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توسعه مدل زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید و 

 تصمیم گیری پشتیبان  دانشجویان و حل آن توسط سیستم
 

 ***، مانی شریفی**طلب، آرش زارع*شقایق وزیری

 9/11/99تاریخ دریافت:

 11/11/91تاریخ پذیرش:

 چکیده
ه درس و استاد به مکان و زمان بنا بر یکسری درسی، مسئله تخصیص هفتگی یک مجموع 1جدول زمانبندی

جدول  های آموزشی برای تولیدهر نیمسال، مدیران گروهباشد. در ی سخت و نرم در دانشگاه میها محدودیت
سریع  کنند؛ هر چند تغییرهای گذشته و روش سعی و خطا استفاده میهای نیمسالاز جدول زمانبندی درسی

هر نیمسال، محدودیتها و قوانین حاکم سبب گردیده این روش راه حل مناسبی به های دانشگاه در نیازمندی
در این پژوهش به طراحی و توسعه مدل ریاضی دو هدفه با در نظر گرفتن ترجیحات دانشجویان  آید.شمار نمی

نبود از  ی مرسوم مسائل غیرخطی قابل حلها و اساتید پرداختیم، از آنجایی که مدل به دلیل پیچیدگی از روش
برده ایم. این مجموعه در بسته نرم الگوریتم متاهیوریستک تبریدشبیه سازی شده برای حل مدل ریاضی بهره

پیاده سازی   SQLو بکارگیری پایگاه داده  #Cافزار کامپیوتری با محیط کاربری توسط زبان برنامه نویسی 
رد آمده است، امتحان گردیده و نتایج حاکی از هایی که از دانشگاه آزاد گشده است. این سیستم، توسط داده

است که نسبت به فرآیند دستی وجود دارد. در کل سیستم انعطاف پذیر و آسان برای  پیشرفت چشمگیری
 امتحان سناریوهای مختلف زمانبندی است. 

 

 گیرین تصمیمجدول زمانی درسی،  شبیه سازی تبرید چند هدفه، تابع ترجیحات، سیستم پشتیباواژگان کلیدی: 
  
 

 تری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین ایراندانشجوی دک*

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  **

 تهران، ایران

و اسالمی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع ***استادیار گروه مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد 

 (m.sharifi@Qiau.ac.ir)مسئول(  مکانیک، قزوین ایران )نویسنده

1 timetabling 
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 مقدمه و مرور ادبیات

جدول زمانبندی، یکی از انواع مسائل تخصیص چند بعدی است که در زندگی روزمره به 

های تحصیلی، بیمارستان توان زمانبندی در محیطشود. از انواع آن میطور گسترده یافت می

حمل و نقل، (،  5111های ورزشی)لوییس و تامپسون، (، لیگ5115)جعفری و سلماسی، 

( و صنایع را نام برد. از بین انواع مسائل جدول زمانبندی ، مسئله 5111ها )لی و لین، نمایشگاه

جدول زمانبندی تحصیلی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است، مسئله جدول زمانبندی 

( و  تحصیلی انواع گوناگونی دارد که شامل مسئله جدول زمانبندی درسی ) مدرسه و دانشگاه

(. مفهوم جدول زمانبندی تحصیلی، 1895باشد )ورا، مسئله جدول زمانبندی امتحانی می

تخصیص یکسری رویداد )درس /یا امتحان و استاد(  به بازه ی زمانی محدود و مکان است تا 

هایی که در اینگونه مسائل وجود ها برآورده شوند. محدودیتجایی که یکسری محدودیت

شوند )وایت و تقسیم می 5های نرمو محدویت 1های سختدو گروه محدودیتدارد معموالً به 

بایست نقض شوند. یی هستند که نمیها های سخت؛ محدودیتمحدودیت (. 1898چان، 

شدنی  های سخت آن برآورده شده باشد جدول زمانبندیجدول زمانبندی که کلیه محدودیت

تی است که تمایل داریم برآورده شوند و اگر های نرم، مربوط به ترجیحامحدودیت .نامندمی

ماند. مسئله جدول زمانبندی شود ولی همچنان جواب شدنی باقی میبرآورده نشد جریمه می

درسی مبتنی بر پیش ثبت   جدول زمانبندی "کنند: درسی را نیز به دو زیر مجموعه تقسیم بندی می

اتی که از درخواست دانشجویان برای اخذ های مسئله بر اساس اطالعکه در آن محدودیت " 5نام

که  "و جدول زمانبندی درسی مبتنی بر تقویم آموزشی "گردد شود، تعریف میدرس حاصل می

 گردد.هایش مبتنی بر تقویم آموزشی دانشگاه تهیه شده باشد مشخص میمحدودیت

-چند جمله به دلیل ماهیت مسئله جدول زمانبندی تحصیلی وپیچیدگی محاسبات، جزو مسائل

( ، این بدان 1884دسته بندی شده است )بروک و راس،  NP-hard 6ای غیرقطعی سخت 

 

1 Hard Constraints  

2 Soft Constraints 

3 Curriculum based timetabling 

4 Non-Deterministic Polynomial Hard (NP-HARD) 
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معناست که هیچ الگوریتم مشخصی برای دستیابی به یک جواب شدنی و کارا در یک زمان 

(، در ادبیات بسیار به این 1845تا کنون )گاتلیب،  1841چندجمله ای وجود ندارد. از دهه 

( و )گو و 1888، 1های جامعی ))چاارفده است در این رابطه مرور ادبیاتمسئله پرداخته ش

شود. اهمیت این مسئله در حدی است که  مسابقاتی در سطح (( یافت می5118همکاران، 

درسی بر پیش  جهانی فقط تحت عنوان جدول زمانبندی در سه بخش؛  جدول زمانبندی مبتنی

تقویم آموزشی و امتحانات نیز برگزار شد )گاسپرو  ثبت نام، جدول زمانبندی درسی مبتنی بر

هایی  فراهم آمد که پس (. در این مسابقات  فرمول ریاضی و مجموعه داده5119و همکاران، 

های مختلفی برای حل اینگونه مسائل ها به کار گرفته شدند. روشاز آن در بسیاری از پژوهش

های پیچیده متاهیوریستیک را الگوریتم ارائه شده است که از رنگ آمیزی گراف گرفته تا

بروک و  باشد. به عنوان مثال،های متاهیوریستیک به طبع موثرتر میشود ولی روششامل می

امتحانات پیشنهاد  همکارانش، الگوریتم ژنتیک هیبریدی را برای حل مسئله جدول زمانبندی 

ه نمودند تا از افتادن در دام دادند و از روشهای مختلفی برای تولید جواب همسایگی استفاد

