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یکسري اول صفحه یک از 

:مهم یادآوري هاي
 تمرین هاي حل لشام فعال، حضور بر عالوه شما، کالسی کار امتیاز .است کالسی کار به مربوط شما، ترم پایان امتیاز از بخشی هستید، مستحضر که همانطوري

  .باشید موفق .است پیوست به جلسه این تا شما کالسی تمرین هاي .بود خواهد کالسی آزمون هاي و درس رفرنس تمرین حل کالسی،
 کار .نکنید محض لیدتق لیکن کنید اقدام و بگیرید ایده کنید، مطالعه را دیگران کار عنوان .دهید قرار گروه در را خود تحقیقات عنوان و شوید عضو کالسی گروه در

.داشت نخواهد امتیازي و نبوده قبول قابل تکراري
.فرمایید ذکر را استفاده مورد مرجع و فرموده رعایت را امانت شرط جستجو، هنگام در

 .باشد خود مطلب دقیق ترجمه و خواندن به قادر دهنده ارائه که آن بر مشروط ندارد اشکالی انگلیسی زبان به مطلب ارائه
 .نمی شود پذیرفته آن از پس و بوده هفته دو جستجو و تفکر هر ارائه زمان

 .شود ذکر روژهپ عنوان و درس نام دانشگاه، نام خانوادگی، و نام خود، ایمیل عنوان در .کنید دریافت رسید و کنید ارسال بنده ایمیل آدرس به را خود تحقیق و پروژه
.بود خواهد خودتان عهده ي به مسئولیت اینصورت غیر در شوید مطمئن خود ایمیل رسیدن از تا باشید پیگیر نکردید دریافت رسیدي چنانچه
.گرفت خواهد قرار اینجانب سایت در خودتان نام با جالب کارهاي

shakermontazer@gmail.com

:یک شماره پژوهش و تفکر
.فرمایید ذکر و استخراج نشد، عنوان کالس در که را عملیات در تحقیق از دیگر کاربرد چند کالس، در شده عنوان مطالب اساس بر -1
.کنید بیان را مدل انواع از نمونه هایی عکس، و تصویر از استفاده با .شد بیان مدل انواع کالس در -2
 آن حل دنبال به ویچکانترو و کپمانز فوریه، نظیر اشخاصی و بوده مطرح که اولیه اي مسائل از نمونه چند پدیا، ویکی سایت خطی برنامه ریزي تاریخچه اساس بر -3

.کنید بیان را بودند
.دفرمایی ارائه و داده انجام بیشتري تحقیق هوشمند سیستم خبره، سیستم یادگیرنده، سیستم سینرژي، آنتروپی، اصطالحات خصوص در -4

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. جهانی فکر کنیم

مهندسی سیستم: درس 

رتفکر و تحقیق بیشت -تمرین کالسی



 یدي،ق معادالت محدوده در را هدف تابع مینیمم و ماکزیمم مقدار زیر مسائل در
.کنید محاسبه

ازدوصفحه یک دوم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کالسی



 یدي،ق معادالت محدوده در را هدف تابع مینیمم و ماکزیمم مقدار زیر مسائل در
.کنید محاسبه

دو ازدوصفحه دوم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کالسی



یک ازدوصفحه سوم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کالسی



 تولید II و I ماشین دو با را B و A محصول دو تولیدي شرکت یک :تمرین
 پولی واحد 4 و 3 ترتیب به B و A محصوالت فروش از حاصل سود .می کند

 II ماشین کار دقیقه 5 و I ماشین کار دقیقه 6 به ،A محصول تولید .است
 II ماشین دقیقه 4 و I ماشین دقیقه B، 9 محصول تولید در .دارد نیاز

 در II ماشین ساعت سه و I ماشین ساعت 5 روز هر در .می شود استفاده
:است دسترس
.گردد حاصل سود حداکثر تا شود تولید B و A محصول تعداد چه-
 به را فوق برنامه ریزي ماندن ثابت براي A محصول قیمت تغییرات حدود-

.آورید دست
.کنید محاسبه را I ماشین زمان تغییرات حدود-
.کنید محاسبه را I ماشین سایه در قیمت-

دو ازدوصفحه سوم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کالسی



4از  1صفحه چهارم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کتاب

 ندارند، دسترسی شده معرفی فارسی مراجع به دوستان از برخی که آنجا از
 ذکر با ،دارید فارسی کتاب که صورتی در .می گردد آن جایگزین پیوست تمرین هاي

 ابلق نمایید، ارسال و کنید حل تمرین فصل این از )مسئله 10( تعداد همین به منبع

.است قبول



4از  2صفحه چهارم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کتاب



4از  3صفحه چهارم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کتاب



4از  4صفحه چهارم سري 
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تفکر و تحقیق بیشتر -تمرین کتاب


