
 بهینه سازی خطیطرح درس 

 مطالب درس                                                                              زمان

عریف سازی خطی، تتعریف و فرضیات بهینه ی خطی،بهینه ساز ات وقیق در عملیمعرفی تئوری تصمیم گیری، آشنایی با تح 1هفته 

 مسائل واقعی با استفاده از بهینه سازی خطیاجزا آن و نمادهای ریاضی متناظر هریک. مدلسازی 

ی برای خطی ساز بدیالتید، کنترل موجودی ، حمل و نقل، تدر برنامه ریزی تول بهینه سازی خطیمثالهای کاربردی مدلسازی  2هفته 

 با استفاده از روش  حل ترسیمی. بهینه سازی خطی، بررسی حالتهای جواب بهینه سازی خطیمدلها، حل ترسیمی 

 3هفته 
 به روش جبری با مرور بر بهینه سازی خطی، حل ه تبدیل آنها به یکدیگرونحعارف و استاندارد و مت بهینه سازی خطیمعرفی 

 بین روشهای حل ترسیمی و جبری وابج تناظر ،هاروشهای حل دستگاه

 ،بهینه سازی خطیب مشخصه روش سیمپلکس در حالتهای مختلف جواسیمپلکس جدولی،  روش حل سیمپلکس،  4هفته 

 التهای مختلف جواب در آن.و حای( بزرگ و روش دومرحله M) روش  روش حل سیمپلکس متغیرهای فرضی 5هفته 

 های کاربردی.با ارائه مثال بهینه سازی خطیمع بندی حالتهای جواب ، جسیملکس تجدید نظر شده روش حل 6هفته 

 7 هفته
ییر اصول تغ، در فضای برداری پایهفضای محدب، ابرصفحه، فضای شدنی، ، مروری بر مفاهیم بهینه سازی خطیمبانی ریاضی 

 .تشخیص پایه فضا و اثر آن در جداول سیمپلکس پایه،

جهت راسی و نحوه تشخیص فضای نامتناهی  اهمیت نقاط راسی در جواب بهینه. ،هاگیهای آننقاط راسی در فضای شدنی  و ویژ 8 هفته

 و جواب نامتناهی

 ، ویژگیهای ریاضی روش سیمپلکس دوگان.دوگانسیمپلکس   9 هفته

 10 هفته
کل قضیه م  اولیه و دوگان. ینه و مقدار متغیرها در دو مسئلهجواب بهقضایای دوگان، ارتباط بین ، بهینه سازی خطیدوگان در 

 و کاربردهای آن. KKTزائد و شرایط 

 و تاثیر آن بر جواب بهینه.بررسی انواع تغییرات در مدل  بهینه سازی خطی،تحلیل حساسیت در  11هفته 

 سازی خطی پارمتری.بهینه 12هفته 

  ریزی حمل و نقل و روش حل آن با استفاده از سیمپلکس.برنامه 13هفته 

 ، حمل و نقل مرکب.تحلیل حساسیت در برنامه ریزی حمل و نقل 14هفته 

 و روش حل آن مسئله تخصیص 15هفته 

 ریزی تعداد صحیح و روشهای حل آن.معرفی برنامه 16هفته 
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