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 چکیده
ائه در این مقاله روشی برای انتخاب پورتفولیو )سبد( پروژه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی و با تمرکز بر فاکتورهای پایداری ار

 شده است. مدل پیشنهادی عالوه بر در نظر گرفتن عوامل پایداری، به میزان اتالف و میزان سود ناشی از این پروژه ها می پردازد. این مدل

پروژه پیاده 45حل شده و مدل پیشنهادی روی یک مطالعه موردی با  THا بکارگیری یکی از رویکردهای حل مدل های چندهدفه به نام ب

سازی شده است و در نهایت تحلیل حساسیت های مختلف بر روی جواب های بدست آمده در شرایط مختلف صورت گرفته و جواب مطلوب 

 انتخاب می شود.از میان جواب های بدست آمده 
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ABSTRACT 
This article gives you a brief overview of project portfolio selection using a mathematical planning model with a 

focus on sustainability factors. In addition to considering sustainability factors, the proposed model deals with the 

amount of waste and profit from these projects. This model has been solved by using one of the approaches to 

solve multi-objective models called TH and the proposed model has been implemented on a case study with 45 

projects. The desired answer is selected from the obtained solutions. 
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 مقدمه -1

باشد، لذا تصمیم گیری و میبا توجه به این که منابع سازمان معموالً محدود و کمتر از میزان مورد نیاز برای پروژه های پیش روی سازمان 

انتخاب پروژه های اولویت باال امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. انتخاب اشتباه، تبعات منفی همچون هدر رفتن منابع سازمان در پی 

عی برای سازمان تر، منافخواهد داشت و باعث از بین رفتن منابعی در سازمان می شود که در صورت استفاده درست آن در پروژه ای مناسب

مدیریت پورتفولیوی پروژه ها یک پل ارتباطی بین استراتژی های سازمانی و پروژه ها محسوب می شود و ابزاری را جهت  حاصل می کرد.

میم گیری جدید برای بهینه سازی پورتفولیوی پروژه ها ارائه یک روش تص [2]. صالحپور و مالعلیزاده  [1]اختصاص منابع، ارائه می دهد

به ارائه روشی جهت انتخاب  [3]داد. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل مارکوییتز و روش ترکیبی فرا ابتکاری پیشنهاد شده است. یان و جی 

ها مدل چند دوره ای انتخاب پورتفولیوی )سبد( پروژه [4]پورتفولیوی پروژه های نفتی تحت شرایط عدم قطعیت پرداختند. لی و همکاران  

مدلی ریاضی فازی جهت انتخاب پورتفولیوی پروژه ها تحت شرایط عدم  [5]تحت شرایط عدم قطعیت را پیشنهاد دادند.  پرز و همکاران 

تخاب پورتفولیو تحت شرایط عدم قطعیت پرداخت. به ارائه روش برنامه ریزی ریاضی صفر و یک برای ان [6]پور احمدیقطعیت ارائه دادند. 

 [8]قحطرانی و نجفی ه ارائه دادند.مدل سازی ریاضی صفر و یک چند هدفه خطی استوار برای تشکیل سبد پروژ[7]حسن زاده و همکاران 

برای انتخاب پورتفولیوی پروژه ها  [9]قپانچی و همکاران برای انتخاب سبد بهینه از مدل سازی آرمانی استوار چند هدفه استفاده کردند. 

تحت شرایط عدم قطعیت روشی جدید مبتنی بر در نظر گرفتن متغیرها در محیط فازی و تأثیر متقابل پروژه ها بر هم ارائه دادند. کارازو و 
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 برای مسئله انتخاب پورتفولیوی پروژه ها یک مدل جامع چند هدفه طی یک افق زمانی پیشنهاد دادند که هم پورتفولیوی [10]همکاران

 کارآمد پروژه ها را انتخاب می کرد و هم زمانبندی بهینه پروژه ها را با توجه به محدودیت های منابع ، نیازهای استراتژیک و وابستگی و

یک مدل بهینه سازی برای انتخاب و ارزیابی پورتفولیوی پروژه ها  [11]تأثیر متقابل پروژه ها به هم مشخص می کرد. ژانگ و همکاران

برای انتخاب پورتفولیوی پروژه های تحقیق و توسعه یک مدل عدد صحیح احتمالی چند مرحله ای تحت  [12]پرداختند. سوالک و همکاران

شرایط عدم قطعیت ارائه دادند. تابع هدف این مسأله به صورت بیشینه سازی نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار در نظر گرفته شده است. 

