
 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

1 صفحه     

 هاو گروه کانالها   –  معرفی مدرس

 
 





 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

3 صفحه     

 1400دوره  2و  1جلسه  :هفته اول

 

 مباحث فصل 

برنامه   می مفاه :فصل اول

 یخط ی زیر

 یخط  یزیمساله برنامه ر •

 یخط  یز یمساله برنامه ر  اتیفرض •

 ی خط  یز یمساله برنامه ر  شیانواع نما •

  د،ینامق  ریکردن متغ  دیمق  تها،یمربوط به محدود  یلها یتابع هدف، تبد  لیمساله شامل تبد  یدستکار  •

 توابع هدف مرکب   تها، یحذف قدرمطلق در تابع هدف و محدود  ر،یمتغ  کیبا    تیحذف محدود

رسم عمودها به    ،یشدن  هیناح  یحرکت تابع هدف رو   ،ینقاط راس  یبررس  یشامل روشها   یحل هندس •

 ی شدن  هیسمت خارج ناح

و بهبود    یجهت شدن  فیو تعر  یشدن  هیبه روش رسم عمودها به سمت خارج ناح  یمنطق حل هندس •

 ینگیدهنده، منطق به

 چندگانه و نکات آن  نهیمنحصر بفرد، به  نهیشامل به  یحاالت خاص حل هندس •

 

 مرور 

 .آغاز خواهد شداین هفته مروری نداریم. مرور مباحث از هفته بعد  

 

 منابع مطالعاتی هفته 

 32الی    1صفحه    :)کتاب قرمز(  1ق در عملیاتکتاب درس تحقی •

 چاپ پنجم( )بر اساس شماره تستهای    فصل اول  31تا    28و    23الی    1ت های  تس  :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 

 سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

)بر اساس شماره    20،  15،  14،  11،  9،  8،  6،  2،  1تستهای شماره   (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از فصل اول •

 )بر اساس شماره تستهای چاپ ششم(   27،  18،  17،  14،  11،  9،  7،  3،  2،  65  ،61بطور معادل تست  یا    چاپ پنجم(تستهای  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 - 

 
  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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4 صفحه     

 1400دوره  4و  3جلسه  :دومهفته 
 

 مباحث فصل 

برنامه   می مفاه :فصل اول

 یخط ی زیر

 (یبیو ترک  یو نامساو   ی مساو   یتها ی)محدود  اج،یاحت  یفضا •

 کار، امتزاج   یمساله مونتاژ، برش چوب، زمان بند   د، یتول  یزیمساله برنامه ر  :یساز   مدل •

 دو تابع هدف   نهیمجموع دو تابع هدف با مجموع به  نهیبه  سهیمقا •

بودن    یکران تابع هدف، شدن  نییتع  ،یمساله کوله پشت  ،یخط  یز یدر مساله برنامه ر  یکل   رییتغ  6 •

 خاص در مساله خاص   ریمتغ  کیمعروف و ستون  

 ی جبر خط :فصل دوم
 بردارها و ترکیب خطی، ترکیب خطی نامنفی، مثبت، آفین و محدب و محدب اکید  •

 انواع تعریف استقالل بردارها، مجموعه مواد و پایه •

 

 مرور 

 ساعت(   1مرور جزوه هفته قبل )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 72الی    32صفحه    :ز()کتاب قرم  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

 فصل اول   84الی    24تست های      :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .حتما کامل ببینید  96صنایع    10تا آخر این هفته جلسات اول و دوم حل تمرین را کامل مشاهده کنید و از جلسه سوم نیز تا تست  

 

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

،  19،  18،  73،  49،  45،  44،  43،  38،  36،  34،  31،  29،  28،  21تستهای شماره   ()کتاب آبی  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

  ،28یا بطور معادل    چاپ پنجم()بر اساس شماره تستهای    فصل اول  74،  78،  75،  79،  72،  64،  62،  26،  24،  57،  56،  54،  53،  74،  37

38  ،40  ،43  ،46  ،49  ،53  ،58  ،60  ،62  ،68  ،100  ،1  ،21  ،31  ،10  ،41  ،25  ،52  ،101  ،73  ،78  ، ،81  ،82  ،33  ،35  ،89  ،91  ،99  ،

107  ،103  ،106  ،23  ،101  ،73  ،80  ،59 

تا آخر این هفته جلسات اول و دوم حل تمرین را کامل مشاهده کنید و از    :سطح مقدماتی  -  فیلم حل تمرین از دوره درس و تست •

 .حتما کامل ببینید  96صنایع    10جلسه سوم نیز تا تست  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

از   112  –   84  -72  - 70  - 64  –  51  –   50  -48  -32  -30  - 29  -26  –   19  –  12  –  8تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل اول(:   •

 جلسه اول 

 
 

 

 

  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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5 صفحه     

 1400دوره  6و  5جلسه  :سومهفته 
 

 مباحث فصل 

 ی جبر خط :فصل دوم

جایگزینی یک بردار پایه با بردار دیگر، ماتریس ها، عملیات مقدماتی سطری، دترمینان یک   •

 شده   گفته   معادل  حاالت  بندی  جمع  و  ماتریس  رتبه ماتریس، ماترس معکوس،  

معادالت خطی همزمان، شرط وجود جواب، معادالت خطی وابسته، رابطه رتبه ماتریس و تعداد   •

مورد تعداد زائدها، تعیین تعداد جوابهای دستگاه معادالت خطی همزمان،  محدودیتها و نتیجه در  

 حالتهای ممکن دستگاه معادالت خطی، بعد فضای حل و توضیح در مورد متغیر وابسته و مستقل 

( کرامر، جمع بندی حالتهای مختلف  3( حذفی گوس و  2( گوس جردن  1  :روشهای حل دستگاه •

 سوال مهم  6دستگاه معادالت خطی و پاسخ به  

 

 مرور 

 ساعت(   2مرور جزوه مربوط به جلسات هفته دوم )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 100  الی  72صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

 فصل دوم   11الی    1تست های      :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 

 سطح مقدماتی -  سطح مقدماتی -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

در پایان جلسه سوم حل می شود که هنوز تدریس نشده    2فصل    16و    13تا اینجا باید فیلم سه جلسه اول را کامل دیده باشید، تنها دو تست  

 .است

 

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

یا    چاپ پنجم()بر اساس شماره تستهای  فصل دوم    10و7و5و 4تستهای شماره   (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

 پ ششم()بر اساس شماره تستهای چا  13،  8،  5،  4بطور معادل تستهای شماره  

 (  .این هفته دارید، بیشتر عقب افتادگی اگر در تستهای هفته قبل وجود دارد، این هفته پوشش دهید)حجم کار کمی  

تا اینجا باید فیلم سه جلسه اول را کامل دیده باشید، تنها دو    :سطح مقدماتی  -  سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 چاپ پنجم( )بر اساس شماره تستهای    .در پایان جلسه سوم حل می شود که هنوز تدریس نشده است  2فصل    16و    13تست  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 از جلسه دوم   12-9-2تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل دوم(:   •

 
 

  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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6 صفحه    

 1400دوره  8و   7جلسه  :چهارمهفته 
 

 مباحث فصل 

 ی جبر خط :فصل دوم

مجموعه محدب، توابع محدب و مقعر، مجموعه کراندار،    ،یچندوجه  یمحدب و مجموعه ها   زی آنال •

  ،ینقطه راس  ن،یمجموعه باز و بسته، نقطه فر  ،یچندوجه  یفضاها، مجموعه ها   میابرصفحه ها و ن

 و زائد بودن   یدگیرابطه تباه  ده،یتباه  ینقطه راس  ، یشدن  یو جواب اساس  یجواب اساس

