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 چکیده

پروژه می باشد. در مطالعات گذشته زمان متعهد شده برای انجام ت ها برای رسیدن به یفشردن زمان فعالیت های پروژه یکی از راه های کوتاه کردن زمان تکمیل فعال
وان یک تمیاز همین رو برای زمان بندی پروژه  ؛حداکثر کردن کیفیت فعالیت های مستقل در پروژه تمرکز شده بود باهزینه -روی کیفیت در مسائل موازنه زمانبر 

چرا که در این رویکرد، کیفیت فعالیت های مستقل به صورت  ؛به کار برد هزینه-با در نظر گرفتن هزینه بالقوه فقدان کیفیت در مسائل موازنه زمانروش کاربردی 
دان کیفیت فقا نیازمندی های مشخص شده از طرف پیمانکار تعریف می شود. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط با در نظر گرفتن هزینه بالقوه انطباق ب

ر عی در پروژه ها به دلیل منحصدر مسائل دنیای واقعی در نظر گرفتن زمان و هزینه قطمی شود. در نظر گرفته  ؛ه فشرده شده اندبرای فعالیت هایی که بیش از انداز
 پروژه کمک ریزانرنامهبکه این مدل به  می شودفازی در نظر گرفته اعداد از همین رو در این مقاله زمان و هزینه به صورت  ؛به فرد بودن آن ها کار مناسبی نیست

 خواهد کرد تا زمان بندی عملی برای پروژه مشخص کنند.

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 و شوندپروژه های موفق باید در مدت زمان معلوم و در بودجه مشخص به اتمام برسند. هر چند که گاهی اوقات این محدودیت ها رعایت نمی       
شده مربوط به پروژه و خروجی واقعی وجود دارد و یک تغییر غیرمنتظره و ناگهانی در تکنولوژی ساخت، یک واریانس قابل توجهی بین مفروضات ایجاد 

به عنوان  .حتمال شکست پروژه افزایش یابدتکنیکها، مواد یا منابع انسانی می تواند فشارهایی روی زمان بندی بودجه پروژه ایجاد کند که ممکن است ا
درصدی در مدت زمان پروژه رو  01تا  11با تأخیر  ،درصد پیمانکاران پروژه 67عودی نشان داده شده که در عربستان سمطالعات انجام گرفته مثال در 

باشد که به معنی یک راه حل برای کاهش دادن فشار زمان بندی، فشرده سازی زمان فعالیت های پروژه می .(2117 ،)آسف و الحج به رو می شوند
چه که قبلاً طراحی شده است از جمله مواد، کارگر و تجهیزات به منظور تسریع در کامل کردن پروژه می باشد)کسلر و تخصیص منابع بیشتر از آن 

نیاز به دوباره  نیز، هزینه، پروژه ها همیشه بدون دوباره کاری و اصلاح زمان بندی نمی شوند و گاهی اوقات-در مسائل موازنه زمان .(1111 ،چاکابارتی
ه ای پروژ ،مل مختلفی از جمله زمان، هزینه و کیفیت و ... بستگی دارد که یک پروژه موفقابه وجود می آید. موفقیت یک پروژه به عوکاری و اصلاح 

قابل قبول پیمانکار و مشتری  ،یت های واقعی حتی اگر کیفیت کل پروژهعدر موق. (1111 ،)اتکینسن است که همه محدودیت ها را در تعادل قرار دهد
رده اگر فعالیتی از پروژه فشدر واقع ممکن است دوباره کاری و اصلاح لازم شود و  ؛باشد اما اگر هر فعالیت پروژه نیازمندی های پیمانکار را برآورده نکند

و روندی که هزینه بالقوه فقدان کیفیت مرتبط با  . این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی مختلطبه وجود می آیدامکان دوباره کاری و اصلاح  ،شود
 معرفی می کند.  را دوباره کاری و اصلاح فعالیت هایی که بیش از اندازه فشرده شده اند
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ر د هزینه که کیفیت پروژه نیز-این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بخش دو خلاصه ای از مطالعات گذشته مربوط به مسائل موازنه زمان
هار چ. بخش خواهد بود بخش سه توصیف کردن مدل برنامه ریزی خطی مختلط و نحوه محاسبه هزینه های پروژه .نظر گرفته اند، آورده شده است
تایج بخش پنج ن در فقدان کیفیت روی مثال ارائه شده و و در نظر گرفتن روش تخمین هزینه بالقوهاز دنیای واقعی اعتبار سنجی مدل با یک مثال 

