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چکیده واژگانکلیدی

منظور انتخااب پیمانکااران    ارزش به یبر مدیریت ریسک و مهندس یمبتن یدر این پژوهش یک رویکرد تلفیق 

مساتخر  از ادبیاا     یتوسعه داده شده است. این مدل بر اساس معیارهاا و زیرمعیارهاا   یعمران یها در پروژه

شاود. سا      مای  یبدترین امتیازده - که میزان اهمیت آنها به کمک روش بهترین است شده یتحقیق طراح

شادند. مااابق باا نتاای       یبناد  تیا اولو یو تحلیا  رواباخ خاکساتر   ویکور  یها روش پیمانکاران با استفاده از

( بیشاترین امتیااز را در باین    483.0) یباا وزن محلا   اساتراتژیک  توان گفت که معیاار ریساک   می یمحاسبات

زیرمعیاار   ،ییاات امتیاز را در بین معیارها کسب نموده اسات. در بعاد ریساک عمل    کمترین( 484.4) یبا وزن محل ها سکیمعیارها و معیار سایر ر

 ( را داشته است. در بعد ریسک استراتژیک زیرمعیاار 481.0) ی( و زیرمعیار تقلب کمترین وزن محل48000) یمحل بیشترین وزن یتکنیک یخاا

کارده اسات. در    گازارش  ( را.4813) یکمترین وزن محلا  یایمح ستیز ی( و زیرمعیار نارضایت483.4) یبیشترین وزن محل یاجتماع ینارضایت

( را 48100) یکمتارین وزن محلا   یریسک فن زیرمعیار( 48004) یبیشترین وزن محل یا نهیزیرمعیار شرایخ ریسک هز یبعد ریسک منابع انسان

( را .4840) یکمتارین وزن محلا   ی( و زیرمعیار ریسک خارج48010) یمحل وزن بیشترین یزیرمعیار ریسک مال ها سکیداراست. در بعد سایر ر

 یکمتارین وزن محلا   یماال  ییجاو  ( و زیرمعیاار رارفه  480.0) یبیشاترین وزن محلا   یگردش ماال  حجم ارزش زیرمعیار یهندسدارد. در بعد م

 گازارش  یویکاور و تحلیا  رواباخ خاکساتر     یها پیمانکاران بر اساس مقایسه نتای  حار  از ح  روش یبند تیاولو نهایت ( را دارد. در48201)

 کارلو استفاده شده است. مونتی ساز هیبر شب یمبتن یها از یک رویکرد ابتکار ر مقایسه عملکرد این روشمنظو است. قاب  ذکر است که به شده

یمدلترکیب

یعمرانیهاپروژه

روشویکور

بدترین-روشبهترین

 مدیریتریسک


مقدمه-1

در این پژوهش عناوین مدیریت ریسک و مهندسای ارزش و  

ساه عناوان   BOT  و انتقاال  یبردار ساخت و بهره یها پروژه

وین مهم مورد توجه هستند. لذا در ابتدا در خصوص این عناا 

بیان شده و در ادامه به آنچاه در ایان    و مفاهیم آنها ماالبی

 پژوهش مورد نظار اسات یعنای تلفیاق مادیریت ریساک و      

مهندساای ارزش و کاااربرد آن بااه بهتاارین نحااو در اجاارای  

 .شده اسات  و انتقال پرداخته یبردار ساخت، بهره یها پروژه

کاااربرد سیسااتماتیک ، مادیریت خااار یااا مادیریت ریسااک  

مرباو  باه    و فرآینادهای  هاا  هیا مادیریتی، رو  یاها  استیس

باشاد.   تحلیا ، ارزیاابی و کنتارل ریساک مای      یهاا  تیفعال

مستندساازی تصامیما     مدیریت ریسک عباار  از فرایناد  

معیارهاایی اسات    یریکارگ به نهایی اتخاذ شده و شناسایی و

جهت رسااندن ریساک تاا سااحی قابا        توان از آنها که می
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ارائاه شاده فرآیناد     یهاا  فیا ا باه تعر قبول استفاده کرد. بنا 

