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 چکیده

 اعداد اسبراس محاسبات با مقاالت اکثر در لیکن دارد؛ وجود هزینه کنترل و ریزیبرنامه زمینه در گذشته دهه دو در متعددی مقاالت     
 و ریزیبرنامه فرآیند دایابت در است مسلم آنچه. است فازی منطق از استفاده با محدودتری تعداد با جدیدتر تحقیقات در و قطعی
 ادعدا از استفاده ژهپرو ماهیت به توجه با راینبناب هستند؛ اطمینان عدم دارای ارقام و اعداد همه و نداشته قطعیت ارقام، و اعداد بندیبودجه
 برای خاکستری هزینه و زمان از استفاده قالهم این در لذا. است ترمناسب هزینه کنترل و ریزیبرنامه فرآیند برای قطعیت عدم ماهیت دارای
 اکستریخ قطعیت عدم محاسبات با تبطمر تبعات بهتر ارزیابی جهت همچنین. دارد قرار کار دستور در نقدینگی جریان و بندیزمان کنترل

 در ایشبکه سازیمدل سعهتو. است گردیده حفظ محاسبه سطوح آخرین تا محاسبات در قطعیت عدم ترمطلوب نتیجه حصول منظوربه و
 پیشنهادی مدل هایگام حل پایان رد. است حاضر پژوهش بودن جدید جنبه قطعی، ساده مدل از ایبازه فرم به خاکستری هایزمان قالب
 .گیرد می ارقر تحلیل مورد و سازیپیاده
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 و بیان مسئله  . مقدمه1

 ساده نمایش جهت چارت گانت از استفاده و طراحی در گانت هنری آقای نوآوری با میالدی نوزدهم قرن اول دهه اوایل از     
 مرسوم افعالیته مسیر و روابط نمایش در کمان و گره از استفاده با فعالیتها ای شبکه نمایش و ها پروژه الیتهایفع زمانبندی

 انگرنمای ها گره این بین هاییکمان صورت به روابط و ها گره از ای شبکه صورت به فعالیتها نیز مقاله این در که است گردیده
 محاسبات در باال حد و پایین حد با خاکستری اعداد صورت به فعالیتها زمانبندی شد هندخوا داده نشان فعالیتها روابط و فعالیت

 مانز بعالوه فعالیت هر مهخات زمان دیرترین و شروع زمان دیرترین همچنین و خاتمه تاریخ زودترین و شروع تاریخ زودترین
 با ایشبکه سیستم از استفاده با نقدینگی جریان زیسامدل شامل اصلی مسئله. شد خواهند گرفته نظر در پروژه پایان و شروع

 به رسیدن پژوهش این اهداف از. (2004)کتاب مدیریت پروژه،   باشدمی خاکستری هزینه و زمان در قطعیت عدم کارگیریبه
 باال منظورهب اگر فرآیند سیستمی هایروش به بندیزمان بهتر منظوربه نقدینگی جریان سازیمدل و بندیزمان در مدون روشی
 موجود هایقطعیت عدم گرفتن نظر در با بندیزمان سازیمدل که ایگونهبه ؛(2006)اتکینز،  باشدمی اثربخشی و کارایی بردن

 أمانتو آن با مرتبط نقدینگی جریان سازیمدل ارائه با و هاپروژه بندیزمان بهتر کنترل موجب تخمینی هایقطعیت جایبه
 حالت دو هر که مثبت نقدی هایجریان چه و منفی نقدی هایجریان حالت در چه مالی منابع رفتن هدر از جلوگیری موجب
 .(2012)جبوری و همکاران،  گردید خواهد هستند؛ مخرب

 که وشیمیپتر و گاز نفت، هایپروژه ریزیبرنامه و مدیریت زمینه در محقق تجربه هاسال توجه با پژوهش این ضرورت و اهمیت
 مشکالت. دارند ایران عزیزمان کشور ملی هسران درآمد افزایش در سزایی به سهم و اندبوده کشور هایپروژه ترینبزرگ زجملها

 ققمح حاصله تأخیرات و هابرنامه این از متأثر زموردنیا نقدینگی جریان آن تبعبه و بندیزمان ریزی،برنامه مدیریت، در بسیاری
 . (1390)مجید سبزه پرور،  بردارد گام کوچک هرچند مهم این اصالح مسیر در تا است داشته آن بر را
 منطق با و قطعیت عدم یطشرا تحت هزینه و بازمان هافعالیت شبکه سازیمدل تولید موجب پژوهش این نظری جنبه از