 ه یپا  کیبا    دهیتباه  ینقطه راس  ،ی شدن  یا   هیجواب پا  3و2و1  فیتعر •

 ، ی کمک  ریفاصله نقطه تا ابرصفحه و مقدار متغ  ،یکمک  ریعالمت متغ •

 است؟   یشدن  هیجواب پا  ای  هینقطه داده شده جواب پا  کی  ایآ •

 ،ی شدن  یا   هیپا  یحداکثر تعداد جوابها  •

 متناظر   یها   هیو تعداد پا  یو نقاط راس  یشدن  یا   هیپا  یجوابها   نیارتباط ب •

 یخنث  ریمتغ •

 

 مرور 

 ساعت(   2مرور جزوه مربوط به جلسات هفته سوم )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 127ی  ال  100صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

الی    16فصل دوم )چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل تستهای    55الی    12تست های      :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 فصل دوم )چاپ ششم کتاب آبی(   66

 

 اتیسطح مقدم -  سطح مقدماتی -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

قابل   55و    54و    53در پایان جلسه سوم باقی مانده بود، جلسه چهارم کامل مشاهده شود و از جلسه پنجم نیز تنها    2فصل    16و    13دو تست  

 .مشاهده است

 
     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1اب تست تحقیق در عملیات  کت تست از •

فصل دوم    55و  54،  53،  52،  50،  49،  47،  46،  45،  42،  37،  34،  30،  29،  26،  25،  22،  21،  18،  28،  27،  17،  16،  13تستهای شماره  

 طبق شماره تستهای چاپ پنجم به قبل

،  61،  60،  58،  57،  56،  53،  47،  45،  40،  39،  34،  33،  30،  29،  24،  38،  37،  23،  20،  17یا بطور معادل از چاپ ششم شماره تستهای  

63  ،64  ،65  ،66 

در پایان جلسه سوم باقی مانده    2فصل    16و    13دو تست    :سطح مقدماتی  -  سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .قابل مشاهده است  55و    54و    53بود، جلسه چهارم کامل مشاهده شود و از جلسه پنجم نیز تنها  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 از جلسه دوم   43-42-36-35-27-26-21تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل دوم(:   •

 
  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week4/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week4/


 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

7 صفحه     

 1400دوره   9جلسه  :پنجم هفته 
 

 مباحث فصل 

 ی جبر خط :فصل دوم

 فضای احتیاج و جوابهای پایه ای، مساله برنامه ریزی خطی کامال غیرتباهیده،  •

 شرط وجود نقاط فرین،  •

 قضیه بنیادی برنامه ریزی خطی،  •

 شعاعها و جهتها، جهتهای شدنی و دورشونده، جهتهای راسی مجموعه محدب،  •

 مخروط محدب و مخروط چند وجهی مخروط،   •

 بدست آوردن جهتهای دور شونده و جهتهای راسی  •

 شعاع راسی و وجه  •

 

 مرور 

 ساعت(   5مرور جزوه مربوط به جلسات هفته اول تا چهارم )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 )قضیه هل دادن مطالعه آزاد است.(   149ی  ال  127صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

  87الی    67فصل دوم )چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل تستهای    67الی    56تست های     :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 فصل دوم )چاپ ششم کتاب آبی( 

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

- 

 
     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

 شماره تستهای چاپ پنجم به قبل   فصل دوم طبق  67،  65،  62،  60،  58تستهای شماره  

 87،  85،  80،  76،  69یا بطور معادل از چاپ ششم شماره تستهای  

فصل    68تنها بخش کوتاهی از ادامه فیلم جلسه پنجم و تا ابتدای حل تست    :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .تست( قابل مشاهده است  5دوم )در حد  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 از جلسه دوم   84-82-72-71تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل دوم(:   •

 
 

  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week4/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week4/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week5/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/weekly-schedule-for-operation-research-week5/
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8 صفحه     

 1400دوره   11و  10جلسه  :ششم هفته 
 

 مباحث فصل 

 ی جبر خط :فصل دوم

 یال  •

 بعد یک چندوجهی محدب  •

 غیرپایه در گوشه ها با توجه به شکل تشخیص متغیرهای پایه و   •

 نمایش مجموعه های چندوجهی )کراندار، بی کران(  •

 مپلکس یروش س :فصل سوم

 و بهینه متناهی و نامتناهی cdنقاط راسی و بهینگی،   •

 روش سیمپلکس  •

 جبر روش سیمپلکس  •

 منطق انتخاب شونده و خارج شونده  •

 نکته(  5نکات خاص روش سیمپلکس ) •

 وارد شونده و خارج شونده در تکرار بعد وضعیت متغیر   •

 تعبیر اجزای سیمپلکس  •

 نگاهی عمیق به تکرارهای روش سیمپلکس  •

 انواع تست مینیمم نسبت و تعبیر هندسی آنها  •

 جواب بهینه نامتناهی  -1  :حالتهای خاص جدول سیمپلکس •

 مرور 

 2تست از فصل    10و    1تست از فصل    10ساعت( و    3مرور جزوه مربوط به جلسات هفته سوم تا پنجم )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 مطالعه آزاد است.(   179تا    169)صفحه    214الی    149صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 فصل سوم )چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل   110الی    1فصل دوم و تستهای    72الی    68تستهای  

 فصل سوم )چاپ ششم کتاب آبی(  131الی    1فصل دوم و تستهای    93الی    88تستهای  

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .دیده شود  109مابقی جلسه پنجم و جلسه ششم تا قبل تست  

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

،  77،  73،  72،  68،  62،  57،  56،  55،  54،  50،  41،  40،  39،  24،  21،  14،  11،  5،  2فصل دوم و تستهای شماره    71،  68تستهای شماره  

 به قبل  طبق شماره تستهای چاپ پنجم کتاب آبی 109،  108،  106،  10،  96،  89،  87

،  46  ،45،  44،  29،  28،  25،  18،  15،  6،  3فصل دوم و تستهای شماره    91،  88شماره تستهای   چاپ ششم کتاب آبی یا بطور معادل از

62  ،63  ،68  ،71  ،76  ،82  ،86  ،87  ،91  ،101  ،103  ،112  ،122  ،123  ،125  ،130 

 .دیده شود  109مابقی جلسه پنجم به همراه جلسه ششم تا قبل تست    :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 انتهای جلسه دوم   93تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل دوم(:   •

 از جلسه سوم   113-105-104-94-70-67-66-57-31-14  - 13  –  2  –  1تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل سوم(:   •

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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9 صفحه     

 

 1400دوره  13و  12جلسه  :هفتم هفته 
 

 مباحث فصل 

 مپلکس یروش س :فصل سوم

 تباهیدگی در سیمپلکس   -3جواب بهینه چندگانه    -2  :حالتهای خاص جدول سیمپلکس •

 روش سریع بدست آوردن تعداد پایه های یک نقطه تباهیده از روی شکل  •

 پایه غیربهین نقطه راسی بهینه  •

 هزینه تقلیل یافته و شرایط بهینگی •

 گرایی متناهی روش سیمپلکس در ناتباهیدگیهم •

 ه دلخواه ای مجاور یک پایها و جوابهای پایهتعداد پایه  •

 نمایش نقاط شدنی یک ناحیه به کمک نقاط رأسی مجاور یک نقطه رأسی •

 نمای کلی روش سیمپلکس  •

 مطالب تکمیلی فصل سوم  •

و   یروش دو فاز   :فصل چهارم

M  بزرگ 

 تفاوت متغیر کمکی و مصنوعی  •

 مقدمات روش دوفازی  •

 

 مرور 

 3تا    1تست جدید از هر کدام از فصلهای    10ساعت( و    4مرور جزوه مربوط به جلسات هفته اول تا ششم )

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 246الی    214صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 فصل چهارم )چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل   10الی    1ای  فصل سوم و تسته  155الی    111تستهای  

 فصل چهارم )چاپ ششم کتاب آبی(  10الی    1فصل سوم و تستهای    185الی    132تستهای  

 

