
  
  

  

  
  )صنايعمهندسي (مباحث نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه كميتي:
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ـ آمــار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   نظريه اعداد ـ آناليز تركيبي و احتمال).

  (كل فصل مطالعه شود). تجسمي
  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب
 يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: 

  )2و  1(تحقيق در عمليات  3

 ـ سازيزي خطي ـ مدلري(معرفي برنامهسازي و حل هندسي ريزي خطي، مدلمعرفي برنامه
ريزي كاري مــدل برنامــههــاي دســتريزي خطي ـ روششكل استاندارد و كانوني (متعارفي) مدل برنامه

تبديل محدوديت نامساوي به تســاوي ـ حــذف  و بالعكس ـ Minبه  Maxـ تبديل تابع هدف از  خطي
ي ـ تبديل تابع هدف مركب ـ تبديل متغير از حاالت مختلف به متغيرهاي نامنف قدرمطلق از محدوديت ـ

 ـ LPي بــراي حــل ريزي خطي ـ روش هندســط به برنامهحذف قدرمطلق از تابع هدف ـ تعاريف مربو
ها در نقاط روش حركت دادن تابع هدف روي فضاي شدني ـ روش رسم بردارهاي گراديان محدوديت

(تركيب خطي،  جبر خطيـ ريزي خطي با روش هندسي) اي ـ بررسي انواع حاالت مساله برنامهگوشه
ـــ رتبــه  گوشه، مخروط ـ بردارهاي مســتقل خطــي ـ مجموعه محدب، نقطه nEآفيني و محدب نقاط در 

هاي دستگاه معادالت خطي بحث در تعداد جواب و دستگاه معادالت خطي ـ A(Rank(A))ماتريس 
هاي نامســاوي ـ ابــر هاي تساوي ـ فضاي احتيــاج محــدوديتـ فضاي احتياج ـ فضاي احتياج محدوديت

اي شدني تباهيــده ـ اي شدني ـ جواب پايهها و نقطه راسي ـ جواب پايهها، نيم فضاها، چند وجهيصفحه
هــاي دور شــونده جهت از طريق فضاي ايجاب ـ B.F.Sـ يافتن  سيأها و نقاط رB.F.Sحداكثر تعداد 
سي أقضيه نمايش ـ جهت دور شونده رها ـ هاي دورشونده در چند وجهيها ـ يافتن جهتدر چند وجهي
  ها)در چند وجهي

ترين مسير ـ درخت فراگير ـ الگوريتم كوتاه منيم(تعاريف شبكه  ـ الگوريتم مي هاي شبكهمدل
ـ  Sترين مسير با استفاده از ماتريس ي كوتاهالگوريتم ديكسترا ـ الگوريتم فلويد ـ الگوريتم محاسبه

  اكسيمم جريان)ماكسيمم جريان ـ الگوريتم م
اي هــاي پايــهـــ يــافتن جواب (الگوريتم سيمپلكس ـ نكات الگوريتم ســيمپلكسروش سيمپلكس 

ـ روابــط رياضــي  ايدر فضاي متغيرهاي غيرپايه L.Pمجاور ـ جبر روش سيمپلكس ـ نمايش مساله 
ـــ بررســي انــواع حــاالت  مجــاور ـ شعاع و جهت راس براي حركت به گوشه در جدول سيمپلكس

كــران ـ ناحيه موجه بي متناهي ـ  Z*ـ جواب بهينه منحصر به فرد و  به روش سيمپلكس L.Pساله م
جواب بهينه چندگانــه ـ  متناهي ـ  Z*كران و  ناحيه موجه بي نامتناهي ـ  Z*كران و  ناحيه موجه بي

زيگــوگراف) ـ قاعده بلند ـ قاعده الفبايي (لگ در الگوريتم سيمپلكس (Cycling)تباهيدگي ـ دور 

 1آزمون



 بزرگ ـ Mـ آناليز روش  بزرگ Mـ روش  ـ تعبير اجزاي جدول سيمپلكس ـ متغيرهاي مصنوعي
اي شــدني بــراي ـ جــواب پايــه سيمپلكس متغيرهاي كراندار ـ ـ آناليز روش دو فازي روش دوفازي