ن مطالعه، مدلی برای انتخاب پورتفولیوی برای انتخاب پروژه ها، یک مدل عدد صحیح خطی چندهدفه ارائه دادند. در ای [13]کاراندورنر و هم

پروژه ها ارائه شده است به طوری که تمرکز انتخاب روی معیارهای پایداری صورت می گیرد. این مدل دارای سه هدف امتیاز پایداری، سود 

ه شمار می آید. در ادامه مدل و اتالف می باشد. در نظر گرفتن امتیاز پایداری به عنوان تابع هدف، از برجسته ترین نوآوری های مدل ب

( حل و مدل روی یک مطالعه موردی پروژه های ساخت پیاده سازی شده است. انتخاب THهسینی )-پیشنهادی، با استفاده از رویکرد ترابی

ظر گرفته شود پورتفولیوی پروژه ها رویکردی به حساب می آید که می بایست نتایج حاصل از تحلیل و بررسی پروژه ها به صورت توأم در ن

و ترکیب پروژه هایی که بیشترین مطلوبیت را برای سازمان فراهم می کنند، انتخاب شوند. در ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده 

است: در بخش دوم مدل پیشنهادی به تفصیل شرح داده شده است. بخش سوم به تحلیل داده ها و یافته های پژوهش می پردازد. بخش 

 یز به نتیجه گیری و بحث در رابطه با نتایج بدست آمده پرداخته است.چهارم ن

 روش شناسی پژوهش -2
یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه با لحاظ کردن فاکتورهای پایداری به عنوان فاکتورهای کیفی و همچنین در نظر گرفتن ادغامی از 

 ه های ساخت و ساز در حوزه پاالیشگاه ها ارائه شده است. فاکتورهای مالی به عنوان فاکتورهای کمی جهت انتخاب پروژ

 

 تکنیک دیمتل -1-2

ابتدا با توجه به نظرات خبرگان، ارتباطات بین رئوس را مورد بررسی قرار گرفته و تعیین می شود و ماتریس مقایسات زوجی عوامل  :1مرحله

بر عامل  iدرجة تأثیر عامل  ijaشود که نشانگر میزان تأثیر بین این عوامل است )در آن ، طبق نظر خبرگان سازمان برقرار میn*nدر ابعاد 

j  .)مقابل مورد استفاده  1های مختلف از طریق پنج مقیاس جدول جهت تولید ماتریس روابط مستقیم، سنجش رابطه میان شاخصاست

 قرار می گیرد.

 [14]اعداد فازی مطابق با متغیرهای زبانی: 3جدول 

 متغیرهای کالمی اعداد فازی مطابق با متغیرهای زبانی

(0.25,0,0)  (N)بدون تأثیر 

(0.5,0.25,0)  (VL)تأثیرخیلی کم 

(0.75,0.5,0.25(  (L)تأثیرکم 

(1,0.75,0.5)  (H)تأثیر زیاد 

(1,1,0.75)  (VH)تأثیر خیلی زیاد 

 

سازی با بیشینه بیشترین مجموع ردیفی نرمال سازی ماتریس روابط مستقیم که با توجه به مطالعات صورت گرفته، ضریب نرمال :2مرحله 

سازی، ماتریس روابط مستقیم نرمال و بیشترین مجموع ستونی ماتریس میانگین، که از طریق ضرب ماتریس روابط مستقیم در ضریب نرمال

 شده به دست می آید.
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نهایی به صورت فرمول ذیل بدست می آید که  روابط ماتریس شده، تشکیل نرمال مستقیم پس از بدست آمدن ماتریس روابط :3 مرحله

 ماتریس همانی است. Iدر آن 

(2) 2 3 1lim( ... ) (1 )kT Z Z Z Z Z Z        

 

ها  بیانگر درایه های  ijt( قابل محاسبه می باشد که jR( و مجموع هر ستون )iD، مجموع هر ردیف )ijtبا بکارگیری مقادیر   :4مرحله 

 ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم می باشند.
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 مدل ریاضی -2-2

