


PART - II



سید محمدباقر مالئک



دور اول

دور دوم

دور سوم

دور چھارم

دور پنجم

چرخھ محصول از ایده تا بازیافت

ارائھ راه حل برای یک مجموعھ مشکل در زمان و امکانات محدود

ھمکاری چند گرایشی برای حل یک مشکل چند بعدی 

ل رقابت بھتر برای حل یک مشک
در سطح منطقھ 

رقابت در سطح جھانی 



بیش از یک گزینه براي تصمیم گیري وجود دارد در
.حالیکه زمان و منابع محدود هستند

ه  تصمیمات تیم ها  تحت کنترل یک بازیکن برجست
نیست

ی تدوین همه ي سناریوهاي ممکن  نیازمند تجربه قبل
است





:به این سواالت ضروریستپاسخ 

 طراحی گیري هاي خود را تصمیممراتب چگونه سلسله تیم هر
)راهبردطراحی (می کند؟ 

 اعضاء تیمچه اطالعاتی در اختیار هر کدام از مسابقه در هر مرحله از
؟قرار می گیرد

 د؟نآگاه می شواعضاء تیم چگونه از وظایف یکدیگر
را چگونه میتوان اطمینان پیدا کرد که پس از آگاهی واکنش مناسب

)همکاري براي رفع تعارض(نشان می دهند 
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انتخاب راهبردها

راهبرد  ساده

 راهبرد مرکب

حرکت  
2بازیکن 

BA
1-4Xحرکت

1بازیکن  20Y

تقسیم وظایف





ماموریت را کامال بررسی کنید
و احتماالت آنرا در سند 

ORD
مشخص کنید
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 آیا با توجه به شرایط و احتماالت
به اندازه کافی راهبرد وجود دارد؟
  ایا از بین راهبرد هاي موجود، می

رد  توان یکی را بعنوان بهترین راهب
انتخاب کرد؟



 عه بلکه مجمو. کارهاي طراحی یکسان نیستند
اي از کارهاي سخت و آسان وجود دارد

ت بازیکنی منطقی است که از بین کارهاي سخ
آنکه از همه آسان تر است را بردارد 

Minimax
و
  از بین کارهاي آسان آنکه از همه سخت تر به

Maximinنظر میرسد را بردارد  
ارھا ونقطھ تعادل در مدیریت ئ تقسیم صحیح ک

زمانیست کھ
Minimax = Maximin
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