(. عبد اهلل و ترابیه، الگوریتم 5111بهینه محلی جلوگیری نمایند )بروک و همکاران، 

 (.5115جستجوعه ممنوعه مبتنی ممتیک را ارائه دادند )عبداهلل و ترابیه، 

فرموله نمودن مسئله جدول زمانبندی، در ادبیات بسیار پرداخته شده است و از آنجایی که 

باشد منجر شده این مسئله فضای ها و نیازمندیهای موسسات آموزشی با هم متفاوت میسیاست

، درسها را که دانشجویان یکسانی دارند و 5گسترده ای را دارا باشد.  دیموپولو و میلیتیوس

های کردند و از برنامه ریزی عدد صحیح برای تخصیص گروه 5های زمانی را گروه بندیبازه

های زمانی بهره بردند سپس از جوابی که از جدول زمانبندی دروس حاصل روهدرسی به گ

(. 5116)دیموپولو و میلیتیوس،  شود برای تهیه جدول زمانبندی امتحانات کمک گرفتندمی

پرداخته است.  1و زمانبدی کالس5 در پژوهش خود به حل زیر مسئله، تخصیص استاد 6وانگ
 

1 Schaerf 

2 Dimopoulou and Miliotis 

3 grouping 

4 Wang 

5 Teacher assignment 
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مسئله تخصیص -، از یک مدل هیبریدی برای حل زیر5شگوناوان و همکاران(.5115)وانگ، 

شود. استفاده کردند که شامل دو مرحله است که به ترتیب اجرا می 3زمانبندی درس -استاد

(. پریرا و کوستا، مدل برنامه ریزی ریاضی را برای حل مسئله 5115)گوناوان و همکاران، 

  (.5114ند )پریرا و کوستا، جدول زمانبندی اساتید دانشگاهی در برزیل ارائه داد

ریز عدد صحیح دو که در آن تداخل ، مدل برنامه5114ورمونتن و همکارانش، در سال   

ها استاد و ترجیحات آنها را با تخصیص درس به بازه زمانی و کالس حداقل و همچنین کالس

ن بین ای که جریان حرکت دانشجویازمانی اختصاص دادند به گونههای بازهرا به درس

، الگوریتمی را برای حل مسئله 5119ها حداقل شود. سانگ و همکارانش، در سال کالس

کند که در انرژی ریزهای دانشگاه کمک میجدول زمانبندی ارائه دادند که به مدیران و برنامه

، برای حل مسئله 5119و همکارانش در سال  6جویی کنند. گوساختمان دانشگاه نیز صرفه

نیز  5دو الگوریتم محلی را با هم ترکیب کردند. ناتاگا ندی درسی پس از ثبت نامجدول زمانب

جدول زمانبندی درسی پس از ثبت نام از جستجوی محلی برای حل مسئله  5119در سال 

های پیش ی جدید و تکینیکها ، برش5119و همکارانش،  4فونسکا .استاستفاده کرده

از آنجایی که  مسئله جدول زمانبندی درسی ارائه دادند.پردازش و تغییر فرمول اصلی را برای 

زمانی و کالس است، ها به بازههدف از مسئله جدول زمانبندی تخصیص مجموعه ای از درس

، این مسئله را به دو بخش زمانبندی و تخصیص کالس تقسیم 5119و همکارانش،  9بگر

زمانبندی و تخصیص کالس را به هم هایی که کردند. آنها از الگوریتم بندر برای تولد شکاف

 کرد، استفاده کردند. مرتبط می

در حالی که شاید ایجاد جدول زمانبندی یک مسئله بسیار ساده به نظر آید اما مشاهده شده 

همچون دانش و ترجیحات استاد، درخواست و های چندگانه ای است که زمانی محدودیت
 

1 Class scheduling 

2 Gunawan et al. 

3 Teacher Assignment-Course Scheduling 

4 Goh 
5 Nagata 

6 Fonseca 

7 Bagger 
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ها و استانداردهای تقویم آموزشی  موسسات، ها، سیاستتوقع دانشجویان برای ارائه درس

تجهیزات و امکانات موجود، به همان نسبت منحصر به فرد بودن مدیریت هر موسسه آموزشی 

 هر نیمسال تحصیلی، در موسسات آموزشی، برای تدوین (.1888چاارف، شود )را شامل می

ی دستی و سعی و ها از روششود. معموالً،  می جدول زمانی، منابع انسانی و زمان زیادی صرف

شود. در نهایت جدول زمانی تولید شده ممکن است  می خطا برای تولید جدول زمانی استفاده

رضایت اساتید و دانشجویان را برآورده نسازد، حاوی خطای انسانی باشد و یا منجر به ازدحام 

ود. از این رو تواند ترافیک  را باعث ش می دانشجویان در بعضی از روزهای درسی شود که

و قوانین حاکم با صرف زمان  ها ارائه مدل ریاضی و مکانیزه کردن آن بارعایت محدودیت

تواند کمک شایانی باشد. در این راستا، همواره  می اندک جدول زمانی را پیشنهاد دهد،

کمبود یک مدل ریاضی که ترجیحات هر یک از افراد ذینفع )استاد، برنامه ریز درسی و 

لحاظ نماید و نرم افزاری که قابلیت وفق پذیری با تغییرات موجود را برای تولید  دانشجو(

خورد. در این پژوهش قصد داریم با کمک گرفتن از  می جدول زمانی داشته باشد، به چشم

ی فرا ابتکاری نرم افزار سیستم پشتیبان تصمیم گیری را ارائه دهیم که به صورت ها الگوریتم

ی موجود در ها ل کاربر و کامپیوتر( با گردآوری اطالعات و محدودیتنیمه خودکار )تعام

ی مختلفی را در اختیار ها مسئله، به تخصیص درس به استاد در بازه زمانی بپردازد و گزینه

 ریز موسسات آموزشی قرار دهد.برنامه

اه آزاد با شناسایی نیازمندیهای مسئله در دنیای واقعی )دانشگاین پژوهش در ابتدا  ما در 

اسالمی( و ادبیات موضوع, ابعادی از مسئله را شناسایی کردیم که تا کنون در ادبیات موضوع 

ایم که عالوه بر بدان پرداخته نشده است و متناسب با آن مدل دو هدفه ریاضی را ارائه داده

، گیردتخصیص  درس به استاد و زمان و مکان، ترجیحات استاد و دانشجو را نیز در نظر می

افتد مشابهت دارد. سپس، سیستم های کشور اتفاق میاین مدل با آنچه که در دانشگاه

کامپیوتری را طراحی و ایجاد کردیم که به کمک الگوریتم دوفازی و مدل ریاضی جدول 

های شدنی را الگوریتم دوفازی، در فاز اول یک سری جواب دهد.زمانبندی درسی را ارائه می

