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 الًیه الیًت راثمعرفی؛ . 1

1951 

 1971فارغ التحصیل در (OR) 

 1974اخذ دکتزی اس استٌفَرد در (OR) 

 1982استاد اقتصاد داًشگاُ پیتشبِزگ اس 

 1998پیَستي بِ ّارٍارد در 

 2012بزگشت بِ استٌفَرد در 

 بِ ّوزاُ شپلی   2012جایشُ هشتزک ًَبل در
ّای پایذار ٍ   تَسعِ ًظزیِ تخصیص»بِ خاطز 

 «کاربزدی ًوَدى طزاحی باسار

 



 مقدمٍ. 2 

تاسار تصفیِ ٍ تاسار 

ِػولىزد هلشٍهات تِ تَج 
  ضىست ػَاهل ٍ تاسار هٌاسة

 تاسار

ِرساًی ّن ت (Matching) 

ٍراث ًظز اس هْن هؤلفِ د: 
o       ضخاهت (Thickness) 

o        ِاسدحام تز غلث (Overcome 

the Congestion) 

 

ِوارتزدی جٌثِ تِ راث تَج 
 :التصادی ًظزیات

 
 

 

 

 

«تؼاهالت تز حاون ػوَهی اصَل اًذاسُ چِ تا وِ ًیست ایي صزفاً التصادداًاى ها ارسیاتی ٍالؼی هؼیار  
  هسائل حل تزای داًص ایي اس تَاًینهی ها اًذاسُ چِ تا وِ است ایي تلىِ وٌین،هی درن را التصادی

 «وٌین استفادُ خزد التصاد هٌْذسی در ػولی



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.Iّای پایذار ٍ ساسٍوارّای تِ ّن رساًی  تخصیص
(Matching) 

 ُرساًیبِ هٌظَر ارائِ راُ حلی در هسائل بِ ّن دٍ الگَریتن ارائِ شذ: 

 (DAالگَریتن )1962گیل ٍ ضپلی      

 (TTCالگَریتن ) 1974ضپلی ٍ اسىارف        

 الگَریتن هَرد استفادُ در بزًاهِ  : راث. 1984عذم تَجِ بِ هقالِ گیل ٍ شپلی تا
ایاالت هتحذُ هشابِ الگَریتن پیشٌْادی گیل ٍ  رسیذًسی در هلی بِ ّن رساًی 

 .استشپلی 



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.Iّای پایذار ٍ ساسٍوارّای تِ ّن رساًی  تخصیص
(Matching) 

 ِتاسار جذب : ّواًٌذ)پیشزفت ًظزی در حَسُ بِ ّن رساًی در باسارّای دٍ طزف

 ( تاسار فزضی هسىي در همالِ ضپلی ٍ اسىارف: ّواًٌذ)ٍ یک طزفِ ( ّا استاد تَسط داًطگاُ

شزٍع بِ کارگیزی اس ساسٍکارّای بِ ّن رساًی در هسائل ٍ هٌاطق هختلف: 

داًاى، تاسار رسیذًسی داًطجَیاى پشضىی،  آهَساى ، تاسار وار حمَق اًتخاب هذرسِ ٍ داًص•

... در ایاالت هختلف اهزیىا ٍ واًادا ٍ ... دارٍساساى، رٍاى ضٌاساى تالیٌی، تیوارستاى ٍ 

 (تز راجغ تِ تاریخچِ تاسار پشضىاى در اهزیىا در ًطك ًَتل تَضیح هفصل)

 

 



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.IIًَِای اس وارتزد در تاسار ولیِ ًو 

 رًٍذ هؼوَلٍجَد هشکل عذم ضخاهت در باسار کلیِ؛: 

اًتظار تِ هٌظَر یافتي ولیِ ( 2ثثت تماضا در تیوارستاًْا ٍ هزاوش درهاًی، ( 1 

 ٍ ُ ِ آى در تاسار سیا  هؼزفی تزای ػول( 3سالن اس دٌّذگاى هزي هغشی یا تْی

ِگزٍُ خًَی : ٍجَد هشکل دیگز در باسار کلی(A, B, AB, O ) پادساّای ٍ
 ( HLA)ّای سفیذ  گلبَل

 



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.IIًَِولیِای اس وارتزد در تاسار  ًو 

 

ِهبادلِ کلیِ: راّکار اٍلی 

 ًیاسهٌذ اًجام چْار ػول جزاحی 

 

 



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.IIًَِای اس وارتزد در تاسار ولیِ ًو 
تَاى ایي سیکل هبادلِ را یافت؛  اها ّویشِ ًوی 
 ! هثادلِ هیاى سِ جفت     •

 

،شش بًستًن  
 جراحی عمل

 َمسمان،
 2007 مارس،

 



 وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2 

.IIًَِای اس وارتزد در تاسار ولیِ ًو 
 بِ هَاسات ارائِ اًَاع قضایای هزبَط بِ تخصیص پایذار، بِ کارگیزی

ّای بِ ّن رساًی ٍ درک هشکالت ٍ شٌاسایی ًقاط ضعف ًیش  شیَُ
 گزفت؛ صَرت هی

 استفادُ اس سًجیزُ پیًَذ کلیِ

 ّای طَالًی هفیذ بَدى سًجیزُ

 



وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2   

.III ولیِ را خزیذ ٍ فزٍش ًوَد؟ تَاى ولیِ؛ آیا هیراجغ تِ تاسار سؤال 

oتَد ولیِ ػزضِ اضافِ ضاّذ تَاى هی حتی آری، : (ضیىاگَ) تىز پاسخ. 

oایي در ضخصی ًظزات (... تجش است غیزلاًًَی ولیِ فزٍش ٍ خزیذ دًیا وطَرّای ّوِ در) :راث پاسخ 

 غیزلاتل ٍ هجزهاًِ واری را آى تزخی ٍ ّستٌذ فزٍش ٍ خزیذ هَافك تزخی است؛ هتفاٍت سهیٌِ

 .داضت تَجِ هثادالت در (Repugnant) «آٍر تَْع» هثادالت تِ تایذ حال ّز تِ .داًٌذ هی لثَل

 

 

 



وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2   

.IVالتصادداى تِ ػٌَاى هٌْذس 

ّا ًظزیِ تاسی 

آسهَى تجزتی 

ّا ٍ ًظزیات هحاسثاتی پیطزفتِ رٍش 

 

 

 

 



وظریٍ ي کاربرد طراحی بازار. 2   

.V ّای التصاد  تزًاهِ پژٍّطی راث تزای ّوِ حَسُهْوتزیي درس 

 التصادداى، هتخصصاى ػلَم واهپیَتز، پشضه، هذیزاى دٍلتی ٍ تخص  )ّوکاری پژٍّشی

 ... (خصَصی ٍ 

 

 



وکاتی راجع بٍ بازار کلیٍ در ایران. 3   

 ٍتالي طزاح تاسار(Market Designer )راث: 

 هؼافیت سزتاسی تِ ٍاسطِ اّذای ولیِ در ایزاى   •

 ... (تِ ًمل اس )تثلیغات ولیِ در ایزاى    •

تَجِ تِ تاسار ولیِ تزای 

 آٍرتثذیل ًطذى تِ تاسار تَْع •

 جلة اّذای ولیِ خیزخَاّاًِ•

 ّای طَالًی توزوش اطالػات افزاد تِ هٌظَر طزاحی سًجیزُ•
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