 توانمی پژوهش این اوردهایدست از. بود خواهد ای پروژه تک حالت در هافعالیت شبکه سازیمدل توسعه همچنین و خاکستری
 هزینه از دهاستفا با نقدینگی جریان بهتر مدیریت ها،پروژه بندیزمان کنترل با کشور در ساخت هایپروژه بندیزمان بهبود به

 فرم به خاکستری هایزمان غالب در هافعالیت شبکه جدید مدل تولید ای،بازه فرم به خاکستری اعداد هایقطعیت عدم دارای
 ستفادهموردا که تحقیق پایه و اولیه هایهدف تحقق صورت در دینامیک ریزیبرنامه به دستیابی و راندمان افزایش ای،ازهب

 روژه،پ مدیریت تیم پروژه، کنترل هایتیم مشاور، هایشرکت پیمانکاران، کارفرمایان، بر مشتمل محور پروژه هایسازمان
 .(2015)سپاسگزار،  گیرد قرار تواندمی ساخت صنعت در گذارانرمایهس و تجهیزات کنندگانتأمین سازندگان،
 تکاملی سیر و سازیمدل هایروش لذا باشد،می موردنظر نقدینگی جریان بهتر مدیریت و بندیزمان کنترل اینکه به نظر

 و زمان سازیمدل اینکه به توجه با. اندگردیده مطالعه و بررسی پژوهش این در مورداستفاده مفاهیم ابتدایی تعاریف عنوانبه
 در. گردد مطالعه و موردبررسی بایستی طمرتب اولیه مفاهیم و سازیمدل مختلف رویکردهای لذا باشد،می مدنظر خاکستری هزینه

 و بندیزمان تأخیرات بر مؤثر عوامل بندی،زمان هایمحدودیت بندی،زمان کنترل بندی،زمان رویکردهای خصوص این
 ظرازن قطعیت عدم با مواجهه رویکردهای و ریسک منابع، تدارکات، زمان، هزینه، محدوده، شامل پروژه مدیریت مالحظات

همکاران،  (، )توپال و2007مکاران، ه)خسروشاهی و  گردند بندیطبقه نقدینگی هایجریان و خاکستری و فازی احتمالی، قطعی،
 و بندیزمان برای وردنیازم پایه اولیه مفاهیم به فصل این در. (2011و 2010(، )چنگ و همکاران، 2014(، )اودینیکا، 2008
 بهتر دیریتم و تأخیرات بروز از جلوگیری یراهکارها سپس. اندگردیده بندیاولویت اهمیت نسبت به و شدهارائه نقدینگی جریان
 پیشنهادی  خاکستری سازیمدل کردروی به وجهت با. (2014(، )هان، 2004)بارازا و همکاران،  است شدهپرداخته نقدینگی جریان

 جامسران و قرارگرفته بررسی مورد شدهارائه مدل بیان از پس و گرددمی ارائه پایه مدل ابتدا قسمت این در پژوهش، این در
 .گردندمی ارائه و شناسایی شدهمطرح پایه مسئله محاسبات خروجی
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 بر. است کرده پذیرامکان را فعالیت شبکه بندیزمان هایتکنیک توسعه طرح پروژه بندیزمان در داخلی دقت عدم و قطعیت عدم
 1 شکل در که همانگونه فازی هزینه یا و فازی مدت طول با هاییفعالیت شامل هایپروژه برای نقدی جریان محاسبه روش این، اساس
ند ) ماراواس و پانتواکیس، اقرارگرفته مدنظر بدبینانه و بینانهخوش صورتبه مقادیر حالت این در. نداقرارگرفته موردمحاسبه شده داده نشان
 .(2012و  2010

 شرکت تحقیقاتی طرح با ارتباط در واکر.آر.ام و کلی.ای.جی توسط بار اولین و است استوار فعالیت پایه بر که بحرانی مسیر روش
 و کاهش اینکه اول. است استوار مهم مطلب دو انضمام به پرت همان بحرانی مسیر روش. شد تهیه ساختمان ریزیبرنامه برای دپونت

