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چکیدٌ
دس ایٗ ٔمبِ ٝػؼی ؿذ ٜاػت تب ضٕٗ ٔؼشفی وّی ٚیظٌیٞبی پشٚطٜٞبی ٔ ٚ EPCـخلبت ٔٙحلش ث ٝفشد آٖٞب ،إٞیت ٔذیشیت ٞضی ٝٙدس ایٗ
پشٚطٜٞب ٔـخق ٌشددٌ .بٞی اٚلبت دس پشٚطٞ ٜبی ثضسي اص لجیُ ٔ ، EPCذیشاٖ پشٚط ٜث ٝدالیُ ٔختّف تلٕیٓ ٔی ٌیش٘ذ و ٝصٔبٖ پشٚط ٜسا
وبٞؾ دٙٞذ و ٝتب حیشات ٔؼتمیٓ ثش ٞضی ٝٙتٕبْ ؿذ ٜپشٚط ٜخٛاٞذ داؿت .اص ایٗ سٙٔ ٚحٙی ٔٛاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ ثشای تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد
ثش٘بٔ ٝسیضی صٔب٘ی ٞ ٚضی ٝٙای پشٚط ٚ ٜوال ٔذیشیت پشٚط ٜإٞیت ثؼیبس صیبدی داسد .اِجت ٝؿبیبٖ روش اػت ٌبٞی تلٕیٓ وبٞؾ صٔبٖ پشٚطٞ ٜب،
دس رٟت رجشاٖ تبخیشات پیؾ آٔذ ٜدس پشٚطٞ ٜب اتخبر ٔی ٌشد٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدس پشٚطٞ ٜبی  ،EPCفـشد ٜػبصی صٔبٖ پشٚطٕٔ ٜىٗ اػت
دس ػ ٝفبص ٔختّف آٖ اتفبق افتذ .ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝثٚ ٝیظٌی ٞبی ٔٙحلش ث ٝفشد فبصٞبی ٔختّف پشٚطٞ ٜبی  ٚ EPCثب تّفیك سٚؽ ٞب ٚ
اٍِٛسیتٓ ٞبی ٔختّف  ،ثشای ٞش فبص ٔذِی رٟت ٔٛاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ دس آٖ ػبخت ٝؿذ  ٚػپغ دس ا٘تٟب ایٗ ٔذَ ٞب ثب ٔزٕٛػ ٝای اص اػذاد وٝ
ثب ػبختبسٞبی ٔؼٕ َٛؿىؼت وبس پشٚطٞ ٜبی اص ٘ٛع  EPCػبصٌبس اػت ٔٛسد آصٔبیؾ  ٚثشسػی لشاس ٌشفت  ٚحُ ػذدی ٔذَ ٞب تٛػظ ٘شْ
افضاس تحمیك دس ػّٕیبت  GAMSا٘زبْ ٌشفت .ایٗ آ صٔبیؾ  ٚثشسػی ٘ـبٖ داد و ٝثب ایٗ ٌ ٝ٘ٛوبٞؾ صٔبٖ پشٚطٔ ٜی تٛاٖ ثب وٕتشیٗ  ٚثٟیٝٙ
تشیٗ ٞضیٕٔ ٝٙىٗ  ٚثب ا٘تخبة سٚؿی اص سٚؽ ٞبی ارشایی ٔختّف ٛٔ ٚرٛد دس پشٚط ،ٜدس رٟت رجشاٖ ػمت ٔب٘ذٌی ٞبی پیؾ آٔذ ٜدس پشٚطٜ
ٞب ٌبْ ثشداؿت ٟ٘ ٚبیتب ث ٝاتٕبْ ثٛٔ ٝلغ پشٚطٞ ٜب دػت یبفت.

ياشٌ َای کلیدی :فبص ٟٔٙذػی ٔ ،EPCذیشیت ٞضی ٝٙپشٚطٛٔ ،EPC ،ٜاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ ،فبص تذاسوبت  ٚػبختEPC