 آورده شده است. پیشنهادهای آیندهدر بخش پایانی نتیجه گیری و و اسبات مح
 مرور ادبیات -2

پروژه ها از جمله ساخت، مهندسی، تحقیق و توسعه استفاده می شود تا زمانبندی فعالیت های یک پروژه را انجام  انواعروش مسیر بحرانی برای        
به شدت افزایش  1191هزینه در سال -مسائل موازنه زماناهمیت به  بیشتر از شرایط احتمالی است. در شرایط قطعیمسیر بحرانی دهد و کاربرد روش 

کوتاه کردن مدت زمان کل پروژه به وسیله فشرده سازی زمان مورد نیاز فعالیت های مستقل برای  مطالعات نیز به سمتو تمرکز بیشتر پیدا کرد 
و هزینه و نیازمندی های پیمانکار برای مدیریت پروژه از اجزای اصلی و قابل توجه برای قضاوت درباره . زمان سوق پیدا کرد ،رسیدن به زمان تکمیل

از طرف دیگر علاوه بر زمان و هزینه، کیفیت اجرای پروژه ها نیز به عنوان یک مسئله مهم و کلیدی به  .(1111 ،)واتریدج موفقیت پروژه ها می باشد
وش کیفیت به دست آمده به مدیران پروژه کمک می کند تا واریانس کیفیت فعالیت های پروژه را به دست آورند و ر .(1111 ،)راوتس حساب می آید

 ،برای رسیدن کیفیت واقعی به کیفیت طراحی شده انجام گیرد)پاکوئین و همکاران ،به مدیران پروژه اجازه می دهد تا هر چه زودتر اقدامات اصلاحی
مدل های برنامه ریزی  .(2111 ،انتظارات پیمانکار پروژه را برآورده کند پروژه به نظر به موفقیت رسیده است)مارتین و تیتاگر خروجی پروژه   .(2111

که پنج محدودیت کران  (1117 ،)بابو وسورش در مطالعات گذشته ارائه شده است ،خطی که به طور همزمان زمان، هزینه و کیفیت را در نظر بگیرد
یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح و روند حل فرا ابتکاری میتوان به  ،پروژه در نظر گرفته اند( از جمله مطالعات در گذشتهپایین متفاوت برای کیفیت 

برای هر  1711تا  1769از  ،تکه سطح کیفی اشاره کرد( 2116و  2117 ،)طارقیان و طاهری موازنه زمان، هزینه و کیفیت را حل می کند مسئلهکه 
 ی ندارد. و در مسائل واقعی کاربرد چندانپیدا می کند نیز بیش از اندازه حالت تئوری کیفیت بدین گونه فعالیت سطح بندی شده است. در نظر گرفتن 

  مدل ریاضی ارائه شده - 3

تقل می باشد. اگر فعالیت ها بیش از اندازه فشرده شوند، دوباره کاری زمان و هزینه تکمیل پروژه تحت تاثیر فشرده سازی زمان فعالیت های مس      
یت قابل فیا اصلاح و حتی شکست پروژه را می تواند به همراه داشته باشد که باید بلافاصله بعد از تکمیل هر فعالیت کیفیت آن بررسی شود و اگر کی

 قبول نباشد باید اقدامات اصلاحی و دوباره کاری انجام گیرد.
 توصیف مسئله -3-1

 ؛(2117)سوئینک و همکاران  خطی هستند ،هزینه برای فعالیت های پروژه-در این مقاله از فعالیت های مستقل تحت مفروضاتی که موازنه زمان       
هزینه در مدیریت پروژه، با مضمون این که زمان فعالیت ها به وسیله هزینه مستقیم اضافی، کاهش پیدا کند، -مسئله موازنه زمان شده است.استفاده 