 )مساله با متغيرهاي كراندار ـ الگوريتم سيمپلكس متغيرهاي كراندار

ريزي ريزي خطي با اعداد صحيح ـ برنامــههاي برنامه(مدل اعداد صحيحريزي خطي با برنامه
ريزي خطي با اعــداد صــحيح ـ هاي حل برنامهخطي با اعداد صحيح و گرد كردن اعداد ـ الگوريتم

ريزي خطي ي ـ نحوه محاسبه محدوديت برشي براي مسائل برنامهروش صفحه برشروش ترسيمي ـ 
ريزي خطــي بــا اعــداد صــحيح ي برنامــهي برشي بــراي مســألهحهبا اعداد صحيح محض ـ روش صف

ريزي خطي با اعــداد صــحيح محــض ـ روش شــاخه مختلط ـ روش شاخه كردن براي مسائل برنامه
هاي الگــوريتم شــاخه وكــران ـ روش شــاخه وكــران بــراي مســائل وكران به صورت ترسيمي ـ گام

   ريزي خطي با اعداد صحيح مختلط)برنامه

  احتماالت و آمار مهندسيتئوري 

ء) ـ شــي nء از شــي r(قوانين شمارش ـ جايگشت يا ترتيب ـ ترتيب (جايگشت آناليز تركيبي 
اصــول احتمــال و جعبــه) ـ   nمهــره در  rهاي چيــدمان  ـ روابط مهم در تركيب ـ مدلتركيب 
اي هــاي احتمــال بــا فضــاهاي نمونــهـ مــدل پيشــامدهاي مســتقلـ  تمالاح(هاي شرطي احتمال

پذير ـ مدل احتمال بر روي فضاي نمونه مختلف ـ مدل احتمال بر روي فضاي نمونه متناهي شمارش
قــانون ضــرب ـ  احتمــال شــرطيپذير ـ پيوسته ـ مدل احتمال بر روي فضاي نمونه نامتناهي شمارش

 متغيرهــاي تصــادفيـ احتمال پيشين و احتمــال پســين) ـ  قضيه بيزقانون احتمال كل و ـ  احتمال
(انواع متغيرهاي تصادفي ـ محاسبه مُد (نما) در متغيرهاي  تصادفي پيوســته ـ تــابع تــوزيعي تجمعــي 

C.D.F ـ تابع توزيع تجمعي براي متغيرهاي تصادفي گسسته ـ تــابع توزيــع متغيــر تصــادفي پيوســته ـ
توزيــع احتمــاالت اسبه ميانه به كمك تابع توزيع ـ متغيرهاي تصادفي آميخته ـ تابع نرخ خرابي ـ مح

هــاي شــرطي ـ ـ توزيع اي يا كناريهاي احتمال حاشيهتوزيعتوأم گسسته ـ توزيع احتماالت توأم ـ 
اي ال حاشــيههاي احتمتوزيعـ  توزيع احتماالت دو متغير تصادفي پيوستهاستقالل دو متغير گسسته ـ 

هــاي احتمــال شــرطي بــراي متغيرهــاي پيوســته ـ ـ تابع توزيع تجمعي توأم پيوسته ـ توزيــع (كناري)
(مفهوم اميد رياضي ـ اميد رياضي تــابعي از يــك  اميد رياضي  )استقالل دو متغير تصادفي پيوسته

متغيرهاي تصادفي ـ متغير تصادفي ـ اميد رياضي تابعي از چند متغير تصادفي ـ اميد رياضي مجموع 
هــاي خــاص ـ اميــد رياضــي اميد رياضي و واريانس مجموع تعداد تصــادفي از متغيرهــاي تصــادفي

 c  ,b  ,a(  :اريــانسوخــواص واريــانس و كو(گشتاورها) ـ كوواريانس (هم پراش) و خواص آن ـ 
 ـ ضــريب همبســتگي خطــي ـ واريــانس تــابعي از چنــد متغيــر تصــادفي و اعــدادي ثابــت هســتند)

خصوصيات آنها ـ اميد رياضي شرطي ـ چند خاصيت بسيار مهم اميد رياضي شرطي و واريانس آن 
ـ تابع مولد گشتاور ـ تابع مولد گشتاور توأم با بردارهاي تصادفي ـ تبديل الپالس (تــابع الپــالس) ـ 

 ســتههاي آماري گستوزيعهاي مهم اميد رياضي) ـ تابع مولد گشتاورهاي فاكتوريل ـ نابرابري
 (رابطه توزيع نمايي و توزيع پواســون ـ تقريــب توزيــع هاي پيوستهتوزيعهاي گسسته) ـ (توزيع

