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م د   د جان و  و  دا
  

كاربردي شركت صنعتي زر ماكارون، تربيت نيروهاي -يكي از اهداف اساسي مركز آموزش علمي
باشد. در اين پژوهشي زر و ساير صنايع غذايي مي-مورد نياز گروه صنعتيهاي شغلي متخصص در حوزه

هاي آموزشي در مقاطع برگزاري دوره، عالوه بر 1389زمينه مركز از ابتداي تأسيس خود در سال 
آوري ارشد (كارشناسي ارشد) به آوري و مهندسي فناي، مهندسي فنكارداني فني، كارداني حرفه

  هاي كيفيتي آموزش نيز بسيار اهميت داده است.جنبه
 برجسته و ارزشمند مدرس) به همت 1در اين راستا به اميد خداوند بزرگ، كتاب پژوهش عملياتي (

بر اساس سرفصل و ريز محتواي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و  جناب آقاي دكتر اميرحسين نوبيل
  .كاربردي تاليف و گردآوري شده استدانشگاه علمي - فناوري

كاربردي شركت صنعتي زر ماكارون، وظيفه اخالقي - عنوان مسؤل مركز آموزش علمياينجانب به
هاي گرانقدر جناب آقاي دكتر سيد صاحب سادات حسيني، ييها و راهنمادانم كه از حمايتخود مي

كاربردي واحد استان البرز و همچنين از شوراي پژوهش دانشگاه - رياست محترم دانشگاه جامع علمي
اند، سپاسگزاري دار شدهكاربردي واحد استان البرز كه داوري و تاييد نهايي كتاب را عهده- جامع علمي

  نمايم.
هاي آموزشي، پژوهشي و علمي مركز تنها با اراده و نيست، تأسيس و فعاليت بر هيچ كس پوشيده

پژوهشي زر جناب آقاي مهندس مرتضي سلطاني تجلي يافته -هاي رئيس محترم گروه صنعتيپشتيباني
  دانم مراتب قدرداني خويش را از اين بزرگمرد صنعت ايران اعالم نمايم.است. لذا بر خود واجب مي

  
  زادهاورنگ عيوض

  كاربردي -رئيس مركز آموزش علمي
  شركت صنعتي زر ماكارون

  
  www.zar-uast.irوب سايت: 
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  پيشگفتار
  
  

م ت        د  و دا ت و  د  و ت                                 دا د ی م و ا ندگا ه    ھ

  
سـازي مسـائل   گيـري بـراي بهينـه   پژوهش عملياتي يكي از مهمترين و كارآمـدترين ابزارهـاي تصـميم   

و  مفاهيم پژوهش عملياتي تأثير شگرفي روي تصميمات مديران از سازماني است. درك عميق و صحيح
هـاي  ها است كه از طريق روشها و تكنيكاي از مدلريزان دارد. پژوهش عملياتي شامل مجموعهبرنامه
  كند.مديران را در شرايط محدوديت منابع ياري مي ،علمي

سـازي مسـائل   ي بهينـه در حـوزه  ي مؤلـف ي چنـدين سـاله  كتاب حاضر در نتيجه تالش و تجربـه 
از مشكالت و نقـاط  ي متفاوت و با درك صحيح هاهاي مختلف در گرايشسازماني و تدريس در دانشگاه

پژوهان به رشته تحرير در آمده است. در اين كتاب سعي شده است كـه تمـامي مفـاهيم بـا     ضعف دانش
  هاي گوناگون شرح داده شوند.استفاده از مثال

هاي مديريت، حسابداري، مهندسي صنايع، كه اين كتاب براي دانشجويان رشته استر اميدوا مؤلف
اساس مصوب پژوهش  رياضيات كاربردي و تحقيق در عمليات قابل استفاده باشد. كتاب حاضر بر

هاي مديريت و حسابداري تنظيم هاي رشته) (فصل اول تا پنجم كتاب) براي تمامي گرايش1عملياتي (
) 1مفيد براي درس تحقيق در عمليات ( مرجعو  كتاب يك كمك درسشده است. همچنين اين 

پژوهان عالوه مديران، دانشهاي مهندسي صنايع، رياضيات كاربردي و تحقيق در عمليات است. بهرشته
عنوان يك مرجع استفاده كنند تا با توانند از اين كتاب بهي پژوهش عملياتي ميو عالقمندان به حوزه

با  حاضرريزي خطي آشنا شوند. كتاب سازي و حل مسائل برنامهمدل ي پژوهش عملياتي،مفاهيم اوليه
هاي سازي و حل مسائل سازماني پرداخته، و با آوردن مثاللبيان ساده اما جامع و كامل به شرح مد