بخشد. در بهبود می  MOSAها را به کمک الگوریتم ر فاز بعدی جوابکند سپس دتولید می
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های را همچون، صرفه جویی در زمان بیکاری کل طراحی و ایجاد این سیستم مزیت

دانشجویان، در نظر گرفتن ترجیحات اساتید، صرف زمان و انرژی کمتر نیروی انسانی در 

امتحان نمودن سناریوهای مختلف تولید جدول زمانی، کاهش خطاهای انسانی و امکان 

های ، جزئیات دستیابی به محدودیت5داراست. در ادامه این پژوهش خواهیم داشت، بخش 

، مدل ریاضی به همراه توضیحات ارائه 5است، بخشتشریح شدهبسته نرم افزاری سخت و نرم و 

 5بخش باشد. در نهایت، در می 6گردیده است، روش حل و نحوه پیاده سازی در بخش 

 تواند در آینده انجام شود، توضیح داده شده است.هایی که میخالصه مقاله و پژوهش

 

 بیان مسئله

اگر چه در غالب تئوری بسیار به مسئله جدول زمانبندی درسی پرداخته شده است ولی 

توان اینگونه نتیجه گرفت که مسئله جدول تنها با کاربردی نگردید، می ها هیچگاه این روش

بایست ترجیحات افراد را در آن لحاظ ها و منابع قابل حل نیست لذا میاختن به محدودیتپرد

 نمود.

 

 گیری سیستم پشتیان تصمیم

دهد که با استفاده از  می این امکان را در اختیار مدیران قرار DSSگیریسیستم پشتیبان تصمیم

ط و زبان کامپیوتر پیاده ی ریاضی مدل سازی، ابعاد عملیاتی یک سیستم را در محیها روش

باشد  می ی فراابتکاریها یکی از انواع برنامه نویسی خطی الگوریتم 1885نمایند )توربان، 

ی فراابتکاری ها (. در این تحقیق قصد داریم که با استفاده از الگوریتم5119، 1)پاور و شاردا

گاه فرضی به صورت بازه زمانی( را در یک دانش -درس -ی جدول زمانی درسی )استادمسئله

نیمه خودکار )تعامل انسان و کامپیوتر( حل کنیم. چارچوب نظری این تحقیق به صورت کلی 

 فرمایید. می ( مشاهده1را در شکل )

 

1 Power and Sharda 
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شامل  پایگاه دادهکه خود از عناصر زیر تشکیل شده است:  1زیر سیستم مدیریت دادهالف( 

و ها هت گرد آوری اطالعات مربوط به دوره درسی، اساتید، محدودیتبانک اطالعاتی ج

که خود از عناصر زیر تشکیل شده است.   5ی مدیرت مدلها زیر سیستمباشد. ب(  می غیره

؛ از زبان برنامه نویسی سی شارپ که خود یک زبان برنامه نویسی شی زبان مدل سازی

-ول زمانی به صورت خودکار تولید می؛ جدمدل پیشنهاددهندهاست نوشته شده است. 5گرا

شود، امتحان نماید. های مختلفی ختم میتواند سناریوهای متفاوت که به گزینهشود، کاربر می

ی ارزیابی اساتید از نظر شخص ها ؛ برای وزن دهی به معیار4زیرسیستم  مدیریت دانشج( 

کاربر این سیستم پشتیبان تصمیم  ؛کاربر؛ زیر سیستم تعامل یا مکالمهگردد. د(  می خبره استفاده

تواند مدیر موسسه آموزشی و یا شخص برنامه ریز جدول زمانی، که با  می گیری عمدتا

 ی جدول زمانی درسی موسسه آموزشی آشنا است،  باشد. ها و نیازمندی ها محدودیت

 

1Data Management 

2Model management 

3Object Oriented 
4Knowledge management 

  
 

 

 چارچوب نظری تحقیق .1شکل

کاربر 

- 

برنامه 

زیر سیستم 

 مکالمه

واسط کاربر

 بسته نرم افزاری

مدیریت  

داده

مدیریت مدل    

ابزار بهینه سازی-  

جدول 

انیزم

مدیریت 

 دانش

- 
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 و مفروضات های اولیه، مفاهیمورودی

 به شرح زیر است.  استبه صورت کلی مفرضاتی که در مدل لحاظ شده

 ها با امکانات و ظرفیت یکسان در نظر گرفته شده است.کالس 

  ساعت حضور اساتید در دانشگاه، دروسی که قادر به تدریس آنها هستند و ترجیح استاد

 برای تدریس درس به صورت پیش فرض مشخص است . 

 ها کالس های زمانی یکسان در نظر گرفته شده است و روزهای برگزاریکلیه بازه

 باشد. مشخص و ثابت می

 های مربوط به هر گروه درسی مشخص و ثابت است. های درسی و درسگروه 

 کار، نوع استخدام و ...( با هم متفاوت علمی، سابقهاساتید از لحاظ معیارهای مختلف )رتبه

  های مختلفی دارند و تعداد دانشجویان هر گروه درسی مشخص و ثابت است.هستند و وزن

 

 های سخت و نرم محدودیت

همانطور پیش از آن گفته شد مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی شامل محدودیت سخت و نرم 

های سختی که در ادبیات موضوع وجود دارد و همچنین است. با بهره گیری از محدودیت

ست ( د5( و جدول )1های جدول )فصای حاکم در دانشگاه آزاد اسالمی ایران  به محدودیت

های سخت موجود در ما در این تحقیق، به کلیه محدودیت ؛ های سختمحدودیتیافتیم. 

 ((، در مدل پایبند بوده ایم.1)جدول)
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 های سخت درنظر گرفته شدهمحدودیت .1جدول

 توضیح محدودیت

HC1 
 بایست به یک پریود زمانی جدا از هم تخصیص داده شود.کلیه دروس یک گروه درسی می

HC2 
 تواند در یک زمان داخل یک کالس برگزار شود.تنها یک درس  می

HC3 ی زمانی متفاوتی ارائه شوند.ها بایست در پریودشوند مییی که توسط استاد مشخصی تدریس میها درس 

HC4 
تواند در طول آن زمان  درس را اگر استادی برای تدریس درس در یک پریود زمانی حضور نداشته باشد نمی

 ه استاد تخصیص داد.ب

HC5 
ها تجاوز شود، نمی بایست از تعداد کالسهایی که به صورت موازی در یک زمان تدریس میتعداد درس

 کند.