 ،رویکردهای قبلی برای حل مسئله مدت زمان پروژه، شامل فرمول بندی به صورت برنامه ریزی خطی مختلط )ویست .(2119 ،ایجاد شد)اشمیندت
برنامه ریزی خطی مختلط با در نظر مدل ( بوده است. در این مقاله یک 2117 ،)براکر و ناست یزی خطی با متغیرهای عدد صحیح( و برنامه ر1170

اح هزینه های مستقیم دوباره کاری و اصلهمان  ،این هزینه های بالقوه فقدان کیفیت که.شده است گرفتن هزینه بالقوه فقدان کیفیت در نظر گرفته
و  تاسفشرده سازی بیش از اندازه مدت زمان انجام فعالیت ها فعالیت ها،  باشد که علت دوباره کاری و اصلاحیت های غیر منطبق میمربوط به فعال

 پروژه در زمان مناسب از پیش تادر صورت لزوم( )  هر پروژه شامل فعالیت های مستقل هستند و زمان تکمیل هر فعالیت باید به گونه ای فشرده شود
 تعیین شده به پایان برسد.

 مفروضات مسئله -3-2
ناسایی شها نیازمند دوباره کاری و اصلاح هستند و نیازمندی های پیمانکار فوراً بعد از تکمیل فعالیت  ،فعالیت هایی که عدم انطباق دارند (1

 می شوند.
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 شود. آغازش نیازی اش کامل شود، هر فعالیت می تواند فوراً بعد از این که فعالیت های پی (2

 مدل ریاضی -4
: jزمان فشرده شده برای تکمیل فعالیت  𝑌𝑗 : متغیر های تصمیم گیری: 𝑍𝑗 اگر فعالیتj   1، در غیر این صورت 1انتخاب شود به عنوان فعالیتی که ریسک عدم انطباق دارد 

: jزمان شروع فعالیت  :j 𝑋𝑗حداکثر زمان فشرده سازی فعالیت  :𝑅𝑗 انجام شود ′𝑡𝑗در زمان   jهزینه فشرده سازی وقتی که فعالیت  :′𝑐𝑗 انجام شود  𝑡𝑗در زمان  jهزینه نرمال وقتی که فعالیت  :𝑐𝑗 با تخصیص منابع بیشتر jزمان فشرده سازی تکمیل فعالیت :′𝑡𝑗 در شرایط نرمال jزمان نرمال تکمیل فعالیت  :j 𝑡𝑗 فعالیت شرده سازیفهزینه مستقیم هر واحد  :𝑚𝑗 پارامتر ها: 𝑋𝑖  زمان شروع فعالیت پیش نیازi 𝑋𝑛:  زمان شروع فعالیتn 

𝑡𝑛:  زمان نرمال تکمیل فعالیتn 

K فعالیت پیش نیاز : زمان نرمال تکمیلi 𝑌𝑛:  زمان فشرده شده فعالیتn 𝑌𝑖:  زمان فشرده شده پیش نیاز فعالیتi 

:𝐷 زمان متعهد شده برای تکمیل پروژه 𝑁: تعداد فعالیت ها در پروژه 𝑞𝑗 هزینه بالقوه فقدان کیفیت برای فعالیت:j 

:𝛼نرخ ریسک عدم انطباق فعالیت ها که توسط مدیر پروژه تعیین می شود. 

 :kیک عدد قراردادی خیلی بزرگ مثبت
 𝑚𝑖𝑛               ∑𝑚𝑗𝑛

𝑗=1 𝑌𝑗+∑𝑞𝑗𝑛
𝑗=1 𝑍𝑗                    

 

 
(1) 

𝑌𝑗 ≤ 𝑅𝑗 (2)  𝑋𝑗 ≥ 𝑋𝑖 + (𝐾 − 𝑌𝑗) (0)  𝑋𝑛 + 𝑡𝑛 −  𝑌𝑛 ≤ 𝐷 (1)  ∑ 𝑍𝑗  ≤ 𝑁 ∗  𝛼 
(9)  

k𝑌𝑗≥𝑍𝑗 (7)  𝑍𝑗 ∊ {1,0} (6)  𝑌𝑗 ≥ 0 (1)  

𝑚𝑗 = 𝑐𝑗′ − 𝑐𝑗𝑡𝑗 − 𝑡𝑗′  (1)  

