـده     (مذكور  

  و طبيعتاً خبري از استفاده بهينـه از منـابع در     استلتي  دو
اي  در مطالعـه  . ها نيست  جهت حداكثرسازي درآمد دانشگاه   
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هـاي كليـدي دولـت بـر روي          تأثير سياست : عنوانديگر با   
از آقـاي فـرد تامـسون و        ،  هاي دولتي و غير دولتي     دانشگاه

ــدا  ــام زومي ــاي     ،)2001 (ويلي ــين متغيره ــاط ب ــه ارتب ب
 قيمت نسبي شهريه -1اي كليدي دولت از جمله  ه سياست

 -3انـشجويان  هاي دولت به د     وام -2)  غير دولتي  –دولتي  (
تـي و فـضاي رقـابتي كـه         هاي دول  ظرفيت پذيرش دانشگاه  

ــشگاه ــين دان ــود دارد   ب ــي وج ــر دولت ــي و غي ــاي دولت ، ه
هـاي   نـرخ شـهريه و ظرفيـت پـذيرش دانـشگاه          . پردازد مي

اثــر معكــوس  غيــر دولتــي هــاي دولتــي بــر روي دانــشگاه
هـاي   هـاي پـايين دانـشگاه      ريهكه شـه    يعني اين  .گذارد مي

ويان در شرايط مـشابه ايـن       شود كه دانشج   دولتي باعث مي  
. هـاي غيـر دولتـي تـرجيح دهنـد      ها را بر دانـشگاه   دانشگاه
 هاي مالي دولت اثر زيادي بر بخش كوچكي از سـهم           كمك

 خصوصاً كساني كه    ،ردداها   بازار متقاضيان ورود به دانشگاه    
هـاي غيـر     باشند و دانـشگاه   داراي درآمد كم و نسبتاً كمي       

،  با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده           .دهنددولتي را ترجيح    
هـاي دولـت در خـصوص     پيشنهاد شده است كـه سياسـت     

، بــا اســتفاده از هــا ايجــاد تقاضــاي بزرگــي بــراي دانــشگاه
ـ    هاي مالي به دانشجويان مي     كمك اي باشـد    هبايست به گون

هـاي   تا تحصيل در دانـشگاه ها اين امكان را بدهد    كه به آن  
مورد بررسي قرار دهند، چرا كه ممكن اسـت          غير دولتي را  

  .خوبي تأمين نماينده اين مؤسسات نيازهايشان را ب
يك رويكرد اثر بخشي هزينـه در       : عنواندر پژوهشي با    

، كـه   عيي غيـر انتفـا    ها  برنامه ريزي و كنترل براي دانشگاه     
يـك  ، انجـام گرفـت     )1997 (توسط اسـتفان جابولونـسكي    

ر همزمـان روابـط     مدل اوليه اثر بخشي هزينه كـه بـه طـو          
هـاي ذهنـي تـصميم       ، منـابع و ارزش    ها متقابل بين ستاده  

 ،هـا  ، براي يك فرايند تخصيص منابع در دانشگاه       گيرندگان
در ادامـه مـدل مـذكور بـراي         . دهد ميرا مورد بررسي قرار     

، كـه   انتفاعي توسـعه يافتـه ارائـه گرديـده        هاي غير  گاهدانش
 توانـد  هـا مـي   دهد چگونه مفهوم اثر بخش هزينـه    نشان مي 

هاي غير انتفاعي مفيـد      براي تصميم گيرندگان در دانشگاه    
   .باشد

  
  روش مطالعه 

اين پژوهش در دو مرحله اجرا گرديد، از آن جائي كه براي            

 پذيرش دانـشجو در     سازي نظام  اولين بار در خصوص بهينه    
دانشگاه آزاد آنهم با استفاده از يك مدل رياضي يـك كـار             

گيـرد، در مرحلـه اول بـا اسـتفاده از            پژوهشي انجـانم مـي    
 پس از تعيين و تعريف پارامترهاي مسئله،     مطالعه اكتشافي 

مــدل مربــوط طراحــي گرديــد ســپس در مرحلــه دوم بــا  
ر يـك    مدل طراحـي شـده د      مطالعه تجربي استفاده از يك    
بـا اسـتفاده از     ) هاي دانشگاهي   يكي از واحد  (محيط واقعي   

  . افزار ليندو به اجرا در آمد نرم
  

  طراحي مدل 
  هاي مدل   تعريف پارامتر–الف 

هـا   متغيرهاي تصميم، تابع هدف، منـابع و محـدوديت        
باشند كه در اين قسمت تعريف   اجزاي يك مدل رياضي مي    

