تاريخ99/09/25:

سواالت ارزيابي فرمهای شماره يک و دو
دانشجويان کارشناسي ارشد /دکتری

صفحِ1 :

ويرايش 10:

داًطجَياى هحتزم لطفا اطالعات السم بزای پاسخ بِ سَاالت سيز را در فزمّای يک ٍ
دٍ خَد قزار دّیذ (فزمّای يک ٍ دٍ با سَاالت سيز ارسيابی ٍ داٍری خَاّذ ضذ).

سواالت ارزيابي فرم يک
 .1هَضَع پاياىًاهِ دربارُ چِ هطكل يا فزصتی در ضزكت هیباضذ؟ (تعريف دليك مشكل يا فرصت)
 .2هطكل يا فزصت درچِ بخطی اس ضزكت ٍجَد داردً ،ام ٍ حذٍد بخص را بیاى كٌیذ؟
 .3عاهل هطكل يا فزصت درضزكت چیست؟ضزايط فزآيٌذ،تجْیشات ،افزاد يا هحیط ،هَاد سائذ ...
ٍ .4ضعیت عاهل هطكل در طزاحی اٍلیِ چگًَِ بَدُ است؟
 .5داليل احتوالی بَجَد آهذى هطكل چیست؟
 .6آيا حل هطكل يا فزصت با رٍش پیطٌْادی اهكاى پذيز است؟
 .7اًجام ايي پاياى ًاهِ چِ داًص جذيذی بزای حل هطكل يا تحقق فزصت ايجاد هیكٌذ كِ در
ضزكت ٍجَد ًذارد؟
 .8آيا اس ًتیجِ ايي پزٍصُ هیتَاى بطَر هستقین استفادُ كزد؟ (چِ كساًی ٍ چگًَِ)
 .9چِ كارّايی بايذ اًجام پذيزد تا ًتیجِ ايي پاياىًاهِ بزای ضزكت قابل استفادُ باضذ؟
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تاريخ99/09/25:

سواالت ارزيابي فرمهای شماره يک و دو
دانشجويان کارشناسي ارشد /دکتری

صفحِ2 :

ويرايش 10:

سواالت ارزيابي فرم دو
 .1چِ داًص جذيذی بزای حل هطكل يا فزصت ضزكت بذست خَاّذ آهذ؟
 .2چِ كساًی در ضزكت اس ايي داًص استفادُای خَاٌّذ كزد؟چِ تَاًوٌذی جذيذی ايجاد خَاّذ
ضذ؟
 .3اثزبكارگیزی تَاًوٌذی داًص ايي پزٍصُ در ضزكت چیست؟ آيا ايي اثز قابل اًذاسُگیزی است؟
 .4اّویت ٍ ارسش اثز داًص ايي پزٍصُ بزای ضزكت چقذر است؟
 .5آيا بكارگیزی داًص ايي پزٍصُ بزای ضزكت اثز هٌفی دارد؟
ً .6قاط قَت ٍ ضعف رٍش پیطٌْادی ايي پزٍصُ چیست؟
 .7خطای رٍش پیطٌْادی بزای تَلیذ داًص جذيذ چقذر است؟ آيا ايي خطا قابل قبَل است؟
 .8آيا رٍش بْتزی بزای رسیذى بِ خزٍجیّای ايي پزٍصُ ٍجَد دارد؟
 .9آيا دلیلی ٍجَد دارد كِ رٍش پیطٌْادی پزٍصُ بزای ايي ضزايط ضزكت بْتزيي گشيٌِ هیباضذ؟
 .10احتوال هَفقیت رٍش پیطٌْادی چقذر است؟
 .11آيا ايي رٍش بزای تَلیذ داًص در صٌعت ًفت هتذاٍل است؟
 .12داًص خزٍجی ايي پزٍصُ چِ رابطِای با حل هطكل يا فزصت ضزكت دارد؟
 .13آيا ضزكت هیتَاًذ با رٍش ديگزی بِ داًص خزٍجی ايي پزٍصُ دست يابذ؟
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