 اجرای به ندرتبه چون اینکه دوم و پردازدمی هزینه مستقیم محاسبه به و ندانسته هابرنامه زمان تطویل و تقلیل در تنها را هزینه افزایش
 بودجه محاسبات صرف را خود تالش داشته کمتری بسیار مشکالت زمان برآورد لحاظ از ،(2006)آردیتی،  پردازدمی سابقهبی هایبرنامه

 طبیعی ایهزینه با فعالیت آن طی که طبیعی زمان: اول گردد،می منظور زمان دو فعالیت هر اجرای برای بحرانی مسیر درروش. کندمی
)عبدالرحمن و  رودمی بکار بیشتری هزینه صرف با طبیعتاً و ترکوتاه مدت با فعالیت انجام برای که فشرده زمان:  دوم و پذیردمی انجام

 .(2006همکاران، 

 

 
 فازی بدبینانه و بینانهخوش S منحنی 1شکل

 
 شناسی. روش3     
 رطش تقطعی عدم مدیریت که ستا تأییدشده باوجوداینکه که است واقعیت این بیانگر پانتوواکیس و ماراواس) هایبررسی     

 شود گلچین و آوریجمع عملی نتایج هاینک از قبل که کرد استدالل چنین توانمی باشد،می پروژه مؤثر مدیریت برای ضروری
 نظریه ساسا بر بحرانی مسیر روش از استفاده با هاپروژه بندیزمان گسترش به توجه با ویژه،به. شود ترکامل و ترتخصصی باید

. است شدهافزوده گذشته نسالیا طی در پروژه مدیر کار دستور به  فازی پروژه بندیزمان وانعن تحت که فازی مجموعه
. دارد هاکاریاضافه و تغییرات برای ییباال پتانسیل فازی پروژه بندیزمان روش کاربرد که اندداشته بیان هابررسی همچنین

 هایروش معیاره، چند تصمیم پشتیبانی هایسیستم شامل که هاییروش نظیر ترگسترده دامنه با هاییروش حال،درعین
 عدم با شبکه هایفعالیت ساسیتح تحلیل و منابع محدودیت قید با فازی بندیزمان روش چندگانه، اهداف با گیریتصمیم
 به ربوطم مسائل روی ایشدهثبت أثیرت تاکنون کدامهیچ فازی تکرار بندیزمان روش و هافعالیت زمانمدت در قطعیت

 صورتبه هافعالیت هایهزینه و زمان رفتنگ نظر در با تا دارد نظر در پژوهش این منظور بدین. اندنکرده ایجاد پروژه بندیزمان
 نقدینگی جریان و بندیزمان بهتر کنترل جهت در بندیزمان سازیمدل مرسوم هایرویه توسعه و تغییر ایجاد باهدف خاکستری

 .نماید اقدام هاپروژه



 بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداریکنفرانس 

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

Mba2017.com 

  مفروضات این پژوهش به صورت زیر بوده اند:مفروضات. 
 حاسباتم در تغییر ایجاد موجب ساخت هایپروژه هایفعالیت شبکه محاسبات در ایبازه خاکستری اعداد قطعیت عدم از استفاده -1

 .شد خواهد ها پروژه بندیزمان
 .گذاشت خواهد تأثیر گینقدین جریان بهبود در ساخت ایهپروژه زمان محاسبات در ایبازه خاکستری اعداد از استفاده -2
 .گذاشت خواهد تأثیر دینگینق جریان بهبود در ساخت هایپروژه هزینه محاسبات در ایبازه خاکستری اعداد از استفاده -3

 شروع هایمانز دیرترین و زودترین تعیین با ایبازه فرم به خاکستری صورتبه بحرانی مسیر محاسبات از محاسباتی هایگام
 این. نمود ارهاش رفت مسیر محاسبات و آغازین عالیتف زمان تعیین به باید گام این کار انجام رویه تشریح در اند؛شدهاستخراج هافعالیت
 اسباتحم بعدی گام. شد تکمیل ایبازه فرم به خاکستری اعداد با برگشت مسیر در خاتمه زمان زودترین و زمان دیرترین تعیین با مرحله
 در هافعالیت هاهزینه توزیع محاسبات سپس است، بوده ایبازه فرم با خاکستری هایزمان با هافعالیت زمانمدت آوردن دست به مربوط
 کل در یتنها در و زمانی دوره هر در هافعالیت کل هزینه نهایت در و غیرمستقیم و مستقیم هایهزینه برای هافعالیت انجام دوره طول
 جریان نیز خرآ گام در و گردید تعیین هافعالیت برای نقدینگی جریان مقدار بیشترین و مقدار کمترین نیز پنجم گام در گردید تعیین هپروژ