خاار دارای دو مرحلاه اسات کاه عباار  اسات از        مدیریت

 بارای  یزیا ر شناخت خار در محادوده ماورد نظار و برناماه    

 یهاا  فرایندهای باقیمانده. مدیریت ریساک یکای از قسامت   

. این رود یشمار م به محوری مدیریت استراتژیک هر سازمان

هاا   از طریاق آن ساازمان  شیوه شام  فرایندهایی اسات کاه   

روشاامند خارهااای ماارتبخ بااا     رااور  بااه تواننااد یماا

را شناسایی کنند. یک رویکرد مدیریت خاار   شانیها تیفعال

ساا  خاار در ساازمان متناساب و باا دیگار        موفق باید با

ی هاا  یژگا یراساتا باشاد. از دیگار و    سازمان هام  یها تیفعال

، تاوان باه جامعیات گساتره کاار      مدیریت خاار موفاق مای   

پاساخگویی باه    خوردگی با فعالیت روزماره و پویاایی در   گره

شاود تحات    ها که فرض مای  شرایخ نام برد. بسیاری از پروژه

عنوان رخادادی شاناخته نشاده     کنترل هستند، با ریسک به

آن را کنتارل کنناد. باا در     کنند یروبرو گردیده و کوشش م

ک باه  ، امکان مقابلاه باا ریسا   یا هیمفاهیم پان گرفتن ای نظر

ی هاا  ساک ی؛ لذا ابتدا باید نسبت به شناساایی ر دیآ یوجود م

ساختار کارها  یبند محتم  پروژه اقدام کرد. این کار با دسته

 ریپذ گروه پروژه، امکان و با پرسش چند سؤال از خود یا اعضا

از مقاادیر   هاا  سکیاست. برای تخصیص مقادیر احتمالی به ر

 باا  باه  درراد   0. از  .توان استفاده کرد می پیشنهادی زیر

 04 -متوساخ  دررد  4. -محتم  دررد  0. - الوقوع بیقر

غیرمحتما .  درراد   10 -پاایین  دررد  04 -ممکن دررد 

است. راه دیگر،  اکنون احتمال وقوع هر ریسک قاب  محاسبه

ست. مشاک   ها سکییک از ر هر به ینسبت دادن دررد وزن

به اندازه  یتجرب یها این روش آن است که همواره داده یارل

دقت انجاام گیارد. در    دسترس نیستند تا این کار به دری کاف

 کنند یم کار مبادر  به این یا این روش معمو ً افراد باتجربه

مختلاف   یهاا  از انواع رویادادها در پاروژه   یکه تجارب جامع

ریساک، یاک مقادار را     هار  اند. در مرحله بعد به کسب کرده

در رور  نیااز برحساب    تواند یم . این مقداردهند ینسبت م

مثال اگار هادت تعیاین زماان      عنوان به باشد؛ هزینه یا زمان

 هاا  تیا زماان فعال  در مورد مد  یا دهیاتمام پروژه است، هر ا

ریسک محسوب شود. در این مرحلاه   ییک سناریو تواند یم

ضارب   حارا   ریساک را باا محاسابه    یتوان مقدار حقیق می

ه ریسک و احتمال وقاوع آن باه   مقادیر تخصیص داده شده ب

توان نسبت به انجام  می حار  دست آورد و با توجه به نتای 

نماود. بناابراین    یریگ مییا به تعویق انداختن آن تصم یعمل

پاروژه در   یهاا  ساک یر یاقدام به شناساای  نخست در مرحله

 کاار،  شده و بعد از چند بار انجاام ایان   WBSبا ترین سا  

 یارزش یک الگاو  مدیریت خواهد شد. تر واض  یمسئله خیل

در رویکرد ارزش است که تأکید بر تحریاک افاراد،    یمدیریت

با هدت حداکثر  یو نوآور ییافزا ارتقاء هم و ها توسعه مهار 

 ساا   سازمان دارد. مادیریت ارزش در  ینمودن عملکرد کل