HC6 بایست توانایی تدریس درس را داشته باشد. می اگر درسی به استادی تخصیص داده شود استاد 

HC7 
 مانبندی درسی هفتگی وجود داشته باشد.بایست  در جدول زهای هر گروه درسی میکلیه درس

HC8 زمانی نمی تواند بیشتر از یک درس را تدریس کند.استاد در یک بازه 
 

های نرم در مسئله جدول زمانبندی درسی در موسسات های نرم؛ محدودیتمحدودیت

در این  های نرم در نظر گرفته شدهتواند متفاوت باشد. محدودیتآموزشی مختلف، می

 ((. 5های دانشگاه آزاد گردآوری شده است)جدول )ژوهش با توجه به نیازمندیپ

 های نرم درنظر گرفته شده درمدلمحدودیت  .2جدول
 توضیح محدودیت

SCs1 
 ها در تعداد روزهای کمتری ارائه شود )فشرده تر باشد(.برنامه درسی هر یک از گروه

SCs2 
 ها کم باشد.وز ارائه شد، فاصله بین ارائه درساگر بیشتر از یک درس از گروه در یک ر

SCt3 .به ترجیحات استادی که وزن )مرتبه علمی(  باالتری دارد، بیشتر پرداخته شود 

SCt4 ها تخصیص داده شود.های بداناساتیدی که بیشتر در دانشگاه حضورد دارند به نسبت تعداد درس 

SCt5 دارد به استاد تخصیص داده شود. درسهایی که برای استاد اولویت بیشتری 
 

های نرمی هستند که ترجیحات دانشجویان در آنها محدودیتSCs2وSCs1هایکه محدودیت

 متعلق به اساتید هستند. SCt5 و SCt3،SCt4های لحاظ شده است و محدودیت
 

 مدلسازی ریاضی مسئله زمانبندی درسی دانشگاهی 

ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی و مدل ریاضی برنامهدر ادامه پارامترها، متغیرهای تصمیم 

(MINLP)  پردازیم.ی سخت و نرم بخش قبلی فرموله شده است، میها که با توجه به محدودیت 
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 های تصمیمها، پارامترها و متغیرشاخص

 است: ( آورده شده5)پارامترها و متغیرهای کار گرفته شده در سرتاسر مدل به شرح درجدول
 

 ها ی مدلها شاخص . .3جدول 
 توضیح شاخص  شاخص

I  شاخص مربوط به استاد; I n ,i={1,2,…,n}  

K  گروه درسی شاخص مربوط بهk={1,2,…,q} ،K q; 

J    شاخص مربوط به درسj={1,2,…,m} ،J m; 

D  شاخص روزهای کاریd={1,2,…,s}   ،D s; 

T   شاخص بازه زمانیt={1,2,…,p} ،T p; 

ijkdtX
 

ام تخصیص داده  dام از روز کاری tام در بازه زمانی kام از گروه درسیjام درس i، اگربه استاد 1 

 در غیر اینصورت؛ 1شود؛ 

idtAvl 

، درغیر 1ام در دانشگاه حضور داشته باشد؛  dام از روز کاری tام در بازه زمانی i، اگر استاد1

 صورت؛این

ijSkill
 

 ، در غیر اینصورت؛1امرا داشته باشد؛ jام مهارت تدریسدرس i، اگر استاد1

jkCr
 

 در غیر اینصورت؛، 1ام وجود داشته باشد؛  Kام در گروه درسیj، اگر درس1

kdh 
 ، در غیر اینصورت؛1درس داشته باشد؛  dدر روز  K، اگر از گروه 1

tt kdZ 


 

tو هم tدرس هم در بازه زمانی  dدر روز  K، اگر از گروه 1  یر اینصورت؛، در غ1داشته باشد؛ 

k 
 تواند برگزار شود؛ می Kتعداد روزهایی که در فشرده ترین حالت کلیه دروس گروه 

iw 
 مشخص شده است؛  AHPوزن استاد که بر اساس  

ijOrd 
 ام را داشته باشد؛jتدریس درسام در  iاولویت استاد

Prij
 

 شود؛کسب می ،iبه استاد  jامتیازی که در تخصبص درس 

kdL 
 است؛ d، در روز kفاصله هر درس از درس بعدی گروه 
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kdL  
 است؛  d، در روز kعدی گروه امتیاز هر درس از درس ب

nR 
 ها است؛ عدد ثابتی است که نمایشگر تعداد کالس 

P 
 های زمانی در هر روزاست؛عدد ثابتی است که نمایشگر تعداد بازه

M 
 عدد ثابت، بینهایت بزرگ است؛

 
)شود می به اولویت اساتید در نظر گرفتهعدد ثابتی، که در سیستم امتیازدهی  10) ؛ 

 

 

 مدل ریاضی

 مدل ریاضی به صورت کلی در ادامه آورده شده است.
(1) 

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

2

1

1

. .Pr

.
1

q pm s

ijkdt q pn m s
j k d t

i ijkdt ijps
i j k d t

idt

d t

pn m s

ijkdt kd kdq
i j d t

s
k

kd k

d

X

Max f X

Avl

X h L

Max f
P

h


   

    

 

   





  
  

         
   
  

    
  
 

  
   


 












 

(5)  

Subject to  : 
1 1

1 , , .
qm

ijkdt

j k

X i I d D t T
 

      

(5)  

1 1 1

, .
qn m

ijkdt

i j k

X nR d D t T
  

     

(6)  

1 1 1

, .
q ps

ijkdt ij

k d t

X Skill i I j J
  

     

(5)  2 ( 1)

Pr

0 ,

ij

ij

Ord

otherwise

   


 



 

(4)  

1 1

, , .
qm

ijkdt idt

j k

X Avl i I d D t T
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(9)  

1 1 1

(1 ) , .
pn s

jk jk ijkdt

i d t

Cr Cr M X k K j J
  

        

(9)  

1 1 1

, .
pn s

jk ijkdt

i d t

Cr M X k K j J
  

    
 (8)  

1 1

1 , , .
n m

ijkdt

i j

X k K d D t T
 

      

(11)  

1 1 1

, ,
pn m

kd ijkdt kd

i j t

h X h P k K d D
  

        

(11)  

1
1 ,

m

jk

j

k

Cr

k K
P



 
 
     
 
 
 



 

(15)  1

1 1 1 1

min ( ) , ,
p pn m

kd tt hd

i j t t t

L t t Z k K d D




    

 
        

 
 

 
(15)  1

, ,kd
kd

P L
L k K d D

P

 
     

 
(16)  

