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مهندسی و مدیریت و روش حل  ، توسعه یک متدلوژی برای ادراک مسائل پیچیده در  این درسمبحث اصلی در  :  هدف

های دانشجو برای تجزیه و تحلیل مسائل بر پایه روش سیستمی ها و مهارت شود تواناییهاست. در این درس سعی میآن

ها آموزش داده های الزم برای مدل نمودن پیچیدگی در سیستم مبتنی بر قانون علیت توسعه داده شود وهمچنین تکنیک 

افزارهای    ”Case“  شود. طی درس چندین مورد نرم  از  با روش دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. و 

ها استفاده خواهد شد. روش آموزش در کالس بطور عمده  ( سیستم Structuringکامپیوتری مناسب برای ساختاربندی )

کارگاهی   روش  (Workshop)روش  کاربرد  سیستماست.  دینامیک  تحلیل  حوزه های  در  با    هایها  متناسب  نیز  عملی، 

 های علمی دانشجویان مورد توجه قرار خواهد گرفت.بسط توانایی

 

 : سرفصل مطالب درس

 ها.ای دینامیک سیستمها و کاربردهای حرفهها ،روش معرفی درس و چارچوب کلی درس شامل؛ دیدگاه  -

 .  هامفاهیم پایه؛  سیستم، طراحی مدل، بهینه سازی تفکر سیستمی، تئوری سیستم -

 شکل، الگوهای رفتاری متناوب.   Sجو، الگوهای رفتاری الگوی رفتاری رشد، الگوهای رفتاری هدف  -

عِلّی  حلقه - حلقه(Causal loop)های  حلقه ،  مثبت،  حلقههای  منفی،  در های  زمانی  تأخیر  ترکیبی،  های 

 . (Flow diagram)ها، دیاگرام جریان حلقه

دینامیک  روش - تحلیل  روش سیستم های  سیستم ها،  پیکربندی  بررسی   (System Structure)ها  های  برای 

 های دینامیکی. پدیده 

 و استفاده از آنها در مدل سازی.  Dynamoآشنایی با عالیم  -

 ها.سیستم بسته، بازخورد، متغیرهای حالت، متغیرهای نرخ، مدل سازی دینامیک در سیستم -

 های دینامیکی. گیری مبتنی بر مدلای تصمیمسازی کامپیوتری برمعادالت مدل و شبیه  -

سازی تعریف مسأله رفتار مرجع، ساختمان مدل،  خاص شامل: فرآیند مدل   بررسی دینامیک در یک سیستم -

 معادالت مدل، آزمایش مدل، طراحی سیاست و تصمیم با استفاده از مدل.
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