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 چكیده
، هار پروژهشوند که مدیران پروژه برای کسب موفقیت دهای اصلی پروژه محسوب می، هزینه و کیفیت از معیارزمان

. یکی از باشند، با صرف کمترین هزینه و با باالترین کیفیت میها در کمترین زمان ممکنهمواره به دنبال اتمام پروژه

ترین از رایج .باشد، انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهداف مذکور میهای اصلی در این موردچالش

ترین حالت اجرای توان بهینه، می. در واقع با استفاده از این تکنیکه از تکنیک موازنه است، استفادها در این موردرویکرد

در  .، بدست آوردی مصرفی و بیشترین کیفیت را به دنبال دارد، کمترین هزینههای پروژه را که کمترین زمان اجرافعالیت

گیری هرچه . سپس جهت نتیجهمینه موازنه بررسی گرددی مطالعات صورت گرفته در زاین مقاله سعی گردیده است کلیه

 گردد.پیشنهاد میجهت مطالعات آتی  ایایدهدرنهایت نیز ای ارائه گردیده است و رت مقایسه، نمودارهایی بصوبهتر

 

 سازیمدل، ، کیفیت، هزینه، زمانموازنه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 پروژه مدیریت دانش یتوسعه راستای در را های مستمریتالش 1191از سال  (1IPM)آمریکا  پروژه مدیریت انجمناین 

 استاندارد یک عنوان به پروژه مدیریت دانش یراهنمای پیکره کتاب انتشار به توانمی هاتالش این یجمله از .داده است انجام

 .]1[ نمود ایاالت متحده اشاره ملی

 مدیریت یزمینه در موجود معتبرترین مراجع از یکی (2PMBOK)پروژه  مدیریت دانش یپیکره راهنمای کتاب امروزه

 شدیدا   را این استاندارد دانشی، گانههای دهحوزه در موضوعات مناسب بندیدسته و رویکرد فرآیندگرا .گرددمی محسوب پروژه

در  پروژه مدیریت یزمینه در آموزشی هایدوره و هاپژوهش از امروزه بسیاری شده موجب و قرار داده فن اهالی توجه مورد

 .]2و1[گردند اجرا و طراحی استاندارد این چارچوب

 

 پروژه -2
شود. طبیعت موقتی پروژه نشان ، تالشی موقتی است که به منظور ایجاد محصول یا خدمتی یکتا تعهد میپروژهبرای 

باشند که ها در اصل از آنجا متفاوت میعملیات و پروژهباشند. ها دارای زمان شروع و پایان قطعی میدهد که پروژهمی

باشد، بلکه این به ها کوتاه نمیالزاما زمان پروژه .ها موقتی و یکتا هستندها، پیوسته و تکراری بوده در حالی که پروژهعملیات
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های ریزیممکن است نیازمند برنامه تواند برای اعضای آن جدید باشد که اینهای پروژه میتعامالت پروژه وابسته است. فعالیت

 .]2[باشدهای عمومی ریزیای عالوه بر برنامهویژه

 

 مدیریت پروژه -3
ها جهت رسیدن به اهداف مورد نظر بوده و از طریق ها، ابزار و تکنیکمدیریت پروژه، استفاده از دانش، مهارتبرای 

بندی های دانش مدیریت پروژه به ده گروه طبقه، حوزهPMBOKندارد  طبق استا .گیردهای مناسب صورت میریزیبرنامه

 ]2[ باشد:شوند که به شرح ذیل میمی

 مدیریت یکپارچگی پروژه .1

 مدیریت محدوده پروژه .2

 مدیریت زمان پروژه .3

 مدیریت هزینه پروژه .4

 مدیریت کیفیت پروژه .5

 مدیریت منابع انسانی پروژه .9

 مدیریت ارتباطات پروژه .7

 پروژه مدیریت ریسک .8

 مدیریت تدارکات پروژه .1

 مدیریت ذینفعان پروژه .11

 

 مدیریت زمان پروژه 3-1

های مورد نیاز جهت گانه دانش مدیریت پروژه، مدیریت زمان است. این حوزه دربرگیرنده فرآیندهای دهیکی از حوزه

 باشد.اطمینان از انجام به موقع پروژه می

 