 هایگام هکلی که است ذکر به الزم ردید،گ محاسبه باشدمی قطعیت عدم دارای که ایبازه فرم با خاکستری اعداد از استفاده با نقدینگی
 روژهپ هر در فعالیت هر برای حاسباتم انجام بر عالوه پنجم و چهارم هایگام در پروژه چند فرض گرفتن نظر در با ایپروژه چند حالت

 از. ردیدندگ جمع یکدیگر با هاپروژه لک اطالعات ششم گام نهایت در و گردید لحاظ نیز هاپروژه در هافعالیت تجمیع به مربوط محاسبات
 محاسباتی روش این هایبرتری جمله زا محاسبات پایان تا ایبازه فرم به خاکستری قطعیت عدم حفظ محاسبات این فاکتورهای ترینمهم
 .باشدمی

 ترینطوالنی وردنآ دست به برای بحرانی مسیر به مربوط محاسبات گام این در .خاکستری بحرانی مسیر محاسبه: اول گام
 .پذیردمی صورت صفر شناوری با هافعالیت آوردن دست به عبارتی به یا و پروژه مسیر
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 زمان مدت بیشترین و رینکمت تعیین منظوربه گام این محاسبات .هافعالیت خاکستری زمانمدت محاسبه: دوم گام
 .پذیرد می صورت هافعالیت خاکستری
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 بوده هافعالیت هایهزینه توزیع محاسبات به مربوط سوم گام در .هافعالیت خاکستری  هزینه توزیع محاسبات: سوم گام
 حد و ام i فعالیت هزینه مقدار کمترین پایین حد شامل هایبازه با خاکستری صورتبه هافعالیت تکتک هایهزینه به مربوط محاسبات و

 رابطه تقسیم از ام i فعالیت شده توزیع هزینه مقدار Minimum صورت این در. شود تعریف ام i فعالیت هزینه مقدار بیشترین آن باالی
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 بر( 11) هزینه مقادیر رابطه تقسیم از ام i فعالیت شده توزیع هزینه مقدار Maximum و( 9) زمان مدت رابطه بر( 11) هزینه مقادیر
 .است آمده دست به( 10) زمان مدت رابطه

 
(11)  
(12) 

(13) 
 

 و مستقیم هایهزینه محاسبات انجام به گام این .دوره هر در هافعالیت خاکستری هزینه محاسبات: چهارم گام
 اول بخش: خاکستری مستقیم هایهزینه. است پرداخته زمانی دوره هر در خاکستری کل هزینه محاسبه درنهایت و خاکستری غیرمستقیم
 هایهزینه به مربوط محاسبات و بوده t زمانی دوره در هافعالیت خاکستری مستقیم هایهزینه محاسبات به مربوط چهارم گام محاسبات

 و Minimum صورت این در زمانی دوره آن در موجود هایفعالیت کلیه برای خاکستری صورتبه دوره هر در هافعالیت مستقیم
Maximum زمانی دوره در شده توزیع هزینه مقدار t هایرابطه تقسیم حاصل آخر فعالیت تا یکم فعالیت از هافعالیت مجموع حاصل از 

 .است آمدهدستبه( 10) و( 9) هایرابطه بر ترتیب به( 13) و( 12)
 

(14) 

(15) 

 

 دوره در هافعالیت خاکستری غیرمستقیم هایهزینه محاسبات به مربوط چهارم گام محاسبات دوم بخش .غیرمستقیم های هزینه
 آن در موجود هایفعالیت کلیه برای خاکستری صورتبه دوره هر در هافعالیت غیرمستقیم هایهزینه به مربوط محاسبات و بوده t زمانی
 فعالیت از هافعالیت مجموع حاصل از t زمانی دوره در شده توزیع هزینه مقدار Maximum و Minimum صورت این در زمانی دوره
 مقدار کمترین باالی حد و پایین حد 15/0 ضربدر( 13) و( 12) هایرابطه مقدار بیشترین و مقدار کمترین یمتقس حاصل آخر فعالیت تا یکم

 .است آمده دست به( 10) رابطه بر غیرمستقیم هایهزینه مقدار بیشترین باالی حد و پایین حد و( 9) رابطه بر غیرمستقیم هایهزینه
 

(16) 

