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 چکیده 
دشوار و در عین حال ضروری در انتخاب پروژه ها، در نظر گرفتن محدودیت ها، اهداف و شرایط رقابتی در یکی از موارد    

های متداول در این گونه مسائل، تنها تالش های محدودی برای استفاده با وجود عدم قطعیت. سازمان های پروژه محور می باشد
 جدید در این مقاله رویکردی نوین در چارچوب توسعه مفاهیم. است از تئوری مجموعه های فازی در حل آن ها صورت پذیرفته

گذاری با در نظر گرفتن استانداردهای مرتبط با مدیریت ارزش  هیی سرماخاب پروژه هاتبهینه سازی فازی برای حل مسائل ان
 .کسب شده ارائه می گردد

 
 فازی، اعداد فازی با ارزش بازه ای، انتخاب پروژه هامدیریت ارزش کسب شده پروژه ها، برنامه ریزی ریاضی : کلیدی گانواژ
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Abstract  

One of the most difficult and also vital points in selecting projects is to consider constraints, 

goals and competetive conditions in project oriented organizations. According to the existence of 

common uncertainties in these kind of issues, there are not sufficient efforts for using fuzzy theory 

sets to solve them. In this paper, a new method in framework of new expandations for fuzzy 

optimizations concepts is presented to solve the issues related to choosing investment projects, 

considering the standards of earned value management.    
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 مقدمه  - 
انتخاب مجموعه ای از پروژه ها که به بهترین صورت . انتخاب سبد پروژه ها یکی از اساسی ترین تصمیمات در سازمان های پروژه محور است   

[.  ]ی باشد اهداف سرمایه گذار را برآورده کرده و ریسک پروژه ها را به کمترین حد مورد قبول برساند، جزء اهداف انتخاب سبد پروژه ها م
ژه می باشد که در صورت بروز خطا در روند یک تکنیک مدیریت پروژه برای اندازه گیری عملکرد و پیشرفت پرو مدیریت ارزش کسب شده نیز

ها در این گونه مسایل تصمیم گیری و در نظر نگرفتن شرایط دنیای واقعی از سوی دیگر وجود عدم قطعیت[.  ]پروژه، مدیران را مطلع می سازد 
نیز با در [ 4]نایینی و همکاران [. 3]ده استتوسط مدل سازی بر مبنای نظریه احتماالت استفاده از منطق فازی را در این دسته مسایل برجسته کر

نظر گرفتن شرایط فازی در محاسبه شاخص های ارزش کسب شده و پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه سعی در نزدیک کردن آن ها به واقعیت 
انعطاف پذیری بیشتری برای نمایش  ،قادیراین م. یکی از توسعه های نوین در منطق فازی استفاده از مقادیر فازی با ارزش بازه ای است. کردند

-و داده مقادیر مبهم و غیر دقیق در مقایسه با فازی کالسیک دارند و به تصمیم گیرنده دید بهتری در مساله در کنار بهره برداری بیشتر از نظرات
. قدی پروژه ها روشی برای انتخاب پروژه ها ارایه کردبا استفاده از اعداد فازی مثلثی برای توصیف جریان ن[ 5]چیو . ارایه می کنندهای موجود را 

کارلسون و فولر . برای انتخاب سبد پروژه ها با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه فازی مدلی براساس نیمه واریانس و امید ریاضی ارایه کرد[ 6]هوآنگ 
در این مقاله نیز با استفاده از توسعه های نوین . ش بازه ای ارایه کردندرتبه بندی برای انتخاب از بین پروژه ها با مقادیر فازی با ارز یک روش[ 7]

در تئوری مجموعه های فازی با در نظر گرفتن استانداردهای مدیریت ارزش کسب شده، رویکردی جدید برای انتخاب پروژه ها در شرایط عدم 
فازی، اعداد فازی با ارزش بازه ای و مقادیر میانگین مورد انتظار آن ها در این رویکرد برای محاسبات مربوط به درآمدهای . قطعیت ارایه می شود

 .یابدبهبود می
 
 انتخاب پروژه ها یفاز کردیارزش کسب شده با رو یشاخص ها -2

مدیریت ارزش کسب شده دارای شاخص هایی با هدف کنترل عملکرد و پیشرفت پروژه و همچنین پیش بینی زمان و هزینه نهایی پروژه 
 CPI (Costو SPI (Schedule Performance Index )از بین شاخص های مطرح شده برای ارزش کسب شده، دو شاخص . است