 پروژه هزینه مدیریت 3-2

 حصول اطمینان برای نیاز مورد باشد که دربرگیرنده فرآیندهایگانه دانش مدیریت پروژه میهای دهحوزه این حوزه نیز از

 تکمیل نیاز برای مورد منابع یهزینه به اول یدرجه در پروژه یهزینه مدیریت .باشدمی مصوب یبودجه با پروژه تکمیل از

ی هزینه بر را پروژه تصمیمات اثر بایستمی همچنین پروژه یت هزینهمدیری که هرچند .باشدمی مربوط پروژه هایفعالیت

 دهد. قرار مالحظه مورد پروژه محصول از استفاده

 

 پروژه کیفیت مدیریت 3-3

 برای موردنیاز فرآیندهای یباشد که دربرگیرندهگانه دانش مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت پروژه میهای دهاز دیگر حوزه

 .شده است تعهد هاآن خاطر به پروژه که است نیازهایی شدن برآورده از حصول اطمینان

 

 موازنه )تبادل( -4
ها به طور مناسب یعنی ی فعالیتباشد که جهت اتمام آن، باید کلیههای مختلف میای از فعالیتهر پروژه شامل مجموعه

ای رسیدن به این اهداف، باید بهترین راه جهت انجام با حداقل هزینه و زمان و با باالترین کیفیت ممکنه اجرا شوند. بر

 .باشدها را شناسایی نمود. در واقع مسئله موازنه )تبادل(، به دنبال پیدا کردن این راه مناسب، میفعالیت
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های هایی است که در مسیر یا مسیرهای فعالیت، حاصل مجموع زماناز آن جایی که تاریخ تکمیل پروژه در هر مرحله

های ای از فعالیتیابی به زمان تکمیل زودتر پروژه، انتخاب مجموعهاند، هدف موازنه هزینه و زمان برای دستبحرانی واقع شده

ها، بهتر ها، کمینه شود. البته با توجه به شرایط کنونی پروژهسازی است، به طوری که هزینه انجام کل فعالیتپروژه برای فشرده

 .]3[ای شودنه هزینه و زمان، به عامل کیفیت نیز نگاه ویژهاست در حل مسائل مواز

 

 بندی مطالعات انجام شدهدسته -5
 :مل تفاوت میان مطالعات صورت گرفته دانسترا به عنوان عا (1-5توان موارد جدول )ه به مقاالت بررسی شده، میبا توج

 

 ( عامل تفاوت مطالعات صورت گرفته1-5جدول )

 تنوع تفاو عامل

 هافعالیت
 یک مد اجرایی

 چند مد اجرایی

 منابع
 بدون محدودیت منابع

 ترکیب هر دو حالت( –تجدید ناپذیر  –دارای محدودیت منابع )تجدیدپذیر 

 سازیمدل

 پیوسته –گسسته 

 هدفهچند –هدفه یک

 ایستا –پویا 

 ، تحلیل حساسیت(، واکنشی، استوار، فازی)احتمالی غیر قطعی –قطعی 

 روش حل
 دقیق

 فراابتکاری( –غیر دقیق )ابتکاری 

 

 مطالعات انجام شده -6
ادعا اگرچه هرگز . ( بصورت زیر آورده شده است1-9ی مطالعات بررسی شده در این مقاله در جدول )در این قسمت کلیه

شند، اما سعی شده است که مقاالت بای تمام مقاالت موجود در زمینه موازنه مینخواهد شد که مقاالت بررسی شده، دربردارنده

 انتخاب شده شامل انواع حاالت ممکنه در زمینه موازنه باشند.
 

 

 ( مطالعات انجام شده در زمینه موازنه1-6جدول )

شماره 

 مرجع

سال 

 انتشار
 روش حل سازیمدل محدودیت منابع هافعالیت نوع موازنه

 زمان -هزینه  1991 4
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -
 ریزی پویابرنامه -دقیق 

 زمان -هزینه  1991 5
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

یک منبع 

 تجدیدناپذیر

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -
 ریزی پویابرنامه -دقیق 

 زمان -هزینه  1117 9
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 یقطع -
ابتکاری  -دقیق غیر

Algorithm LTCT 
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 ( مطالعات انجام شده در زمینه موازنه1-6جدول )ادامه 

شماره 

 مرجع

سال 

 انتشار
 روش حل سازیمدل محدودیت منابع هافعالیت نوع موازنه

7 1111 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -
 Lindoافزار نرم -دقیق 