 2ماره شرابطه وه فقدان کیفیت می باشد. قفرمول اول نشاندهنده تابع هدف مسئله می باشد که حداقل کردن هزینه فشرده سازی و هزینه بال       
نشان می دهد که زمان  0شماره  رابطهنشان دهنده این است که زمان برای هر فعالیت نمی تواند از یک مقدار حداکثری، بیشتر کاهش پیدا کند. 
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شده  مدت زمان متعهدالزام این که پروژه در  1شماره  رابطهشروع هر فعالیت باید بزرگتر یا مساوی زمان پایان فعالیت های پیش نیازی اش باشد. 
 رابطهحالتی است که مدیر پروژه تعداد فعالیت هایی که ریسک عدم انطباق دارند را محدود می کند و  9شماره  رابطهمشخص به پایان می رسد. 

 که فعالیت هایی ممکن است با عدم انطباق رو به رو شوند که فشرده می شوند. ،الزام قرار دادن این نکته است 7شماره 

( و ارزش مورد انتظار برای اعداد 2111برای تبدیل اعداد فازی به مقدار قطعی از روش ارزش مورد انتظار استفاده شده است )یو و زو در این مقاله 
 فازی مثلثی به صورت زیر ارائه شده است:

𝐸𝑀𝑒={  
  𝜆2𝑟1+ 𝑟22 + 1−𝜆2 𝑟3   ,        𝑖𝑓    𝑟3 ≤0 𝜆2(𝑟1+𝑟2)+𝜆𝑟32−(1−𝜆)𝑟222(𝑟3−𝑟2)       𝑖𝑓 𝑟2≤0≤𝑟3 𝜆2(𝑟3+𝑟2)+(1−𝜆)𝑟22−𝜆𝑟122(𝑟2−𝑟1)     𝑖𝑓  𝑟1≤0≤𝑟2 (1−𝜆)𝑟1+ 𝑟2+𝜆 𝑟3  2      𝑖𝑓 0≤𝑟1 

 

که توسط تصمیم گیرنده مشخص می شود. در این مقاله به دلیل این که هیچ یک از اعداد فازی می باشد  بدبینانه –یک مفهوم خوشبینانه  λو در آن 
 زی به مقدار قطعی استفاده می شود.از عبارت چهارم برای تبدیل اعداد فا ،)چرا که از جنس زمان وهزینه میباشند(نیستند مثلثی منفی

 مدل کاربرد -4-1
 تمسبرای اعتبار سنجی مدل ارائه شده یک پروژه از دنیای واقعی انتخاب شده است و یکی از اهداف این پروژه افزایش تولید با نصب ربات در سی      

 پالت کارخانه می باشد. چیدمان کارخانه به صورت شکل زیر می باشد:
 

 

 نحوه چیدمان کارخانه-1اردنمو
 

  
روز و مطابق با کیفیت و بودجه مورد نظر، به پایان برسد و مدیر پروژه می خواهد از روش 11مدیر پروژه سعی دارد که پروژه در مدت زمان     

( برای کوتاه کردن مدت زمان انجام فعالیت ها استفاده کند. هزینه مربوط به هر فعالیت، شامل هزینه کارگر، مواد و  CRASH فشرده سازی)
مطابق با بودجه و زمان پایان مشخص می باشد. برای زمان  ،تجهیزات می باشد و مدیر پروژه نیازمند یک زمانبندی عملی و موثر برای فعالیت ها

 :فعالیت مستقل می باشد که نام های آن ها به صورت زیر هستند 11گره ای از فعالیت ها آورده شده است که شامل بندی مناسب یک شبکه 
A تقسیم بندی سطوح)Bسیم کشی الکتریکی نقاله)Cسیم کشی الکتریکی ماشین بسته بندی)Dربات (سیم کشی الکتریکیE نصب پنل)