 کل افق زمانی می باشد. 𝑻میزان بودجه در دسترس سازمان و  𝑺اندیس تعداد پروژه ها،   𝒊اندیس دوره زمانی ،  𝒕الزم به ذکر است که 

 :پارامترها و متغیرها4جدول 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖  امتیاز پایداری برآورد شده از پروژهi ام 𝑠𝑙𝑚 مقدار مازاد ماشین آالت در کل 

𝑏𝑖𝑡  مقدار منفعت کسب شده توسط پروژهi  ام در زمانt ام 𝑑𝑖  ام iمدت زمان پروژه  

𝑅𝑠𝑡  کل مقدار مواد اولیه موجود 𝑠𝑙ℎ مقدار مازاد منابع انسانی در کل 

𝑅ℎ𝑡 کل مقدار نیروی انسانی موجود 𝐶𝑖𝑡  هزینه اجرای پروژهi  ام در زمانt ام 

𝑅𝑚𝑡  کل تعداد ماشین آالت موجود 𝐻𝑖𝑡  مجموع درآمدهای کسب شده از پروژهi  ام در زمانt ام 

𝑟𝑠𝑖𝑡  مقدار مواد اولیه مصرف شده توسط پروژهi  ام در زمانt ام 𝛽𝑖𝑡  ام tام در زمان  iحداکثر محدودیت برای انجام بخشی از پروژه  

𝑟ℎ𝑖𝑡  مقدار نیروی انسانی بکار گرفته شده  توسط پروژهi  ام در زمانt ام 𝜎𝑖𝑡  حداقل محدودیت برای انجام بخشی از پروژهi  ام در زمانt ام 

𝑟𝑚𝑖𝑡  تعداد ماشین آالت بکار گرفته شده  توسط پروژهi  ام در زمانt ام 𝑀𝑡  حداکثر تعداد پروژه هایی که می توانند در زمانt م شوند.انجا 

𝑠𝑙𝑠 مقدار مازاد مواد اولیه در کل 𝑛𝑡  حداقل تعداد پروژه هایی که می توانند در زمانt .انجام شوند 

𝑥𝑖𝑡 که این باشد. درصورتی tام در زمان i انتخاب یا عدم انتخاب پروژه  

انتخاب شود  مقدار این متغیر برابر یک  و در غیر   t پروژه در زمان 

 این صورت مقدار آن برابر صفر خواهد شد.

𝑌𝑖𝑡  درصدی از پروژه i ام در زمانt که درصدی از انجام شده است.  درصورتی

انجام شود مقدار این متغیر برابر یک و در غیر این t این پروژه در زمان 

 خواهد شد.صورت مقدار آن برابر صفر 

 

(10) ∑∑𝐶𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖𝑡 ≤ 𝑆 (4) 
Max∑∑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡
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(11) ∑(𝑡 + 𝑑�̃�

𝑇

𝑡=1

) 𝑥𝑖𝑡 ≤ 𝑇 + 1 (5) 
Max∑∑𝑏𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡

𝑡𝑖

 

(12) ∑𝑥𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

 ≤ 1 (6) 
Min  (𝑠𝑙𝑠 + 𝑠𝑙ℎ + 𝑠𝑙𝑚) 

(13) 
  𝜎𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡 ≤ 𝑥𝑖𝑡 ≤ 𝛽𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡  

(7) ∑∑𝒓𝑠𝒊𝒕

𝑇

𝑡=1

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑡  ≤ 𝑅𝑠𝑡 

(14) 𝑛𝑡 ≤∑𝑥𝑖𝑡     ∀𝑡

𝑖

 (8) ∑∑𝒓ℎ𝒊𝒕

𝑇

𝑡=1

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝑡 

(15) ∑𝑥𝑖𝑡
𝑖

≤ 𝑀𝑡  ∀𝑡 (9) ∑∑𝒓𝑚𝒊𝒕

𝑇

𝑡=1

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖𝑡 ≤ 𝑅𝑚𝑡 

حداکثر سازی امتیاز حاصله از  باشد و از برنامه ریزی ریاضی خطی استفاده شده است. تابع هدف اولاین مسأله دارای سه تابع هدف می

این امتیاز با استفاده از وزن های بدست آمده با مصاحبه از خبرگان مورد محاسبه  گیرد.عوامل پایداری پروژه ها در مسئله را در نظر می

با توجه به اینکه برای هر پروژه هزینه و درآمد برآورد  گیرد.حداکثر سازی میزان سود مسئله را در نظر میتابع هدف دوم قرار می گیرد. 