هاي ارشد و دكتراي ذا متقاضيان شركت در آزمونها را شرح داده است. لگوناگون و كاربردي آن
توانند از آن استفاده كنند. ذكر اين هايي نظير مهندسي صنايع و مديريت صنعتي ميتخصصي رشته

ي خود، و دكتراي تخصصي كه نياز دارند براي رساله نكته نيز ضروري است كه دانشجويان ارشد
توانند به عنوان يك ابزار كمك آموزشي مؤثر نگاه كتاب ميسيستم يا سازماني را مدل نمايند به اين 

افزار گمز گنجانده شده است كه اصول فصلي به نام راهنماي ساده از نرم ،ي اين كتابخاتمهكنند. در 
افزار گمز براي عالقمندان ريزي خطي را در محيط نرمهاي برنامهاي از نحوه كدنويسي مدلاوليه و ساده

  دهد.عملياتي ارائه مي به حوزه پژوهش
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اي از پژوهش صورت زير مرتب شده است. در فصل اول كليات و تعاريف اوليههاي اين كتاب بهفصل
- عملياتي بيان شده است. در اين فصل روند پيدايش حوزه پژوهش عملياتي و افرادي كه در آن نقش به

بندي شده هاي رايج موجود طبقهواع مدلاند مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل دوم انسزايي داشته
پرداخته  هاي گوناگون و متنوعسازي رياضي مسائل با بيان مثالاست. در همين فصل به نحوه مدل

ريزي خطي دو متغيره بيان شده است. شده است. در فصل سوم روش ترسيمي براي حل مسائل برنامه
در  ممكن است رخ دهد نيز اشاره شده است. روش ترسيميحل به در اين فصل به موارد خاصي كه در 

 ريزي خطيفازي براي مسائل برنامه هاي حل به روش سيمپلكس، جريمه بزرگ و دوفصل چهارم گام
است. شرح مسائل ثانويه، روش سيمپلكس دوگان و تحليل حساسيت نيز در  گرديدهچند متغيره بيان 

ريزي خطي در هاي برنامهنويسي مدلاي برنامهآمده است. در خاتمه يك راهنماي ساده برپنجم فصل 
ذكر اين نكته نيز الزم است كه از چندين منبع  افزار گمز در فصل ششم بيان شده است.محيط نرم

  است. آمدهها هاي اين كتاب استفاده شده كه در ليست منابع نام آنبراي نوشتن فصل
اند كه را راهنمايي و ياري نموده مؤلف ،بسياريب عزيزان و استادان در تأليف و گردآوري اين كتا

زاده ها در اين مختصر ميسر نيست. در اين خصوص از جناب آقاي دكتر اورنگ عيوضذكر تمامي آن
م و رون نهايت تشكر و قدرداني را دارماكا كاربردي شركت صنعتي زر-رياست محترم مركز علمي

خانم كيميا  سركارهمچنين از جناب آقايان مهندس افشين راهنما و دكتر اميرحسين افشار صديق و 
اند، تشكر و قدرداني را صميمانه ياري نموده در ويراستاري ادبي و علمي مؤلف صادقي گرمارودي كه

ها را محضر آن اي كه افتخار شاگردي درگاه زحمات استادان برجستهدر خاتمه مؤلف هيچ يم.نمامي
ي داشته است، فراموش نخواهد كرد. استاداني كه عالوه بر جايگاه رفيع علمي، سرمشق و سرلوحه

دكتر سيد اكي، وارستگي در تمام مراحل زندگي هستند. جناب آقايان پروفسور سيدتقي اخوان ني
كه عمر زاده طالعيدكتر عطااله و دكتر ابوالفضل كاظمي برقي، حميدرضا پسنديده، دكتر مهدي سيف

  .اندنمودهخود را جهت تعليم و تربيت دانشجويان صرف 
رو از باشد، ازايندر پايان بيان اين نكته ضروري است كه هر اثري عاري از لغزش و كاستي نمي

 تشود كه نظر و پيشنهادهاي خود را به پسپژوهان عزيز درخواست مينظران، استادان و دانشصاحب
هاي احتمالي در ارسال نمايند تا اين خطاها و لغزش amirhossein.nobil@yahoo.comالكترونيكي 

 هاي بعدي برطرف گردد.چاپ
  است. و اميد ي دلگرميمايه بخش،آرامش انبرادرم كه وجودشو  تقديم به پدرم، مادرم
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