 سطح مقدماتی  -تست فیلم حل تمرین از دوره درس و 

 .تست اول جلسه هشتم دیده شود  5مابقی جلسه ششم به همراه کل جلسه هفتم و  

     مقدماتیسطح    -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

طبق   فصل چهارم  6،  4،  2فصل سوم و تستهای    155،  150،  145،  144،  142،  136،  133،  130،  127،  123،  118،  116تستهای شماره  

 به قبل  شماره تستهای چاپ پنجم کتاب آبی

فصل   185،  180،  175،  174،  171،  163،  159،  156،  153،  146،  138،  137تستهای شماره   چاپ ششم کتاب آبی یا بطور معادل از

 فصل چهارم   6،  4،  2سوم و تستهای شماره  

تست اول جلسه هشتم دیده   5مابقی جلسه ششم به همراه کل جلسه هفتم و    :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .شود

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 از جلسه سوم   173-170-169- 160-147-143-142-127تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل سوم(:   •

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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10 صفحه     
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11 صفحه     

 1400دوره  15و  14جلسه  :هشتم هفته 
 

 مباحث فصل 

روش دو    :فصل چهارم

 بزرگ  Mو  ی فاز

 نکات روش دوفازی  •

 آنالیز دوفازی متغیرهای مصنوعی با مقدار صفر در جدول انتهای فاز یک  •

 بزرگ و ارتباط آن با دوفازی و آنالیز این روش  M روش •

 روش تک متغیر مصنوعی •

 الفبایی و بالند   :تباهیدگی، دوری و ایست، قواعد ممانعت از دوری •

 تعداد عملیات هر تکرار سیمپلکس و وابستگی آن به محدودیت و متغیر  •

  ی عملکردها  :فصل پنجم

 مپلکس یس ژهیو

 ماتریس صریح، مقایسه روش سیمپلکس و اصالح شده،   :روش سیمپلکس اصالح شده، روش اول •

شکل ضربی ماتریس معکوس، پیش ضرب، پس ضرب، محاسبه بردار مضارب سیمپلکس    :روش دوم  •

 به کمک پیش ضرب، محاسبه ستون متغیر ورودی و بردار سمت راست به کمک پس ضرب 

 دوگان  :فصل ششم

مقدمه، فرمول بندی دوگان، روابط اولیه و دوگان، رابطه بین مقادیر تابع هدف، خاصیت ضعیف   •

 و قضیه اساسی دوگان خاصیت قوی  ،  دوگان

 دوگان در شکل همگن  •

 KKT شرایط کروش، کان تاکر •

 اصل ناظر ،  قضیه کالرک،  دوگان مسائل کراندار •

 

 مرور 

 3تا    1تست جدید دیگر از هر کدام از فصلهای    10ساعت( و    3مرور جزوه مربوط به جلسات هفته پنجم تا هفتم )

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 )به غیر از بحث متغیرهای کراندار فصل پنجم(  313ی  ال  246صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

فصل ششم )چاپ پنجم به قبل( و بطور    56الی    1فصل پنجم و تستهای    15الی    1فصل چهارم، تستهای    39الی    11تستهای  

 معادل 

 فصل ششم )چاپ ششم کتاب آبی(  71الی    1فصل پنجم و تستهای    26الی    1فصل چهارم، تستهای    57الی    11تستهای  

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .دیده شود  56مابقی جلسه هشتم و جلسه نهم بطور کامل و جلسه دهم تا پایان تست  

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

،  20،  17،  12،  11،  10،  7،  5،  4فصل پنجم و تستهای    7،  3،  1چهارم و تستهای    فصل  34،  31،  27،  19،  18،  16،  13تستهای شماره  

 به قبل طبق شماره تستهای چاپ پنجم کتاب آبی فصل ششم  56،  53،  54،  51،  42،  39،  31،  30،  29،  26

فصل    10،  3،  1ره  فصل چهارم و تستهای شما  52،  42،  38،  23،  22،  17،  13تستهای شماره   چاپ ششم کتاب آبی یا بطور معادل از

 69،  66،  67،  64،  54،  51،  41،  39،  37،  33،  25،  22،  17،  13،  12،  8،  6،  5پنجم و تستهای شماره  

  56مابقی جلسه هشتم و جلسه نهم بطور کامل و جلسه دهم تا پایان تست    :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .دیده شود

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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12 صفحه     

- 
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13 صفحه     

 1400دوره   17و   16جلسه  :نهم هفته 
 

 مباحث فصل 

 دوگان  :فصل ششم

قضیه مکمل زائد، استفاده از دوگان در حل اولیه، رابطه لنگی مکمل، طبقه بندی و روابط جوابهای   •

 اساسی 

یا همان جوابهای پایه ای شدنی در مسائل  مقایسه تعداد پایه ها، جوابهای پایه ای، تعداد نقاط راسی   •

 اولیه و دوگان 

 تعبیر شدنی بودن دوگان از روی جدول سیمپلکس  •

 سیمپلکس دوگان، مقایسه تکرارهای سیمپلکس اولیه و ثانویه  •

 هزینه تقلیل یافته صفر در یک جواب پایه و ارتباط با آن با تباهیدگی جواب پایه متناظر در مساله دیگر  •

 سیمپلکس اولیه و ثانویهمقایسه   •

 تعبیر اقتصادی دوگان در دو حالت متفاوت  •

 تغییر بردار سمت راست و تاثیر آن بر روی تغییر جواب بهینه متناهی یا نامتناهی •

 متغیرهای نافرین )غیر اکسترمال یا قابل حذف(،  •

 لم فارکاس و نامعالت خطی •

  یزی برنامه ر  :فصل هفتم

 ک یپارامتر یخط

 سیمپلکس برای مسائل برنامه ریزی پارامتریک روش   •

 هزینه و مسائل برنامه ریزی پارامتریک سمت راست  •

 مرور 

 4تا    1تست از هر کدام از فصلهای    10ساعت( و    3مرور جزوه مربوط به جلسات هفته ششم تا هشتم )

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 367ی  ال  313صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل )  13الی    1فصل ششم و تستهای    163الی    57تستهای  

 چاپ ششم کتاب آبی()  16الی    1فصل ششم و تستهای    211الی  72تستهای  

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .مابقی جلسه دهم و جلسه یازدهم تا پایان فصل هفتم دیده شود

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1تحقیق در عملیات  مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

،  150،  146،  143،  139،  132،  106،  104کتاب قرمز،    3فصل    25، مثال  129،  112،  109،  102،  98،  88،  83،  73،  67،  65تستهای  

 به قبل  طبق شماره تستهای چاپ پنجم کتاب آبی فصل هفتم  13،  9،  6،  4،  1فصل ششم و تستهای    163،  155،  153

کتاب   3فصل    25، مثال  155،  136،  133،  125،  121،  111،  106،  89،  83،  81تستهای شماره   چاپ ششم کتاب آبی یا بطور معادل از

 فصل هفتم   15،  11،  6،  4،  1فصل ششم و تستهای    208،  191،  189،  185،  177،  173،  168،  158،  129،  127قرمز،  

 .مابقی جلسه دهم و جلسه یازدهم تا پایان فصل هفتم دیده شود  :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

از   146-145-139-131-130-123-110-109-103-96- 62-42-40-32-15-14-9تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل ششم(:   •

از جلسه پنجم و تست کتاب آبی فصل هفتم:   211-207-206-200-199-198-196-180-176-175-162-147جلسه چهارم و تست  

 از جلسه پنجم   -7-8-16

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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14 صفحه     

 

 1400دوره  19و  18جلسه  :دهم هفته 
 

 مباحث فصل 

  ل یتحل :فصل هشتم

 تیحساس

تحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف به تفکیک ستون متغیر پایه و غیر پایه و تحلیل حساسیت   •