 زمان -هزینه  2115 8
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

یک منبع 

 تجدیدناپذیر

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

الگوریتم شاخه  -دقیق 

 وکران

 زمان -هزینه  2115 1
یک مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

یک منبع 

 تجدیدناپذیر

 -هدفه چند -گسسته 

 -غیرقطعی  -ایستا 

 لیاحتما

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

11 2119 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

یک منبع 

 تجدیدناپذیر

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -
 Lingoافزار نرم -دقیق 

 زمان -هزینه  2117 11
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 احتمالی -عی غیرقط -

 -فراابتکاری  -غیردقیق 

 STEMروش 

12 2117 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیردقیق 

جوی وروش جست

 پراکنده الکترومغناطیس

 زمان -هزینه  2117 13
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  - هدفهچند -گسسته 

 قطعی -
 ریزی پویابرنامه -دقیق 

 زمان -هزینه  2117 14
یک مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

چند منبع 

 تجدیدپذیر

 -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -ایستا 

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2118 15
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

یک منبع 

 تجدیدناپذیر

پویا  -هدفه چند -ه گسست

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 روش بهینه پارتو

 زمان -هزینه  2111 19
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 احتمالی -غیرقطعی  -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2111 17
چند مد 

 اجرایی
 دارای محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 احتمالی -غیرقطعی  -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2111 18
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 احتمالی -غیرقطعی  -

 -روش مبتنی بر تجزیه 

 ریزی تصادفیبرنامه

 زمان -هزینه  2111 11
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -سسته گ

 قطعی -

 -ابتکاری  -غیردقیق 

 Bendersروش تجزیه 

 زمان -هزینه  2111 21
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 استوار -غیرقطعی  -
روش حل  -دقیق 

CPLEX 

 زمان -هزینه  2111 21
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیردقیق 

ی روش اصالح شده

 سازی شدهشبیه
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 ( مطالعات انجام شده در زمینه موازنه1-6جدول )ادامه 

شماره 

 مرجع

سال 

 انتشار
 روش حل سازیمدل محدودیت منابع هافعالیت نوع موازنه

 زمان -هزینه  2111 22
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

 منبع چند

 تجدیدپذیر و

 یدناپذیرتجد

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

23 2111 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

وجوی الگوریتم جست

 مستقیم

24 2111 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 ییاجرا
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 احتمالی -غیرقطعی  -
 Lingoافزار نرم -دقیق 

 زمان -هزینه  2111 25
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 فازی -غیرقطعی  -
 Lingoافزار نرم -دقیق 

 زمان -هزینه  2111 29
مد  یک

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

 منبع چند

 جدیدپذیرت

 -هدفه یک -گسسته 

 قطعی - ایستا
روش حل  -دقیق 

CPLEX 

 زمان -هزینه  2111 27
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 احتمالی -غیرقطعی  -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 روش جامعه مورچگان

 زمان -هزینه  2111 28
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

 منبع چند

 جدیدپذیرت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2112 21
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2112 31
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

ریزی غیر برنامه -دقیق 

خطی عدد صحیح 

 مختلط

31 2113 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

مد  یک

 اجرایی
 بدون محدودیت

 -هدفه چند -گسسته 

 قطعی - ایستا

الگوریتم تکاملی  -دقیق 

 خودسازگار پویا

 زمان -هزینه  2113 32
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

ه گسستترکیب پیوسته و 

 قطعی -پویا  -هدفه یک -
 Lindoافزار نرم -دقیق 

 زمان -هزینه  2113 33
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

 منبع چند

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 AFDGA الگوریتم

 زمان -هزینه  2113 34
چند مد 

 اجرایی

 -دارای محدودیت 

 پذیریک منبع تجدید

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 قطعی -

 -فراابتکاری  -دقیق  غیر

 تیکالگوریتم مم

35 2113 
زمان  -هزینه 

 کیفیت -

چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه چند -گسسته 

 فازی -غیرقطعی  -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 زمان -هزینه  2114 39
چند مد 

 اجرایی
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 فازی - قطعی غیر -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 
الگوریتم الگوریتم ژنتیک و 

 هوشمند ترکیبی
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 ( مطالعات انجام شده در زمینه موازنه1-6جدول )ادامه 