 . شوند و تشريح مي
Yi  :از پــذيرش هــر دانــشجو در گــروه ســود حاصــل 

  ،i  آموزشي
 : Xi     تعداد نفراتـي كـه درگـروه آموزشـي i  در واحـد 

 گيرد تا مقطع كارشناسي، مورد پذيرش قرار مي دانشگاهي
i(1,2,3……,n) : a در واحـد  هـاي موجـود    كالستعداد 

  دانشگاهي
 : cها  متوسط ظرفيت كالس   

F  : يك   درمتوسط واحدهاي اخذ شده توسط دانشجو
  ترم

fi  :    متوسط واحدهاي اخذ شده توسط دانـشجو گـروه
 يك ترم  درiآموزشي
 : Bدر واحد دانشگاهي تعداد كل دانشجويان موجود 

bi  :تعداد دانشجويان موجود گروه آموزشي i 
: ei1 تعــداد اعــضاي هيــات علمــي تمــام وقــت گــروه 

 آموزشي در واحد دانشگاهي
:ei2     مه وقت گروه آموزشي   تعداد اعضاي هيات علمي ني

  در واحد دانشگاهي
ei3 :        التـدريس گـروه      تعداد اعضاي هيـات علمـي حـق

  آموزشي در واحد دانشگاهي
 ei4 :          تعداد اعضاي هيات علمي بورسيه گـروه آموزشـي

  در واحد دانشگاهي
 t  :       مدت زمـان سـرويس دهـي واحـد دانـشگاهي در
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  طول روز بر حسب ساعت
 T  :    واحـد دانـشگاهي در   مدت زمـان سـرويس دهـي

  طول هفته بر حسب روز
 Yi :ميانگين سود هر دانشجو در گروه آموزشي i   
 : Gi ظرفيت كارگاه آموزشي i  
 gi : متوسط تعداد واحدهاي ارائه شده براي كارگاه i 
 hi:  تعداد دانشجو در نقطه سر به سر براي رشته i 
گاه دانشجوئي با توجه به گـسترش        در خصوص خواب   
زش عالي دولتي و غيردولتي در تمام نقـاط كـشور و از             آمو

گاههـاي   تهيـه خـواب   طرفي عدم تعهد دانشگاه آزاد بـراي 
همچنــين . دانــشجوئي، محــدوديتي تعريــف نــشده اســت 

كه ... استانداردهاي آموزشي مانند سرانه استاد به دانشجو و       
آينـد، زيـرا بـراي       در حال حاضر به ندرت بـه اجـرا در مـي           

شگاهي از لحاظ مالي مقرون به صرفه نيـست،   واحدهاي دان 
محدوديت مربوط بـه هيـأت علمـي بـراي دروس عمـومي             

و مقـاطع   ) كمبودي در واحدهاي دانشگاهي وجـود نـدارد       (
كارشناسي ارشد و دكترا در ايـن پـژوهش در نظـر گرفتـه              

 .نشده است
 

   ارائه مدل –ب 
    تابع هدف- 1 
 حاصل از   هدف مدل طراحي شده حداكثر كردن سود كل        

هاي آموزشي موجود در واحـد       پذيرش دانشجويان در گروه   
 در گروه   محاسبه سود هر دانشجو   براي  . باشد دانشگاهي مي 

آموزشي مربوطه، شهريه دريافتي وي را از قيمت تمام شده 
  . گردد تحصيليش كسر مي

∑
=

=
n

i
iiZ XYMAX

1

  

  
  ها   محدوديت-2
  ها  س محدوديت مربوط به ظرفيت كال– 2. 1

 ظرفيـت ارائـه سرويـسش تـابع     ،در يـك كـالس آموزشـي   
 ساعات ارائه سـرويس در طـول        ،ها گنجايش تعداد صندلي  

دهــي  اد روزهــائي كــه در طــول هفتــه ســرويسروز و تعــد
 f و از طرفي هر دانشجو به طور متوسط   .باشد ، مي نمايد مي

 fنمايد كـه بـه معنـاي اشـغال           واحد در طول ترم اخذ مي     

بنـابراين حـداكثر    ،  باشد فيت ارائه سرويس مي   ساعت از ظر  
از  )با توجه بـه ايـن منبـع       (ظرفيت تعداد پذيرش دانشجو     

، بـر حـسب   تفاضل كل ظرفيت ارائه سرويس در طول تـرم    
 و تعداد دانشجويان موجود مشغول به تحصيل        نفر دانشجو، 

  . شود ميمحاسبه 

∑
=

−≤
n

i
i B)F/Tact(X

1

  

  
   هيأ ت علمي  محدوديت مربوط به اعضاء-2,2

، هيـأت علمـي      در پذيرش دانشجو   مل مهم يكي ديگر ازعوا  
 علمـي   هيـأت هر  . باشد ميهاي دانشگاهي   موجود در واحد  