بار ارزش دارد   یمبتن یتکیه بر یک فرهنگ سازمان یسازمان

مشااتریان  رضااایت و نفعااان ینااافع ذکااه ایاان ارزش، م 

کاه در   ردیا گ یرور  توأم در نظار ما   ( را بهی/خارجی)داخل

مناساب را   یهاا  ابزارهاا و روش  یریکارگ به ،یساوح عملیات

واسااه مادیر ارشاد     دهد. مادیریت ارزش باه   مدنظر قرار می

و  نفعاان  یتاا در جهات تاأمین انتظاارا  ذ     دیا نما یمی سع

 ها، ییدارا چون ییها یرا از ورود ها یمشتریان بهترین خروج

سازمان بگیرد. مدیریت ارزش باا   یانسان یاموال، مواد و نیرو

و مادیر ارشاد،    یعملیاات  مادیران ی هاا  تالش یساز ک ارچهی

. ایان  آورد یتمرکز بر ارزش را در تمام سازمان باه وجاود ما   

اهدات  یکه در راستا ییها یتمرکز بر خروج طریق مسئله از

 مادیریت  . اراول گردد یم ریپذ امکان باشند یسازمان م یکل

و ارتباطا  مؤثر باوده   یمدیریت کار تیم یارزش شام  الگو

ارزش در ساازمان و   فرهناگ ی ریکارگ که خود مشتم  بر به

دهاد تاا    انجام مای  یچه کار نکهیتمرکز بر کارکرد توجه به ا

و استفاده از  یو ایجاد بستر خالقیت و نوآور هست اینکه چه

 ابازار  تعریاف  یکم ا  یهاای خالقیات و لازوم ارزیااب     کتکنیا 

باشاد و مسائله    سنجش جهت مقایسه دقیاق و راحی  مای   

 یبه کار گروه افراد افراد بوده که شام  تشویق یپویای یبعد

از مقابلاه و رضاایت    یهاا و جلاوگیر   حا   در جهت ایجاد راه

و در  یافراد و نتاای  تیما   یهمکار به یو اعتبارده یشناسای

 یو ایجاد درك متقاب  و پشتیبان یارتباطا  گردهماینهایت 
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تیم و تشویق به تحول بیان شرایخ جهات   تصمیما  بهتر از

 باشد. ایجاد تغییرا  مفید و مؤثر می

باا عناوان    ی( در پژوهشا 13.0) یزاده و نصراله یارغر

 انتخاااب مااؤثر در یهااا و تعیااین وزن شاااخص یشناسااای»

 یالوه باار شناسااای عاا« یعمراناا یهااا پیمانکاااران پااروژه 

و  اهمیات  ماؤثر بار انتخااب پیمانکاار، میازان      یهاا  شاخص

در  AHPمزبور با استفاده از مادل   یها شاخص یبند تیاولو

 نیتاار . مهااماساات تعیااین شااده یگروهاا یریااگ میتصاام

راور    یآمده بر اساس مقایسا  زوجا  دست به یها شاخص

 ؛یتواناای -یمهاارت  ؛یعبارتناد از: فنا   گرفته توسخ خبرگاان 

تجهیزا ؛ اعتباار و   ؛یکادر تخصص-یمدیریت ؛یمال-یقتصادا

با عناوان   ی( در پژوهش13.0و همکاران ) یاله .سابقه حسن

 مناساب  انتخاب پیمانکاار  یبرا یسیستم خبره فاز یطراح»

مهم  یمعیارها یبه شناسای« اطالعا  یفناور یس ار در برون

ن آن و مشخص نمود چارچوب جهت انتخاب پیمانکار و ارائه

 یسیساتم خباره فااز    یاهمیت معیارها و در نهایات طراحا  

 یفنااور  یمرز درون یس ار مناسب در برون پیمانکار انتخاب

 شاام   اطالعا  پرداختند. روش اخذ دانش از خبرگاان کاه  

پرسشانامه   باشاند  یاطالعا  م یمتخصصان و مدیران فناور

از آن در یاک   استفاده سیستم به یاست و جهت اعتبارسنج

اطالعا  پرداخته شده است و نتاای  حارا     یفناورشرکت 

 سیستم است. مالوب از عملکرد یحاک

 

