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  هدف کلی درس :

کیفیت عالی و کمترین  با را خود محصوالت خواهند یم که دانش طراحی آزمایشات ابزاري قدرتمند براي مهندسین و مدیرانی است

امروزه کیفیت به عنوان  به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر، صنعت به اهمیت روز افزون کیفیت پی برده است. هزینه طراحی و یا تولید نمایند.

اي طراحی شده به کیفیت جهانی دست ه یک استراتژي تجاري براي افزایش سهم بازار مطرح است و سازمان ها با به کارگیري آزمایش

طراحی آزمایشها یکی از قوي ترین فنون بهبود کیفیت و افزایش بهره وري است. در این شیوه از طریق انجام برخی آزمایش ها ،  می یابند.

ا سیستم به آنها، مورد بررسی آگاهانه تغییراتی در فرایند یا سیستم اعمال می شود تا تاثیر آنها در ویژگی هاي عملکردي یا پاسخ فرایند ی

طراحی آزمایش ها ، دستکاري سیستماتیک تعدادي از متغیرهاست که در آن، تاثیر این دستکاري ها ارزیابی می گردند و از  قرار گیرد.

مایشات هدف کلی کلی این درس آشنایی با ابزار هاي طراحی آز روي آنها نتیجه گیري شده، نتایج بدست آمده پیاده سازي می شوند

  مانند روش سطح پاسخ است که دانشجو در آینده بتواند در پایانامه یا صنعت استفاده کند

  

  

 جلسه اول

  طراحی آزمایشاتبر مقدمه اي  ، ضرورت این درس وآشنایی با طرح درستدریس،  نحوه

 اهداف کلی

  آماري طراحی آزمایشاتمقدمه اي  و و سرفصل هاي مشخص شده براي تدریس در طی دورهطراحی آزمایشات با درس آشنایی 

  اهداف ویژه

  درساشراف دانشجویان به اهمیت  -

  معرفی منابع موجود جهت تدریس واحد مذکور -

  نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده -

  هدف از طراحی و استراتژي آزمایش -



 :در پایان دانشجو 

 سر فصل ها را می شناسد  -1

 منابع را می شناسد -2

 شوده در هر جلسه آشنا می با دروس ارائه شد -3

 شود با نحوه تدریس آشنا می -4

 آشنایی می یابد اهداف طراحی و استراتژي آزمایش با -5

  

  جلسه دوم

   )RSMلزوم استفاده از روش سطح پاسخ ( 

  کلی اهداف

  )RSMروش سطح پاسخ (آشنایی با مفاهیم اساسی 

  اهداف ویژه

  وك بندي، طوفان فکري  روش سطح پاسخ مانند بلتعاریف کلیدي  آشنایی با  -

  آشنایی با نمایش سطوح به صورت واقعی و کد بندي   -

  )RSMاصول روش سطح پاسخ ( آشنایی با  -

  )RSMآشنایی با مزایا و معایب روش سطح پاسخ ( -

   دانشجو  جلسه در پایان

  د شدآشنا خواه جهت طراحی آزمایش) RSM( اصول سطح پاسخاساسی  و تعاریف مفاهیممهمترین با  

  

  

  

  

  

  

  



  

  جلسه سوم

  )RSMانتخاب فاکتور ها و سطوح مورد بررسی روش سطح پاسخ (

  کلیاهداف 

  )RSMبررسی انتخاب فاکتور ها و سطوح مورد بررسی روش سطح پاسخ ( 

  اهداف ویژه

  بررسی انواع متغیرها -

     سطوح بررسی چگونگی اساس انتخاب  -

 غربال گري با روش پالکت برمن -

  دانشجو  ین جلسها در پایان

  ایی کاربرد دارند آشنا خواهند شدیرهایی که در روش سطح پاسخ در صنایع غذو بررسی انتخاب متغ سطوحچگونگی اساس انتخاب  با

  

  چهارمجلسه 

   RSM طراحی پاسخ سطح در

  اهداف کلی

    RSM طراحی پاسخ سطح درآشنایی با انواع 

  اهداف ویژه

 (CCD)طراحی مرکب مرکزي آشنایی با -

  آشنایی با طراحی باکس بنکن -

  بررسی کاربرد هر کدام این نوع طراحی ها -

  تعیین نقاط محوري، مرکزي و فاکتوریال -

  :دانشجو جلسه در پایان

  شد  ندآشنا خواه کاربرد هر کدام این نوع طرح ها وRSM  طراحی پاسخ سطح دربا انواع  با انواع

  

  



  

  جلسه پنجم

  تفسیر سطح پاسخ 

  لیاهداف ک

  تفسیر سطح پاسخ بررسی 

  اهداف ویژه

  با معادله کلی سطح پاسخ  آشنایی -

  انواع مدل هاي مورد استفاده بررسی -

  صالح شدهبیین اتبررسی ضریب  -

  :دانشجو جلسه در پایان

ضریب تبیین اصالح  با معادله کلی و انواع مدل ها (خطی، خطی با در نظر گرفتن بر همکنش هاي دوتایی و  درجه دوم) و نحوه محاسبه

  خواهد شدآشنا رها کار انجام شده و روابط بین متغی شده جهت میزان دقت

  

  جلسه ششم

  تفسیر سطح پاسخ بررسی  

  کلیاهداف 

  تفسیر سطح پاسخ بررسی  - 

  اهداف ویژه

  )ANOVAآنالیز نتایج (  -

  .C.Vآشنایی با مفاهیم   -

  Lack of fitدار بودن مدل و غیر معنی دار بودن آشنایی با مفاهیم مربوط به اثرات مربوط معنی  -

  دانشجو  این جلسه در پایان

مدل به خوبی برازش شده است و متغیرها به خوبی د فهمید که آیا شده در این قسمت خواهآشنا  مفاهیم آماري روش سطح پاسخ با

  انتخاب شده است یا نه.



