
 

 مهندسی صنایعگروه  ــدانشکده فنی و مهندسی 

 hameddavari@gmail.comمدرس: حامد داوری اردکانی      

 
 گیری طرح درس تجزیه و تحلیل تصمیم

 مقطع: کارشناسی

 

 مختلفط ها در شرای و رویکردهای مواجهه با آن گیری انواع مسائل تصمیم : آشنایی بادرس کلیهدف 

 

 رئوس مطالب:

 ها و شرایط حاکم بر آن گیری تصمیم مسائل مقدماتی در مورد 

 گیری تصمیممسائل های تأثیر در  برد و نحوه رسم دیاگرامرکا 

 های تصمیم کارگیری درخت کاربرد و نحوه رسم و به 

 گیری تعیین اهداف و درخت ارزش در مسائل تصمیم 

 ا معیارهای چندگانهگیری در مسائل ب تصمیم 

 گیری در شرایط عدم قطعیت تصمیم 

 گیری ها در فرآیندهای تصمیم توابع مطلوبیت و نقش آن 

 گیری نقش آن در تصمیم مروری بر سازی و شبیه 

 گیری چندشاخصه های تصمیم معرفی تعدادی از مهمترین روش 

 منابع درس:

 ی، نشر نصیرگیری، فریبرز جوالی و روزبه میرعبداهلل یان تئوری تصمیم 

 P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgement, John Wiley & Sons, 3
rd

 

edition, 2004. 

 نحوه ارزشیابی

  :10تمرین% 

 30ترم:  میان% 

 60ترم:  پایان% 
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 مهندسی صنایعگروه  ــدانشکده فنی و مهندسی 

 hameddavari@gmail.comمدرس: حامد داوری اردکانی      

 
 احدهای صنعتیوریزی  طرحطرح درس 

 مقطع: کارشناسی

 

 ها سازی آن و پیاده واحدهای صنعتیزیری  طرح مطالعاتی و اجرایی کلیه مراحل با : آشناییدرس کلیهدف 

 

 رئوس مطالب:

 و مفاهیم مرتط با آن ریزی واحدهای صنعتی طرحای بر  مقدمه 

 ها ها و مزایا و معایب آن آالت و ویژگی های استقرار ماشین انواع روش 

 تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و نقش آن در طراحی کارخانه 

 ها مختلف جریان مواد و طراحی آن آشنایی با الگوهای 

 های مورد نیاز و محاسبه تعداد ماشین تخمین خرابی ،آالت انتخاب ماشین 

 یک اپراتورهای تخصیص چند ماشین به  و بررسی انواع حالت محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز 

 مونتاژتولید وططراحی و باالنس خط / 

 طراحی سیستم حمل و نقل 

 ها )دستی، کامپیوتری و ریاضی( ریزی و استقرار بخش های طرح مطالعه تکنیک 

 بع درس:من

 گاه دانشن، نشر زاده محمدهادی نیکوفکر و وحید عبداهلل، ریزی واحدهای صنعتی طرح  

 نحوه ارزشیابی

 20ترم:  میان% 

 20ترم:  پایان% 

 60: درسی پروژه% 
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 مهندسی صنایعگروه  ــدانشکده فنی و مهندسی 

 hameddavari@gmail.comمدرس: حامد داوری اردکانی      

 
 اقتصاد کالنطرح درس 

 کارشناسیجبرانی مقطع: 

 

 آناجزا و روابط مبانی اقتصاد کالن و  با : آشناییدرس کلیهدف 

 

 رئوس مطالب:

 معرفی کلی اقتصاد کالن و وجه تمایز آن با اقتصاد خرد 

 (کالن سه بخشی و چهاربخشی اقتصاد وار تولید و درآمد ملی )الگوهای دوبخشی، جریان دایره 

 ها های محاسبه آن تولید و درآمد ملی و انواع روش 

 ها در محاسبات ملی های قیمت و نقش آن شاخص 

 تعریف تورم و نحوه محاسبه آن 

 کینزیمخارج  –های درآمد  مدل در آنیط شرا و بحث در مورد تعادل 

 ها ضرایب تکاثر )افزایش(، نحوه محاسبه و کاربرد آن 

 خست( و علت بروز آنجویی  تناقض صرفه( 

  رکودی و تورمیشکاف 

 پایداری و ناپایداری درآمد ملی 

 مدل( های  تعادل بازار کاال و بازار پولIS-LM) 

 های پولی و مالی سیاست 

 منابع درس:

 برادران، نشر تیمور رحمانی، (جلد اول) اقتصاد کالن 

  محمود روزبهان، نشر تابان1تئوری اقتصاد کالن ، 

 های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش 

 نحوه ارزشیابی

 40ترم:  میان% 

 60ترم:  پایان% 
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 مهندسی صنایعگروه  ــدانشکده فنی و مهندسی 

 hameddavari@gmail.comمدرس: حامد داوری اردکانی      

 
 اقتصاد مهندسی پیشرفتهطرح درس 

 ارشد مقطع: کارشناسی

 

 ها های پیشرفته تحلیل اقتصادی پروژه تکنیک با : آشناییدرس کلیهدف 

 

 رئوس مطالب:

 ها های ارزیابی اقتصادی پروژه مروری بر اقتصاد مهندسی و روش 

 )تحلیل جایگزینی )آنالیز تعویض 

  ها سر طرح حساسیت و نقطه سربهتحلیل 

 ها بودن آن ها و اقتصادی های نقدی طرح اثر مالیات و وام بر جریان 

  ها های نقدی طرح جریان برآن  اثرتورم، نحوه محاسبه و 

 ترین پروژه ریزی ریاضی در انتخاب اقتصادی کاربرد برنامه 

 ها در شرایط عدم قطعیت )ریسک( بررسی پروژه 

 ها سازی و نقش آن در ارزیابی اقتصادی پروژه شبیه 

 ها هپروژ و انتخاب درخت تصمیم و نقش آن در ارزیابی 

 گیری تئوری مطلوبیت و نقش آن در مسائل تصمیم 

 منابع درس:

 تشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدمهدی اسکونژاد، انهای صنعتی اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه 

 )اقتصاد مهندسی، حمیدرضا گلمکانی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )واحد تفرش 

 انگیری، سید محمد سیدحسینی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایر اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم 

 زاده و علی آژیراک و محسن قاسمی، انتشارات نگاه دانش های اقتصادی پیشرفته، پیام عباس تحلیل 

 ها جزوات اقتصاد مهندسی پیشرفته سایر دانشگاه 

 W. G. Sullivan, E. M. Wicks, C. P. Koelling, Engineering Economy, Pearson, 16
rd

 edition, 2015. 

 نحوه ارزشیابی

 30ترم:  میان% 

 40ترم:  پایان% 

  :20پروژه% 

  :10تمرین% 
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