شماره 

 مرجع

سال 

 انتشار
 روش حل سازیمدل محدودیت منابع هافعالیت نوع موازنه

 زمان -هزینه  2114 37
چند مد 

 اییاجر
 بدون محدودیت

پویا  -هدفه یک -گسسته 

 استوار - قطعی غیر -

 -فراابتکاری  -غیر دقیق 

 الگوریتم ژنتیک

 

 تحلیل نتایج -7
ه به مقاالت بررسی شود. با توجدر این قسمت، به بررسی میزان توجه به عوامل مختلف موازنه در طول زمان پرداخته می

شوند. در نمودار بندی میکیفیت تقسیم -زمان  -زمان و هزینه  -ی هزینه ی موازنه، مقاالت به دو دستهشده در بخش قبل

 .ی مذکور، آورده شده است، روند مطالعات انجام شده در دو دسته(1-7شکل )

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 بندی تحقیقات طبق نوع موازنه( دسته1-7شكل )
 

باشد. یکی از دالیل اصلی زمان بیشتر می -ی هزینه موضوع موازنهطور که از نمودار فوق پیدا است، میزان توجه به همان

ی هر های پروژه دانست. با این حال روند موازنهاین مسئله را می توان مشکالت ناشی از کمی کردن عامل کیفیت برای فعالیت

 .ها نیز رو به افزایش استکیفیت در پروژه -زمان  -سه عامل هزینه 

ها، موضوع محدودیت منابع است. برای باشند، یکی از مسائل مهم در پروژهدر دنیای واقعی محدود می از آنجایی که منابع

بندی ساخت باید شامل تخصیص منابع نیز باشد. بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار در لحاظ نمودن محدودیت منابع، زمان

-7)در نمودار شکل .ها، موضوع محدودیت منابع خواهد بودالیتهای پروژه و همچنین میزان کیفیت انجام فعبندی، هزینهزمان

 .شده است، میزان توجه به موضوع محدودیت منابع در بین مقاالت بررسی شده، نشان داده (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی تحقیقات طبق دارا بودن عامل محدودیت منابعدسته( 2-7شكل )
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های اخیر، اهمیت موضوع محدودیت منابع در آید که در طی سالد موجود در نمودار فوق اینطور برمیبا توجه به رون

پروژهای عمرانی با توجه به تاثیرگذاری آن در سایر عوامل درگیر در پروژه، بیشتر شده است. البته از آنجایی که درنظرگرفتن 

باشد، این موضوع سبب گردیده شکالت خاص خود را دارا میسازی مسئله و سپس حل آن، معامل محدودیت منابع در مدل

 .ی بدون محدودیت منابع نیز قابل توجه باشداست که سهم مقاالت موازنه

سازی می قطعی باشد. همچنین با توجه به هدف مسئله، مدلتواند بصورت قطعی و یا غیرسازی مسائل مختلف میمدل

های قطعی و سازی، میزان توجه به مدل(3-7در نمودار شکل ) .ر نظر گرفته شودهدفه دهدفه و یا چندتواند بصورت یک

 .قطعی در طول زمان بررسی شده استغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازیبندی تحقیقات طبق شرایط قطعیت و عدم قطعیت مدلدسته( 3-7شكل )

 

تعداد بیشتری از مقاالت در حالت قطعی سازی در شرایط قطعی، رفت، با توجه به سادگی مدلطور که انتظار میهمان

گر اهمیت یافتن این مسئله در قطعی نیز رو به رشد است و این موضوع بیانسازی در شرایط غیرباشند، اما روند مدلمی

 .های اخیر استسال

 .پردازیمهدفه در طول زمان میهدفه و چندهای یکسازی، نیز به بررسی مدل(4-7در نمودار شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازیهدفه بودن مدلهدفه و چندبندی تحقیقات طبق یکدسته( 4-7شكل )

 

ها یعنی کاهش هزینه، کاهش مدت زمان اجرای پروژه و بیشتر شدن بیشتر شدن اهمیت هر سه عامل درگیر در پروژه

. اما باز هم سادگی مسئله باشدفه میهدهای چندسازیهای پروژه دلیل اصلی افزایش میزان توجه به مدلکیفیت اتمام فعالیت