Performance Index )دی در این مقاله معرفی شده اندبرای توسعه مدل پیشنها.SPI   شاخصی برای اندازه گیری میزان تطابق پیشرفت واقعی
 :پروژه با برنامه از پیش تعیین شده است و به صورت زیر نمایش داده می شود
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( )          

 

شاخصی برای اندازه گیری تطابق بودجه پروژه با نیز  CPI. می باشند (AC) و ارزش برنامه ریزی شده ،(EV)به صورتی که ارزش کسب شده 
 :هزینه واقعی کار انجام شده است و به صورت زیر نمایش داده می شود

( )          

 

 

درآمد پروژه ها نیز با اعداد فازی مثلثی توامان با ارزش بازه ای به صورت . ، هزینه واقعی پروژه استAC (Actual Cost)به صورتی که  ارزش فعلی خالص هر . می باشد           و حد باال            د پایین نمایش داده می شود که ح                
ت را دارا می باشد؛ برابر اس Rدوره زمانی مساوی تقسیم می شود و هر دوره درآمد فازی با ارزش بازه ای  nکه به  T، عمر Xبا هزینه اولیه  iپروژه 

 :با

(3)                                                                      

                                                             
 :بنابراین امید ریاضی ارزش فعلی خالص هر پروژه به صورت زیر به دست می آید

(4)                                                  
    

                                         
    

                                          
    

    

 
که به  Iو  Qتن محدودیت میزان سرمایه که پروژه کاندید با در نظر داش mگذاری از بین در رویکرد پیشنهادی، برای انتخاب پروژه های سرمایه

 :شودترتیب حداقل و حداکثر سرمایه گذاری قابل قبول می باشد و هدف حداکثر کردن سود این رابطه ارایه می
(5)         

   
                                        

    

 

                                        
    

                                          
    

    

 

Subject to:          
 
   

 
(6) 

0 5        (7) 

0 5        (8)     0                          (9) 
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 نتایج محاسباتی -3

انتخاب پروژه های بهینه تحت شرایط عدم قطعیت برمبنای ارزش کسب شده مورد بررسی قرار می در یک مثال کاربردی، مدل پیشنهادی برای 
واحد در نظر  440و  0  با توجه به محدودیت میزان سرمایه که بین . مد نظر است  چهار پروژه کاندید با ویژگی های ذکر شده در جدول . گیرد

 .نشان داده شده است  نتایج نهایی محاسباتی در جدول . می گیرنداست؛ این پروژه ها مورد تحلیل قرار  گرفته شده
 

 دیکاند یپروژه ها یها یژگوی –  جدول                                     

   پروژه  2پروژه  3پروژه  4پروژه 
(3،4،30،5،6) (3،5،40،4،

6) 
(3،5،30،4،

6) 
(4،6،43،5،7

) 

  سال

(4،6،40،5،7) (4،6،40،5،
7) 

(4،6،40،5،
7) 

(4،6،43،5،7
) 

 2سال 

(5،7،40،6،8) (4،6،50،5،
7) 

(4،6،40،5،
7) 

(5،7،50،6،8
) 

سااال 
3 

(7،8،60،9، 0
) 

(6،8،60،7،
9) 

- (6،8،60،7،9
) 

 4سال 

(7،9،70،8، 
0) 

سااال  - - -
5 

ساارما 30  80 40  70 
 یه

 عمر 4 3 4 5
0.8 0.7 0.4 0.6 SPI 

0.7 0.9 0.5 0.8 CPI 
 

 

 انتخاب شده یینها یپروژه انتخاب بترکی – 2جدول                                            

 سبد پروژه انتخابی  پروژه  3پروژه  4پروژه 
 درآمد پروژه 48.9 3. 4 44.7

 
 

 نتیجه گیری -4
انتخاب مجموعه ای از آن ها نیاز به ارایه مدل های ریاضی و در شرایط واقعی، پروژه ها ماهیتی مبهم و غیر قطعی دارند و تصمیم گیری در مورد 

در این مقاله با توجه به نواقص موجود در روش های متداول بیان شده، سعی گردیده تا این . بیان این عدم قطعیت ها به زبان ریاضی خواهد داشت
پروژه ها، بر پایه مفاهیم بهینه سازی فازی جدید با ارزش بازه ای در  سازی در انتخاب سبد بنابراین توسعه رویکرد بهینه. محدودیت ها مرتفع گردد

حوزه استانداردهای مدیریت ارزش کسب شده و با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری، اعداد فازی با ارزش بازه ای ارایه گردید و نتایج 
 .  را برای حل این گونه مسائل نشان دادبر مبنای ارزش کسب شده محاسباتی، کاربردپذیری این رویکرد 
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