هــاي ترتيبــي و توزيــع ي توزيع نرمال ـ توزيع تابعي از يك متغير تصــادفي ـ آمارهپواسون به وسيله
  ها)آنها ـ بعضي از روابط بين  توزيع

 شامل:مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد

  هاي صنعتيطراحي سيستم  4

 ريزي واحدهاي صنعتيباحث مرتبط با طرحم
طراحي  ـ طراحي و مهندسي محصول(ريزي واحدهاي صنعتيمروري بر مفاهيم طرح

 ـ آالتبرآورد ميزان خرابي ماشين ـ آالتمروري بر نكات مربوط به تجهيزات و ماشين ـ فرايند
ي روابط مربوط به محاسبه ـ استفاده در تحليل جريان مواد ابزارهاي مورد ـ طراحي جريان مواد

 )وري سيستمكارايي، اثربخشي و بهره
 ـ ايهاي جانمايي رايانهروش ـ هاي جانمايي دستي(روش هاي جانماييمروري بر انواع روش

 ـهاي پيوندي (هيبريدي) الگوريتم ـ هاي بهبود دهنده (اصالحي)الگوريتم ـ الگوريتم آلدپ



         

 ي پيشرفته)هاي بهينهالگوريتم
انواع  ـ يابيعوامل تأثيرگذار در تصميمات مربوط به مكان ـ مروري بر مقدمات(يابيمكان
 )يابيها در مكانفاصله

 ـ يابي (جايابي) با فاصله متعامد (منهتن)مسائل مكان( يابي تك تسهيالتيمسائل مكان
 ل جايابي با فاصله اقليدسي)مسائ ـ مسائل جايابي با مربع فاصله اقليدسي

  مدلسازي) (  يابي چند تسهيالتيمسائل مكان
مسأله  ـ يابي مركز با فواصل متعامد براي يك وسيلهمسائل مكان(  يابي مركزمسائل مكان

يابي مركز چند تسهيالتي با مسائل مكان ـ مكان يابي مركز چند تسهيالتي با فاصله متعامد
 اي)يابي مركز شبكهدي مسائل مكانبنطبقه ـ فواصل اقليدسي
 مسائل پوشش جزئي) ـ مسائل پوشش كلي( يابي پوششمسائل مكان
 يابي تخصيص كارخانه)مسائل مكان ـ يابي انبارمسائل گسسته مكان( يابي انبارمسأله مكان

سازي پايه مدل ـهاي مختلف مسئله هاب بندي مدلطبقه ـ مفاهيم اوليه( يابي محورمكان
  يابي محور)مسائل مكان

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون



  
  
 

  

  )صنايعمهندسي  مباحث (  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

اي، هاي اسمي، نقل قــول و گــزارش، وجــوه ســببي، عبــارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ليساختار جمله و نكات تكمي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعت ـ حركــت بــر روي دايــره ـ حل مسئله و مقايسه كميتي:
زاويه ـ هندسه اشكال ـ تالس و تشابه ـ محيط و مساحت ـ هندســه اشــكال فضــايي ـ ســاعت ـ 

  قيت ـ مسائل متفرقه).سؤاالت هوش و خالمسائل 
  (كل فصل مطالعه شود). تجسمي
  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب
 س تخصصي در سطح كارشناسي شامل:ودرمجموعه

  2و  1تحقيق در عمليات   3

اي (طرز نوشتن مسئله دوگان ـ ارتباط بين مسايل اوليه و ثانويــه (قضــايدوگان و تحليل حساسيت 
دواليتي) ـ يافتن جواب بهينه دوگان از جدول بهينه مسئله اوليه ـ ارتباط بين فضاي شدني مسئله اوليه 
و مسئله دوگــان ـ تفســير اقتصــادي مقــادير بهينــه متغيرهــاي دوگــان ـ روش ســيمپلكس دوگــان ـ 

ييــر در تغ هــا) ـiCالگوريتم سيمپلكس دوگان ـ تحليل حساسيت هندسي ـ تغيير در ضرائب هزينه (
حــذف  ـ افــزودن محــدوديت جديــد بــه مســئله هــا) ـibها (مقادير اعداد سمت راست محــدوديت