 ترسیمی آن

 تحلیل حساسیت بردار سمت راست و تحلیل حساسیت ترسیمی آن  •

 تحلیل حساسیت ماتریس ضرایب به تفکیک ستون متغیر پایه و غیر پایه  •

 اضافه کردن متغیر و حذف آن  •

 محدودیت و حذف آن اضافه کردن   •

 خروجی کامپیوتری و نکات آن  •

 % 100قانون   •

حمل و نقل و   :فصل نهم

 صیتخص

 مساله حمل و نقل استاندارد و مدل سازی آن  •

 جدول حمل و نقل و شرط شدنی بودن •

 خواص ماتریس ضرایب  •

 کراندار بودن و جواب بهینه متناهی •

 محدودیت زائد جبری  •

 صحیح بودن جوابه های پایه ای  •

 حلقه ها و ستون متغیر غیرپایه و ترکیب خطی ستونهای پایه ای  •

 درخت ریشه دار گسترنده  •

شروع حل مساله حمل و نقل و روشهای گوشه شمال غربی، کمترین هزینه سطری، ستونی و   •

 ماتریسی 

 مرور 

 در انتهای برنامه )آمادگی آزمون( 

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 432الی    369صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل )  34الی    1  فصل هشتم و تستهای  77الی    1تستهای  

 فصل نهم )چاپ ششم کتاب آبی(  45الی    1فصل هشتم و تستهای    97الی    1تستهای  

 سطح مقدماتی  -از دوره درس و تست فیلم حل تمرین 

 .شود  دیده  نهم  فصل  34  تست  تا  سیزدهم  جلسه  از  بخشی  و  دوازدهم  جلسه  کل  و  یازدهم  جلسه  مابقی

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

،  60،  58،  57،  51،  50،  48،  46، تست  83و مدیریت    82، تست مدیریت  44،  43،  37  ،36،  26،  23،  22،  19،  13،  11،  7،  5،  1تستهای  

فصل   34،  33،  26،  25،  21،  20،  17،  10،  5،  2،  1کتاب قرمز از فصل هشتم و تستهای    8فصل    11و مثال    71،  68،  67،  66،  65

 به قبل  طبق شماره تستهای چاپ پنجم کتاب آبی نهم

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/


 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

15 صفحه     

و دو تست از کتاب سبز،    58،  56،  48،  46،  34،  29،  28،  24،  14،  12،  8،  6،  2تستهای شماره   ب آبیچاپ ششم کتا یا بطور معادل از

،  19،  12،  5،  2،  1کتاب قرمز از فصل هشتم و تستهای    8فصل    11و مثال    88،  85،  84،  83،  82،  77،  74،  73،  67،  66،  63،  61تست  

 از فصل نهم  42،  40،  30،  29،  24،  23

مابقی جلسه یازدهم و کل جلسه دوازدهم و بخشی از جلسه سیزدهم تا تست   :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .فصل نهم دیده شود  34

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

-65—60-57-55-54-53پنجم و تست   از جلسه    49-40-33-31-27-18-15  -1(:  هشتمتست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل   •

 از جلسه ششم  76-95-96-97

 

 

 1مرور و آمادگی آزمون تحقیق در عملیات  
 : آمادگی آزمون به ترتیب اولویت

 .از هر فصلی، اگر نمانده به قدم دوم بروید  1مطالعه جزوه مطالب باقی مانده تحقیق در عملیات   .1

 تکمیل تستهای حداقل و دیدن فیلم حل تمرین تمام جلسات گذشته  .2

 :تست زدن .3

o 20 4و1  فصل  هر  از  تست 

o 30   6و3و2تست از هر فصل 

o 5   7و    5تست از هر فصل 

 حرکت به سمت برنامه حداکثر فصلها  .4

 
  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87/
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16 صفحه    

 1400دوره  21و   20جلسه  : یازدهم هفته 
 

 مباحث فصل 

حمل و   :فصل نهم

 ص ینقل و تخص

 ای قابل قبول روش تقریب وگل و روش راسل بدست آوردن یک جواب پایه   :ادامه حل مسأله حمل و نقل •

روش پله سنگی )روش حلقه، چرخشی یا مستقیم(    -الف) محاسبه برای هر یک از متغیرهای غیر اساسی •

 ، (مضارب )روش متغیرهای دوگان(یا روش  (MODI)شده یا تعدیل شدهروش توزیع اصالح   -ب

 مشخص کردن بردار خارج شونده،  •

 یکه کردن و بدست آوردن جدول بعد، •

 شرط الزم تباهیدگی در مساله حمل و نقل،  •

 جدول سیمپلکس مربوط به یک جدول حمل و نقل،  •

 و تقاضا، تغییر در مقادیر ضرایب تابع هدف،   ونقل، تغییر در مقادیر عرضهتحلیل حساسیت در مسأله حمل  •

 ونقل استاندارد، ه حمل ونقل با محدودیتهای نامساوی به مسالتبدیل مساله حمل  •

 مساله تخصیص یا واگذاری و نکات آن، تبدیل حمل و نقل به تخصیص، •

 ماتریس تقلیل یافته، بهبود ماتریس تقلیل یافته،  •

 حل مساله تخصیص و الگوریتم مجارستانی،  •

 سوال در حمل و نقل و تخصیص   9جدول مقایسه پاسخ   •

  :فصل پنجم ماندهیباق

 کراندار  مپلکسیس

 تعریف جواب پایه ای شدنی، تغییر تعریف پایه مجاور  •

 جبر روش سیمپلکس کراندار  •

 روش سیمپلکس کراندار  •

 شبکه  :فصل اول
 تعاریف اولیه، مدلسازی شبکه، خواص ماتریس ضرایب، رتبه ماتریس، متغیر مصنوعی،  •

 ماتریس پایه و نکات آن، مثلثی بودن، صحیح بودن و کال تک کالبدی بودن  •

 

 مرور 

 در انتهای برنامه )آمادگی آزمون( 

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 298الی    284و    460ی  ال  431صفحه     :کتاب قرمز()  1کتاب درس تحقیق در عملیات •

   :(کتاب آبی)  1کتاب تست تحقیق در عملیات •

 چاپ پنجم به قبل( و بطور معادل )  93الی    35فصل پنجم و تستهای    15الی    8تستهای  

 فصل نهم )چاپ ششم کتاب آبی(  125الی    46فصل پنجم و تستهای    26الی    17تستهای  

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .شود  دیده  نهم  جلسه  در 5  فصل  حداقل  تست  سه  حل  و  صحیح  عدد  فصل  2  عملیات  در  تحقیق  تستهای  شروع  تا  سیزدهم  جلسه  مابقی

 

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 1مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 (کتاب آبی)  :1کتاب تست تحقیق در عملیات   تست از •

طبق شماره   فصل پنجم  15،  14،  11فصل نهم و تستهای    93،  92،  91،  78،  77،  66،  62،  61،  58،  55،  52،  47،  14،  4،  37تستهای  

https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
https://www.or12.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA1/
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17 صفحه     

 به قبل تستهای چاپ پنجم کتاب آبی

از فصل   123،  121،  120،  103،  101،  80،  76،  75،  70،  65،  62،  57،  16،  4،  47تستهای شماره   چاپ ششم کتاب آبی یا بطور معادل از

 پنجماز فصل    24،  23،  20نهم و تستهای  

فصل عدد   2مابقی جلسه سیزدهم تا شروع تستهای تحقیق در عملیات    :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 .در جلسه نهم دیده شود  5صحیح و حل سه تست حداقل فصل 

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 جلسه ششم  48-47-46-45-44-43-35-30-29-28-24-20-19-18-16تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل چهارم(:   •

 جلسه ششم   26-25-9-8-7تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل پنجم(:   •

 جلسه هفتم   137تا    121(: تستهای  9تا    1تستهای مروری کتاب آبی از چاپ ششم )فصل   •

- 100-95-94-86-72-71-68-67-44-41-33-32-31-25-20-10-9-92-82-61تست کتاب آبی از چاپ ششم )فصل نهم(:   •

 از جلسه هفتم   102-111

 تمشاز جلسه ه  125-124-118-115-114تست کتاب آبی از چاپ ششم )ادامه فصل نهم(:   •

 

 