(17) 
 

 دوره هر در کل هزینه مربوط مچهار گام محاسبات پایانی بخش - خاکستری غیرمستقیم و تقیممس هایهزینه جمع .کل هزینه
 با( 16) و( 14) هایرابطه ابتدا که است الزم حالت این در. گیردمی بر در را زمانی دوره آن در موجود هایفعالیت کلیه برای باشد،می زمانی

 است، آورده پدید را( 19) رابطه و شده جمع یکدیگر با نیز( 17) و( 15) هایرابطه سپس رندآو وجود به را( 18) رابطه و شوند جمع یکدیگر
 .گردد حاصل یزمان دوره هر در کل هزینه تا گردند جمع بایکدیگر( 19) و( 18) هایرابطه تا است الزم پایان در

 

(18)  

(19) 
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(20) 

 

 و کمترین محاسبات که پنجم گام برای .خاکستری قدینگین جریان مقدار بیشترین و کمترین محاسبات: پنجم گام
 هایدوره کل برای را( 19) و( 18) هایرابطه ترتیب به مقدار بیشترین و کمترین برای آورد، خواهد پدید را نقدینگی جریان مقدار بیشترین

 .اندگردیده جمع جداگانه صورتبه یکدیگر با پروژه انتهای صفرتا از زمانی
 

(21) 

(22) 

 ینگینقد جریان قطعیت عدم محاسبات ششم گام در .قطعیت عدم دارای کل نقدینگی جریان محاسبات: ششم گام
 .گردند کسر( 21) رابطه از( 22) رابطه تا است الزم کار این برای پذیرد،می صورت

 

(23) 
 

 
 . تحلیل داده ها و یافته ها4

 مدل عددی، مثال با ابتدا در. شودمی پرداخته چهارم قسمت در پیشنهادی مدل کارایی و صحت بررسی به قسمت این در
 .شودمی داده نشان آن صحت و شده مقایسه قطعی مدل با و شده گرفته کار به ایپروژه تک حالت در پیشنهادی

 ،بررسی مورد شرکت اصلی هدف .ورودی اطالعات جداول و محاسبات انجام نحوه و شناسایی روش مسئله، شرح
 فرم به خاکستری اعداد در دموجو قطعیت عدم گیری بکار با کنترل تحت و بهینه بندیزمان و نقدینگی جریان به دستیابی

 مورد مطالعه باشد،می متفاوت مختلف هایپروژه در اجرا و ساخت طراحی، شرایط کهازآنجایی. باشدمی هزینه و زمان در ایبازه
 ادهد نمایش 1 شماره جدول در ودیور اطالعات که مربوطه دسترسی هایجاده و هالپ جاده، احداث پروژه اطالعات روی از نظر
 و دینگینق جریان خصوص در مختلف هایمقاله مطالعه با ابتدا واقعیت، در خاکستری پیشنهادی مدل سازیپیاده برای. اندشده
 .اندردیدهگ مشخص و بندیطبقه آوری،جمع هاآن نتایج بر مؤثر های فاکتور بندی،زمان

 هافعالیت شبکه ورودی اطالعات 1جدول 
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 مبنای بر فوق حاسباتم کلیه است ذکر به الزم است، گردیده ارائه 2 شماره جدول در ششم گام محاسبات از حاصل خروجی

 به مربوط ارهاینمود بررسی. اندگردیده ائهار زیر در بدبینانه و بینانهخوش حالت در محاسبات و اندپذیرفته صورت محتمل حالت
 رد هم و پایین حد در هم اکستریخ اعداد محاسبات در پروژه مطلوبیت بیانگر شدهداده نشان 4 شماره شکل در که مالی دوره هر
 اعداد به نزدیک را ایبازه فرم ضعیتو بدترین و پایین حد در محاسبات این کهدرحالی است، بوده حالت ترینمحتمل باالیی حد

 .باشدمی قطعی
 

 خاکستری قطعیت عدم دارای کل نقدینگی جریان و مقدار بیشترین -کمترین محاسبه 2جدول 

 
 شماره شکل در که تجمعی نقدینگی جریان نمودار بررسی .خاکستری بازه ای ارائه شده با روش قطعیی روش مقایسه

