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  :در برنامه درسی دوره  جايگاه درس

مرتبط با تحقيق در عمليات قرار دارد و می تواند ابزارھای Aزم در تحليل و انتخاب  اين درس در زمره دروس
مناسب ترين گزينه ھا و يا طراحی بھترين راه حل ھا را در فضايی که تصميم گيرنده با اھداف و معيارھای چند 

  .گانه و متعارض رو به روست، در اختيار وی قرار دھد

              

   :ھدف کلی 

اين درس دانشجويان با مفاھيم بنيانی در تصميم گيری چند ھدفه و چند معياره آشنا شده و چگونگی به کار گيری  در
  .تکنيک ھای مربوطه را می آموزند

  

: اھداف مفھومی    

دن دانشجويان با مفھوم تصميم گيری در فضای اھداف و معيارھای چند گانه و نقش عميق تابع مطلوبيت وآشنا نم 
  .تصميم گيری ھای فردیدر 

:اھداف مھارتی   

.دانشجو با تکنيک ھای تصميم گيری چند ھدفه و چند معياره و موارد به کار گيری آنھا آشنا خواھد شد  

:اھداف نگرشی   

دانشجو می بايد نگرشی جديد نسبت به عق_نيت و منطق تصميم گيری کسب نمايد و از صلب انديشی در اين حوزه 
.رک واقع گرايانه ای از چگونگی تصميم گيری افراد ديگر به دست آورداجتناب کرده و د  

:مواد آموزشی  

 جزوه و کتاب ھای مرتبط

 محتوای درس 



 

موضوع ایمحتو  ھفته موضوع 
 1 کليات و مفاھيم مدلھای ک_ن تصميم گيری
 1 عق_نيت در تصميم گيری

 2 اصول موضوعه در تصميم گيری 
 2 اصول رجحان
 3 بھينه سازی چند ھدفه مقدمه و کليات

 4 حل ھای بھينه پارتويی
 5 ترتيب ھا و مخروط ھا

 6 روش ھای غير ترجيحی در حل مسائل چند ھدفه
 7 (Priori)روش ھای ترجيحی در حل مسائل چند ھدفه

 روش ھای تعاملی صريح
 (Explicit Interactive Methods) 

8 

 روش ھای تعاملی ضمنی
 (Implicit Interactive Methods) 

9 

 10 (Posteriori)روش ھای ترجيحی پسين 
 11 امتحان ميان ترم

 11 بھينه سازی چند معياره کليات و مقدمات
 ماتريس ھای تصميم گيری و آماده سازی آنھا

)نرماليزه کردن و تعيين وزن معيارھا(  
12 

 تکنيک ھای ساده غير جبرانی و جبرانی
SAW and TOPSIS 

12 

 Electre 13خانواده 
 Promethee 14خانواده 

 MAUTروش ھای 
(UTA and UTA Star) 

14 

AHP 15 
ANP  15 

 Vikor 16روش 
 16 روش ھا و تکنيک ھای نامتعارف در تصميم گيری چند معياره

 منابع درس
 

MULTIPLE CRITERIA   DECISION ANALYSIS: STATE OF THE ART SURVEYS 
JOSÉ FIGUEIRA, SALVATORE GRECO, MATTHIAS EHRGOTT 
2005 Springer Science + Business Media, Inc. 

 جزوه بھينه سازی چند ھدفه ، دکتر ماکوئی،دانشگاه علم و صنعت ايران
EVALUATION AND DECISION MODELS WITH MULTIPLE CRITERIA 
Denis Bouyssou, Thierry Marchant, Marc Pirlot, Alexis Tsou kihs, Philippe Vincke 
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:ارزيابی  شيوه  

نمره درصد  رديف عنوان 

 1 امتحان ميان ترم 30
 2 امتحان پايان ترم 50

 3 تحقيق ک_سی 20

 

:وظايف دانشجويان   

 رديف شرح وظايف
)لطفا بعد از استاد وارد ک_س نشويد(حضور به موقع در ک_س   1 

.جلسه موجب محروميت از امتحان خواھد بود 3غيبت بيش از   2 
 

  

 