 .سازی دانستتوان یکی از دالیل اصلی توجه به این نوع مدلهدفه را میدر شرایط یک
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، (5-7. نمودار شکل )باشددقیق میهای دقیق و غیرهای حل مورد استفاده در مسائل موازنه بصورت روشروشهمچنین 

 .پردازدروش در طول زمان می ی میزان استفاده از هر دوبه مقایسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی تحقیقات طبق نوع روش حلدسته( 5-7شكل )

 

شوند و قادر به حل رسند، در شرایط عملی ناکارآمد محسوب میهای حل دقیق که به ظاهر کارآمد به نظر میروش

. با توجه به نمودار فوق نیز باشندها( نمیمد بندی پروژه و تعدادهای بزرگ )به لحاظ تعداد فعالیت، ساختار شبکه زماننمونه

البته این موضوع را هم باید درنظر داشت که در شرایط مسئله  .گردددقیق مشاهده میهای غیرروند رو به رشد استفاده از روش

 .تری را ارائه دهندهای بهینهتوانند جوابهای حل دقیق میی کوچک، روشبا اندازه

 

 گیرینتیجه -8
، عامل کیفیت عالوه بر کاروهای اخیر و همچنین رقابتی شدن فضای کسبها در سالبا توجه به پیچیده شدن اجرای پروژه

ها در کنار کاهش زمان و . از این رو باال بردن کیفیت اجرای پروژه، اهمیت زیادی پیدا کرده استدو عامل زمان و هزینه

 .ها شده استن پروژههای آن، جزء اهداف اصلی مدیراهزینه

گیری اند، یک شکاف اساسی در تصمیماز آنجایی که بیشتر کارهای پیشین در شرایط قطعیت و غیر واقعی انجام شده

ی مورد نیاز برای انجام . از طرف دیگر، زمان و همچنین میزان هزینهی دانش مدیریت پروژه وجود داردمدیران در حوزه

نظر  ها امری ضروری به، بنابراین درنظر گرفتن شرایط عدم قطعیت در پروژهباشدردید همراه میها همواره با شک تفعالیت

 .های احتمال بهره بردتوان از انواع توزیع. در این راستا میرسدمی

محدودیت منابع نظر گرفتن عامل باشند. بدین ترتیب درمحدود می در دنیای واقعی، منابع مورد نیاز برای انجام هر فعالیت

ها شامل یک منبع رسد. همچنین از آنجایی که منابع مورد نیاز برای انجام پروژهها امری ضروری به نظر میبندی پروژهدر زمان

شود و ممکن است دارای چندین نوع منبع مختلف بصورت تجدید پذیر، تجدید ناپذیر و یا ترکیبی از این دو باشد، خاص نمی

 .تواند شرایط مسئله را به واقعیت نزدیک کندرفتن محدودیت منابع میبنابراین درنظر گ

. همچنین شودهای حل دقیق در مسائل با ابعاد بزرگ پیشنهاد نمیبا توجه به پیچیدگی مسائل موجود، استفاده از روش

های غیردقیق بنابراین روش. کنندهای غیردقیق ابتکاری عموما به مسئله وابسته بوده و جواب بهینه را تضمین نمیروش

. به عنوان مثال، الگوریتم ژنتیک که یک روش غیردقیق و رسندفراابتکاری جهت رسیدن به جواب بهینه، بهتر به نظر می

سازی جوی تصادفی و هدفمند در فضای شدنی و قابلیت مدلوباشد، با توجه به خاصیت ذاتی آن در جستفراابتکاری می

 .در این زمینه کاربرد فراوانی پیدا کرده است مسائل چند معیاره،
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زمان تحت شرایط زیر به عنوان موضوعی  -سازی و حل مسئله موازنه هزینه ، مدلمطالب ارائه شده پس از تجزیه و تحلیل

 :گرددبرای مطالعات آتی پیشنهاد می

 موازنه در شرایط محیطی فازی .1

 ی پروژهمشخص بودن میزان کلی بودجه .2

 رفتن انواع منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با هم به عنوان محدودیت منابعدرنظر گ .3

 هاهای زمانی میان فعالیتتوجه به انواع روابط محدودیت .4

 های پروژهدرنظر گرفتن چند مد اجرایی برای هریک از فعالیت .5

 هاهای غیر بحرانی جهت کاهش هزینهاستفاده از قابلیت شناوری فعالیت .9
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