1 1 1 1

, , {1, , 1},

{ 1, , }

n m n m

tt kd ijkdt ijkdt

i j i j

Z X X k K d D t p

t t p

 

   

       

  

 

 (15)  ( 1) , , {1, , 1}, { 1, , },tt kd tt kdZ P P Z k K d D t p t t p 
           

 (14)   0,1 , , , ,ijkdtX i I j J k K d D t T      

 (19)   0,1 , , .idtAvl i I d D t T    

 (19)   0,1 , .ijSkill i I j J   

 (18)   0,1 , .jkCr j J k K  

 (51)   0,1 , .kdh k K d D  
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و  3SCt ،4SCtهای هدف اول این مدل ماکزیمم کردن ترجیحات اساتید است که محدودیت

5SCt ( شامل می5را در جدول )( بدست می1شوند از رابطه )توان را به سه بخش آید که می

از آنجایی که اساتید از لحاظ معیارهای مختلف من جمله، سابقه  اول،قسمت کرد.  تقسیم بندی

کاری، درجه علمی و غیره با هم متفاوت هستند معموالً مدیران موسسات آموزشی تمایل 

دارند استادی با اولویت باالتر میزان رضایت بیشتری از تقویم آموزشی داشته باشد. مسئله 

گیری توان این مسئله را به عنوان یک مسئله تصمیمیچیده است که میارزیابی اساتید مسئله پ

چند معیاره، در نظر گرفت. معیارهایی که برای ارزیابی اساتید در این پژوهش در نظر گرفته 

های علمی, سابقه کار, مرتبه علمی شده است عبارت از مقاالت و کتب چاپ شده در نشریه

یک از این معیارها، از لحاظ درجه اهمیت با هم برابر وساعات کاری است. از آنجایی هر 

-شود )قدسیبرای وزن دهی به معیارها استفاده می( AHP) نیستند از روش تحلیل سلسله مراتبی

(، کاربر )مدیر یا شخص برنامه ریز( معیارهایی که ارزیابی وجود دارد را 5119پور و ابرایان، 

شوند، ی هر یک از معیارها با هم مقایسه میکند سپس به صورت زوجابتدا انتخاب می

شود تا در شود و در وزن ضرب میاطالعات هر یک از اساتید از پایگاه داده خوانده می

و  1( )ایسمایلواSCt3گردد)محدودیت نرم  می تعیین iwنهایت وزن هر یک از اساتید

ها دیکته که نمی توان زمان حضور اساتید را بداناز آن جایی   قسمت دوم:(. 5119همکاران، 

دهد. این (، حضور اساتید در دانشگاه را به صورت شماتیک نمایش می6جدول ) کرد. 

ها در هفت روز درسی را در پریودهای زمانی سه ساعته، که شروع آن #1جدول برای استاد 

ی ها استاد در ساعتدهد. اگر است، نمایش می 14:11و  15:11، 11:11، 9:11ساعت 

حضوری را که مشخص کرده است، از ابتدای بازه زمانی سه ساعته تا زمان خاتمه حضور 

تواند به استاد تخصیص داشته باشد، مقدار یک، بدین معنی که در این بازه زمانی، درس می

 گیرد.یابد در غیر اینصورت مقدار صفر را می

 

 

 
 

1 Ismayilova 
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 ه، )ب( جدول ترجیحات اساتید.)الف( حضور اساتید در دانشگا. 4جدول 

استاد   

1# 

استاد 

2# 

گروه 
 I

 - 1 1-درس 

 5 5 2-درس

 - - 3-درس

گروه 
 II

 

 5 5 2-درس

 - - 3-درس

 5 5 5-درس
 

 

 #1استاد 

 روز          

به پریود زمانی
شن

به 
شن

یک
به 

شن
دو

 

سه
به

شن
به 

شن
ار

چه
 

به
شن

ج
پن

 

عه
جم

 

7:00-
10:00 

1 1 1 1 1 1 1 

10:00-
13:00 

1 1 1 1 1 1 1 

13:00-
16:00 

1 1 1 1 1 1 1 

16:00-
19:00 

1 1 1 1 1 1 1 

 )الف( )ب(

 

تمایل داریم استادی که زمان بیشتری در دانشگاه حضور دارد به نسبت، دروس بیشتری برای 

تدریس به استاد تخصیص داده شود. بنابراین هر چقدر نسبت
ijkdtX  هایی که به درستعداد

که بیشتر باشد، مقدار تابع هدف نیز بهینه تر است  idtAvlشود به استاد تخصیص داده می

 Iمعموالَ اساتید  قسمت سوم، (.SCt4مدل بدین مهم اشاره دارد)محدودیت نرم  Bقسمت 

1را دارند به عنوان مثال  Jمهارت تدریس بیش از یک درس 1 2 5{ , , }Skill J J J   اشاره

های اول، دوم  و پنچم از لیست دروس را داراست مهارت تدریس درس #1دارد به استاد سوم 

شود و پیش فرض بر آن است این امر مسئله ای است که معموالَ در ادبیات در نظر گرفته نمی

Ord گردد. در بین این دروس اولویت ک استاد تدریس میکه هر درس تنها توسط ی

تدریس درس برای استاد، متفاوت است. ترجیحات استاد برای هر درس از باالترین اولویت 

( 6شود و به همین منوال ادامه دارد. به عنوان مثال، در جدول )که مقدار یک را دارد، آغاز می

مقدار دو را دارد یعنی در اولویت دوم   #1برای استاد  5-تدریس درسقسمت )ب( اولویت 

یابد بیشتر باشد تدریس است و در بخش هر چقدر اولویت درسی که به استاد تخصیص می

-همانگونه که در قسمت؛ پردازدهدف دوم به ترجیحات دانشجویان میاولویت باالتری دارد. 