التـدريس و    ، حـق   نـيم وقـت    ،كه تمـام وقـت     بر حسب اين  
تواند  ميرا    حد مجازي  ،باشد طبق قوانين آموزشي    بورسيه

 بـا   تواند حد معيني   مي لذا هر گروه آموزشي      ،تدريس نمايد 
 و متوسـط    هـا    ظرفيـت كـالس    ،در نظر گرفتن عامل فـوق     

تعداد وا حدهاي انتخـاب شـده توسـط دانـشجويان گـروه             
يرش دانشجو   بنابراين حداكثر ظرفيت پذ    .مذكور ارئه نمايد  

از تفاضل كل ظرفيت ارائه سـرويس       ) با توجه به اين منبع    (
و ) بر حسب تعداد دانشجو(توسط اساتيد هر گروه آموزشي  

  .گردد ميويان موجود گروه آموزشي محاسبه دانشج

)n,....,,,(i,bf/c)e
eee(X

iii

iiii

32110

121623

4

321

−+
++<=

 
  
  ها   محدوديت مربوط به كارگاه– 3,2
  هاي تخصصي   كارگاه– 1. 3,2

يكي ديگر از عوامل تأثير گـذار بـراي پـذيرش دانـشجو در            
 .باشند ميي تخصصي   ها  كارگاه هاي آموزشي  بعضي از گروه  

 يـا   ها  ا توجه به تعداد پنل    ظرفيت ارائه سرويس هر كارگاه ب     
دهـي   هـاي سـرويس      تعـداد روز   ، موجـود كارگـاه    ها  صندلي
ــاه ــاه در طــول روز و  ،كارگ  ســاعات ســرويس دهــي كارگ

متوســط تعــداد واحــدهاي درســي كــه آن كارگــاه طبــق  
 .گردد ميارائه نمايد محاسبه  تواند ميسرفصل 

  
)n,...,,,(,ig/)tTG(X iii 321≤  
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  ) ركامپيوت( كارگاه مشترك -2,3,2
 درس كاربرد كـامپيوتر يكـي از        ،هاي آموزشي  در اكثر گروه  
 كـه   ،اسـت   واحـد عملـي    1باشد كه شامل     ميدروس پايه   

 سـاعت از ظرفيـت   2طبق قوانين بـراي هـر واحـد عملـي      
 ظرفيــت ارائــه .نمايــد مــيآزمايــشگاه كــامپيوتر را اشــغال 

 هـا  سرويس آزمايشگاه عمومي كامپيوتر تابع تعداد صـندلي  
دهـي در طـول هفتـه و         ا، تعداد روزهـاي سـرويس     ه  يا پنل 

  . باشد ميتعداد ساعات كاري ارائه سرويس در طول روز 

∑
=

≤
n

i
i )/Tct(X

1

2  

  
   سالن تربيت بدني – 2,3,3

دهي سالن ورزشي كه هر واحد دانشگاهي         ظرفيت سرويس 
تواند يكي     در اختيار دارد مي    2و1براي دروس تربيت بدني     

هاي جـذب پـذيرش دانـشجو در طـول           ديگر از محدوديت  
ايـن ظرفيـت بـا توجـه بـه سـاعات            . سال تحـصيلي باشـد    

دهـي    هـاي سـرويس     دهي در طول روز، تعـداد روز        سرويس
سـالن ورزشـي و ظرفيـت اسـتفاده از سـالن بـا توجـه بــه        

  .امكانات آن قابل محاسبه است

∑
=

≤
n

i
i )Tct(X

1

  

  
   محدوديت مربوط به حفظ رشته – 2,4 

 جائي كه هر گروه آموزشي از تعدادي هيـأت علمـي            از آن 
تمام وقت و نيمه وقت و احياناً بورسيه تشكيل شده است و 

نماينـد،    اين افراد از دانـشگاه حقـوق ماهانـه دريافـت مـي            
هــاي هــر گــروه آموزشــي،  بنــابراين بــراي جبــران هزينــه

بايست در هـر سـال تحـصيلي يـك حـداقل پذيرشـي                مي
هاي مذكور تأمين گردند، در       ا هزينه دانشجو داشته باشند ت   

غير اين صـورت آن گـروه آموزشـي ديگـر قـادر بـه ادامـه             
  . فعاليت نخواهد بود

)n,...,,,(,ihX ii 321≥  
  

  اجراي مدل 
مدل طراحي شده وقتـي داراي اعتبـار اسـت كـه در يـك               

هاي الزم    محيط واقعي به اجرا درآيد، به همين منظور داده        

ــه ســال تحــصيلي ( ــوط ب هــاي   يكــي از واحــد1385 مرب
گاه مدل مذكور با استفاده       آوري گرديد آن    جمع) دانشگاهي

