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  ی مهندس  یطراح  یبرا  هاستمیس  یمعمار  هایکتکنی   و  هاآموزش اصول، روش   یدرس بر رو  نیا  یتوجه اصل:  هدف

  ف تعری  باالخره  و   هامرز  نییتع  ،گذاریدر پروسه هدف  انیانشجود  محوردانش  هایییتوانا  شیاست. هدف دوره، افزا

  در   هاروش  نیاست. عالوه بر آن کاربرد ا  یقطع  ریو غ  دهیچیمتنوع، پ   ،وجهیدر شرائط چند  هاستم یس  طیساختار مح

 . ردگییقرارم د یمورد تاک زین ی متفاوت مهندس هایاز حوزه  ی واقع ی هانمونه  ۀنیبه طراحی

 

 :  سرفصل مطالب درس

پایه: - سیستم  مفاهیم  محیط  تنّوع،  قطعیت،  عدم  پیچیدگی،  سیستمی،  تفکر  مدل،  طراحی،  سیستم،  ها، 

 ها. بهینه سازی و تئوری سیستمفضای طراحی، شبکۀ سیستم، 

های آن، بررسی ها با توجه به ابعاد و مولفههای فرموله نمودن نیازمندیدرک جامع یک نیازمندی و روش  -

ریزی شطرنجی برای برنامههای میان مدت و بلند مدت و آنالیز رفتار عناصر موجود در شبکۀ سیستم،  روند

-های تولیدی آتی، روشهای مربوط به ساختار محیطدیدگاهبرسی    سازماندهی اطالعات نسبت به زمان،

 های واقعی در شرائط متفاوت )غیر قطعی، پیچیده...( های پیکربندی گزینه

سیستم - علوم  سیستممبانی  وساختار  فرایند  وظائف،  اهداف،  در  مراتبی  سلسله  ساختارهای  و  ها،  ها 

درتصمیم مراتبی  سلسله  تصمیمروش گیری،فرایندهای  )های  مارکوف  روشMarkovگیری  های  (، 

( سیاست  سیستمCost- to- Go Functionجستجوی  طراحی  در  هدف(  پروسه  طراحی ها،  در  گذاری 

 هاسیستم

فرایند مهندسی سیستم فرایند - محور( ها )سیستمحل مساله،  محور، ساختار  فرایند  های: محصول محور، 

ها و  مرزهای سیستم و محیط سیستم(، طراحی سیستم شامل؛ معماری سیستم )تعیین  اهداف سیستم،  

 هاسازی سیستمبهینه

-آنالیز گزینه ها،تجزیه و تحلیل ریسک و عدم قطعیت، شناخت منابع ریسک و عدم قطعیت و معیارهای ارزیابی آن

 هاپذیری و درجه آزادی در طراحی سیستمهای واقعی، انطعاف 

تولید و هزینه در سیستمعملیات  ( در  Cash Flowهای مطالعه جریان مالی ) روش - توابع  ها، مدل نمودن 

 ها   ها، اندازه اقتصادی در طراحی سیستمسیستم

 ها سازی شبکهگیری، بهینههای پیچیده و تصمیمآنالیز شبکه -

  Dynamo, System Structure Flow Diagramهای باز و مدل نمودن پیچیدگی با روش دینامیک سیستم -

 های؛ عملکردی، کنترلی(اصول و فرایندهای طراحی )محصول، سیستم آشنایی با  -

 ها و طراحی برای بهبود گیری عملکرد سیستمهای اندازهآشنایی با روش -
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