 مترینک در را پروژه پایان در قطعی اعداد به یکنزد خاکستری اعداد( وضعیت بدترین) پایین حد مقدار است، گردیده ارائه 2
. دهدمی نشان مطلوب سود اب و مناسب وضعیت در را پروژه خاکستری اعداد باالیی حد که حالی در دهند،می نشان سود مقدار
 شده دهدا نشان 3 مارهش جدول در که قطعی اعداد با محتمل حالت در ای بازه خاکستری قطعیت عدم اطالعات مقایسه جدول
 بیشتر پذیریانعطاف با نقدینگی جریان و بندیزمان برنامه تهیه در پیشنهادی مدل رویکرد که باشد می واقعیت این بیانگر است

 و نکارانپیما با برخورد و تعامل نحوه در رو پیش هایگیریتصمیم منظوربه مدیریت به بهتری اطالعات قطعی حالت به نسبت
 در ،عمل در پیشنهادی مدل برتر یویژگ همچنین دهد،می ارائه سازمان و پروژه هایمحدودیت و ایطشر با متناسب سازندگان
 با ثرحداک و حداقل شامل ایبازه صورتبه خروجی و ورودی نقدی جریان به مربوط مالی منابع میزان اطالعات بودن دسترس

 آخر در و هاسازمان در مثبت و منفی نقدی هایجریان از یریجلوگ منظوربه رو پیش زمانی هایدوره با منطبق محدود بازه یک
 ترواقعی با هزینه و بازمان مرتبط قطعیت معد بیان منظوربه هزینه و زمان در ایبازه فرم به خاکستری اعداد کاربردی برتری نیز

 اثربخشی بردن باال بندی،زمان تربه کنترل بنابراین و غیرواقعی برنامه ایجاد از جلوگیری موجب بندیزمان برنامه نمودن
 .است گردیده نقدینگی جریان کاراتر مدیریت و ساخت هایپروژه بندیزمان

 

 
 محتمل حالت در باال و پایین حد ایدوره و تجمعی نقدینگی جریان .2شکل
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 قطعی اعداد با ملمحت حالت در ایبازه فرم به خاکستری اعداد قطعیت عدم اطالعات محاسباتی خروجی مقایسه 3ل جدو

 
 
 پیشنهادها گیری و. نتیجه5

 را نههزی و زمان منظر از کنترل تحت ایبازه قطعی، اعداد نمایش جایبه محاسبات مقدار بیشترین و کمترین بازه باوجود     
 در و تربهینه و ترمناسب زینهه و زمان با هاپروژه یا و پروژه اتمام موجب شده محاسبه بازه در حرکت که است نموده ترسیم

 به سبتن آن رجحان و برتری و پیشنهادی مدل اثربخشی و کارایی رفتن باالتر بیانگر محاسبات نتایج. گردید خواهد تر دسترس
 قطعیت عدم حالت در هافعالیت شبکه سازیدلم تولید. باشدمی هاپروژه هایهزینه مدیریت و بندیزمان در سنتی و قطعی مدل

 کستریخا قطعیت عدم دارای هایهزینه و هازمان کارگیریبه با محور پروژه هایسازمان در پروژه تک صورت به خاکستری
 کمبود) فیمن و( انباشته) مثبت نقدینگی جریان از جلوگیری و سازمان نقدینگی جریان و بندیزمان بهتر مدیریت موجب تواندمی

 روشی به دستیابی علیرغم ینههز توزیع به مربوط محاسبات در آتی مطالعات در که شود می پیشنهاد. گردید خواهد( مالی منابع
 چراکه نباشد؛ بهینه روشی مستقیم و خطی توزیع که رسدمی نظر به غیرمستقیم و مستقیم هایهزینه توزیع برای جدید
 بروز هاپروژه در مشخص هایانزم در آن نظایر و برق آب، زمین، استحصال اجاره، زمین، هزینه مثل غیرمستقیم هایهزینه

 این به مایلستون صورتبه تواند می تجهیزات أمینت و تدارک خرید، در مثال عنوانبه هافعالیت مستقیم هزینه در یا و نمایندمی
 عیتوز فعالیت اجرای طول در خطی صورتبه و اندگردیده تعیین تجهیزات خرید قرارداد در شده مشخص هایزمان در که معنی

 در باتمحاس انجام. نماید شایانی کمک هینهب مدل به دستیابی به تواندمی سازیمدل در مطلب این به توجه لذا اند،نگردیده
 .باشد می مقاله این پیشنهادات دیگر از طرح یا و ای پروژه چند های حالت
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