مقدمٍ
ا٘ٛاع ٔختّف لشاسدادٞبی ارشای پشٚطٜٞبی ثضسي  ٚصیشثٙبیی سا ٔیتٛاٖ ثٞ ٝفت ٌش ٜٚتمؼیٓ ٕ٘ٛد:
طراحی ي اجرا بٍ صًرت مجسا :وبسفشٔب عشاحی پشٚط ٜسا ثش عجك ٘یبصٞبی خٛیؾ ث ٝعشاح ٚاٌزاس ٕ٘ٛد ٜتب ٔزٕٛػٝای اص
٘مـٞ ٝبی ٔٛسد٘یبص ثشای ٔٙبلل ٚ ٝارشای وبس تٟی ٝوٙذ .عٛال٘ی ثٛدٖ صٔبٖ ارشای ایٗ ٘ٛع پشٚطٜٞب ث ٝدِیُ ٔشاحُ عشاحی  ٚارشای
عٛال٘ی اص رّٕ٘ ٝمبط ضؼف ایٗ پشٚطٜٞبػت.
قرارداد مدیریت ( :)MCدس ایٗ لشاسداد ؿخلیتی حمٛلی ثب ػٛٙاٖ ٔذیشیت پیٕبٖ ثٕ٘ ٝبیٙذٌی اص عشف ٔزشی عشح
ٔؼئِٛیت ٔذیشیت ،وٙتشَ ٕٞ ٚبٍٙٞی پشٚطٔ ٚ ٜذیشیت ارشایی سا ث ٝػٟذ ٜداسد.
قرارداد مدیریت اجراییٔ :ذیشیت ارشایی عجك لشاسدادی ؤ ٝؼتمیٕبً ثب وبسفشٔب ٔٙؼمذ ٔیٕ٘بیذ ثشای ٔذیشیت ارشایی
پشٚطٙٔ ٜلٛة ٔیٌشدد  ٚدس لبِت ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ ا٘زبْٚظیفٔ ٝیٕ٘بیذ.
قرارداد طراحی ي مدیریت ٛ٘ :ػی اص لشاسداد ٔذیشیت اػت و ٝدس آٖ عشاحی تفلیّی ٔؼتمیٕبً ثش ػٟذ ٜپیٕب٘ىبس ٌزاؿتٝ
ؿذ ٜاػت.
قرارداد دستمسدی  :دس ایٗ ٘ٛع لشاسداد پیٕب٘ىبس ٔؼئِٛیت وبسٞبی ارشایی ،ا٘زبْ خذٔبت ٔذیشیتی (ث ٝعٛس ػٕذ ٜلجُ اص
ارشا) ،تٟی ٝاعالػبت ٔٛسد٘یبص عشاحی  ٚثؼضی ٔٛالغ ٔذیشیت فشایٙذ عشاحی سا ثش ػٟذ ٜخٛاٞذ داؿت.
ريش ساخت-بُرٌبرداری-اوتقال :دس ایٗ سٚؽ أتیبص ثٟشٜثشداسی اص یه پشٚط ٜثخؾ دِٚتی ثشای ٔذتی ٔـخق ثٝ
ؿشوتی تحت ػٛٙاٖ ؿشوت تٛػؼٝدٙٞذ ٜپشٚطٚ ٜاٌزاس ٔیؿٛد.
ريش مُىدسی-خرید-ساخت ٔ :ؼئِٛیت عشاحی  ٚارشا ث ٝعٛس وبُٔ ثش ػٟذ ٜپیٕب٘ىبس اكّی اػت ثٝعٛسیو ٝثؼذ اص
تىٕیُ پشٚط ٜاكغالحبً وبسفشٔب فمظ ثب چشخب٘ذٖ یه وّیذ ٔیتٛا٘ذ ثٟشٜثشداسی اص تؼٟیالت ارشا ؿذ ٜسا آغبص ٕ٘بیذ .دس ایٗ حبِت
وبسفشٔب یب ٔـبٚسیٗ ا ٚفمظ دس فشایٙذ ٔ ٙبلل٘ ٚ ٝظبست ػبِی ٝدس وبس پیٕب٘ىبس دخبِت خٛاٙٞذ داؿت ٞ ٚش ػیت ٘ ٚملی و ٝدس
ٔحذٚد ٜتؼشیفؿذ ٜوبس حبدث ؿٛد ثش ػٟذ ٜپیٕب٘ىبس ػٕٔٛی خٛاٞذ ثٛد .
دس یه دٚس ٜعٛال٘ی ارشای پشٚطٜٞب ث ٝكٛست د ٚػبّٔی (وبسفشٔب  ٚػبص٘ذ )ٜا٘زبْ ٔیؿذ .دس ػبَٞبی ٔ 0911یالدی  ٚثٛٔ ٝاصات
افضایؾ پیچیذٌی  ٚاستمبی دا٘ؾ عشاحی ثٚٝیظ ٜدس ػبَ ٞبی ثؼذ اص ر ًٙرٟب٘ی د ،ْٚسٚؽ ػ ٝػبّٔی (وبسفشٔبٔ ،ـبٚس  ٚپیٕب٘ىبس)
ثشای ارشای ایٌٗ ٝ٘ٛپشٚطٜٞب ٌؼتشؽ یبفت .ایٗ سٚؽ ثشای ٘ؼُ ٟٔٙذػبٖ تشثیتؿذ ٜدس دٚسٜٞبی ثؼذ ث ٝكٛست سٚؽ ٔتؼبسف یب
ػٙتی رٌّٜٛش ؿذ .دس دٞٝٞبی ٔ 0981 ٚ 0971یالدی ؿىُ تغییشیبفت ٝایٗ سٚؽ ث٘ ٝبْ پیٕب٘ىبسی ٔذیشیت  ٚیب ٔذیشیت ارشا دس
اسٚپب  ٚأشیىب ظٟٛس وشد  ٚدس ػبَٞبی ٔیب٘ی دٔ 0991 ٝٞیالدی سٚؽ د ٚػبّٔی رذیذی ث٘ ٝبْ عشح  ٚػبخت تٛأْ ٔتذاٌ َٚشدیذ.
دس آػتب٘ ٝلشٖ ثیؼت  ٚیىٓ ایٗ سٚؽ ساٜحُ ثٟی ٝٙثشای ا٘زبْ ثؼضی پشٚطٜٞب تّمی ٌشدیذ (ٔؼب٘ٚت أٛس فٙی .)0181 ،دس سٚؽ
عشح  ٚػبخت ،پیٕب٘ىبس ػال ٜٚثش تأٔیٗ وبال  ٚتزٟیضات ٔٛسد٘یبص  ٚػبخت ٚظیف ٝا٘زبْ ٔغبِؼبت عشاحی تفلیّی سا ٘یض ثش ػٟذٜ
داسد .دس ٌ ٝ٘ٛتٛػؼٝیبفتٝتش ایٗ سٚؽٔ ،ؼئِٛیت پیٕب٘ىبس عشاح-ػبص٘ذ ٜثٔ ٝشحّٔ ٝغبِؼبت اِٚی ٝتىٕیّی ( ٚحتی دس ثؼضی ٔٛاسد ثٝ
تأٔیٗ ٔبِی ٔٛلت پشٚط٘ )ٜیض ٌؼتشؽ ٔییبثذ .ایٗ سٚؽ ا٘زبْ پشٚط ٜسا لشاسداد ٔ EPCیٌٛیٙذ EPC .دسثشداس٘ذ ٜػٔ ٝف ْٟٛاكّی

عشاحی ٟٙٔ ٚذػی " ،"Engineeringتذاسوبت  ٚتأٔیٗ تزٟیضات " ٚ "Procurementارشا  ٚػبخت ""Construction
ٔیثبؿذ .ا٘زبْ پشٚطٜٞب ث ٝكٛست  EPCداسای ٔضایبیی ٘ؼجت ث ٝسٚؽ ػٙتی اػت و ٝثشخی اص آٖٞب ػجبستا٘ذ اص:
 وبٞؾ صٔبٖ ا٘زبْ پشٚطٜ-