ها فشرده دانشجویان این است که برنامه درسی آنهای گذشته توضیح داده شد، از ترجیحات 



 13 ...توسعه مدل زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید

 

باشد بدین معنا که تعداد روزهای کمتری را دانشگاه حضور بیایند واین امکان وجود داشته 

مجموعه ای گروه درسی در یک  های بیشتری را انتخاب کنند. باشد که در یک روز، درس

توانند به صورت شوند، نمیمی هایی که در یک گروه ارائهشود که درساز دروس ارائه می

ترین حالت بایست در یک بازه زمانی جدا از هم ارائه شوند. ایده آلموازی باشند، هر یک می

ممکن آنست که کلیه دروس یک گروه به صورت متوالی، بدون آنکه بازه زمانی فاصله 

برای هر گروه  وجود داشته باشد، تخصیص داده شود. برای محاسبه اینکه ایده آل ترین حالت

استفاده کرده ایم. در این رابطه ،حد باالی ( 11)امکان دارد در چند روز ارائه شود از رابطه 

تقسیم، مجموع
jkCrدرسهایی که در هر گروه ارائه میشود برP های زمانی در تعداد بازه

برای محاسبه فاصله آنچه که در  kکه قصد داریم از آوریم. از آنجایی روز، بدست می

افتد از حالت ایده آل استفاده کنیم، تعداد روزهای ایده آل را  می جواب برای هر گروه اتفاق

درس برای ارائه وجود داشته باشد و  11کنیم. به عنوان مثال اگر در گروهی منهای یک می

انی در هر روز برابر چهار باشد، ایده آل ترین حالت ممکن آن است که های زمتعداد بازه

10های این گروه در کلیه درس 4   .واضح است که هر چه مقدار  در سه روز ارائه شود

کسر 
1 1

1
q s

kd k

k d

h
 

  کند.  که بزرگتر باشد به ماکزیمم کردن تابع هدف کمک می

 ( نشان داده شده است،5محدودیت اساتید در رابطه ) هستند.  SCs2و  SCs1نرم  هایمحدودیت
شود این  می که در کلیه مسائل مربوط به جدول زمانبندی درسی یافت HC3محدودیت سخت 

است که استاد نمیتواند بیشتر از یک درس در هر زمان به صورت موازی تدریس کند. 

در مدل در نظر گرفته شده به صورت  (،HC5ت ها )محدودیت سخمحدودیت تعداد کالس

هایی که به صورت موازی نشان داده شده است و بیانگر آن است که تعداد درس (5)رابطه 

ها در نظر گرفته شده، تجاوز بایست از تعداد کالسشوند نمیدرهر زمان تخصیص داده می

ر مجموعه دروسی که بایست این درس د می اگر درسی به استادی تخصیص داده شودکند. 

( این محدودیت در HC6استاد مهارت تدریس دارد، وجود داشته باشد )محدودیت سخت 

شود بدین حاصل می (5)رابطه  در، هاسیستم امتیاز دهی به درس( قابل مشاهده است. 6رابطه )
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ام،  ام در تدریس برای استاد  اولویت درس   مقدار ثابتی است و  صورت که 

10دهد. به عنوان مثال، اگر نمایش می  اولویت دوم را   ، در نظر بگیریم اگر درس

یم اگر در تقو شود. می برابر با  ، داشته باشدبرای استاد

هایی که استاد در دانشگاه شود تنها در زمانآموزشی درسی به استادی تخصیص داده می

)محدودیت سخت شود ( تضمین می4حضور دارد که محدودیت حضور استاد توسط رابطه )

HC4) شود،  می برای گروهی از دانشجویان مجموعه از دروس ارائه گروه درسی،.  در هر

برنامه انتخابی دانشجویان یک گروه بوجود نیاید)بیشتر از یک بدین منظور که برخورد بین 

کنندکه کلیه دروسی ، تضمین می(9( و)9ط )درس از هر گروه در یک زمان ارائه نشود(. رواب

( به 8. رابطه )(HC7قرار دارند، حتماً ارائه شوند )محدودیت سخت گروه درسی که در هر 

زمانی نمی تواند بیشتر از یک ستاد در یک بازهاشاره دارد که به یک ا HC8محدودیت سخت 

 کند.های تصمیم مسئله، مشخص می(، دامنه متغیر11محدودیت )درس تخصیص داده شود. 

همانگونه که در )شکل  کند.   می که در تابع وجود دارد، محاسبه k( مقدار متغیر 11رابطه )

را  گروه درسیل نمایش داده شده یک روز درسی را از یک فرمایید، جدو می (( مشاهده1)

برگزار  TS #5و  TS #1 ،TS #4های زمانیدهد. که سه درس از این گروه در بازهنمایش می

ها کمتر باشد، امتیاز بیشتری را شود. ما توقع داریم که هر چه فاصله زمانی بین ارائه درسمی

dkLکسب کند.  بنابراین مقدار امتیاز    بین دو بازه زمانیTS #4  وTS #5 که پشت سر هم ارائه

است. اگر دریک روز  1,4که دوبازه زمانی اختالف دارند TS #4و TS #1و امتیاز 1شدند برابر 

برای یک گروه بیشتر از یک درس وجود داشته باشد، تمایل داریم فاصله بین آنها را حداقل 

ور ابتدا فاصله هر درس با درس بعدی برای هر گروه، در هر روزی که کنیم برای این منظ

کند که تنها تضمین می (15) آوریم. رابطهبیشتر از یک درس برای ارائه است، بدست می

چون تابع  .فاصله هر درس با درس بعدی از همان گروه، در یک روز درسی، محاسبه شود

ه بین دو درس )هر درس تنها با درسی که بعد هدف حداکثر سازی است، بنابراین هرچه فاصل

 کند.کسب می (15) از خود درس قرار دارد( کمتر باشد امتیاز بیشتری را با توجه به رابطه
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 امتیاز دهی به گروه در یک روز درسی .2شکل

 

کند که تنها فاصله زمانی هر درس با درسی بعدی از همان ، تضمین می(15( و )16)رابطه 

( 51( تا )14ی )ها ، محاسبه گردد و در نهایت محدودیتوه که در آن روز ارائه شده استگر

 کند.متغیرهای باینری را تعریف می

 

 حل مسئله

در این بخش به حل مدل ارائه شده پرداختیم. حل این مسئله از طریق روشهای دقیق قابل حل 

های مدل ر زیاد شود. ثانیاً، بعضی قسمتتواند بسیاباشد. اوالً، تعداد متغیرهای مسئله مینمی

است به عنوان مثال در تابع ترجیحات اساتید، رعایت این مهم که به  1ریاضی غیر خطی

های بیشتری تخصیص داده شود، منجر به غیر استادی که بیشتر در دانشگاه حضور دارد درس

  .خطی شدن مدل گردیده است

 

 شبیه سازی تبرید  الگوریتم

شبیه سازی تبرید یک الگوریتم بر اساس جستجوی محلی است که عملکرد خوبی  الگوریتم 

و همکاران،  1؛ کیرکپاتریک1881، 5)اگلس کندسازی مسائل پیچیده غیرخطی ایفا میدر بهینه

 

1 Non-linear 
2 Eglese 
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توان در یک ماتریس است را میمدلی که در این تحقیق استفاده گردیده .(5115همکاران، 

فرمایید. (( مشاهده می5کی از آن را در )شکل )سه بعدی به تصویر کشید که مثالی کوچ

های موجود در روز است که هر بازه زمانی در روز های زمانیمحور افقی نشان دهنده روز و بازه

دهد. محورعمودی  نشان دهنده از اساتید هستند. محور سوم نیز تعداد یک پریود زمانی را می

( نمایانگر یک جایگاه از ماتریس که به استاد 5,1,6,1باشد. به عنوان مثال، )های موجود میکالس

تواند به آن درس دوم از گروه اول در کالس چهارم از بازه زمانی اول روز دوم، اشاره دارد. که می

سوم، درصورت حضور استاد اول و اگر استاد توانایی درس دوم را داشته باشد، تخصیص داده 

هیچ درسی به این استاد، نمی تواند تخصیص داده  شود. پس از تخصیص دیگر دراین ردیفمی

شود)استاد در یک زمان نمی تواند در بیش تر از یک کالس، تدریس کند(.  همچنین در این 

 ردیف، درس دیگری از این گروه درسی نمی تواند وجود داشته باشد .