روشپژوهش-2
یاک پاژوهش    یروش تحقیق در حقیقت نقشه عم  و اجارا 

و ماهیات   اهادات  باه  یاست. انتخااب روش تحقیاق بساتگ   

تاوان   مای  یآن دارد و زمان یموضوع پژوهش و امکانا  اجرای

گرفات کاه عواما  یااد شاده       تصمیم در مورد روش تحقیق

 ،یمشخص باشند. با توجه به اهدات و سؤا   پژوهش جاار 

مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ ماهیت و  تحقیق روش

و از  یکااربرد  و از لحاظ هدت از نوع یارتباط-یروش تحلیل

به این  یباشد. پیمایش می یاطالعا  پیمایش یحیث گردآور

جهاات انتخاااب  یا امهپرسشاان دلیاا  کااه در ایاان تحقیااق 

ساااخت و  یهااا پااروژه یمااورد نظاار در اجاارا  یفاکتورهااا

 یها است. با توجه به اینکه در مدل شدهی طراح یبردار بهره

 معیارهاا  یچندمعیاره باید بر اساس یاک سار   یریگ میتصم

گرفته شود. این پژوهش از  یبعد سه یبهینه در فضا تصمیم

ماؤثر بار    یورهاا فاکتی و ارزیااب  یاین دیدگاه کاه باه بررسا   

سااخت و   یهاا  پاروژه  یدر اجارا  رگذاریعوام  تأث یبند رتبه

 یدر فرایند بهبود شرایخ فعل فاکتورها و نقش آن یبردار بهره

 و از آن جهت که نتای  پژوهش ارتباطی – یپردازد تحلیل می

اسات.   یکاربرد ،به کار رود یدر بهبود فرایند ارزیاب تواند یم

در این پژوهش مارح  یآن آزمون فرضلذا فرضیه و به دنبال 

عواما  ماؤثر در    یارزیاب» منظور به ینیست؛ هدت ارائه روش

 است.« یبردار ساخت و بهره یها پروژه یاجرا

 

جامعهونمونهآماری-2
اطالعااا  از نظاارا   یآور منظااور جمااع در ایاان تحقیااق بااه

و  رانعت  مختلاف  یهاا  متخصصین حوزه تحقیاق در حاوزه  

، از طریق یک مصااحبه  رو نیه شده است. از ادانشگاه استفاد

از افاراد در انجاام    دساته  هدایت شده نظارا  ساه   آزاد نیمه

 تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این سه دسته عبارتند از:

تشاکی    یها: این بخش از جامعه را افراد اساتید دانشگاه .1

و یا  یاجرای یها سکیر و مدیریت یکه با ارزیاب دهند یم

 دارند. یآشنای یو عمل یاز نظر تئور یتکنولوژ یارزیاب

وسااز:   مدیران، سرپرستان و کارشناسان رانعت سااخت   .2

از  اساتفاده  شادن نتاای  تحقیاق    تار  یمنظور کااربرد  به

در راانایع  ژهیااو نظاارا  ایاان گااروه از متخصصااین بااه 

 وساز مورد توجه بوده است. ساخت

خادما    یهاا  نظران حاوزه  مشاوران، مدرسین و راحب .3

باا توجاه باه     متخصصین مشاوره و آموزش: این گروه از

نزدیااک بااا راانایع مختلااف انتخاااب  یارتبااا  و آشاانای

 اند. شده

اطالعا  و انجام مصااحبه در ماورد    یآور منظور جمع به

در  متخصصاین  نفر از 04مدل، یک نمونه شام   یها یژگیو

تعداد نفر  04سه دسته ذکر شده با  انتخاب شد. از بین این 

 یبارا  یساا  پاساخگوی   بهتارین ی پرسشنامه کاه دارا  34

معیارها باشاد انتخااب شاده اسات. در نهایات       یاعتبارسنج

و  معیارها به یمنظور تکمی  پرسشنامه مربو  به امتیازده به

نفر متخصص با تجربه با  اساتفاده شاده    پن زیرمعیارها، از 

 است.