افضایؾ لبثّیت ػبخت عشاحیٞب

-

وبٞؾ ادػبٞب  ٚدػبٚی

-

ا٘ؼغبفپزیشی ػبخت

-

أىبٖ تأٔیٗ ٔبِی اص ٔٙبثغ غیشدِٚتی

-

وبٞؾ ٞضیٞٝٙب

ٔؼئّ ٝثش٘بٔٝسیضی  ٚپغ اص آٖ وٙتشَ صٔبٖثٙذی ٞ ٚضیٝٙای پشٚطٜٞب ٞش سٚص إٞیتی ثیؾ اص ٌزؿتٔ ٝییبثذ  ٚدس فضبیی وٝ
سلبثت ؿشوتٞب ٞش سٚص ٘ضدیهتش ٔیؿٛد  ٚتفبٚتٞبی وٛچه دس اسائ ٝلیٕت دس ٔٙبللٞٝب ٔٙزش ث ٝتٛفیك یب ؿىؼت دس ٔٙبللٝ
ٔیؿٛد اسائ ٝثش٘بٔٝای وٙٔ ٝغجك ثب ٚالؼیت ثبؿذ  ٚثتٛا٘ذ تٕبْ ٚالؼیتٞبی التلبدی سا دس یه پشٚطٙٔ ٜظٛس وٙذ حبئض إٞیت صیبدی
اػت .ایٗ إٞیت ٘ ٝتٟٙب دس اسائ ٝلیٕت ثشای یه پشٚط ٜپیؾ اص ؿشٚع ارشاػت ثّى ٝپغ اص ؿشٚع ث ٝوبس ٘یض ٚرٛد یه ثش٘بٔٝ
صٔبٖثٙذی ا٘ؼغبفپزیش ٔیتٛا٘ذ ث ٝیه ؿشوت دس ٔٛار ٟٝثب ا٘ٛاع ٔـىالت و ٝثؼیبسی اٚلبت خبسد اص حیغ ٝاختیبس آٖ اػت یبسی
ثشػب٘ذ .یه ثش٘بٔ ٝا٘ؼغبف پزیش ایٗ لبثّیت سا داسد و ٝثب اػتفبد ٜاص استجبط ثیٗ ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ دس یه پشٚط ٜتغییشات الصْ سا دس ٞضیٝٙ
 ٚصٔبٖ دس ٘ظش ثٍیشد  ٚساٜحُٞبی ٔٙبػت ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا دس اختیبس تلٕیٓ ٌیشاٖ لشاس دٞذ تب ثتٛا٘ٙذ لجُ اص ارشای پشٚط ٜیب دس ٔٛارٟٝ
ثب ٔـىالت حیٗ ا٘زبْ وبس ثشآٚسد ٔٙبػجی اص صٔبٖ ٞ ٚضی ٝٙارشایی ٔٛسد٘یبص دس پشٚط ٜسا داؿت ٝثبؿٙذ.
ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜدس اثتذای أش ٔشاحُ ٔختّفی اص رّٕ ٝتحّیُ پشٚط ،ٜثشآٚسد ٔذتٞ ،ضیٙٔ ٚ ٝٙبثغ ارشایی ٚ
دس ٟ٘بیت صٔبٖثٙذی پشٚط ٜكٛست ٔیٌیشد .دس تٕبٔی ایٗ ٔٛاسد ثخلٛف دس صٔبٖ اسصیبثیٞبی اِٚی ٝپشٚط ٜفشم ٔیؿٛد و ٝتٕبْ
فؼبِیتٞب دس صٔبٖ ٚالؼی خٛد ارشا ٔیؿ٘ٛذٌ.بٞی اٚلبت ث ٝدالیُ ٔختّف ٔذیشیت پشٚط ٜتلٕیٓ ٔیٌیشد صٔبٖ پشٚط ٜسا وبٞؾ دٞذ
و ٝایٗ أش تأحیش ٔؼتمیٓ ثش ٞضی ٝٙتٕبْؿذ ٜپشٚط ٜخٛاٞذ داؿت.
ٌبٞی اٚلبت دس پشٚطٜٞبی ثضسي اص لجیُ ٔ EPCذیشاٖ پشٚط ٜتلٕیٓ ٔیٌیش٘ذ و ٝصٔبٖ پشٚط ٜسا وبٞؾ دٙٞذ و ٝایٗ أش
تأحیش ٔؼتمیٕی ثش ٞضی ٝٙتٕبْؿذ ٜپشٚط ٜخٛاٞذ داؿت .اصایٗسٙٔ ٚحٙی ٔٛاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ ثشای تلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد ثش٘بٔٝسیضی
صٔب٘ی پشٚط ،ٜثش٘بٔٝسیضی ٞضی ٝٙای پشٚط ٚ ٜوالً ٔذیشیت پشٚط ٜإٞیت ثؼیبس صیبدی داسد .اِجت ٝؿبیبٖروش اػت ٌبٞی تلٕیٓ وبٞؾ
صٔبٖ پشٚطٜٞب دس رٟت رجشاٖ تبخیشات پیؾ آٔذ ٜدس پشٚطٜٞب اتخبر ٔیٌشدد .دس پشٚطٜٞبی  EPCفـشدٜػبصی صٔبٖ پشٚطٕٔ ٜىٗ
اػت دس ػ ٝفبص ٔختّف آٖ (فبص ٟٔٙذػی ،فبص تأٔیٗ تزٟیضات ،فبص ػبخت) اتفبق افتذ.

فاز مُىدسی
ٟٔٙذػی یب عشاحی فشایٙذی اػت و ٝدس آٖ ٘یبصٞب ،اٞذاف  ٚا٘تظبسات ٔبِه یب ثٟشٜثشداس تؼشیفٔ ،ؼتذَ  ٚتبئیذ ؿذٚ ٜ
ثٝػٛٙاٖ ٘یبصٔٙذیٞبی پشٚط ٜث ٝپیٕب٘ىبساٖ  ٚػبص٘ذٌبٖ اػالْ ٔیٌشدد .اص آ٘زبیی و ٝثؼیبسی اص تلٕیٕبت وّیذی دس فبصٞبی
ثش٘بٔٝسیضی ٔمذٔبتی ٟٙٔ ٚذػی پشٚط ٜاتخبر ٔی ٌشدد فبص ٟٔٙذػی ثیـتشیٗ احش سا سٚی پشٚط ٜداسد .ایٗ تلٕیٕبت ٔٙزش ث ٝتؼٟذ

