
 طراحی شبکه زنجیره تامین عنوان: 

 مشخصات:

 اصلی نوع درس: 

 نظری نوع واحد: 

 3تعداد واحد: 

 ----پیشنیاز: 

 دارد پروژه: 

 ساعت   48جمع ساعات تدریس: 

 سر فصل ها: 

 گسسته یابیمکانبخش اول: مدلهای اصلی 
 یابی پوششمکان •

 معرفی مدل پایه ▪

 قواعد اصلی مسئله پوشش ▪

 پوششانواع مدلهای   ▪

 روش الگرانژی برای مسئله حداکثر پوشش ▪

 یابی میانهمکان •

 معرفی مدل پایه ▪

 میانه درختی-1حل مسئله   ▪

 میانه-Pالگوریتمهای حل مسئله   ▪

 میانه-Pروشهای متاهیوریستیک برای مسئله   ▪

 میانه-Pروشهای الگرانژی برای مسئله   ▪

 میانه-Pروش بندرز برای مسئله   ▪

 یابی مرکزمکان •

 معرفی مدل پایه ▪

 مرکز درختی مطلق-2مرکز و   -1حل مسئله   ▪

 مرکز درختی مطلق-Pحل مسئله   ▪

 مرکز راسی در گراف عمومی-Pحل مسئله   ▪

 مرکز مطلق در گراف عمومی-1حل مسئله   ▪

 مرکز مطلق در گراف عمومی  -pحل مسئله   ▪

 مروری بر تجزیه و تحلیل پیچیدگی  •

 مفاهیم پیچیدگی ▪

 کالسهای پیچیدگی ▪

 توسعه ای مکانیابی گسستهبخش دوم: مدلهای 

 مراتبییابی سلسلهمکان •

 مبانی مکان یابی سلسله مراتبی ▪

 مدلهای میانه درمکان یابی سلسله مراتبی ▪

 مدلهای پوشش در مکان یابی سلسه مراتبی ▪

 مدلهای جریان در مکان یابی سلسله مراتبی ▪

 مدلهای مجاورت در مکان یابی سلسله مراتبی ▪

 یابی هاب مکان •

 هاب-pهاب و  -1معرفی مسائل   ▪

 مدلهای میانه در مکان یابی هاب ▪

 مدلهای پوشش در مکان یابی هاب ▪

 مدلهای مرکز در مکان یابی هاب ▪

 یابی تسهیالت نامطلوب مکان •

 (P-Dispersionپراکندگی )مدل   ▪

 مدلهای میانه برای تسهیالت نامطلوب ▪

 مسئله مسیریابی مواد خطرناک ▪

 رقابتی   یابیمکان •

 Hotellingمعرفی بازی   ▪

 (MaxCapمدل حداکثر تسخیر ) ▪

 (PmaxCapمدل حداکثر تسخیر با قیمت ) ▪

 مدل جاذبه ▪

 مدلهای مکان یابی تاب آور •

 مفاهیم تاب آوری در زنجیره تامین ▪

 نمونه مدلهای تاب آوری ▪

 مبتنی بر قابلیت اطمینان یابیمکان •

 مدل پایه ای قابلیت اطمینان )مدل اشنایدر( ▪

 مدل شکست مورد انتظار ▪

 مهاجم-سطحی مدافعمدل دو   ▪

 مدلهای ترکیبی مکان یابی •

 موجودی-مدلهای مکانیابی ▪

 مکانیابی-مدلهای مسیریابی ▪

 موجودی-مکانیابی-مدلهای مسیریابی ▪

 یابی در سیستم توزیع مکان •

 مدلهای چندمحصولی بدون ظرفیت ▪

 مدلهای چند محصولی با ظرفیت ▪

 مدل جامع سیستم توزیع ▪

 یابی در لجستیک معکوسمکان •

 مرکز جمع آوریمدل با   ▪

 مدل با انبار مرجوعی ▪

 مدل جامع لجستیک معکوس ▪

 هدفهکان یابی چندم •

 مفهوم جواب غیرپست ▪

 مکانیابی چندهدفهمدلهای   ▪

 محدودیت-یلوناپسروش   ▪

 یابی انبار مکان •

 مکان یابی انبار  لیهل اومد ▪

 مکان یابی انبار  مدل تکامل یافته ▪

 مکان یابی انبارمدل شبکه ای   ▪

 (QAPتخصیص درجه دوم ) •

 QAPمبانی مدل   ▪

 بر اساس جایگشت  QAPمدل بندی   ▪

 الگوریتمهای سازنده ▪

 الگوریتمهای بهبود دهنده ▪

 یابی پیوستهمکانبخش سوم: مدلهای 

 یابی تک تجهیزهمروری بر مدلهای مکان •

 مدل با فاصله متعامد ▪

 مدل با فاصله مربع اقلیدسی   ▪

 اقلیدسیه  فاصل  مدل با ▪

 Minimaxمدل با فاصله متعامد   ▪

 مرکب )چند تجهیزه( یابیمکان •

 مدل با فاصله متعامد ▪

 مدل با فاصله مربع اقلیدسی   ▪

 مدل با فاصله اقلیدسی ▪

 (Location-Allocationتخصیص )-یابیمکان •

 تخصیص با فاصله متعامد-مدل مکانیابی ▪
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 نمرات 

 امتحان میان ترم  

 17:30الی    16:00ساعت    17/08/1401تاریخ امتحان:   -

 نحوه امتحان: تشریحی   -

 امتیاز  20

 امتحان پایان ترم  

 10:30الی    8:30ساعت    27/10/1401تاریخ امتحان:   -

 نحوه امتحان: تشریحی   -

 امتیاز  30

 تمرین و کوئیز  

 هر هفته یک یا دو کوئیز   -

 امتیاز  20

 تحقیق 

 ، فیش برداری، مدلسازی 2023-2018طراحی شبکه در بازه زمانی    ISI: انتخاب یک مقاله  موضوع تحقیق -

 09/09/1401حداکثر تا  زمان تصویب موضوع:  -

 تا قبل از روز امتحان  زمان ارائه گزارش:  -

 امتیاز  30

 قواعد کالس 

 غیبت بیش از شش ساعت )جلسه( در کالس = محروم از امتحان  -

 دقیقه از شروع کالس = غیبت از کالس   20کالس پس از  ورود به   -

 دقیقه از پایان کالس = غیبت از کالس   20خروج از کالس قبل از   -

 ثبت نمره نهایی بدون تغییر در سیستم گلستان -

 

 
 


