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 کارشناسی    مقطع:

  13 -15ساعت هر هفته ها شنبه: کالس تشکیل روز و ساعت

جهت مراجعه حضوری و رفع  9:30-11:30یکشنبه هر هفته ساعت  ساعت و نحوه ارتباط با استاد:

 اشکال

 تکالیف دانشجو:

کالسی، تعداد دفعات مجاز غیبت حداکثر های حضور به موقع در جلسات تشکیل درس و شرکت در بحث

 باشد. ارائه تکالیف مربوط به هر مبحث.جلسه می 3

 :حوه ارزیابین

نمره  8ترم نمره و پایان 5ترم نمره، میان 3نمره، کوئیز  3نمره، تکالیف  1های کالسی )نمره فعالیت 

 نمره( 20مجموع:

 هدف کلی درس:

 و  های کاربردی و مهندسی(سازی در سیستمتحقیق در عملیات )بهینهدر این درس دانشجویان با زمینه 

 مدل) سیستم یک رفتار ریاضی سازیمدل و تشخیص. شوندمی آشنا ریزیبرنامه سازیمدل هایروش

در نهایت تحلیل  آنها و حل مسئله، استانداردسازی ،(تصادفی و احتمالی پویا، صحیح، عدد خطی، غیر خطی،

 مسائل سازیبهینه در کاربردی هایمثال ارائه. باشدمی درس این اهداف کلینتایج )آنالیز حساسیت و ...( از 

این  اهداف از بخشی مهندسی سازیبهینه زمینه در تجاری رایج افزارهای نرم با کار و معدنی مختلف

 .بود خواهد نیز درس 

 :مراجع درس
- Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 

McGraw-Hill: Boston MA; 10th Edition, 2014. 

 

- Harvey M. Wagner, Principles of Operations Research, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 

1969. 

 

، دانشگاه صنعتی 1393محمد عطایی، ریزی خطی و کاربردهای آن برای مهندسین معدن، برنامه -

 شاهرود.

 ، نشر سالکان.1379پژوهش عملیاتی، محمدرضا مهرگان،  -

 
 



 

 
 جدول زمانبندی تشکیل جلسات درس تحقیق در عملیات

 توضیحات مباحث شماره جلسه

 مقدمه اول

 اتیدر عمل قیتحق نهیگستره زم

 

 یخط یزریبرنامه دوم

 یساز مدل

 

  سازیکاربردی از مدل هایارائه مثال سوم

  مراحل فرموله کردن مساله چهارم

  (های ترسیمیروشریزی خطی )برنامه پنجم

 ریزی خطیموارد خاص در برنامه

 دقیقه 15کوئیز 

  ریزی خطی )روش سیمپلکس(برنامه ششم

  حل مساله به روش سیمپلکس هفتم

 دقیقه 15کوئیز  بزرگ Mروش  هشتم

  بزرگ Mحل مساله به روش  نهم

مطالب امتحان تا  آخر  امتحان میان ترم دهم

 جلسه نهم 

   فازی دوروش  یازدهم

  فازی دوحل مساله به روش  دوازدهم
 

  تعریف مساله ثانویه سیزدهم

  سیمپلکس ثانویه و حل مساله به روش سیمپلکس ثانویه چهاردهم

افزارهای معرفی نرمای بر آنالیز حساسیت و مقدمه پانزدهم

 کاربردی در زمینه تحقیق در عملیات

 دقیقه 15کوئیز 

  رفع اشکاالت درسی دانشجویان شانزدهم
 

 

 

 