 1مرور و آمادگی آزمون تحقیق در عملیات  
 : آمادگی آزمون به ترتیب اولویت

 .از هر فصلی، اگر نمانده به قدم دوم بروید  1مطالعه جزوه مطالب باقی مانده تحقیق در عملیات   .1

 تکمیل تستهای حداقل و دیدن فیلم حل تمرین تمام جلسات گذشته  .2

 :تست زدن .3

o 20 4و1  فصل  هر  از  تست 

o 30   6و3و2تست از هر فصل 

o 5   7و    5تست از هر فصل 

 حرکت به سمت برنامه حداکثر فصلها  .4

 
 
 

  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-2/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-2/
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18 صفحه     

 1400دوره  23و   22جلسه   :دوازدهم هفته 
 مباحث فصل 

 شبکه  :فصل اول

 نمایش بردار غیر پایه برحسب بردارهای پایه،  •

 روش سیمپلکس در مسائل جریان شبکه ای، دو روش بدست آوردن مقدار متغیرهای پایه،  •

 در نهایت سه روش محاسبه هزینه تقلیل یافته، دو روش محاسبه بردار مضارب و   •

 تست مینیمم نسبت و شرایط بهینه نامتناهی، یکه کردن،  •

 مساله درخت پوشای مینیمال یا حداقل درخت در بر گیرنده   مساله کوتاه ترین مسیر،،  مساله حداکثر جریان  •

برنامه   :فصل دوم

 ح یعددصح ی زیر

 دل سازی متغیرهای عدد صحیح و صفر و یک،نکته م  12مقدمات برنامه ریزی عدد صحیح و   •

انتخاب یک  ،  متغیرهای دو به دو ناسازگار ،  مساله با هزینه ثابت،  مساله اندازه بسته،  متغیر با مقدار گسسته •

 توابع با حالتهای مختلف برای سمت راست محدودیت ،  انتخاب تعدادی محدودیت،  متغیرهای وابسته،  متغیر

برخی روابط معروف دو  ،  محدودیتهای شرطی،  حذف ضرب متغیرها ،  صفر و یکبرنامه ریزی چندجمله ای   •

 پروژه 

 مثالهای معروف برنامه ریزی عدد صحیح •

 فروشنده دوره گرد متقارن و نامتقارن ،  مساله ترتیب کارها،  CFL مساله،  UFL مساله،  تعیین محل انبار •

 مرور 

 باشد.   2  تحقیق  روی  تمرکز  و  نداریم  مرور

 مطالعاتی مرتبط در این هفتهمنابع  

 66الی    1صفحه   :(کتاب قرمز)  2اتکتاب درس تحقیق در عملی •

 :(کتاب زرد)  2عملیاتکتاب تست تحقیق در   •

پیشنهاد می  (- دوم  چاپ )شبکه  –فصل اول    89الی    1یا بطور معادل تستهای   (سوم  چاپ )شبکه   –فصل اول    91الی    1تستهای  

 .کنم تعداد کمی از تستهای این فصل زده شود و عمده وقت به تستهای عددصحیح تخصیص یابد

و تستهای    60الی    1یا بطور معادل تستهای   (چاپ سوم) عددصحیح  –فصل دوم    214الی    203و تستهای    61الی    1تستهای  

 .سعی کنید تمام تستهای عددصحیح زده شود -(چاپ دوم) عددصحیح  –فصل دوم    207الی    197

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .شود  دیده  چهاردهم  جلسه  از  بخشی  و  سیزدهم  جلسه  مابقی

 

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 2مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات تست از •

،  45،  44،  39،  38،  28،  27،  20،  14،  11،  6،  3فصل اول زرد و تستهای    89،  87،  84،  80،  67،  55،  49،  47،  33،  25،  20،  7تستهای  

 طبق شماره تستهای چاپ دوم کتاب زرد فصل دوم زرد  203،  57،  52،  49

،  6،  3از فصل اول و تستهای    91،  89،  84،  80،  67،  55،  49،  47،  33،  25،  20،  7تستهای شماره   چاپ سوم کتاب زرد  یا بطور معادل از

 از فصل دوم  209،  58،  53،  50،  46،  45،  40،  39،  29،  28،  21،  15،  12

 .مابقی جلسه سیزدهم و بخشی از جلسه چهاردهم دیده شود   :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست  

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

- 
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 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

19 صفحه     

 1400دوره  25و   24جلسه  :سیزدهم هفته 
 

 مباحث فصل 

  یزی برنامه ر :فصل دوم

 ح یعددصح

روش گرد کردن، روش صغحه برش برای مسائل عدد صحیح محض و روش صفحه برش برای   •

 مسائل عدد صحیح مختلط، 

 روش جستجوی انشعاب و تحدید و بررسی نکات آن و بررسی بعضی تستهای مهم عدد صحیح، •

 گوموری،   کسری  برش  مشکالت  گوموری،  کسری  برش  –قوی ترین برش   •

 برنامه ریزی صفر و یک و الگوریتم باالس و شمارش ضمنی یا تلویحی، •

 برنامه ریزی چندجمله ای صفر و یک، مدل سازی توابع قطعه قطعه خطی •

 

 مرور 

 مرور مباحث برنامه ریزی عددصحیح هفته قبل 

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 107الی    66صفحه   :)کتاب قرمز(  2کتاب درس تحقیق در عملیات •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات •

(- دوم  چاپ )عددصحیح  –فصل دوم    197الی    61یا بطور معادل تستهای   (سوم  چاپ )عددصحیح  –فصل دوم    203الی    62تستهای  

 .سعی کنید تمام تستهای عددصحیح زده شود

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .شود   دیده  کامل  بطور  چهاردهم  جلسه  مابقی

 
     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 2مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات تست از •

فصل دوم    189،  186،  178،  172،  155،  152،  141،  79،  77،  73،  67،  64،  120،  117،  110،  109،  108،  106،  104،  102تستهای  

 طبق شماره تستهای چاپ دوم کتاب زرد زرد

،  159،  156،  145،  82،  80،  75،  69،  65،  124،  121،  114،  113،  112،  110،  108،  106تستهای   چاپ سوم کتاب زرد  یا بطور معادل از

 از فصل دوم  195،  192،  183،  176

 .مابقی جلسه چهاردهم کامل دیده شود  :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

- 136-111-109-92- 91-90-89-88-81-77-76-70-68-67-64-63-62تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل دوم عددصحیح(:   •

- 211-210-207-206-205-204-203-201-196-190-185-184و تستهای    جلسه هشتم  143-146-153-179-180-181-183

 جلسه نهم  214  -213  -212

 
 

 
 

https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1/
https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-4/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-4/
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20 صفحه     

 1400دوره  27و  26جلسه  :چهاردهم هفته 
 

 مباحث فصل 

  یزی برنامه ر :فصل سوم

 ی رخطیغ

 برنامه ریزی غیرخطی و حل ترسیمی •

 مقایسه ای بین مقادیر بهینه در حالت غیرخطی و خطی  •

 مفاهیم اساسی شامل گرادیان، مشتق جهتی، رابطه مشتق جهتی و گرادیان •

 مقدار ویژه و بردار ویژه  •

 معین منفی و نامعین ماتریسهای )نیم( معین مثبت، )نیم(   •

 ماتریس هسیان  •

 نقطه ایستا و اکسترممهای نسبی  •

 اکسترممهای مطلق  •

 توابع محدب و مقعر  •

 رایط کافی نقاط اکسترمم نسبی •

 شرط الزم و کافی نقاط اکسترمم  •

 روش جستجوی گرادیان )تیزترین شیب(، روش جستجوی یک بعدی،   :روشهای جستجو شامل •

 ت طالیی، روش تقریبی نیوتن رافسونروش جستجوی فیبوناچی، جستجوی نسب •

 برنامه ریزی محدب، شرایط کاهن تاکر، روش الگرانژ  •

 مرور 

 .مرور این هفته نیازی نیست

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 154  الی  109صفحه   :)کتاب قرمز(  2کتاب درس تحقیق در عملیات •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات •

 (دوم  چاپ )غیرخطی  –فصل دوم    152الی    1یا بطور معادل تستهای   (سوم  چاپ)غیرخطی  –فصل دوم    164الی    1تستهای  

 .بعد از مطالب تکمیلی غیرخطی در هفته های بعد زده شود  164،  163،  159،  158،  157،  104،  72،  56،  53،  51تستهای شماره   :توجه •

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 .شود  دیده  کامل  آخر  تست  چند  از  غیر  به  پانزدهم  جلسه

   سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 2مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات تست از •

فصل سوم    146،  133،  129،  125،  115،  111،  108،  106،  103،  102،  100،  91،  77،  66،  64،  59،  48،  44،  27،  14،  4تستهای  

 طبق شماره تستهای چاپ دوم کتاب زرد زرد

،  122،  118،  115،  112،  109،  108،  106،  96،  82،  71،  69،  63،  50،  46،  28،  15،  5تستهای   چاپ سوم کتاب زرد  یا بطور معادل از

 از فصل سوم   155،  142،  137،  131

 .جلسه پانزدهم به غیر از چند تست آخر دیده شود  :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

- 
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21 صفحه     

 1400دوره  29و   28جلسه  :پانزدهم هفته 
 

 مباحث فصل 

  یزیادامه برنامه ر  :فصل سوم

 ی رخطیغ

 ولف   الگوریتم کوادراتیک )درجه دوم( وبرنامه ریزی   •

 برنامه ریزی جداشدنی )تفکیک پذیر(  •

 برنامه ریزی غیرخطی با محدودیتهای خطی و الگوریتم فرانک ولف  •

 SUMT برنامه ریزی غیر محدب و روش •

 برنامه ریزی کسری  •

 برنامه ریزی احتمالی )تصادفی(  •

 برنامه ریزی هندسی  •

 ریشه معادالت روش نیوتن رافسون برای بدست آوردن   •

 فصل دوم و سوم کتاب برنامه ریزی غیرخطی بازارا   :2ضمیمه کتاب قرمز تحقیق   •

 

 مرور 

 .آزمون سبز برنامه ریزی شده است  1تست زده شود. برای مرور تحقیق    15برنامه ریزی عددصحیح مجدد مطالعه شده و  

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 210  الی  154صفحه   :)کتاب قرمز(  2کتاب درس تحقیق در عملیات •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات •

 (چاپ دوم) غیرخطی  –الی آخر فصل سوم    153یا بطور معادل تستهای   (چاپ سوم)غیرخطی  –فصل سوم    206الی    165تستهای  

 .این هفته همگی مورد بررسی قرار گیرند  164،  163،  159،  158،  157،  104،  72،  56،  53،  51تستهای شماره   :جهتو •

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 تمرین   حل  آخر  و  شانزدهم  جلسه  شروع  و  پانزدهم  جلسه اتمام

 
     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 2مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات تست از •

 طبق شماره تستهای چاپ دوم کتاب زرد فصل سوم زرد  189،  178،  182،  173،  172،  171،  168،  165،  162،  153تستهای  

 از فصل سوم   203،  192،  196،  186،  185،  184،  181،  178،  174،  165تستهای   چاپ سوم کتاب زرد  یا بطور معادل از

 اتمام جلسه پانزدهم و شروع جلسه شانزدهم )آخر( حل تمرین  :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست   •

 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 جلسه نهم   38  -36  -35  -34  - 33  -32  -4تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل سوم غیرخطی(:   •

 - 97  -95  -94  -93 -89  -72  - 66  -59  - 58  -57  -56 -55  -54  -53  -51غیرخطی(:  تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل سوم   •

 جلسه دهم 156  -154  -133  - 132  -127  - 126  -125  - 124  -123  -119  -114  -111  - 110  -107  -105  -104
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-6/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-6/


 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

22 صفحه     

 1400دوره  32و  31و   30جلسه  :شانزدهم هفته 
 

 مباحث فصل 

  یزیادامه برنامه ر  :فصل سوم

 ی رخطیغ
 فصل چهارم کتاب برنامه ریزی غیرخطی بازارا   :2اتمام ضمیمه کتاب قرمز تحقیق   •

  یزی برنامه ر  :فصل چهارم

 ایپو

مقدمات مربوط به برنامه ریزی پویا و تعاریف مربوط به مرحله، حالت، متغیر تصمیم و مقدار تابع   •

 هدف بهینه به ازای هر مرحله و حالت، 

 شباهتها و تفاوتها و عوامل تعیین کنده،حل پیشرو و پسرو و معرفی   •

 حل مساله دلیجان به شیوه پسرو و پیشرو،  •

 حل مساله سرمایه گذاری،  •

 حل مساله دانشجو و روزهای امتحانی، •

 حل مساله کوله پشتی،  •

 حل مساله پروژه فضایی،  •

 کاربرد برنامه ریزی پویا در حل مسائل برنامه ریزی خطی  •

 مسائل برنامه ریزی غیرخطی   کاربرد برنامه ریزی پویا در حل •

 حل مسائل قابلیت اطمینان با برنامه ریزی پویا  •

 ها یباز   هینظر  :فصل پنجم

 بازهای مجموع صفر، ماتریس بازی، نقطه زینی و غلبه، بازی باثبات و بی ثبات •

 استراتژی بهینه محض و استراتژی مختلط  •

 حل ترسیمی و بدست آوردن جواب بهینه مختلط به دو روش •

 روش برنامه ریزی خطی برای حل مسائل نظریه بازیها  •

  یزی برنامه ر  :فصل ششم

 ی آرمان

 تصمیم گیری چند هدفه، نقطه بهینه، غیرمسلط، مرجح و رضایت بخش  •

روش تبدیل تابع هدف به محدودیت، روش وزن دهی به    : روشهای حل مساله چند هدفه شامل •

 اهداف، روش اولویت مطلق، روش معیار جامع، روش برنامه ریزی آرمانی 

انحرافها، انحراف مطلوب و نامطلوب و محدودیتهای آرمانی، اولویت بندی    :برنامه ریزی آرمانی •

 ه ریزی آرمانی آرمانها. مدل سازی برنامه ریزی آرمانی و حل ترسیمی مسائل برنام

 مرور 

 تست از برنامه ریزی غیرخطی   10

 

 منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

 309  الی  210صفحه   :)کتاب قرمز(  2کتاب درس تحقیق در عملیات •

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات •

 تمامی تستهای فصل برنامه ریزی پویا، نظریه بازیها و برنامه ریزی چند هدفه

 

 سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست 

 ( 16)جلسه    نیاتمام جلسه آخر جلسه حل تمر
 

     سطح مقدماتی  -برنامه حداقل   :بخش

 2مطالعه جزوه کالسی یا کتاب قرمز تحقیق در عملیات   •

https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1/
https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%af/


 میر ایمن پور ا…………………..………………نایعصیژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  و   2و1در عملیات    پکیج آموزش تحقیق

23 صفحه     

 :(کتاب زرد)  2کتاب تست تحقیق در عملیات تست از •

فصل چهارم برنامه ریزی پویا از    78،  77،  67،  66،  65،  60،  51،  50،  49،  46،  45،  44،  38،  36،  35،  31،  26،  22،  17،  14،  13تستهای  

فصل ششم برنامه ریزی آرمانی از کتاب    8،  7فصل پنجم نظریه بازیها و تستهای    34،  33،  30،  27،  26،  22،  16،  13کتاب زرد و تستهای  

 تهای چاپ دوم کتاب زردطبق شماره تس زرد

،  67،  66،  65،  60،  51،  50،  49،  46،  45،  44،  38،  36،  35،  31،  26،  22،  17،  14،  13تستهای   چاپ سوم کتاب زرد  یا بطور معادل از

،  7فصل پنجم نظریه بازیها و تستهای    34،  33،  30،  27،  26،  22،  16،  13فصل چهارم برنامه ریزی پویا از کتاب زرد و تستهای    80،  79

