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  :چکیده مقاله
 مختلف واحدهاي و ها شعبه کارایی بررسی ها، آن میان رقابت افزایش و اعتباري و مالی هاي مؤسسه روزافزون گسترش به توجه با

 موسسه یا بانک هر توسعه مسیر در اساسی اقدامات از یکی ها، آن عملکرد بهبود جهت منطقی راهکارهاي ارائه و ها مؤسسه این
 پوششی تحلیل روش از تحقیق این در. است حاضر پژوهش موضوع شهر، بانک هاي شعبه کارایی محاسبه و بررسی. است اعتباري

 معرفی به اقدام نتایج، شدن تر منطقی و بهبود براي چنین هم. است شده استفاده باشد، می خطی ریزي برنامه روش نوعی که ها داده
   .است شده مربوط ضوابط و قوانین اساس بر ، آن هاي زیرشاخص دهی وزن و نیاز مورد هاي شاخص تبیین و

 داراي شعبه 92 و یک کارایی داراي شعبه 28 بانک، شعبه 120 هاي داده روي بر ها داده پوششی تحلیل مدل اولیه اجراي در
 باز ، آن اجزاي دهی وزن و ها شاخص انتخاب در ها دقت این تمام وجود با اما. شدند شناخته ناکارا تعبیري به و یک از کمتر کارایی

 قرار کارا هاي شعبه به نسبت تري پایین مراتب به شرایط در که شعبی و بانک برتر هاي شعبه بین زیاد اختالف وجود دلیل به هم
 این رفع براي رو این از. باشد غیرمنطقی و ذهن از دور حدي تا ها شعبه این عملکرد بهبود راهکارهاي است ممکن اند، گرفته

 شعبه 120 آن اساس بر. شد استفاده ها داده پوششی تحلیل روش به ها آن کارایی اساس بر ها شعبه اي مرحله بندي طبقه از مشکل،
   .شدند بندي طبقه کارایی لحاظ به مختلف طبقه شش قالب در شهر بانک
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