 

 
 زشینمایش کروموزوم مسئله جدول زمانبندی درسی مبتنی بر تقویم آمو  .3شکل

 

( آوردیم. درایجاد ساختارهای همسایگی، 5توان برای الگوریتم تبرید شبیه سازی در جدول )ساختارهای همسایگی را می

شود در صورتی که جواب شدنی نباشد از جمعیت حذف زمانی که جواب جدید تولید شد، شدنی بودن جواب چک می

 ( .1885، 5شود )میکالویکزگفته می "رگجریمه م"ها گردد. به این روش مواجهه با محدودیتمی

 

 

 
 

1 Kirkpatrick 

2 Michalewicz 
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 ساختارهای همسایگی . 5جدول  

 

 شناسه شرح

کند درسی را به صورت تصادفی انتخاب کرده به بازه زمانی از بین دروسی که استاد تدریس می

 (1( شماره 6دهیم. )شکل )خالی دیگری که استاد در دانشگاه حضور دارد، انتقال می

 

کند دو درس را به صورت تصادفی انتخاب کرده و جابه یک  استاد تدریس می از بین دروسی که

 (5( شماره 6کنیم. )شکل )جا می

 

دو استاد را انتخاب کرده اگر از بین دروس هر دو استاد مهارت  تدریس دارند درسی وجود دارد 

شود. جا به جا می ها انی آنها متفاوت است، دپارتمها کنند ولی دپارتمانکه هر دو استاد تدریس می

 (5( شماره 6)شکل )

 

دو استاد را انتخاب کرده اگر از بین دروسی که هر دو استاد مهارت تدریس دارند درسی وجود 

های زمانی که کند درس را از آن استاد گرفته  و به یکی از بازهدارد که یکی از اساتید تدریس می

 (6( شماره 6دهیم. )شکل )می استاد دیگر در دانشگاه حضور دارد تخصیص

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

    

 

 

 

 

 

 

5 
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 ساختار همسایگی. 4شکل 

 

یابد ، دما به صورت تدریجی، طوری کاهش میSAدر الگوریتم 

0

(lim 0 0, )i i
i

Temp Temp i


  .  در این پژوهش، برای کاهش دما از تابع هندسی

)یم. در تابع تبرید هندسی دما از رابطهاستفاده کرد (0,1))Temp Temp     به روز

باید در  شود. این رویکرد رایج ترین تابع تبرید است. تجربه نشان داده است که  می رسانی

 قرار داده شود. [0.5,0.99]بازه 

شود که آیا جواب گیری میتوجه به معیار پذیرش تصمیم در الگوریتم شبیه سازی تبرید با

ی خوب در یک ها جدید جایگزین جواب فعلی شود.  مطابق رویه به روزرسانی آرشیو جواب

باشد. شود. استفاده از آرشیو برای نگه داری جوابهای بهینه میآرشیو خارجی نگه داری می

ته شده است، رسیدن به یک تعداد تکرار از شرط خاتمه ای که برای این الگوریتم  به کار گرف

شود. هنگامی که جواب بررسی می ها پیش تعیین شده که در هر دما، یک سری از همسایگی

یابد و دوباره وارد حلقه تکرار گردد.  سپس مقدار دما کاهش میبهتر یافت شد، ذخیره می

متوقف  MOSAیه برسد و الگوریتم شود. این فرآیند تا زمانی ادامه دارد که دما به دمای اولمی

 شود.می
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 گیریتصمیمپشتیبانفلوچارت مدل سیستم

گیری ارائه شده فراهم نمودن جواب نزدیک به بهینه هدف از مدل سیستم پشتیبان تصمیم

ریز( است. در ادامه به تشریح جدول زمانبندی درسی با توجه به ترجیحات شخص خبره )برنامه

 ( نشان داده شده است،5گیری که در شکل )تیبان تصمیمفلوچارت مدل سیستم پش

 پردازیم.  می

ها در ها و تعداد همسایگیدر ابتدا ورودی تعداد شمارنده تکرار الگوریتم، تعداد جواب

ها، ی درسی، درسها ها، درس، گروههرتکرار، اندازه آرشیو، دمای اولیه، تعداد کالس

ر دانشگاه حضور دارند و اولویت در تدریس درس را به هایی که داساتید، وزن اساتید، زمان

شود. پیش از بکارگیری شود و یا مقادیر قبلی حفظ میعنوان ورودی به سیستم داده می

شود ی اولیه که همه شدنی هستند، تولید میها به صورت تصادفی جواب MOSAالگوریتم 

  گیرندشود و در آرشیو قرار میها محاسبه میتابع هدف آن

 

 تست مدل

یکی از موضوعات بسیار مهم در پژوهش اکتشافی  اجرای مدل در محیط پژوهش و ارزیابی  

ی موجود در ها و مقایسه دقیق آن با وضعیت جاری است. برای انجام این مرحله از داده

دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده مدیریت علوم تحقیقات تهران و دانشکده صنایع واحد قزوین 

های کوچک، متوسط و هایی در اندازهکردیم.  برای اعتبارسنجی مدل اراده شده مثالاستفاده 

 افزار با هم مقایسه شده است.های بدست آمده از روش دستی و نرمبزرگ تولید شد و جواب
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 فلوچارت مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری –( 5شکل )
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افزاری به وسیله زبان برنامه نویسی سی به  منظور هر چه کاربردی شدن پژوهش فوق بسته نرم