به حداقل کردن اتالف منابع می پردازد، به نحوی که به بهره گیری تابع هدف سوم شده است، سود حاصل از پروژه ها را محاسبه می شود. 

ف را به حداکثر مطلوبیت رسانده و کمترین میزان از منابع )مواد اولیه(، منابع انسانی و تعداد ماشین آالت موجود در سازمان، دیگر اهدا

( بیان 9( و )8(، )7منابع )مواد اولیه(، منابع انسانی و تعداد ماشین آالت پس از تخصیص منابع به پروژه ها باقی بماند. محدودیت های )

ل محدودیت مواد اولیه، منابع انسانی و کننده تخصیص منابع که شامل مواد اولیه، منابع انسانی و ماشین آالت می باشند، است. به دلی

میزان برآورد شده منابع  ماشین آالت در حین انجام پروژه ها ناگزیریم این تعداد محدود را با توجه به اولویت های در نظر گرفته شده و

را با توجه به هزینه های برآورد ( بیانگر تخصیص بودجه به پروژه ها 10برای هر پروژه، به تعدادی از آن ها تخصیص داده شود. محدودیت )

باشد،  𝑑𝑖انتخاب شود و مدت زمان انجام آن برابر با  𝑡( بیان می کند که اگر پروژه ای در دوره 11شده برای هر پروژه می باشد. محدودیت )

پایان نرسد، پروژه نمی تواند  می بایست قبل از اتمام آخرین دوره زمانی پروژه به اتمام برسد و در صورتی که در این محدوده زمانی به

انتخاب شود. این محدودیت تضمین می کند که تمامی پروژه های موجود در پورتفولیوی انتخابی، می بایست قبل از به پایان رسیدن افق 

یا نشوند و فقط یک بار  انتخاب شوند 𝑡توانند در زمان ها میکند که هر یک از پروژهبیان می( 12برنامه ریزی، به اتمام برسند. محدودیت )

( نشان می دهد که حداقل 13محدودیت ) شوند.، نمایش داده می1ها معموالً با متغیر صفر و یکقابل انتخاب هستند. انتخاب یا عدم انتخاب

حداکثر و  (15( و )14انجام دهد، چه میزان می باشد. در نهایت محدودیت های ) 𝑡و حداکثر درصدی که هر پروژه می بایست در دوره 

  را نشان می دهند. 𝑡حداقل تعداد پروژه های در حال انجام در دوره 

 هسینی –حل مدل ریاضی چند هدفه با استفاده از روش ترابی  -3-2

 تعیین جواب ایده آل مثبت و منفی توابع هدف 

در این مطالعه، به منظور کاهش سطح پیچیدگی در محاسبات، جواب های ایده آل منفی به جای حل مجزای مدل برنامه ریزی عدد صحیح 

v*دیگر، با بکارگیری جواب های ایده آل مثبت برآورد شده اند.  
v)*و   )G 

ام و مقدار  iت تابع هدف مثب آل را به ترتیب جواب ایده 

 ( تخمین زده می شود:16آن می باشد. لذا جواب ایده آل منفی با استفاده از روابط )

(16)  * * *

1 2 3max (v ), (v ), (v ) ; 1,2PIS

i i i iG G G G i   

 * * *

1 2 3min (v ), (v ), (v ) ; 3NIS

i i i iG G G G i   

                                                 
1 Binary variables 
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 هدفه تک معادل مدل یک به موجود مدل تبدیلو  تعیین تابع عضویت برای هر یک از توابع هدف  

نشان  (17، مدل چندهدفه موجود را به یک مدل معادل تک هدفه تبدیل می کنیم که در رابطه )[15] هسینی –با استفاده از روش ترابی 

 داده شده است:

(17) 

 

0 1 1 2 2 3 3

0 1

0 2

0 3

0

max (v) (1 ).( . (v) . (v) . (v))

. .

