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  هدف کلی :

ابزارهای و تکنیکهای تصمیم گیری در شرایط چند معیاره است. درس از دو قسمت اصلی تشکیل شده  مفاهیم، با آشنائی درس، این از هدف

بطور مفصل مورد بحث قرار  AHPاست. در بخش اول تکنیکها و ابزارهای تصمیم گیری چند شاخصه معرفی  می شوند. علی الخصوص روش 

 عرفی شده و روشهای حل آنها تشریح می شوند.می گیرد. در بخش دوم، مدلهای تحقیق در عملیاتی چند هدفه م

    :عینی اهداف

 اهداف مفهومی:           

 تصمیم گیری چند معیارهآشنایی با مفاهیم  -

 آشنایی با مفهوم تصمیم گیری گروهی -

 اهداف مهارتی :                

 استفاده از ابزارها و تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه -

 تصمیم گیری چند هدفهمدل بندی و حل مسائل  -

 روشهای مدلسازی ساختاری استفاده از -

 DEAروش اندازه گیری کارایی با  -

 اهداف نگرشی :          

 هر یک از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه منطقدرک  -

  درک مفهوم بهینگی در تصمیم گیری چند هدفه -

  مواد آموزشی:

 Expert Choiceنرم افزار 

 Super Decisionنرم افزار 

 Lingoنرم افزار 

 بخش مدلهای چند هدفه -MATLABنرم افزار 

https://www.google.com/url?q=http://moaraghkari.persianblog.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=U&ei=I8VkU-HBCrDb7AbhjYHIBQ&ved=0CCcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFoAsBjhc6i-WZegAsHeVuRyTZS8w


 

 محتوای درس :

 هفته موضوع محتویات موضوع

 مفاهیم پایه ای تصمیم گیری

 (Structuringروشهای ساختار دهی مسئله )

 دسته بندی تصمیم گیری چند معیاره

 MCDMمبانی و مفاهیم 

1 

 مبانی مدل سازی

 روشهای نرمالسازی 

 روشهای وزندهی به معیارها

 مدلسازی ترجیحات

 (…, Maximin, Maximaxروشهای مقدماتی )

مبانی تصمیم گیری چند 

 شاخصه
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 MAVTروش 

 SAW ،WPروش 
MAVT & MAUT 

3 

  رتبه ترتیبیروش 

 MAUTروش 
MAVT & MAUT 

4 

 AHPاصول و مبانی روش 

 و انجام مقایسات ساخت سلسله مراتب

 روشهای محاسبه وزنهای نسبی 

 AHPروش 

7 

 محاسبه وزن کلی

 محاسبه ناسازگاری

 Expert Choiceآشنایی با نرم افزار 

 AHPروش 

0 

 ANPروش 

  Super Decisionآشنایی با نرم افزار 
 AHPروش 
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 TOPSISروش 

 VIKORروش 
 روشهای مبتنی بر فاصله
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 PROMETHEEروش 

 ELECTREروش 
 Out-rankingروشهای 

9 

 روشهای رای دهی

 توابع انتخاب جمعی
 تصمیم گیری گروهی

16 

 CCR مدل

 BCC مدل
 DEAروش 

11 

 ISMروش 

 DEMATELروش 

 FCMروش 

 مدلهای ساختاری 
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 مفهوم برنامه ریزی چند هدفه

 در برنامه ریزی چند هدفه KKTشرایط 
 مبانی تصمیم گیری چند هدفه

13 

 14 تصمیم مسائل حل روشهای روش سیمپلکس چندهدفه



 دسته بندی روشها

  :معیار جامع روش روش بدون ارجحیت 

 آرمانی ریزی برنامه روش: پیشین روشهای 

 هدفه چند گیری

 دسته بندی روشها

 روشهای پسین: روش وزندهی و حدی 

  روشهای تعاملی: روشISWT 

 تصمیم مسائل حل روشهای

 هدفه چند گیری

17 

 تصمیم مسائل حل روشهای MOEAروشهای مبتنی بر الگوریتمهای تکاملی 

 هدفه چند گیری

10 

 تصمیم گیری چندمرحله ای

 تصمیم گیری چند سطحی

 چند گیری تصمیم مدلهای سایر

 هدفه

15 

 منابع درس
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 ارزیابی : شیوه

 ردیف عنوان نمره درصد

 1 امتحان پایان ترم 06%

 2 کارکالسی 17%

 3 حقیقت 27%

 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

 1 ارائه کتاب: ارائه یک فصل از آخرین کتابهای چاپ شده در زمینه مرتبط با 

 2 دانشجویان توسط درسی موضوعات با مرتبطISI مجالت از مقاله یک تحلیل و تجزیه همراه به ارائه: مقاله ارائه

 

  

 