رٟت تأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚحزٓ ػظیٕی اص ٔٙبثغ ٔٛسد٘یبص و ٝثشای ارشای ٔٛفمیتآٔیض پشٚطٛٔ ٜسد٘یبص اػت خٛاٞذ ؿذ .عشاحی یه
ػیؼتٓ ٟٔٙذػی ٔؼٕٛالً یه ػشی اص لذْٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا ؿبُٔ ٔیؿٛد و ٝعشاحی ٔفٟٔٛی ،عشاحی ٔمذٔبتی  ٚعشاحی رضئی اص
ایٌٗٛٔ ٝ٘ٛاسد ٞؼتٙذ .
وٙتشَ ایٗ فبص ث ٝػّت ٔبٞیت خبف آٖ أشی پیچیذ ٜاػت أب ث ٝعٛس وّی ٔیتٛاٖ ث ٝوٕه ٔٛاسدی ٘ظیش ٔذاسن دسیبفتی
ٔیضاٖ ٘فش-ػبػت اختلبف یبفت ٚ ٝغیش ٜثش وٙتشَ كحیح فبص ٟٔٙذػی ٘ظبست ٕ٘ٛدٚ .صٖ ٔبِی ثخؾ ٟٔٙذػی ث٘ ٝؼجت ػبیش ٔٛاسد
لبثُ تٛر٘ ٝیؼت أب ثِ ٝحبػ إٞیت دا٘ؾ فٙی ث ٝاػتجبسی لّت پشٚطٔ ٜحؼٛة ؿذ ٚ ٜاػبػبً سؿذ ،اػتجبس ٔ ٚضیت سلبثتی ؿشوتٞب
 ٚپیٕب٘ىبساٖ ثٔ ٝیضاٖ تؼّظ  ٚدس اختیبس داؿتٗ دا٘ؾ فٙی ٟٔٙذػی پشٚط ٜاػت.
ٔذیشاٖ پشٚطٟٙٔ ،ٜذػبٖ ٘ ٚیض عشاحبٖ پشٚط ،ٜپیٕب٘ىبساٖ ٔ ٚـبٚساٖ ٚظیف ٝداس٘ذ و:ٝ
 -0تٕبٔی اػضب سا ٔٛظف ػبص٘ذ و ٝوبسٞبی ٟٔٙذػی ٔ ٚذیشیت سا ث٘ ٝحٛی ؿبیؼت ٝا٘زبْ دٙٞذ تب پشٚط ٜسا ث ٝتٕبٔی اٞذاف
ٞضیٝٙای ،ثش٘بٔٝای ،ایٕٙی  ٚفٙی خٛد ثشػب٘ٙذ.
 -2اعٕیٙبٖ حبكُ وٙٙذ و ٝوّیٔ ٝحبػجبت ٟٔٙذػیٔ ،خلٛكبً آٖٞبیی و ٝث ٝایٕٙی ٔشثٛطا٘ذ تٛػظ افشاد  ٚپشػٔ ُٙزشة ٚ
ٔٙبػت ا٘زبْ ؿ٘ٛذ.
 -1اعٕیٙبٖ حبكُ وٙٙذ و ٝتٕبٔی رضئیبت عشاحی دلیمبً ثب تٛافمبت لجّی ٔغبثمت داؿت ٝثبؿذ.

فاز تأمیه تجُیسات
پغ اص فبص ٟٔٙذػی ثٝػشػت فبص تأٔیٗ تزٟیضات آغبص ٔیؿٛد .پیٕب٘ىبس ثالفبكّ ٝپغ اص دسیبفت ٘مـٞٝبی ٟٔٙذػی،
ٔـخلبت ٔ ٚذاسن ٔشتجظ ؿشٚع ث ٝتأٔیٗ الالْ ٔ ٚلبِح ٔٛسد٘یبص ٔیوٙذٟٓٔ .تشیٗ فؼبِیتٞبی خشیذ  ٚتأٔیٗ تزٟیضات ػجبستا٘ذ
اص :یبفتٗ ٔٙبثغ ،خشیذ ،ثؼتٗ لشاسداد ٔ ٚذیشیت ٔٙبثغ دس ٔحُ.
دس صٔی ٝٙإٞیت فبص تأٔیٗ تزٟیضات ثٛٔ ٝاسد صیش ٔیتٛاٖ اؿبس ٜوشد:
 -0دس ٚالغ ثشلشاسوٙٙذ ٜاستجبط ثیٗ فبصٞبی ٟٔٙذػی  ٚػبخت اػت.
ٞ -2ضیٞٝٙبی ٔٛاد  ٚتزٟیضات ػ ٟٓاػبػی دس ٞضیٟ٘ ٝٙبیی پشٚط ٜخٛاٞذ داؿت.
 -1ایٗ فبص تب حذ صیبدی ث ٝؿشوتٞب  ٚتأٔیٗوٙٙذٌبٖ خبسری ثؼتٍی داسد.
 -4وٙتشَ ثخلٛف دس صٔی ٝٙثشٖٚػپبسی  ٚخشیذ ٔٛاد ثب صٔبٖ تحٛیُ عٛال٘ی ثٝػبدٌی آ٘چ ٝدس فبصٞبی ٟٔٙذػی  ٚػبخت ا٘زبْ
ٔیٌیشد ٘یؼت.
 -5ثش خالف كٙبیغ تِٛیذی ٘ ٝتأٔیٗوٙٙذٌبٖ اكّی ٔ ٝ٘ ٚـتشیبٖ اص ٔٛرٛدی رخیش ٜاػتفبدٕ٘ ٜیوٙٙذ.
ٔ -6ذیشیت ٔٛفك تزٟیضات ٔیتٛا٘ذ ٔٙزش ث٘ ٝتبیذ ٔبفٛق ا٘تظبس دس ارشای وُ پشٚطٌ ٜشدد.

 -7فؼبِیتٞبی فبص تأٔیٗ تزٟیضات ثب تٛر ٝث ٝػیؼتٓ ( Trackingپیٍیشی چٍٍ٘ٛی پیـشفت پشٚط )ٜتؼشیف ،ثش٘بٔٝسیضی  ٚوٙتشَ
ٔیؿ٘ٛذ.
فاز ساخت
پیٕب٘ىبس پشٚط ٜثب تٛر ٝث ٝثؼتٞٝبی وبسی آٔبد ٜؿذ ٜدس فبص ٟٔٙذػی  ٚثب تٛر ٝث ٝتزٟیضات ٛٔ ٚاد تأٔیٗؿذ ٜدس فبص تأٔیٗ
تزٟیضاتٔ ،شحّ ٝػبخت سا ثب تٛر ٝثٔ ٝـخلبت تؼییٗؿذ ٜپشٚط ٜآغبص ٔیوٙذ ٕٔ .ىٗ اػت فؼبِیتٞبی ػبخت ثٚٝػیّ ٝتؼذاد
صیبدی اص پیٕب٘ىبساٖ فشػی ارشا ؿٛد دس ایٗ كٛست دسیبفت اعالػبت اص ایٗ پیٕب٘ىبساٖ ،تزٕیغ  ٚخالكٝػبصی آٖٞب دس لبِت یه
پشٚط ٜاكّی اص إٞیت ٚیظٜای رٟت وٙتشَ ٞ ٚذایت پشٚط ٜثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد .
فبص ػبخت دسػیٗ حبَ ٌٌّٛب ٜتأٔیٗ ٘یبصٞبی صٔب٘ی پشٚط ٜثٛد ٚ ٜاغّت تبخیشات دس تحٛیُ پشٚطٜٞبی ٔ EPCشثٛط ث ٝتأخیش دس
ایٗ فبص اص ارشای پشٚطٔ ٜیثبؿذ