(سوار کردن قسمت های مختلف H(نصب پنل الکتریکی برای رباتGشین بسته بندی(نصب پنل الکتریکی برای ماFالکتریکی برای نقاله
(تست کردن O(تنظیم برنامه رباتN(نصب رباتM(نصب پالتL(نصب نقالهKتنظیم چارچوب ربات(J(تنظیم چارچوب ماشین بسته بندیIنقاله
 (بازرسی فرآیند.R(بازرسی مهندسیQ(تنظیم مجموعه نصب شدهPربات
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ین کوتاه برای تعییک تکنیک مفید  CPMنباید آغاز شوند.  Dو  Cو  Bتکمیل نشود، فعالیت های  Aهمانطور که مشخص است تا زمانی که فعالیت 
  :سه مسیر متفاوت برای پروژه وجود دارد ،در شبکه نیز مشخص است می باشد. همان طور که ترین زمان تکمیل پروژه 

1) A–B–E–H–K–P–Q–R , 2) A–C–F–I–L–P–Q–R , 3) A–D–G–J–M–N–O–P–Q–R 

 𝑅𝑗 هزینه برای فعالیت ها-های مربوط به موازنه زمان داده-1جدول 
 )روز(

𝑐𝑗′ 011$ 𝑡𝑗′ 
 )روز(

𝑐𝑗 
111$ 

𝑡𝑗 
 )روز(

 فعالیت پیش نیازی

 A _ (2و0و1) (19و16و21) (1و2و0) (11و21و20) (1و1و2)

 A B (2و0و1) (09و12و17) (1و179و2) (11و19و11) (1و179و2)

 A C (0و1و9) (77و71و60) (1و2و0) (88و19و19) (1و2و0)

 A D (0و1و9) (71و76و61) (1و2و0) (11و11و11) (1و2و0)

 B E (2و0و1) (101و101و111) (1و179و2) (09و01و12) (1و179و2)

 C F (1و2و0) (019و029و011) (1و179و2) (179و161و167) (1و179و1)

 D G (2و0و1) (112و111و111) (1و179و2) (111و102و101) (1و179و2)

 E H (1و179و2) (29و21و02) (1و1و2) (211و211و221) (1و179و1)

 F I (1و2و0) (11و17و21) (1و1و2) (21و20و29) (1و1و2)

 G J (1و179و2) (69و61و17) (1و1و2) (11و10و19) (1و179و1)

 H K (9و7و6) (121و129و126) (2و0و1) (171و179و169) (2و0و1)

 I L (1و2و0) (71و72و71) (1و179و2) (71و60و61) (1و179و1)

 J M (0و1و9) (711و726و712) (1و2و0) (711و771و719) (1و2و0)

 M N (2و0و1) (91و90و99) (1و1و2) (77و61و11) (1و2و0)

 N O (1و2و0) (10و19و16) (1و179و2) (19و21و22) (1و179و1)

 K,L,O P (1و2و0) (00و09و01) (1و1و2) (11و11و11) (1و1و2)

 P Q (1و2و0) (99و71و79) (1و179و2) (61و69و11) (1و179و1)

 Q R (1و179و2) (01و11و10) (1و1و2) (19و11و91) (1و179و1)

 محاسبات طول مسیر -2جدول

یل تکمپس از قطعی کردن پارامتر زمان تعیین شده است و مسیر بحرانی که طولانی ترین زمان و  jtطول مسیرها بر اساس زمان های نرمال  2در جدول 
 را داشته باشد، همان مسیر سوم است. فعالیت های مسیر بحرانی دارای شناوری و انعطاف پذیری صفر هستند و برای کاهش مدت زمان پروژه 

 طول مسیر)روز( زمان تخمین زده شده برای هر گره مسیر
1 0+0+0+179+7+2+2+179 22 
2 0+1+2+2+2+2+2+179 1179 
0 0+1+0+179+1+0+2+2+2+179 27 
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 باید زمان تکمیل یک یا چند فعالیت مسیر بحرانی کاهش یابد.

 تخمین هزینه بالقوه فقدان کیفیت -4-2
(شناسایی ریسک های عدم انطباق و کد کردن آن ها برای 1شود: ن کیفیت در سه گام تقسیم بندی میفرآیند سیستماتیک تخمین هزینه بالقوه فقدا

 (تخمین هزینه بالقوه فقدان کیفیت با نرخ ریسک عدم انطباق فعالیت ها0؛ (آنالیزهای ریسک عدم انطباق برای فعالیت های پروژه2؛فعالیت های پروژه
 ردن آن ها برای فعالیت های پروژهشناسایی ریسک های عدم انطباق و کد ک .4-2-1