(v)

(v)

(v)

v F(v), , 0,1

S t

        

 

 

 

 

    







 

 

و i(v)که در آن    0 min (v)i ih به ترتیب نشان دهنده سطح رضایتمندی تابع هدف i باشند. ام و حداقل سطح رضایتمندی توابع می

( و مجموع وزنی سطوح توابع عضویت انها 0تابع هدف در رابطه باال به صورت ترکیب محدبی از حد پائین سطح رضایتمندی توابع هدف )

(v)iبه منظور اطمینان یافتن از دستیابی به یک جواب متوازن قابل تنظیم تعریف شده است. همچنینi  اهمیت نسبی تابع نشان دهنده

توجه به اولویت های تصمیم گیرنده نسبت به شرایط موجود تعیین می شوند به صورتی که مجموع آن ها  با i ام می باشد. مقادیر i  هدف

نیز نشان دهنده میزان اهمیت حد پایین درجه رضایت توابع هدف و بتبع آن میزان اهمیت متوازن بودن آنها  𝜂برابر با یک می باشد. پارامتر

گردد در صورت راضی بودن تصمیم گیرنده از جواب کارای بدست آمده فعلی، حل متوقف می می باشد. به منظور حل مدل قطعی می بایست

 تولید می گردد. 𝜂و  𝜃و در غیر اینصورت یک جواب کارای دیگر از طریق تغییرمقادیر پارامترهای قابل کنترل مانند 

 تحلیل داده ها و یافته های پژوهش -3
میزان اهمیت هر فاکتور پایداری با استفاده از نظرات خبرگان و روش دیمتل فازی حاصل شده است. میزان اهمیت هر فاکتور در روش 

𝐷دیمتل برابر با  + 𝑅  قابل مشاهده است. 3می باشد که در جدول 

 : اهمیت نسبی عوامل پایداری با استفاده از نتایج تکنیک دیمتل3 جدول

 اهمیت نسبی عوامل پایداری همیت نسبیا عوامل پایداری

 0.7665 تنوع زیستی 0.7069 سود

 0.8612 ضایعات 0.9949 هزینه

 0.7718 ریسک 0.6555 نیازهای تکنیکال

 0.6189 امنیت 0.7685 خاک

 0.6329 خدمات عمومی 0.4999 آب

 0.9083 یکپارچگی اجتماعی 0.5348 اتمسفر

 1.3719 مسئولیت پذیری 0.6033 مصرف انرژی

 

ری حال با استفاده از امتیازهای بدست آمده می توان با ترکیب خطی این عوامل و امتیازی که هر پروژه از این عوامل می گیرد، امتیاز پایدا

هر پروژه را محاسبه کرد و در تابع هدف اول این مدل پیشنهادی لحاظ نمود. در ادامه به بررسی جواب حاصله مدل پیشنهادی انتخاب با 

هسینی پرداخته می شود. با توجه به وجود پارامترهای گوناگون در این مدل، توابع عضویت اثرات متفاوتی را متحمل -از روش ترابی استفاده
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می شوند. لذا می بایست تغییر پارامترها به صورت جداگانه و یا به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد. به همین سبب در این بخش به 

هسینی با توجه به اولویت های تصمیم گیرندگان -روش ترابی پارامترهای مختلف مدل پیشنهادی پرداخته می شود. تحلیل حساسیت روی

مشاهده می شود و مقادیر  4به توابع هدف موجود وزن های مختلفی به عنوان درجه رضایت هر تابع هدف اختصاص می دهد که در جدول 

  𝜂قابل مشاهده است، با افزایش مقدار   4هادی به دست خواهد آورد. همان طور که در جدولمتفاوتی برای به عنوان جواب برای مدل پیشن

میزان درجه رضایت توابع هدف مقادیر متوازن تری به خود اختصاص می دهند و همچنین حد پایین درجه رضایت نیز مطلوب تر می شود. 

کثر رضایتمندی را برای تابع هدف حاصل می کند. در این مطالعه، با مربوط به بخشی می شود که حدا 𝜂و  𝜃مطلوب ترین حالت برای 

𝜃توجه به نتایج بدست آمده،  = ηو  (0.95,0.05,0.05) = به عنوان جواب مطلوب برگزیده شده است و با توجه به این اولویت  0.2

 تصمیم گیری به بررسی نتایج نهایی انتخاب پروژه های پیشنهادی پرداخته می شود.