هـاي    از نرم افزار ليندو، ظرفيت پذيرش دانشجو براي گروه        
الزم بـه ذكـر اسـت بـا توجـه بـه             . آموزشي به دست آمـد    

محرمانه بودن اطالعات مالي مورد اسـتفاده در ايـن مـدل            
ـ          شجو در هـر رشـته،      مانند قيمت تمام شده و سود هـر دان

فقط جواب توليد شده توسط مدل مذكور و مقايسه آن بـا            
دانشجويان پذيرفته شده بـر اسـاس اعـالن         (شرايط واقعي   

 ارائـه گرديـده      )1385در سـال    مركز آزمون دانشگاه آزاد     
  .است

  
تعـداد   ظرفيت پذيرش بـا اسـتفاده از مـدل         نام رشته   

  1385 پذيرفته شده در سال
  495 675 حسابداري -1
  308 210  مديريت بازرگاني-2
  47 75  گرافيك-3
   92 120 زبان و ادبيات عرب -4
  53 62  پرستاري-5
  33 55  مامائي-6
 339 250 كامپيوتر-7
  114 250 الكتروتكنيك -8
 143 107 الكترونيك -9

 101 120 مكانيك خودرو -10
 92 60 آموزش زبان انگليسي -11
  134 180 نقشه كشي معماري -12
 61 60 شيالت -13
 51 60 رياضي -14
 109 60 امور بانكي -15
  60 72 امور گمركي -16
  70 100 تربيت بدني -17
 

z = 77100000 ريال z* = 8481000ريال   
  

  نتيجه گيري 
هاي دانشگاهي عموماً بـر    در واحد  ظرفيت پذيرش دانشجو  

اساس تجربه و محاسبات سرانگشتي بـه سـازمان مركـزي           
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گيـري بـا اسـتفاده از         كه اگر تصميم    شود حال آن   اعالن مي 
چه كه در باال آمده، صورت گيرد         معيارهاي علمي مانند آن   

  .مطمئنن نتايج سودمندي در بر خواهد داشت
نتايج حاصل از اجراي مدل طراحي شده اين پـژوهش،          
كه در يك محيط واقعي انجام گرديد نشان داد سـود كـل             

.  درصد افزايش يافـت    10حاصل از پذيرش دانشجو حداقل      
هـاي    توانـد صـرف آن دسـته از هزينـه           اين مبلغ پـول مـي     

اي شود كه باعث ادامه حيات واحـد دانـشگاهي در             سرمايه
فضاي رقابتي كه بين واحدهاي دانشگاهي از يـك طـرف و          

البتـه ممكـن    . هاي دولتي و غير دولتي وجود دارد        دانشگاه
ن پـژوهش   هائي در مدل طراحي شده اي       است كم و كاستي   

چه كه مهم است الزمـه مـديريت          وجود داشته باشد اما آن    
علمي حذف محاسبات ذهنـي و سرانگـشتي و اسـتفاده از            

  . باشد ها مي گيري در تصميم) هرچند ناقص(هاي كمي  مدل
  

 : منابع 
؛ طراحـي مـدل     ) 1383( آقايي، حميد رضـا،      -1

ريـزي توليـد شـركت پـااليش نفـت            رياضي برنامه 
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه      ان، پايان اصفهان، تهر 
  .تربيت مدرس

پژوهش در عمليات، ؛ )1384 (،مجيد ، اميدوار-2
  .، پايگاه مقاالت برتر مديريتروش پژوهش

هـاي   ؛ كاربرد تكنيك 1376 (،تيموري، بهرام -3
ريـزي توليـد و ترتيـب     ريزي خطي در برنامـه   برنامه

ن سـازي   آالت در ماشي    بندي عمليات بر روي ماشين    
  .تبريز، مازندران، دانشگاه علوم و فنون

؛ پژوهش عمليـاتي در     )1372( تجبر، منصور،    -4
  .21مديريت، تهران، انتشارات اتا، ص

؛ مـدل علمـي     ) 1371( حسيني، سيد محمد،     -5
ــشجو در موســسات   ــذيرش دان ــين ظزفيــت پ تعي

 پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عـالي        -آموزشي  
هاي توسعه نظـام جمهـوري        هبا توجه به اهداف برنام    

اسالمي ايـران، تهـران، طـرح پژوهـشي، مؤسـسه           
  . ريزي آموزشي پژوهش و برنامه

؛ پـژوهش   )1377( فيروز آبادي، علي خاتمي،      -6

  .1عملياتي، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، ص 
؛ روش تحقيق، آبـادان،     )1383( واليي، ناصر،    -7

  . دانشگاه آزاد اسالمي
؛ دانشنامه آمـوزش و     )1381(مد،   هدايي، مح  -8

پرورش، آموزش عالي و حوزه علميـه ايـران، اراك،          
 .نشر نويسنده
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