 فصل ششم برنامه ریزی آرمانی   8

 اتمام جلسه شانزدهم )آخر( حل تمرین   :سطح مقدماتی  -فیلم حل تمرین از دوره درس و تست  

 
 

 متوسط و پیشرفته سطح    -بخش: برنامه حداقل  

 -197  - 196  -195  -194  -193  - 190  -189  -179  -175 -159  -158  -157تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل سوم غیرخطی(:   •

 جلسه یازدهم204  -202  - 201  -200  -199  -198

 جلسه یازدهم   99  - 91  -90  -78  -70  -69  -68هارم برنامه ریزی پویا(:  تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل چ •

 جلسه یازدهم  86-85تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل شبکه(:   •

 جلسه یازدهم  36  -35تست کتاب زرد از چاپ سوم )فصل نظریه بازیها(:   •

 

 

 2مرور و آمادگی آزمون تحقیق در عملیات 
 : آمادگی آزمون به ترتیب اولویت

 .از هر فصلی، اگر نمانده به قدم دوم بروید  2مطالعه جزوه مطالب باقی مانده تحقیق در عملیات   .1

 تکمیل تستهای حداقل و دیدن فیلم حل تمرین تمام جلسات گذشته  .2

 :تست زدن .3

o 20 صحیح   عدد  فصل  از  تست 

o 20   غیرخطی تست از فصل 

o 10   فصل برنامه ریزی پویا  تست از 

o 10   باقیمانده فصلهای  تست از 

حرکت به سمت برنامه حداکثر فصلها  .4

https://www.or12.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%af/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-6/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-6/


 

24 صفحه     

 ( 1تحقیق در عملیات  -   یتست کتاب آب 241)شامل حل  یسطح مقدماتلیست تستهای 

 به قبل کتاب آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 به قبل آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

 31 2 1 74 1 101 1 1 1 99ارشد  31 1 61

 32 2 1 93ارشد مدیریت  1 کتاب سبز  2 1 1 99ارشد  32 1 65

2 1 1 1 1 3 76 1 53 1 2 33 

3 1 2 1 1 4 78 1 54 1 2 34 

7 1 6 1 1 5 81 1 56 1 2 35 

9 1 8 1 1 6 82 1 57 1 2 36 

11 1 9 1 1 7 33 1 24 1 3 37 

14 1 11 1 1 8 35 1 26 1 3 38 

17 1 14 1 1 9 89 1 62 1 3 39 

18 1 15 1 1 10 91 1 64 1 3 40 

27 1 20 1 1 11 99 1 72 1 3 41 

28 1 21 1 1 12 107 1 79 1 3 42 

38 1 28 1 1 13 103 1 75 1 3 43 

40 1 29 1 1 14 106 1 78 1 3 44 

 45 3 1 94دکتری صنایع  4 1 23 15 1 1 31 1 43

46 1 34 1 1 16 101 1 74 1 3 46 

 47 3 1 97دکتری صنایع  2 1 102 17 1 1 36 1 49

 48 3 1 مساله سرمایه گذاری 1 کتاب قرمز  18 2 1 38 1 53

 49 3 1 91دکتری صنایع  2 1 73 19 2 1 43 1 58

 50 3 1 91ارشد صنایع  24 1 80 20 2 1 44 1 60

 51 3 1 92علوم کامپیوتر  38 1 کتاب سبز  21 2 1 45 1 62

 52 3 1 96ارشد صنایع  10 1 59 22 2 1 49 1 68

100 1 73 1 2 23 4 2 4 2 3 53 

 54 3 2 5 2 5 24 2 1 94دکتری صنایع  1 1 1

21 1 18 1 2 25 8 2 7 2 3 55 

 56 3 2 10 2 13 26 2 1 95صنایع  1 1 31

 57 3 2 13 2 17 27 2 1 96صنایع  6 1 10

 58 3 2 16 2 20 28 2 1 96صنایع  7 1 41

25 1 19 1 2 29 23 2 17 2 4 59 

52 1 37 1 2 30 37 2 27 2 4 60 

 



 

25 صفحه     

 به قبل کتاب آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 به قبل آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

38 2 28 2 4 61 18 3 14 3 5 91 

24 2 18 2 4 62 25 3 21 3 6 92 

29 2 21 2 4 63 28 3 24 3 6 93 

30 2 22 2 4 64 29 3 39 3 6 94 

33 2 25 2 4 65 44 3 40 3 6 95 

34 2 26 2 4 66 45 3 41 3 6 96 

39 2 29 2 4 67 46 3 50 3 6 97 

40 2 30 2 4 68 62 3 54 3 6 98 

45 2 34 2 4 69 63 3 55 3 6 99 

47 2 37 2 4 70 68 3 56 3 6 100 

53 2 42 2 4 71 71 3 57 3 6 101 

56 2 45 2 4 72 76 3 62 3 6 102 

57 2 46 2 4 73 82 3 68 3 6 103 

58 2 47 2 4 74 86 3 72 3 6 104 

60 2 49 2 4 75 87 3 73 3 6 105 

61 2 50 2 4 76 91 3 77 3 6 106 

63 2 52 2 4 77 101 3 87 3 7 107 

64 2 53 2 5 78 103 3 89 3 7 108 

65 2 54 2 5 79 112 3 96 3 7 109 

66 2 55 2 5 80 122 3 105 3 7 110 

69 2 58 2 5 81 123 3 106 3 7 111 

76 2 60 2 5 82 125 3 108 3 7 112 

80 2 62 2 5 83 130 3 109 3 7 113 

85 2 65 2 5 84 137 3 116 3 7 114 

87 2 67 2 5 85 138 3 118 3 7 115 

88 2 68 2 5 86 146 3 123 3 7 116 

91 2 71 2 5 87 153 3 127 3 7 117 

3 3 2 3 5 88 156 3 130 3 7 118 

6 3 5 3 5 89 159 3 133 3 7 119 

15 3 11 3 5 90 163 3 136 3 7 120 

 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-7/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.or12.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4-7/


 

26 صفحه    

 به قبل کتاب آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 به قبل آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

171 3 142 3 7 121 25 6 20 6 9 151 

174 3 144 3 7 122 33 6 26 6 9 152 

175 3 145 3 7 123 37 6 29 6 9 153 

180 3 150 3 7 124 39 6 30 6 9 154 

185 3 155 3 8 125 41 6 31 6 9 155 

2 4 2 4 8 126 51 6 39 6 9 156 

4 4 4 4 8 127 54 6 42 6 9 157 

6 4 6 4 8 128 64 6 51 6 9 158 

13 4 13 4 8 129 67 6 54 6 10 159 

17 4 16 4 8 130 66 6 53 6 10 160 

22 4 18 4 8 131 69 6 56 6 10 161 

23 4 19 4 8 132 81 6 65 6 10 162 

38 4 27 4 8 133 83 6 67 6 10 163 

42 4 31 4 8 134 89 6 73 6 10 164 

52 4 34 4 8 135 106 6 83 6 10 165 

1 5 1 5 8 136 111 6 88 6 10 166 

3 5 3 5 8 137 121 6 98 6 10 167 

10 5 7 5 9 138 125 6 102 6 10 168 

 169 10 6 109 6 133 139 9 5 کتاب قرمز  24تست  5 کتاب سبز

 170 10 6 112 6 136 140 9 5 96ارشد علوم کامپیوتر  5 کتاب سبز

20 5 11 5 9 141 155 6 129 6 10 171 

 172 10 6 کتاب قرمز  3فصل   25مثال  6 کتاب قرمز  3فصل   25مثال  142 9 5 14 5 23

24 5 15 5 9 143 127 6 104 6 10 173 

5 6 4 6 9 144 129 6 106 6 10 174 

6 6 5 6 9 145 158 6 132 6 10 175 

8 6 7 6 9 146 168 6 139 6 10 176 

12 6 10 6 9 147 173 6 143 6 10 177 

13 6 11 6 9 148 177 6 146 6 10 178 

17 6 12 6 9 149 185 6 150 6 11 179 

22 6 17 6 9 150 189 6 153 6 11 180 

 