 : نتایج نهایی حاصل از مدل ریاضی5جدول 

𝜂 𝜇𝑖(𝑣) (𝜃1 , 𝜃2, 𝜃3) 

(0.9,0.05,0.05) (0.85,0.075,0.075) (0.75,0.2,0.05) (0.6,0.3,0.1) (0.5,0.4,0.1) 

0.2 𝜇1(𝑣) 1.258 1.249 1.284 1.245 1.173 

𝜇2(𝑣) 0.999 1.098 1.067 1.062 1 

𝜇3(𝑣) 1.303 1.331 1.403 1.384 1.408 

0.4 𝜇1(𝑣) 1.7 1.723 1.835 1.904 1.167 

𝜇2(𝑣) 1.14 1.172 1.076 1.063 1.09 

𝜇3(𝑣) 1.549 1.467 1.471 1.502 1.443 

0.6 𝜇1(𝑣) 2.625 2.681 2.862 3.199 3.641 

𝜇2(𝑣) 1.219 1.201 1.201 1.259 1.288 

𝜇3(𝑣) 1.514 1.564 1.531 1.626 1.602 

0.8 𝜇1(𝑣) 5.359 5.371 5.953 7.13 8.14 

𝜇2(𝑣) 1.485 1.465 1.482 1.567 1.605 

𝜇3(𝑣) 1.999 1.988 2.062 2.237 2.333 

 

 تحلیل حساسیت بر روی مقادیر توابع هدف تحت ترجیحات نسبی مختلف :6جدول 

𝜂 

 
𝑧𝑖 

(𝜃1, 𝜃2, 𝜃3) 

(0.9,0.05,0.05) (0.85,0.075,0.075) (0.75,0.2,0.05) (0.6,0.3,0.1) (0.5,0.4,0.1) 

0.2 𝑧1 154.426 154.154 154.437 150.333 146.667 
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𝑧2 1413 1203 1219 1324 1425 

𝑧3 372081 371919 371956 371946 372019 

0.4 

𝑧1 143.749 142.918 142.816 139.248 135.515 

𝑧2 1157 1137 1197 1290 1196 

𝑧3 372260 372133 372241 372117 372182 

0.6 

𝑧1 127.483 127.899 120.355 112.742 105.961 

𝑧2 1047 1002 963 852 1025 

𝑧3 372306 372198 372309 372389 372237 

0.8 

𝑧1 77.92 70.091 61.944 41.451 18.894 

𝑧2 615 595 602 509 211 

𝑧3 372658 372805 372936 373362 373739 

 

، 14، 13، 12، 8، 6، 5، 3وضعیت انتخاب پروژه های پیشنهادی با بکارگیری مدل پیشنهادی این مقاله بدین صورت می باشد: پروژه های 

ی شده اند. همچنین با توجه به عنوان پروژه های انتخابی توسط این مدل معرف 37و  36، 31، 30، 29، 26، 25، 23،24، 22، 20، 17، 16

دوره ای است، زمان شروع هر پروژه و همچنین دوره هایی که هر پروژه تا به اتمام رسیدن در آن، در حال اجرا است،  10به اینکه این مدل 

 قابل مشاهده می باشد.

 نتیجه گیری -4
مدلی جامع و در عین حال کاربردی برای انتخاب پورتفولیوی  در این مقاله، به ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه پرداخته شده که

ن پروژه های ساخت به شمار می رود. زیرا از معیارهای پایداری برای ارزیابی پروژه ها به عنوان یکی از توابع هدف بهره گرفته است. همچنی

انتخاب پورتفولیوی پروژه ها دخیل کرد. از دیگر با در نظر گرفتن مدل به صورت چند هدفه می توان اهداف متعارض با یکدیگر را در 

باشد که زمان دقیق شروع پروژه های انتخابی را طی های مدل پیشنهادی این مقاله در نظر گرفتن مدل به صورت چند دوره ای مینوآوری

محدودیت منابع موجود در سازمان،  توان گفت، با بهره گیری از این مدل و با توجه بهکند. در نهایت میدوره تعریف شده، مشخص می 10

ها اختصاص مطلوب ترین ترکیبی از پروژه های پیشنهادی را انتخاب می شود و به مناسب ترین نحو ممکن بودجه و دیگر منابع را به آن

 دهند.
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