تحليــل  ـ افزودن فعاليــت (متغيــر) جديــد بــه مســئله ـ حــذف متغيــر از مســئله ـ محدوديت از مسئله
ــه( ـ تغييــر در اعــداد ســمت راســت  هــا)iCحساســيت در حالــت كلــي ـ تغييــر در ضــرائب هزين

افــزودن متغيــر (فعاليــت)  ) ـAتغيير در ضرائب تكنولوژي (عناصر مــاتريس  ها) ـibها (محدوديت
 %100در تحليل حساسيت ـ قــانون  "%100"جديد به مسئله ـ حذف متغير (فعاليت) از مسئله ـ قانون 

ريزي پــارامتري بــراي ريزي پارامتري ـ برنامــهـ برنامه )ib(يا  jCبراي تغيير همزمان بيش از يك 
ــه  ــردار ضــرائب هزين )C)ب ))ــه ــ برنام ــردار ســمت راســتـ ــراي ب ــارامتري ب )b)ريزي پ ))( 

ريزي ســازي مســائل برنامــهريزي صفر و يك و كاربرد آن ـ مدل(برنامه ريزي صفر ـ يكبرنامه
 Pمحدوديت ـ توابــع بــا  mمحدوديت از ميان  kانتخاب  ـ هاي اين يا آن حدوديتصفر و يك ـ م

ي شــدني غيــر ريزي خطي بــا اعــداد صــحيح ـ ناحيــهمقدار احتمالي ـ نمايش دودويي مسائل برنامه
ريزي صفر و يــك ـ روش شــمارش ضــمني (بــاالس) ـ نحــوه نمــايش ي برنامهمحدب ـ حل مسأله

مــدل حمــل و نقــل و  اي ـ شرايط بــه تــه رســيدن)ب متغير شاخهجواب جزئي ـ شرايط انتخا
سازي مساله حمل و نقل ـ خواص مدل حمل و نقل ـ شدني بودن مسأله حمــل (مدلتخصيص 

هاي مسأله حمل و نقل ـ خواص ماتريس ضرائب تكنولوژي و نقل ـ تعداد متغيرها و محدوديت
iيرمتــوازن ـ اگــرمسأله حمل و نقــل ـ متــوازن كــردن مســاله حمــل و نقــل غ j

i j
S d  ـــ

iاگر j
i j

S d حل مساله حمل و نقل (ســيمپلكس حمــل و نقــل) ـ يــافتن يــك جــواب  ـ

ijاي شدني آغازين ـ يافتن پايه ijC Z اي ـ تعيــين متغيــر ورودي بــه پايــه و متغيرهاي غيرپايه
اي شدني مرحله بعد ـ تحليل حساسيت مساله حمل و نقــل ـ ن جواب پايهخروجي از پايه ـ يافت

تحليل حساسيت ضرائب هزينه تابع هدف ـ تحليل حساسيت مقادير عرضه و تقاضا ـ تخصــيص 
)Assignmentريزي پويــا برنامــه الگوريتم مجارســتاني بــراي حــل مســأله تخصــيص) ) ـ

ريزي پويــا در ريزي پوياي قطعــي ـ كــاربرد برنامــهريز پويا ـ برنامهي برنامههاي مساله(مشخصه

 2آزمون



ريزي غيرخطــي) ـ ريزي پويا در حل مسائل برنامــهريزي خطي ـ كاربرد برنامهحل مسائل برنامه
(مسائل نامقيد ـ شــرط الزم و كــافي بــراي وجــود نقــاط اكســترمم ـ ريزي غيرخطي برنامه

وبي (مشــتقات مقيــد) ـ روش مسائل مقيد ـ مســائل مقيــد بــا محــدوديت تســاوي ـ روش ژاكــ
الگرانژي (محدوديت تساوي) ـ مسائل مقيد با محدوديت نامساوي ـ بســط روش الگرانــژي ـ 

ود يشرايط كاروش ـ كاهن ـ تاكر (كي.كي.تي) ـ شرايط كافي (كي.كي.تي) ـ مسائل مقيد با ق
   نامساوي)

 تئوري احتماالت و آمار مهندسي 

Xكزي ـ توزيع (قضيه حد مر ايهاي نمونهتوزيع
S
n

  ـ توزيع تفاضل يا مجموع ميانگين دو نمونه

(x x )1 Sهاي دو نمونه اي نسبت واريانسـ توزيع نمونه 2
S

2
1

2
2

) ـ (P)اي نســبت نمونــهـ توزيع نمونه 

اي ـ پايايي برآوردگرهاي ماكزيمم درستنمايي ـ خواص برآوردگرهاي نقطه (خاصيت برآورد نظريه
ـ فاصــله اطمينــان يــا  اي بــراي ميــانگين جامعــهاي ـ فاصله اطمينان يا برآورد فاصــلهبرآوردهاي فاصله

