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 مطالب درس                                                                              زمان

 ویژگیهای فضای شدنی و مفاهیم نقاط راسی و تاثیر آن بر جواب بهینه–ریزی خطی و مبانی ریاضیات آن مروری بر برنامه 1هفته 

مروری بر انواع روش های سیمپلکس و ویژگیهای ریاضی هریک ) سیمپلکس اولیه، سیمپلکس متغیر فرضی، سیمپلکس  2هفته 

 اولیه و .....(-دوگان،  سیمپلکس قید فرضی، سیمپلکس دوگان

 3هفته 
هزینه ثابت، مدلسازی  تعریف برنامه ریزی اعداد صحیح، مدلسازی اعداد صحیح و کاربردهای آن در برنامه ریزی تولید با

 مدلسازی زمانبندی و ترتیب عملیات و تولید. ، تخصیص مکان

 4هفته 

، مدلسازی دودیتمح nمحدودیت از  kمدلسازی اعداد صحیح برای انتخاب مدلسازی مسائل تخفیف وابسته به مقدار سفارش، 

، برنامه ریزی صفرو یک و کاربردهای ار محتمل(مقد r با مقدار درسمت راست قیود ) محدودیت rانتخاب یک مقدار از میان 

 آن.

 برش صفحه.به روش محض و آمیخته یزی اعداد صحیح رمهحل برنا 5هفته 

 الگوریتم جمعی.، روش حل  صفر و یکریزی ویژگیهای حل برنامهبه روش شاخه و کران.یزی اعداد صحیح رمهحل برنا 6هفته 

 ریزی پویامهشرط، حل مسائل شبکه با برنابرنامه ریزی پویا با  ،ریزی پویابرنامه و مفاهیم معرفی 7 هفته

 دیها، مسئله کوله پشتیووجمریزی و کنترل تولید و حل برنامه 8 هفته

 پویا،ریزی برنامهخطی صحیح به روش غیرحل برنامه ریزی پویا، ریزی برنامهحل برنامه ریزی خطی صحیح به روش  9 هفته

 پویا،ریزی برنامهبه روش خطی پیوسته حل برنامه ریزی  پویا، ریزیبرنامه به روشخطی پیوسته غیرحل برنامه ریزی  10 هفته

 ، انواع ان و روشهای حلتئوری تصمیم گیری و تئوری بازیهابرنامه ریزی پویای احتمالی.  11هفته 

 بهینه سازی نامقیدغیرخطی. الگوریتم های اصول کلی حل   ریزی غیرخطی و روش حل هندسی،برنامه، ب بهینه سازی محد 12هفته 

 13هفته 
بهینه سازی مقید با قیود تساوی و روشهای حل جایگزینی مستقیم، تغییرات محدود ، مضارب الگرانژ، روشهای تکراری مسائل 

 مقید. روش بدست آوردن طول گام بهینه.نا

  ، روش جستجوی تصادفی، روش یک تغییری، روش پاول ، روش هوک جیویس.ریزی مقیدحل برنامهروش های تکراری  14هفته 

 . ریویس-گرادیان مزدوج، روش فلچر، شیب، تندترین  (حل با استفاده از مشتقهای روش) الگوریتم های گرادیان 15هفته 

 ) فرایند تولید و مرگ(مدل نمایی انواع  ،، مروری بر احتماالت، تابع توزیع نمایی و پواسون، فرایند مارکوفه صفنظریمفاهیم  16هفته 
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