که اگر اتفاق بیفتد اثرات منفی بر روی پروژه و هزینه های آن می گذارد. در این مقاله برای هر فعالیت می باشد عدم قطعیتی  یک ریسک عدم انطباق
 نشان داده شده است: 0ها در جدول ها و توصیفو متخصصان در نظر گرفته ایم. کد ریسک عدم انطباق بر اساس نظرات ذی نفعان

 کدها و توصیف ریسک های عدم انطباق -3جدول 

 آنالیز ریسک عدم انطباق برای فعالیت های پروژه .4-2-2
ی ماحتمال و شدت اثر هر ریسک عدم انطباق شناسایی شده در گام یک، توسط مصاحبه با متخصصان تیم پروژه و یا متخصصان خارج از پروژه تعیین 

 برای آنالیز .(2111 ،تجربیات گذشته متخصصان و ماهران برای تعیین شدت اثر و احتمال بسیار مفید می باشد) اسکات یانگ و سمسونشود. چرا که 
حاصل ضرب احتمال در شدت اثر نشان  7تعیین می شود و در جدول  9و1ر ریسک های به صورت جداول ، احتمال و شدت اثریسک های عدم انطباق

این  و م انطباق امتیازی در نظر گرفته شده است که برای هر ریسک عد میباشد ین ماتریس نشان دهنده ترکیب احتمال و شدت اثرداده شده است و ا
 NRS=P*I :   امتیاز برابر است با

را در نظر ها  آنامتیاز میانگین  ،از همین رو برای هر ریسک عدم انطباق یک امتیاز تعیین می شود و اگر تعداد تعیین کنندگان بیش از یک نفر باشد
امتیاز ریسک ها به صورت نزولی  1ابتدایی امتیاز هر کدام از ریسک های عدم انطباق آورده شده است و در جدول  تبه بندیر6 می گیریم. در جدول

 می شود.مرتب 
        

 

 کد توصیف ریسک عدم انطباق کد توصیف ریسک عدم انطباق کد توصیف ریسک عدم انطباق
 M1 اشتباه برنامه ریزی G1 آسیب دیدن واحد کنترل داخل پنل A1 سختی پایین سطح سیمانی

سیم کشی معکوس بین کابل 
 تامین قوی های

B1 اشکال در سیستم قطع اتوماتیک H1  اشتباه در سیستم فرآیند داده
 ها 

N1 

از بین رفتن کابل ها هنگام 
 چرخش ماشین بسته بندی

C1  سطح ناصاف بین بازوی ماشین بسته
 بندی و جعبه ها

I1  تست اجرای مجموعه ای از داده
 ها برای دوره های زمانی 

O1 

ونی در سیم کشی اشتباه کابل 
 ربات

D1  جایگیری نادرست بازوی ربات برای
 گرفتن جعبه ها

J1 مشکل با حمل و نقل نقاله P1 

آسیب دیدن واحد کنترل 
 داخل پنل

E1 وقفه زمانی بین سنسور های نقاله K1  از دست رفتن ارتباط کابل ها Q1 

آسیب دیدن کنترل کننده 
 داخل پنل

F1  عملیات ناقص برای تنظیم فشار
 روغن 

L1 ارتباظ ضعیف وسایل امنیتی R1 
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 وزن و تعریف شدت اثر مربوط به هزینه فعالیت ها – 5دولج            وزن و تعریف احتمالات مربوط به ریسک های عدم انطباق -4جدول   

 تعریف شدت اثر
 

 

 

 

 

تعریف)بر پایه وقوع دوباره کاری و اصلاح بعد  احتمال
 تکمیل یک فعالیت(

 به ندرت 171 <افزایش در هزینه فعالیت 21% 171

 احتمال کم 170 درصد افزایش در هزینه فعالیت 11تا  21 170

 محتمل 179 درصد افزایش در هزینه فعالیت 71تا  11 179

 احتمال بالا 176 درصد افزایش در هزینه فعالیت 11تا  71 176

 تقریبا قطعی 171 >درصد افزایش در هزینه فعالیت 11 171

 ماتریس احتمال و شدت اثر -6جدول
 احتمال 171 170 179 176 171

 شدت اثر

1711 1716 1719 1710 1711 171 

1726 1721 1719 1711 1710 170 

1719 1709 1729 1719 1719 179 

1770 1711 1709 1721 1716 176 

1711 1770 1719 1726 1711 171 

 امتیاز هر کدام از کد های ریسک عدم انطباق -7جدول
 کد (NRSامتیاز) کد (NRSامتیاز) کد (NRSامتیاز)