مدیریت َسیىٍ
ٔذیشیت ٞضی ٝٙپشٚط ،ٜفشآیٙذٞبی ثش٘بٔٝسیضی ،ثشآٚسد ،ثٛدرٝثٙذی  ٚوٙتشَ ٞضیٞٝٙب سا ؿبُٔ ٔیؿٛد ث٘ٝحٛیو ٝپشٚط ٜدس صٔبٖ
ثش٘بٔٝسیضیؿذ ٜثب ثٛدر ٝپیؾثیٙی ؿذ ٜث ٝا٘زبْ ثشػذ .ایٗ فشآیٙذٞب ثب یىذیٍش ٕٞ ٚچٙیٗ ثب فشآیٙذٞبیی و ٝدس حٛصٜٞبی دیٍش
دا٘ؾ ٚرٛد د اسد ٕٞپٛؿب٘ی داس٘ذٔ .ذیشیت ٞضی ٝٙپشٚط ٜدس اثتذا ٞضیٙٔ ٝٙبثؼی و ٝثشای تىٕیُ فؼبِیتٞبی ثش٘بٔٝسیضیؿذٛٔ ٜسد٘یبص
اػتٔ .ذیشیت ٞضی ٝٙپشٚط ٜدس ٔذیشیت ٞضی ٝٙپشٚط ٜثبیذ تأحیش تلٕیٕبت اتخبر ؿذ ٜدس پشٚط ٜسا ثش اػتفبدٍٟ٘ ،ٜذاسی  ٚپـتیجب٘ی
ٔحل ،َٛخذٔبت ٘ ٚتبیذ پشٚط ٜدس ٘ظش ثٍیشد .ایٗ دیذ ٚػیغتش اص ٔذیشیت پشٚط ٜغبِجبً ٞضیٝٙیبثی چشخ ٝحیبت ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد.
ٞضیٝٙثٙذی چشخ ٝحیبت ثٕٞ ٝشا ٜتىٙیهٞبی ٟٔٙذػی اسصؽٔ ،یتٛا٘ذ ث ٝتلٕیٌٓیشی وٕه ٕ٘ٛد ٚ ٜرٟت وبٞؾ ٞضیٞٝٙب ٚ
ارشای ثش٘بٔ ٝصٔب٘ی  ٚاستمبی ویفیت ٔحل َٛپشٚط ٜث ٝوبس سٚد.

مًازوٍ َسیىٍ زمان
ٔٛاص٘ٞ ٝضی ٚ ٝٙصٔبٖ اص رّٕٔ ٝجبحج ٔ ٟٓدس ثش٘بٔٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚطٜٞب ٔیثبؿذٞ .ذف اص حُ ایٗ ٔؼئّ ٝدس ٚالغ تحّیُ
سفتبس ٔتمبثُ ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛضیٞٝٙبی پشٚط ٚ ٜصٔبٖ ارشای پشٚطٔ ٜیثبؿذ .دس ٔحبػجبت صٔبٖثٙذی پشٚطٔ ،ٜؼٕٛالً صٚدتشیٗ صٔبٖ
تىٕی ُ آخشیٗ فؼبِیت ث ٝػٛٙاٖ تبسیخ تحٛیُ پشٚط ٜدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد .اص ػٛی دیٍش ،صٔبٖ تىٕیُ پشٚط ،ٜثش اػبع یه ػشی
اص ٔحذٚدیتٞبی یب ٘یبصٞبی داخّی یب خبسری تأٔیٗ ٔیؿٛد و ٝدس اوخش ٔٛالغ ،صٔبٖ تىٕیُ تؼییٗ ؿذ ٜثش اػبع ٔحذٚدیتٞب،
عٛال٘یتش اص تبسیخ تحٛیُ پشٚط ٜاػت .دس چٙیٗ ؿشایغی،صٔبٖ تىٕیُ پشٚط ٜسا ٔیتٛاٖ ث ٝسٚؽٞبی صیش وبٞؾ داد:
وٛتبٜػبصی صٔبٖ تىٕیُ پشٚط ٜاص عشیك ثبصٍ٘شی ٔٙغك ؿجى( ٝارشای ثشخی اص فؼبِیتٞبی ثحشا٘ی ث ٝكٛست ٔٛاصی)وٛتبٜػبصی ٔذتصٔبٖ ارشای فؼبِیتٞبی ثحشا٘ی ثب كشف ٞضیٞٝٙبی ثیـتش یب فـشدٜػبصی.

مًازوٍ َسیىٍ – زمان در فاز مُىدسی بٍ کمک بروامٍریسی خطی
دس ایٗ ٔؼئّٔ ٝیتٛاٖ ٞذف اكّی سا حذالُ ٕ٘ٛدٖ ٞضیٞٝٙبی پشٚط ٜػٛٙاٖ وشد .احش وبٞؾ صٔبٖ سا ثش ایٗ ٞضی ٝٙثب ٔتغیشی ثٝ
٘بْ ؿیت ٞضیٕ٘ ٝٙبیؾ ٔیدٞیٓ و ٝػجبست خٛاٞذ ثٛد اص ساثغ:ٝ
()1

و ٝدس ایٗ ػجبست

ٚ

ث ٝتشتیت ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ فؼبِیت دس حبِت فـشدٚ ٜ

ٚ

ث ٝتشتیت

ػجبستا٘ذ اص ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ ٔؼِٕٛی فؼبِیت .ثب ایٗ حؼبة ٔی تٛاٖ ٞضی ٝٙاضبفی ٘بؿی اص وٛتب ٜؿذٖ صٔبٖ یه فؼبِیت سا ث ٝكٛست
ساثغٕ٘ ٝبیؾ داد:
()2
و ٝدس آٖ

ػجبست اػت اص صٔبٖ ػّٕی ارشای فؼبِیت .ij

أب دس ٔٛسد ٞضیٞ ٝٙبی غیشٔؼتمیٓ پشٚط ٜؤ ٝتٙبػت ثب افضایؾ صٔبٖ ،افضایؾ خٛاٙٞذ یبفت ،اٌش  Hسا ثشاثش ثب ٔیضاٖ ٞضیٞٝٙبی
غیشٔؼتمیٓ دس ٞش سٚص فشم وٙیٓ ،عجك ساثغ ٝخٛاٞیٓ داؿت:
()3
دسایٗ ساثغٝ

تبسیخ پبیبٖ پشٚطٚ ٜ

صٔبٖ آغبص ارشای پشٚط ٜاػت.

ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاسد ٌفت ٝؿذ ٜتبثغ ٞذف ٔؼئّ ٝسا ؤ ٝزٕٛع ٞضیٞٝٙبی ارشای پشٚطٔ ٜیثبؿذ ٔیتٛاٖ ث ٝكٛست ساثغ ٝثیبٖ ٕ٘ٛد
:
()4
دس ٔٛسد ٔحذٚدیتٞبی ٔؼئّ ٝخٛاٞیٓ داؿت:
.1ع َٛصٔبٖ ػّٕی ارشای ٞش فؼبِیت ثبیذ ثیٗ صٔبٖ ؿشٚع  ٚخبتٕ ٝآٖ ثبؿذ:
()5
ٕٞ.2چٙیٗ صٔبٖ ػّٕی ارشای فؼبِیت ثبیذ ثیٗ صٔبٖٞبی ٔؼِٕٛی  ٚفـشد ٜارشای فؼبِیت ثبؿذ:
()6
.3تبسیخٞبی ؿشٚع  ٚپبیبٖ فؼبِیت ٘یض ثبیذ اص كفش ثضسيتش ثبؿٙذ:
()7
پغ ٔذَ ثش٘بٔٝسیضی خغی ثشای ٔؼئّٛٔ ٝاص٘ٞ ٝضی -ٝٙصٔبٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝؿىُ ساثغ ٝخالك ٝوشد:

()8
Subject to

()9
()11

()11
تغییش ٔؼئّ ٝثبال ث ٝحبِتٞبی ٔختّف ٔؼئّٛٔ ٝاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ ثب افضایؾ یب وبٞؾ دس ٔحذٚدیتٞبی ٔؼئّٕٔ ٝىٗ خٛاٞذ
ثٝ
ثٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ دس ؿشایغی و ٝدس ٔؼئّ ٝتبسیخ خبكی ثشای پبیبٖ ٔـخق ؿذ ٜثبؿذ یه ٔحذٚدیت
ٔحذٚدیت ٞبی ٔؼئّ ٝاضبف ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚدس كٛستی و ٝارشای پشٚط ٜداسای ثٛدرٔ ٝؼیٗ ٔ ٚحذٚدی ثبؿذٔ ،حذٚدیت
ثٔ ٝحذٚدیتٞبی پشٚط ٜاضبف ٝخٛاٞذ ٌـت.

مًازوٍ َسیىٍ – زمان در فاز مُىدسی
دس ثشسػی فؼبِیتٞبی فبص ٟٔٙذػی پشٚطٜٞب ٔٛاسد صیش ث ٝػٛٙاٖ ٘ىبت حبئض إٞیت ثشای ٔٛاص٘ٞ ٝضی – ٝٙصٔبٖ ٔیثبیؼت دس ٘ظش
ٌشفت ٝؿٛد:
 .1وٓ ثٛدٖ ٞضی ٝٙارشای ایٗ فؼبِیتٞب دس ٔمبیؼ ٝثب فبص ػبخت
 .2احش ػٕیك فؼبِیتٞبی فبص ٟٔٙذػی ثش ٞضی ٝٙارشای پشٚط ٜو٘ ٝـبٌٖش إٞیت فشاٚاٖ ویفیت فؼبِیتٞبی ایٗ
فبص ثش ٔحلٛالت ٟ٘بیی پشٚط ٜخٛاٞذ ثٛد .ا٘ؼغبفپزیشی تمشیجبً ثبالی فؼبِیتٞب دس ٔمبثُ افضایؾ یب وبٞؾ صٔبٖ آٟ٘ب
 .3إٞیت ارشای فؼبِیتٞب دس صٔبٖ ٔمتضی ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝوبٞؾ ٘بٔٙبػت صٔبٖ فؼبِیتٞب (ٞش چٙذ ٕٔىٗ اػت
ػّٕی ثبؿذ) ِٚی احشی رجشاٖپزیش ثش ویفیت پشٚط ٚ ٜفؼبِیتٞبی فبصٞبی ثؼذی خٛاٞذ ٌزاؿت.
 .4سٚاثظ ٔتمبثُ صیبد  ٚپیچیذ ٜفؼبِیتٞب ثب یىذیٍش
ثؼیبسی سٚاثظ فؼبِیتٞبی فبص ٟٔٙذػی اص ٘ٛع سٚاثظ ػبد FS ٜو ٝدس ٔذَ خغی ث ٝكٛست پیؾ فشم دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد،
٘یؼتٙذ  ٚثبیذ ا٘ٛاع ٔختّف سٚاثظ سا ثشای ثؼیبسی اص فؼبِیتٞب تؼشیف ٕ٘ٛد .ثشای ٔخبَ رٟت تحٛیُ ثٛٔ ٝلغ پشٚط ٜتمشیجبً تٕبْ
فؼبِیت ٞبی فبص عشاحی ٔفٟٔٛی (ٔغبِؼبت ٔحیغی ،اسصیبثی پیٕب٘ىبساٖ فشػی ،تذٚیٗ ثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط ) ... ٚ ٜثبیذ ٕٞضٔبٖ ثب
یىذیٍش آغبص ؿ٘ٛذ.
ٔؼبِ ٝدیٍشی و ٝدس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیشد ٔیضاٖ إٞیت ٞش یه اص فؼبِیتٞب اػت .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝثشخی اص
فؼبِیتٞب داسای إٞیت فٛقاِؼبدٜای دس فبص ٟٔٙذػی ٞؼتٙذ و ٝثبیذ إٞیت آٟ٘ب دس ٔذَ ٔٛاص٘ٞ ٝضی – ٝٙصٔبٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای ِحبػ
ؿٛد و ٝاص صٔبٖ آٟ٘ب ثٔ ٝیضاٖ وٕتشی وبػت ٝؿٛد  ٚیب دس اِٛٚیتٞبی پبییٗتش ثشای وبٞؾ صٔبٖ لشاس ثٍیش٘ذ.
پغ ٔذِی و ٝثشای ایٗ فبص پیؾثیٙی ٔیؿٛد ٔذَ ثش٘بٔٝسیضی خغی ٔٛاص٘ٞ ٝضی-ٝٙصٔبٖ اػت ،ثب ایٗ تفبٚت ؤ ٝؼبِ ٝا٘ٛاع
صٔبٖ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛسٚاثظ پیؾ٘یبصی ،ث ٝوٕه ٔتغیش وٕىی ث٘ ٝبْ دس ٔذَ ِحبػ ؿذ ٜاػت و ٝایٗ ٔتغیش پبیبٖ فؼبِیت ٚ ij
ؿٙبٚسی آصاد سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ:
ؿشٚع فؼبِیتٚ i

()12
ث ٝػجبست دیٍش دس كٛستی و ٝفؼبِیت  ijثش سٚی ٔؼیش ثحشا٘ی لشاس داؿت ٝثبؿذ ،خٛاٞیٓ داؿت:
()13
 ٚدس غیش ایٙلٛست:
()42
دس ٔیضاٖ ضشیت ٞضی ،ٝٙوبٞؾ ٞضی ٝٙفؼبِیتٞبی پشإٞیت سا ث ٝتبخیش ٔی-
ٕٞچٙیٗ ثب ضشة وشدٖ ٔمذاسی ث٘ ٝبْ
ا٘ذاصیٓ .ث ٝثیبٖ دیٍش ٞش چ ٝفؼبِیتی داسای إٞیت ثیـتشی ثبؿذ ٔمذاس ٚصٖ آٖ یب ( ) وٕتش خٛاٞذ ثٛدٔ .یضاٖ ایٗ ٚصٖ ثبیذ ثب
ٔـٛست دػتا٘ذسوبساٖ پشٚطٔ ٜـخق ٌشدد.
پغ ٔذَ ث ٝؿىُ صیش خٛاٞذ ثٛد:
()43