  

  جلسه هفتم

  بهینه سازي با سطح پاسخ

  کلیاهداف 

  بهینه سازي سطح پاسخ و آنالیز نمودارهاي کانتور و سه بعدي سی برر - 

  اهداف ویژه

  بهینه سازي سطح پاسخ چگونگی  بررسی -

  بررسی و آنالیز نمودارهاي کانتور و سه بعدي  -

  بررسی و آنالیز نمودارهاي سه بعدي  -

  رهاي انتخاب شدهاثرات متقابل متغیبررسی  -

  دانشجو  این جلسه در پایان

پاسخ هاي آزمایش را تحلیل کند ست که اثرات متقابل بین دو  متغیر بررسی نمودار هاي سه بعدي و کانتور به دست آمده خواهد توان ا ب

   و همچنین نقطه بهینه آزمایش را انتخاب کند.

  

  جلسه هشتم

 )Design Expert( تدیزاین اکسپرآشنایی با نرم افزار  

  کلیاهداف 

  (کار عملی) تدیزاین اکسپرآشنایی با نرم افزار  بررسی -

  اهداف ویژه

  نحوه نصب نرم افزار - 

  و واژه هاي آن ی تمامی آیکن هامعرف  -

   ارائه مثال مرتبط با رشته صنایع غذایی   -

  :دانشجو این جلسه در پایان

طراحی جو قادر خواهد بود که با روش سطح پاسخ دانش و ارائه مثالهاي متعددا نحوه نصب نرم افزار و معرفی تمامی شاخص هاي آن ب

  آزمایشات مرتبط با رشته را انجام دهد 



  

  جلسه نهم

  چاپ شده و تفسیر آنها ISIعملی مثال از روي مقاالت ارائه  

  کلیاهداف  

  آشنایی نحوه اجراي روش سطح پاسخ  -

  اهداف ویژه

  ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار -

  و تحلیل نمودارهاي سه بعدي تجزیه -

    آزمایشتعیین نقطه بهینه  -

  :دانشجو این جلسه در پایان

قل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل ابا طراحی حدخود دانشجو و قادر خواهد بود که  آشنا شده تدیزاین اکسپرنحوه کار با  نرم افزار 

  دآشنا شودر رشته صنایع غذایی  تمامی ابعاد روش سطح پاسخ 

  

  جلسه دهم

  ارائه سمینار ( توسط دانشجو)  

  کلیاهداف  

  و نحوه اجراي روش سطح پاسخ  تدیزاین اکسپرآشنایی با نرم افزار  -

  اهداف ویژه

  آشنایی با نرم افزار  -

  ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار -

  تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي -

    تعیین نقطه بهینه آزمایش -

  :دانشجو این جلسه در پایان

خود دانشجو با طراحی حدقل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل آشنا شده و قادر خواهد بود که  تدیزاین اکسپرنرم افزار نحوه کار با 

  تمامی ابعاد روش سطح پاسخ  در رشته صنایع غذایی آشنا شود



  دهمیازجلسه 

  ارائه سمینار ( توسط دانشجو)  

  کلیاهداف  

  و نحوه اجراي روش سطح پاسخ  تدیزاین اکسپرآشنایی با نرم افزار  -

  اهداف ویژه

  آشنایی با نرم افزار  -

  ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار -

  تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي -

  تعیین نقطه بهینه آزمایش   -

  :دانشجو این جلسه در پایان

قل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل اخود دانشجو با طراحی حد آشنا شده و قادر خواهد بود که تیزاین اکسپردنرم افزار ار با نحوه ک

  تمامی ابعاد روش سطح پاسخ  در رشته صنایع غذایی آشنا شود

  

  دهمدوازجلسه 

  ارائه سمینار ( توسط دانشجو)  

  کلیاهداف  

  روش سطح پاسخ  و نحوه اجراي تدیزاین اکسپرآشنایی با نرم افزار  -

  اهداف ویژه

  آشنایی با نرم افزار  -

  ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار -

  تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي -

  تعیین نقطه بهینه آزمایش   -

  :دانشجو این جلسه در پایان

قل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل اشجو با طراحی حدو قادر خواهد بود که خود دان آشنا شده تدیزاین اکسپرنحوه کار با نرم افزار 

 .تمامی ابعاد روش سطح پاسخ  در رشته صنایع غذایی آشنا شود
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  سنجش و ارزشیابی

مره کل(بر حسب سهم از ن  روش  آزمون

  درصد)

  ساعت  تاریخ

  //////////////////////  //////////////////////  %35  پاورپوینت  سمینار کالسی
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  :مقررات کالس

  حضور به موقع در کالس

  باط و عدم غیبت غیر موجهرعایت انض

  احترام به کالس در ساعت درس

  :انتظارات از دانشجو

 از آنها انتظار می رود که بهآشنا شده و  (DOE)طراحی آزمایشات مربوط انتظار می رود که در پایان دانشجویان با مهمترین مسائل 

   روش سطح پاسخ مسلط شود
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 یروحدکتر   چاپ شده و تفسیر آنها  ISIارائه عملی مثال از روي مقاالت

 یروحدکتر  ارائه سمینار (توسط دانشجو)   10

 یروحدکتر  ارائه سمینار (توسط دانشجو)   11

 یروحدکتر   ارائه سمینار (توسط دانشجو)   12

 

  

 