1726 M1 1719 G1 1726 A1 

1726 N1 1719 H1 1729 B1 

1726 O1 1721 I1 1729 C1 

1709 P1 1729 J1 1709 D1 

1721 Q1 1721 K1 1719 E1 

1721 R1 1729 L1 1711 F1 

 ترتیب به صورت نزولی هر کدام از کدهای ریسک عدم انطباق -8جدول
 ترتیب کد (NRSامتیاز) ترتیب کد (NRSامتیاز)

1721 O1و Q1 1 1709 D1و P1 1 
1719 E1و G1و H1 9 1726 A1و M1و N1و O1 2 
1711 F1 7 1729 B1و C1و J1و L1 0 
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 تخمین هزینه بالقوه فقدان کیفیت با نرخ ریسک عدم انطباق فعالیت ها .4-2-3
 یتمشخص می شود و تعداد قابل قبول فعال ح تخمین زده می شود، توسط متخصصانقوه فقدان کیفیت که براساس هزینه دوباره کاری و اصلاهزینه بال

مدل محاسبه می شود. در این مقاله نرخ ریسک  9شماره ( در محدودیت αکه می توانند ریسک عدم انطباق داشته باشند براساس نرخ ریسک )هایی 
ی براقدان کیفیت برای نرخ های کاندید درصدی در نظر گرفته شده است و هزینه بالقوه ف 9درصد به صورت افزایش  29تا  9عدم انطباق فعالیت ها از 

 ریسک عدم انطباق فعالیت ها، تخمین زده شده است.
 هزینه بالقوه فقدان کیفیت هر نرخ ریسک عدم انطباق فعالیت ها -9جدول

29 21 19 11 9 α% 

9 1 0 2 1 𝑍𝑗                    
Aو Nو Mو DوP Nو Mو DوP Mو DوP DوP D ریسک عدم انطباق های فعالیت 

 ($111بالقوه فقدان کیفیت)هزینه  79 11 611 672 612

 نتایج محاسباتی -5
اجرا شده است و زمان  )گیگابایت RAM 1و  intel , CORE i7با مشخصات (روی یک کامپیوتر شخصی  GAMSمثال آورده شده توسط نرم افزار 

شناسایی  PوOوNوGوDوBوAمی باشد و از طرف دیگر فعالیت های تعهد انجام پروژه روز است که مطابق با  1679تکمیل تخمین زده شده برای پروژه 
 ( بر اساس استراتژی های مدیران پروژه مشخص می شود. αو فشرده شده اند و همان طور که گفته شد تخمین نرخ ریسک عدم انطباق فعالیت ها )

 نتیجه گیری -6
های عدم انطباق و هزینه بالقوه فقدان کیفیت برای فعالیت های پروژه ارائه در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط با در نظر گرفتن ریسک 

کمیل با بررسی فعالیت ها بعد از ت انتخاب می شوند و ،با استفاده از کاربرد محاسباتی این مدل فعالیت هایی که باید مدت زمان آن ها فشرده شوند .شد
ت اطلاعا .شودشده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و دوباره کاری ها بر روی فعالیت انجام میآن ها انطباق فعالیت ها با کیفیت مورد نظر مقایسه 

برای توسعه مقاله می توان  ارائه شده در این مقاله به مدیران پروژه اجازه می دهد تا در بودجه و زمان مشخص شده پروژه را زمان بندی و انجام دهند.
( در نظر گرفتن ریسک های عدم انطباق متفاوت برای فعالیت 2نظر گرفتن فازی های نوین برای پارامتر های عدم قطعیدر  (1اقدامات زیر را انجام داد:

 .دیگر رویکردهایبا  هزینه-(در نظر گرفتن کیفیت در مسئله موازنه زمان0ها و تخصیص هزینه های متفاوت به هر کدام از آن ریسک ها 
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