Subject to:
()44
()45
()46

-

()47

ٔٛاصَ٘ ٝسیىٍ – زمان در فاز تامیه تجُیسات
ٔ ٟٓتشیٗ ػبّٔی و ٝدس فبص تبٔیٗ تزٟیضات ،ث ٝخلٛف دس پشٚطٞ ٜبی ػظیٓ و٘ ٝیبص ث ٝتبٔیٗ اص ٔٙبثغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛداخّی ٚ
خبسری داس٘ذ ،ػذْ لغؼیت دس صٔبٖٞبی تحٛیُ  ٚاتٕبْ فؼبِیتٞبی تبٔیٗ تزٟیضات اػت .ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ایٗ فؼبِیتٞب ٘یبص ثٝ
ٚسٚد ػٛأُ ػذْ لغؼیت دس ٔذَ ٔٛاص٘ٞ ٝضی – ٝٙصٔبٖ ،اِضأی ث٘ ٝظش ٔیسػذ.

مًازوٍ َسیىٍ – زمان در فاز ساخت
دس فؼبِیتٞبی فبص ػبختٔ ،یتٛاٖ ٔیضاٖ ٔٙبثغ تخلیق یبفت ٝسا ٟٔٓتشیٗ ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٞ ٜضی ٚ ٝٙصٔبٖ ارشای ٞش
فؼبِیت دا٘ؼت .ث ٝػجبست دیٍش ٞشچٔ ٝیضاٖ ٔٙبثؼی و ٝث ٝیه فؼبِیت اختلبف ٔییبثذ ،افضایؾ یبثذ دس ٘تیزٞ ٝضی ٝٙآٖ افضایؾ
یبفت ٚ ٝاص ػٛی دیٍش صٔبٖ ارشای فؼبِیت وبٞؾ ٔییبثذ.
دس پشٚطٜٞبی ٔؼٕٛالً ػظیٕی و ٝداسای لشاسدادٞبی اص ٘ٛع ٞ EPCؼتٙذٔ ،یضاٖ تخلیق اص ٔبؿیٗ آالت ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٜ
دس ٔٛاص٘ٞ ٝضی ٚ ٝٙصٔبٖ ثٛد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ػّت ٕ٘ی تٛاٖ اٍِٛیی پیٛػت ٝثشای ساثغٞ ٝضی ٚ ٝٙصٔبٖ اسائٕٛ٘ ٝد  ٚایٗ ساثغ ٝث ٝكٛست
ٔمبدیشی ٌؼؼت ٝثیبٖ ٔیٌشدد.

ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛدس یه فؼبِیت حفبسی ٔشتجظ ثب یه پشٚط ٜػذػبصی ،ثب اػتفبد ٜاص ػ ٝدػتٍب ٜثّذٚسص ،فؼبِیت دس  02سٚص ثٝ
اتٕبْ ٔیسػذ  ٚاػتفبد ٜاص د ٚدػتٍب ٜثبػج اتٕبْ پشٚط ٜدس  14سٚص خٛاٞذ ؿذ .اص ػٛی دیٍش اػتفبد ٜاص چٟبس دػتٍب ٜثّذٚصس صٔبٖ
تٕبٔی ٔؼبدَ  44سٚص سا ثشای پشٚط ٜثٚ ٝرٛد خٛاٞذ آٚسدٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد ػبیش ٔمبدیشی و ٝثیٗ ایٗ ٔمبدیش لشاس
ٔیٌیش٘ذ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ث ٝػٛٙاٖ ٔمبدیش ٔٛسد لج َٛثشای صٔبٖ ٞ ٚضیٔ ٝٙتٙبظش ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ پزیشفت ٝؿ٘ٛذ.
اص آ٘زب و ٝدس فؼبِیتٞبی فبص ػبخت پشٚطٜٞبی ٔ EPCؼٕٛالً ٔٙبثؼی ٘ظیش آ٘چ ٝدس ایٗ ٔخبَ ثشسػی ؿذ ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ
احشٌزاس ثش ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ فؼبِیتٞبی ٔغشح ٞؼتٙذ ،پغ ٔذَ ٌؼؼتٔ ٝیتٛا٘ذ ثشای فؼبِیتٞبی ایٗ فبص اص ارشای پشٚطٔ ،ٜذَ
ٔٙبػجی ثشای ٔٛاص٘ٞ ٝضی – ٝٙصٔبٖ ثبؿذ

معرفی ورم افسار GAMS
ٔؼٕٛالً ثؼذ اص ٔذَػبصی ثش٘بٔٝسیضی خغی  ٚیب غیشخغی ٔیثبیؼت آٖ سا حُ ٕ٘ٛد .حُ ایٗ ٔذَٞب ثخلٛف اٌش ٔذَ پیچیذٜ
ٌ ٚؼتشد ٜثبؿذ  ،ثؼیبس ٚلتٌیش اػت  ٚدس ثؼضی ٔٛالغ غیشٕٔىٗ اػت .ثٙبثشایٗ الصْ اػت اص ٘شْافضاسٞبیی و ٝایٗ وبس سا ا٘زبْ
ٔیدٙٞذ  ٚوبس سا ػبدٜتش ٔیوٙٙذ اػتفبدٕٛ٘ ٜد .یىی اص لذستٕٙذتشیٗ ٘شْافضاسٞبیی ؤ ٝذَٞبی ( ORتحمیك دس ػّٕیبت) سا حُ
ٔیٕ٘بیذ ٘ ،شْافضاس  GAMSاػت.
ارائٍ یک ومًوٍ عددی برای مدلَای ارائٍ شدٌ

دس ایٗ ثخؾ تالؽ خٛاٞیٓ وشد تب ثب اسائٔ ٝخبِی ٔتٙبػت ثب فؼبِیتٞبی یه پشٚط ،EPC ٜث ٝثشسػی ٔذَ اسائ ٝؿذ ٜثپشداصیٓ.