 Microsoftو پایگاه داده  IDE Microsoft Visual Studio  2008با  #Cشارپ 

SQL server 2008  ایجاد شده است پروسسور Intel® Core™ i5 CPU M520 

@ 2.40GHz 2.40 GHz افزاری  از کامپیوتری که برنامه اجرا شده است. این بسته نرم

((. در گام اول  شخص خبره اطالعات مربوط به 4صلی تشکیل شده است )شکل )چهارگام ا

اساتید شامل اطالعات شخصی و سوابق کاری، روزهایی که استاد در دانشگاه حضور دارد و 

کند. گام دوم هایی که استاد مهارت تدریس دارد به ترتیب اولویت به روز رسانی میدرس

 دهیوزن AHPنتخاب شده توسط شخص خبره و روش کلیه اساتید بر اساس معیارهای ا

گیری شوند و در گام با بهرههای درسی و اساتید انتخاب میشوند. گام سوم گروه می

MOSA شود.  می های شدنی تولیدبه صورت خودکار جواب 
 

 

 نحوه پیاده سازی بسته نرم افزاری .6شکل 
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( و برنامه هر 9)الف( در شکل ) ها از گروهنتایج به دست آمده به دو صورت؛ برنامه هر یک 

شوند. با انتخاب هر یک از این موارد در (،  نمایش داده می9یک از اساتید)ب( در شکل )

به نمایش  ،5و شرح آن در قسمت  5، برنامه هفتگی استاد یا گروه درسی در قسمت 1لیست

با انتخاب هر یک از آنها ، دو برگه استاد و گرایش وجود دارد که 1آید. در قسمت در می

، جدل روز و بازه زمانی است 5شود.  قسمت لیست کامل اساتید و دانشجویان نمایش داده می

ی رنگی در این جدول  ها دهد. خانه می که هر سطر نشان دهنده روز و ستون بازه زمانی را نشان

ی رنگ معادل در نشان از تخصیص درس به آن بازه زمانی دارد. هر رنگ در این جدول دارا

، گروه درسی انتخاب شده باشد، درس و 1نیز اگر در قسمت  5، است.  در قسمت 5قسمت 

دهد. به عنوان مثال، در درسی را نشان میاستاد و اگر استاد انتخاب شده باشد، درس و گروه

نشان  5، قسمت 1( بخش )ب(، با انتخاب نام استاد فرزاد موحدی سبحانی در قسمت 9شکل )

درس تخصیص داده  18الی  11و پنجشنبه  15الی  9شنبه از ساعت دهد که روزهای سهیم

 دهد. نام درس و گروه درسی را نمایش می ، درس 5است. قسمت 

 
 )الف(
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 )ب(

 فرم نمایش جواب )الف( برنامه زمانبندی هر گروه درسی )ب( برنامه زمانبندی هر استاد. . 7شکل 
 

 

(  بخشی از آن 4شود که در جدول )ارائه می Excelدر قالب یک فایل نتایح بدست آمده 

 آورده شده است.
[ 

  قسمتی از جواب حاصل شده از بکار گیری نرم افزار  .6جدول
 ساعت روز گروه استاد درس ردیف

 نازنین پیله وری مباحث منتخب 1
-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 19:51الی  14 سه شنبه

2 
سیستم پشتیبان تصمیم 

 گیری
 سعید  ستایشی

-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 15:51الی  15 چهارشنبه

 سعید  ستایشی سیستم خبره 3
-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 19:51الی  14 چهارشنبه

4 
ی اطالعاتی ها سیستم

 استراتژیک
 رادفررضا 

-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 15:51الی  11 چهارشنبه

5 
مهندسی نر افزار به کمک 

 کامپیوتر

علی رضا پور 

 ابراهیمی

-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 15:51الی  15 سه شنبه

6 
باز مهندسی فرآیندهای 

 کسب و کار

فرزاد موحدی 

 سبحانی

-مدیریت فن آوری اطالعات

 ی اطالعات پیشرفتهها سیستم
 15:51الی  15 جمعه
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معتبر بودن نتایج  از جدول زمانی تولید شده، کامالً جنبه بصری دارد و قابل مقایسه با آنچه که 

باشد. پر واضح است که این روش نسبت به روش مرسوم  می افتددر دنیای واقعی اتفاق می

دول زمانبندی درسی هفتگی، سرعت و کارایی باالیی برخوردار است و دستی برای تولید ج

 از خطاهایی انسانی نیز به دور است. 

 

 گیری و پیشنهادات آتینتیجه

مسئله جدول زمانبندی درسی مبتنی بر تقویم آموزشی، تخصیص چند بعدی پیچیده ای است 

سه دیگر با توجه به قوانین، که هیچ تابع هدف مشخصی ندارد و از هر موسسه آموزشی به موس

تواند متفاوت باشد. عالوه برآن لحاظ نمودن ترجیحات افراد ذینفع و منابع می ها محدودیت

افزاید. برای حل این مسئله معموالً از روش سعی و خطا و یا از ی مسئله میها نیز بر پیچیدگی

الی از خطا نیست. از جویند که نتایج حاصل خی گذشته بهره میها برنامه زمانی نیمسال

های شدنی ی موجود، آن است که تحقیقات صورت گرفته بیشتر در پی ایجاد جوابها ضعف

شود. بدین منظور در این پژوهش، پیش از ارائه مدل  می است و کمتر به عنصر انسانی پرداخته

نهادی ی دانشگاه آزاد اسالمی ایران در مدل ریاضی پیشها ریاضی به کمک شناسایی نیازمندی

 استفاده نماییم. 

ی سخت و نرم شناسایی شده  را فرموله ها در این تحقیق مدل ریاضی را بر اساس محدودیت

کند افزاری را طراحی و ایجاد کردیم که اطالعات را از کاربر دریافت میکرده ایم.  بسته نرم

دو مرحله استفاده دهد. برای این منظور از الگوریتم  می سپس جدول زمانبندی درسی را ارائه

کندکه در مرحله نخست تعدادی جواب شدنی که در آن کلیه محدودیت سخت برآورده می

ی بدست آمده از مرحله اول ها گردد. در مرحله دوم، جوابشده به صورت تصادفی تولید می

باتوجه به در نظر گرفتن مدل ریاضی دو هدفه ای که ترجیحات اساتید و دانشجویان در آن 

 یابند. شده است، بهبود میلحاظ 

توان ی این تحقیق و مواردی که مورد بررسی قرار گرفت، میها با توجه به نتایج و یافته

پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی و در ارتباط با مسئله جدول زمانبندی درسی ارائه داد می
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ل زمانبندی کاری توان از این مدل برای حل مسائل جدول زمانبندی دیگر همانند ارائه جدو

پرستاران،کارمندان، قطارها، هواپیما و یا مسائل جریان کارگاهی با در نظر گرفتن عنصر 

 انسانی استفاده نمود.
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