اي براي تفاضل يا مجموع ميانگين دو جامعهبرآورد فاصله  1 اي ـ فاصله اطمينان يا بــرآورد فاصــله 2
ـ فاصله اطمينان براي نسبت واريانس دو جامعه2براي واريانس جامعه 2 2

2 ـ فاصــله اطمينــان بــراي 1
وع نسبت دو جامعه ـ تعداد نمونــه بــراي بــرآورد ) ـ فاصله اطمينان براي اختالف يا مجمPنسبت جامعه (

 هــاآزمــون فرضزمان) ـ ميانگين و نسبت جامعه نرمال ـ فواصل اطمينان تقريبي ـ فواصل اطمينان هم
)داريگيرانه ـ ســطح معنــيگيرانه و ســهلهاي ســختها ـ آزمون(مفاهيم آزمون فرض )  چيســت؟ ـ

بــا داشــتن ناحيــه بحرانــي ـ توانــاترين آزمــون ـ آزمــون نســبت  و طرز محاســبهخطاهاي آزمون ـ 
آمــاري  هــاي فــرضهاي مركب ـ مراحل انجام يك آزمون فرض ـ انــواع آزموندرستنمايي براي فرض

ل اطمينــان ـ آزمــون نيكــويي بــرازش ـ هــا و فواصــروي پارامترهاي جامعه ـ رابطــه بــين آزمــون فــرض
ساده ـ آزمون استقالل ـ آناليز واريانس ـ تعيين اندازه نمونه در آزمون فرض ميــانگين جامعــه  2آزمون
(مراحل يك تحليل رگرسيون ـ رگرسيون خطي ساده ـ بــرآورد  رگرسيون و همبستگي  نرمال)

ين مربعات خطا ـ خــواص برآوردگرهــاي حــداقل مربعــات و مــدل پارامترهاي مدل به روش كمتر
اســتنباط رگرسيوني برازش شده ـ برآورد پارامترهاي مدل در صورت نرمال بودن توزيــع خطاهــا ـ 

مدل خطــي رگرســيون گذرنــده از مبــدأ مختصــات ـ تحليــل  ـ آماري در مورد ضرايب رگرسيوني
) ـ آزمون كمبود برازش مدل رگرســيون خطــي معادله رگرسيون (آزمون معني دار بودن رگرسيون

ـــ  اســتنباط آمــاري رويـ  ضــريب همبســتگي خطــي) ـ تبديالت خطي ـ Lack of fit(آزمون 
ها (آمار توصيفي) ـ (مطالعه توصيفي داده آمار توصيفي) ـ ، براي متغيرهاي نرمالاستنباط براي

هاي پراكنــدگي ـ ها به يك يا چنــد عــدد بــه نــام شــاخص يــا آمــاره ـ شــاخصالصه كردن دادهخ
هاي نسبي پراكندگي ـ رسم نمودارهاي گونــاگون (نمــايش هندســي مشــاهدات) ـ تحليــل شاخص

  ها)اكتشافي داده
  مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

  هاي صنعتيطراحي سيستم  4

سازي مسائل مدل ـ يابي رقابتيبندي مسائل مكانطبقه ـ تعاريف( بي رقابتييامسأله مكان
 يابي)رويكردهاي عملي در مسائل مكان ـ يابي رقابتيمكان

  مسايل چيدمان و تخصيص
 مدلسازي) ـ مرور ادبيات( مسائل چيدمان انبار در فضاي گسسته
  قلم كاال)  mاستقرار   - استقرار يك قلم كاال( مسائل چيدمان انبار در فضاي پيوسته

  هاي رياضي)بررسي انواع مدل(  هايي براي مسائل چيدمانمدل
 )ABSMODEL2با  QAPي مقايسه ـ QAPي تبيين مسئله( مسائل تخصيص

  مباحث مرتبط با كنترل موجودي
مدل اندازه سفارش  ـ مروري بر مفاهيم اوليه( هاي موجوديپايه و انواع مدل مفاهيم

 )(EOQ)اقتصادي 
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