فاز مُىدسی
فؼبِیتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛدس رذ 2-0 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت:

جديل  1-Error! No text of specified style in document.فعالیتَای ومًوٍ برای فاز مُىدسی
سدیف

ػٛٙاٖ فؼبِیت

یؾ٘یبص

ٚصٖ

ضشیت ٞضیٝٙ

صٔبٖ ٘شٔبَ

صٔبٖ فـشدٜ

4

تؼشیف اٞذاف

-

2.6

6

23

10

0

ٔغبِؼبت ٔحیغی

4

2.4

42

22

05

1

اسصیبثی پیٕب٘ىبساٖ فشػی

0

2.1

4

43

5

2

تذٚیٗ ثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚطٜ

1ss

2.6

3

02

5

3

اسائ ٝعشاحی پبی ٝپشٚطٜ

2ff

2.4

7

32

22

4

دسیبفت ثبصخٛس  ٚتغییش دس عشاحی

3

2.3

5

43

42

42

23

5

ٔؼتٙذ ػبصی

4
2.0
0
ٞضی ٝٙثبالػشی ثشای ایٗ فبص ٚ 3احذ دس ٞش سٚص خٛاٞذ ثٛد.

ؿجى ٝایٗ فؼبِیتٞب ث ٝؿىُ صیش خٛاٞذ ثٛد:
5
4

t4

3

6

t1
t3

1

2
7

t5

t2

ٔغبثك ثب رذٔ َٚذَ ٔٛاص٘ٞ ٝضی – ٝٙصٔبٖ ث ٝؿىُ ساثغ ٝصیش خٛاٞذ ثٛد:
()02

S.t:

()04
()00
()01
()02
()03
()04

٘تبیذ حبكُ اص حُ ٔؼبدِ ٝثبال ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس  GAMSدس رذ َٚآٔذ ٜاػت.

وتایج حل معادلٍ مًازوٍ َسیىٍ زمان برای فاز مُىدسی
ؿٕبس ٜفؼبِیت

صٔبٖ ؿشٚع

صٔبٖ فؼبِیت

صٔبٖ خبتٕٝ

1

1

45

45

2

45

41

85

3

85

15

111

4

85

7

92

5

42

51

92

6

92

15

117

7

85

61

145

ٔمذاس تبثغ ٞذف= 262

ثذیٗ كٛست فبص ٟٔٙذػی دس ٔذت  423سٚص ثب وٕتشیٗ ٞضیٕٔ ٝٙىٗ ارشا ٔیٌشدد.

فاز تامیه تجُیسات ي ساخت
ؿىُ صیش ؿجىٝای سا ثشای فبص تبٔیٗ تزٟیضات  ٚػبخت پشٚطٕ٘ ٜبیؾ ٔیدٞذ:
D
I

3

F

6

A

1
7
H

E

5

B

C
2

4
G
رذ َٚصیش فؼبِیتٞبی ایٗ فبص  ٚسٚؽٞبی ارشا ثٕٞ ٝشاٞ ٜضی ٚ ٝٙصٔبٖ ٞش سٚؽ سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ.

فعالیتَای ومًوٍ برای فاز تامیه تجُیسات ي ساخت
وذ

٘بْ فؼبِیت

سٚؽ ارشایی یه

سٚؽ ارشایی دٚ

سٚؽ ارشایی ػٝ
صٔبٖ (سٚص)

صٔبٖ (سٚص)

ٞضیٚ( ٝٙاحذ
پ)َٛ
243

صٔبٖ (سٚص)

ٞضیٚ( ٝٙاحذ
پ)َٛ
242

A

ٔحٛع ٝػبصی

ٞضیٚ( ٝٙاحذ
پ)َٛ
122

47

02

12

7

40

132

B

خبن ثشداسی

462

43

022

4032

16

C

ثذ٘ ٚ ٝپی

632

32

4222

20

00

D

ساٜا٘ذاصی ٔمذٔبتی

242

12

332

03

522

E

تىٕیُ ػبختٕبٖ

422

43

602

42

722

33

F

٘لت تزٟیضات اِٚیٝ
()piping,...

532

42

672

32

4242

25

G

٘لت تزٟیضات ٟ٘بیی

4322

23

4622

20

0422

15

H

اتلبَ تزٟیضات

142

42

242

7

302

5

I

ساٜا٘ذاصی ٟ٘بیی

022

3

012

1

172

4

ٕٞچٙیٗ فشم ٔیؿٛد پشٚط ٜثبیذ حذاوخش دس  432سٚص ث ٝاتٕبْ ثشػذ.

()27
S. t:
()28
()29
()33
()31

()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()43
 Aحُ ؿ٘ٛذ٘ ،تبیذ صیش ث ٝدػت ٔی آیٙذ .ثش اػبع ٘تبیذ رذ َٚثشای فؼبِیت ٍٙٞGAMSبٔی و ٝایٗ ٔؼبدالت ث ٝوٕه ٘شْافضاس
سٚؽ  Fسٚؽ  ،3ثشای فؼبِیت  Eسٚؽ  ،1ثشای فؼبِیت  Dسٚؽ  ،3ثشای فؼبِیت  Cسٚؽ  ،3ثشای فؼبِیت Bسٚؽ  ،1ثشای فؼبِیت
سٚؽ  2پیـٟٙبد ٔی ؿٛد تب ایٗ فبص ظشف ٔذت  153سٚص ثب  Iسٚؽ  ٚ 3ثشای فؼبِیت  Hسٚؽ  ،3ثشای فؼبِیت  ،1Gثشای فؼبِیت
وٕتشیٗ ٞضیٕٔ ٝٙىٗ یؼٙی ٚ 6753احذ ث ٝا٘زبْ ثشػذ. .
وتیجٍ حل معادلٍ مًازوٍ َسیىٍ-زمان برای فاز تدارکات ي ساخت-ريشَای مًرد استفادٌ
فؼبِیت

سٚؽ ٔٛسد اػتفبدٜ

A

1

B

3

C

3

D

1

E

3

F

1

G

3

H

3

I

2

وتیجٍ حل معادلٍ مًازوٍ َسیىٍ-زمان برای فاز ساخت
ؿٕبسٌ ٜشٜ

صٔبٖ ٚلٛع

1

3

2

9

3

47

4

132

5

139

6

147

7

153
ٔمذاس تبثغ ٞذف= 6753
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ٗٔیٚ د.بٟ٘سد آٚ ٔذَ آٔبسی تشػیٕی ثشای ثشآٝ اسائٚ ٜطٚذی پشٙ ٘تبیذ صٔبٖ ثٚ بییٟ٘ ٝٙضیٞ یٙبی پیؾ ثیٞ ؽٚ س.6831 .[ فشد ٔـبیی ْ س5]
.ٖشاٟ ت،ٜطٚفشا٘غ ثیٗ إِّّی ٔذیشیت پشٙو
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