  



 

27 صفحه     

 به قبل کتاب آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 به قبل آبی  5چاپ  کتاب آبی  6چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

191 6 155 6 11 181 83 8 66 8 12 211 

208 6 163 6 11 182 84 8 67 8 12 212 

1 7 1 7 11 183 85 8 68 8 12 213 

4 7 4 7 11 184 88 8 71 8 13 214 

 215 13 8 کتاب قرمز  8فصل   11مثال  8 کتاب قرمز  8فصل   11مثال  185 11 7 6 7 6

11 7 9 7 11 186 1 9 1 9 13 216 

15 7 13 7 11 187 2 9 2 9 13 217 

2 8 1 8 11 188 5 9 5 9 13 218 

6 8 5 8 11 189 12 9 10 9 13 219 

8 8 7 8 11 190 19 9 17 9 13 220 

12 8 11 8 11 191 23 9 20 9 13 221 

14 8 13 8 11 192 24 9 21 9 13 222 

24 8 19 8 11 193 29 9 25 9 13 223 

28 8 22 8 11 194 30 9 26 9 13 224 

29 8 23 8 11 195 40 9 33 9 13 225 

34 8 26 8 11 196 42 9 34 9 13 226 

46 8 36 8 11 197 47 9 37 9 13 227 

48 8 37 8 12 198 4 9 4 9 13 228 

56 8 43 8 12 199 16 9 14 9 13 229 

58 8 44 8 12 200 57 9 47 9 13 230 

 231 13 9 52 9 62 201 12 8 82مدیریت  8 کتاب سبز

 232 13 9 55 9 65 202 12 8 83مدیریت  8 کتاب سبز

61 8 46 8 12 203 70 9 58 9 13 233 

63 8 48 8 12 204 75 9 61 9 13 234 

66 8 50 8 12 205 76 9 62 9 13 235 

67 8 51 8 12 206 80 9 66 9 13 236 

73 8 57 8 12 207 101 9 77 9 13 237 

74 8 58 8 12 208 103 9 78 9 13 238 

77 8 60 8 12 209 120 9 91 9 13 239 

82 8 65 8 12 210 121 9 92 9 13 240 

            123 9 93 9 13 241 

 



 

28 صفحه     

 ( 2تحقیق در عملیات  -   زردتست کتاب  111)شامل حل  یسطح مقدماتلیست تستهای 

 کتاب زرد 2چاپ  کتاب زرد  3چاپ 
 شماره جلسه

 کتاب زرد 2چاپ  کتاب زرد  3چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

 272 14 عدد صحیح  109 عدد صحیح  113 242 13 عدد صحیح  3 عدد صحیح  3

 273 14 عدد صحیح  110 عدد صحیح  114 243 13 عدد صحیح  6 عدد صحیح  6

 274 14 عدد صحیح  117 عدد صحیح  121 244 13 عدد صحیح  11 عدد صحیح  12

 275 14 عدد صحیح  120 عدد صحیح  124 245 13 عدد صحیح  14 عدد صحیح  15

 276 14 عدد صحیح  64 عدد صحیح  65 246 13 عدد صحیح  20 عدد صحیح  21

 277 14 عدد صحیح  67 عدد صحیح  69 247 13 عدد صحیح  27 عدد صحیح  28

 278 14 عدد صحیح  73 عدد صحیح  75 248 13 عدد صحیح  28 عدد صحیح  29

 279 14 عدد صحیح  77 عدد صحیح  80 249 13 عدد صحیح  38 عدد صحیح  39

 280 14 عدد صحیح  79 عدد صحیح  82 250 13 عدد صحیح  39 عدد صحیح  40

 281 14 عدد صحیح  141 عدد صحیح  145 251 13 عدد صحیح  44 عدد صحیح  45

 282 14 عدد صحیح  152 عدد صحیح  156 252 13 شبکه  7 شبکه  7

 283 14 عدد صحیح  155 عدد صحیح  159 253 13 شبکه  20 شبکه  20

 284 14 عدد صحیح  172   176 254 13 شبکه  25 شبکه  25

 285 14 عدد صحیح  178   183 255 13 شبکه  33 شبکه  33

 286 14 عدد صحیح  186   192 256 13 شبکه  47 شبکه  47

 287 14 عدد صحیح  189   195 257 13 شبکه  49 شبکه  49

 288 14 عدد صحیح  203 عدد صحیح  209 258 13 شبکه  55 شبکه  55

 289 15 غیرخطی 4   5 259 13 شبکه  67 شبکه  67

 290 15 غیرخطی 14   15 260 13 شبکه  80 شبکه  80

 291 15 غیرخطی 27   28 261 13 شبکه  84 شبکه  84

 292 15 غیرخطی 44   46 262 13 شبکه  87 شبکه  89

 293 15 غیرخطی 48   50 263 13 شبکه  89 شبکه  91

 294 15 غیرخطی 59   63 264 14 عدد صحیح  45 عدد صحیح  46

 295 15 غیرخطی 64   69 265 14 عدد صحیح  49 عدد صحیح  50

 296 15 غیرخطی 66   71 266 14 عدد صحیح  52 عدد صحیح  53

 297 15 غیرخطی 77   82 267 14 عدد صحیح  57 عدد صحیح  58

 298 15 غیرخطی 91   96 268 14 عدد صحیح  102 عدد صحیح  106

 299 15 غیرخطی 100   106 269 14 عدد صحیح  104 عدد صحیح  108

 300 15 غیرخطی 102   108 270 14 عدد صحیح  106 عدد صحیح  110

 301 15 غیرخطی 103   109 271 14 عدد صحیح  108 عدد صحیح  112

 



 

29 صفحه     

 

 کتاب زرد 2چاپ  کتاب زرد  3چاپ 
 شماره جلسه

 کتاب زرد 2چاپ  کتاب زرد  3چاپ 
 شماره جلسه

 فصل  تست فصل  تست فصل  تست فصل  تست

 332 16 پویا  49   49 302 15 غیرخطی 106   112

 333 16 پویا  50   50 303 15 غیرخطی 108   115

 334 16 پویا  51   51 304 15 غیرخطی 111   118

 335 16 پویا  60   60 305 15 غیرخطی 115   122

 336 16 پویا  65   65 306 15 غیرخطی 124   131

 337 16 پویا  66   66 307 15 غیرخطی 129   137

 338 16 پویا  67   67 308 15 غیرخطی 133   142

 339 16 پویا  77   79 309 15 غیرخطی 146   155

 340 16 پویا  78   80 310 15 غیرخطی 153   165

 341 16 پویا  95   97 311 15 غیرخطی 162   174

 342 16 پویا  96   98 312 15 غیرخطی 165   178

 343 16 نظریه بازیها  13   13 313 15 غیرخطی 168   181

 344 16 نظریه بازیها  16   16 314 16 غیرخطی 171   184

 345 16 نظریه بازیها  22   22 315 16 غیرخطی 172   185

 346 16 نظریه بازیها  26   26 316 16 غیرخطی 173   186

 347 16 نظریه بازیها  27   27 317 16 غیرخطی 182   196

 348 16 نظریه بازیها  30   30 318 16 غیرخطی 178   192

 349 16 نظریه بازیها  33   33 319 16 غیرخطی 189   203

 350 16 نظریه بازیها  34   34 320 16 پویا  13   13

 351 16 آرمانی  7   7 321 16 پویا  14   14

 352 16 آرمانی  8   8 322 16 پویا  17   17

       323 16 پویا  22   22

       324 16 پویا  26   26

       325 16 پویا  31   31

       326 16 پویا  35   35

       327 16 پویا  36   36

       328 16 پویا  38   38

       329 16 پویا  44   44

       330 16 پویا  45   45

       331 16 پویا  46   46



 

30 صفحه     

 


