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 محمد طالعی استاد:نام                             )واحد 3( گیري چندمعیاري مکانیتحلیل و تصمیم  عنوان درس: 

 اول ، نیمسال 1397 - 98 سال تحصیلی
 Taleai@kntu.ac.ir : پست الکترونیک دانشکده مهندسی نقشه برداري

           کارشناسان درس:    10:30تا  9دو شنبه   ساعت  –یک شنبه زمان تدریس: 
 تلفن:                                             :    ککترونیلپست ا   

 

چندمعیاره مکانی و گروهی و ئوري، مدل ها، ابزار و کاربرد تصمیم گیري در این درس، دانشجویان با ت خالصه درس و هدف آن:
و نحوه کاربرد آنها در بهبود نتایج حاصل از یار و توصیه گر مکانی  هاي تصمیمهمچنین سامانه

 ، آشنا می شوند.هاي مکانی در حل مسائل تصمیم گیري مختلفتحلیل
 یکالس اسالیدهاي ارائه مرجع اصلی:

 Malczewski, J., 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley, New York − مراجع کمک درسی:
− Piotr Jankowski and Timothy Nyerges, 2003 Edition.3, Geographic Information Systems 

for Group Decision Making: Towards a participatory, geographic information science, 
Taylor & Francis. 

− Ramanathan Sugumaran, John DeGroote, 2011, Spatial Decision Support Systems: 
Principles and Practices, Taylor and Francis Group. 

− Jie Lu, Guangquan Zhang, Da Ruan & Fengjie Wu, (2007), Multi-Objective Group 
Decision Making: Methods, Software and Applications with Fuzzy Set Techniques, 
Series in Electrical and Computer Engineering - Vol. 6, Imperial College Press. 

− Balramand, S. and Dragievi, S. (eds), (2006), Collaborative Geographic Information 
Systems, Idea Group Publishing (386 pages), ISBN:1591408458. 

 (مطالعات موردي) کاربرديمقاالت در موضوعات مختلف  −
    %40 آزمون نهایی:        % 60فعالیت عملی (کالسی، سمینار، تمرین و پروژه نهایی): ارزشیابی:

 

 منبع شرح عنوان هفته

 مقدمه اي بر تحلیل چند معیاره 1
فرایند تصمیم گیري، عناصر تصمیم گیري، تعیین 
 اهداف، انتخاب معیار، وزندهی، تلفیق معیارها و ...

 ارائه کالسی
- GIS and Multi-criteria Decision 

Analysis 

2-3 
، تحلیل تلفیق ،(وزندهیفنون تحلیل 

 چند معیاره) حساسیت
AHP ،ANP ،TOPSIS ،OWA ... و 

- Integrating geographical 
information systems and multiple 
criteria decision-making methods 

، دکتر محمد 1394،  تصمیم گیري چند معیاره -
 عطائی

4 
سامانه هاي حامی تصمیم گیري 

 مکانی
 :Spatial Decision Support Systems - اجزا، نحوه توسعه، انواع و ...

Principles and Practices 

 ساختارها، فناوري ها، کاربردها، مطالعه موردي تصمیم گیري گروهی 5-6
- Geographic Information Systems for 

Group Decision Making: Towards a 
participatory, geographic 
information science 

7-8 
 تصمیم گیري مشارکتی/ مردم گستر

)PPGIS( 
PGIS ،PPGIS ،Argumentation Map، هاي مدل

 مشارکت، مطالعه موردي
- Collaborative Geographic 

Information Systems 
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 منبع شرح عنوان هفته
 مقاالت - سمینارهاي دانشجویی 9

 سامانه هاي توصیه گر مکانی 10-11
مبانی، انواع، مدل ها (فیلتر مشارکت، محتوي محور، 

 مطالعه مورديدانش محور، ترکیبی)، 
- Recommender Systems: An 

Introduction 

 مقاالت - دانشجوییسمینارهاي  12

13 
شبکه هاي اجتماعی  توصیه گري در

 )LBSNمکان مبنا (
 مقاالت انواع داده، مدل ها، مطالعه موردي

 - - جمع بندي و رفع اشکال 14
 - مسایلمجموعه اي از سواالت و  آزمون نهایی 15

 

 فعالیت هاي عملی
 تمرین هاي انفرادي، سمینار انفرادي و سمینار تمرین

 کالس هاي آموزشی توسط دستیار آموزشی و ارائه پروژه نهایی (عالوه بر ساعات اصلی کالس برگزار می شود) پروژه
 - سایر

 