یعمرانیهاپروژهارانچندمعیارهدرانتخابپیمانکیریگمیتصممدلترکیبیمدیریتریسکومدیریتارزشمبتنیبر

 

20 

 

مدلمفهومیتحقیق-0
شاود   تحقیق پرداخته می یه مدل مفهومدر این بخش به ارائ

ارزش  یمهندسا  مادیریت ریساک و   یها از مدل یکه ترکیب

ارزش باا   یمهندسا  یریکاارگ  است. باید توجه داشت که باه 

موجاب افازایش یاا کااهش      خود روش معمول به د ی  زیر

 .(2و  1های )جدول گردد یریسک م
اثراتمهندسیارزشبررویریسک-1جدول

 

لیستمعیارهاوزیرمعیارهایمورداستفادهدراینتحقیق-2جدول
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توصیفییهاافتهی-2جدول

 

 


توصیفییهاافتهی-1
جامعه آماری، از آماار تورایفی    یها یژگیمنظور بررسی و به

جمعیات   یهاا  یژگیو استفاده شده است. اطالعا  مربو  به

 .مشخص است 3 شناختی نمونه آماری تحقیق در جدول
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هابراساسجنسیتتوصیفداده-0

است. 1توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت ماابق شک  

 

توزیعپاسخگویانبراساسجنسیت-1شکل


هابراساسسنتوصیفداده-0

 2توزیع پاسخگویان بر اساس سن پاسخگویان ماابق شاک   

باشد.می

 

انیبراساسسنپاسخگوانیپاسخگوعیتوز-2شکل


سابقهخدمتهابراساسوصیفدادهت-0
 3توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خادمت مااابق شاک     

است.

 

براساسسابقهخدمتانیپاسخگوعیتوز-2شکل

عددیلیوتحلهیتجز-9
به نتاای  معتبار، در ایان تحقیاق از یاک       یمنظور دستیاب به

 یبارا  کاه  یطاور  باه . بهره گرفته شاده اسات   یروش اجماع

 یاز خبرگان و کارشناسان بارا  یا تهیطالعا  کما یآور جمع

عم  آمد و از آنها خواسته شاد   به شرکت در جلسا  دعو 

شاده در    ارائاه  یرا نسابت باه معیارهاا    ها نهیکه عملکرد گز

 0شاده در جادول    ذکار  یهاا  اسیبا استفاده از مق 3جدول 

کارشناسان  شام  این کمیته یقرار دهند. اعضا یمورد ارزیاب

تجدیدپاذیر در اساتان    یها یبه در حوزه مدیریت انرژبا تجر

ارائه شده  0 آنها در جدول اطالعا  است که یخراسان جنوب

 است.
 

هانهیگزیبندرتبه-17
GRAکیبااستفادهازتکنهانهیگزیبندرتبه-17-1

 یهاا  ناه یبه اوزان معیارهاا، در گاام بعاد گز    یبعد از دستیاب

 یهاا  روش از فاکتورها و با استفاده بالقوه بر اساس اوزان این

VIKOR  وGRA یریکاارگ  . باا باه  شاوند  یما  یبناد  تیاولو 

تمااام  ،یدها  رتبااه . شاده در جادول    ارائااه یمقیااس کالما  

نسابت باه ایان معیارهاا      هاا  نهیگز یمنظور ارزیاب خبرگان به

 یگرفتند. پ  از دستیاب قرار رور  جداگانه مورد پرسش به

ه، در گاام بعاد میاانگین درجاا      به درجه اولویت هار خبار  

 0تصمیم میانگین ماابق با جادول   ماتری  محاسبه شده و

 نتیجه شده است.
GRوVIKORیهاکیوتکنBWMکالمیبرایمقایسهزوجیاسیق-0جدول
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لگرانیاطالعاتکارشناسانوتحل-1جدول

 


هانهیگزازاتیامتنیانگیم-0جدول

 

شدهنرمالمیتصمسیماتر-0جدول

 
 

بیشینهوکمینهمقادیرمعیارها-0جدول
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هانهیگزیبراQو R،Sمقادیر-9جدول

 


QوR،Sبراساسمقادیرهانهیگزیبندرتبه-17جدول

 
 

کیهبهااسهتفادهازتکنههانههیگزیبندرتبه-17-2
VIKOR

 vikorتکنیک  یبه طریق مشابه ماتری  تصمیم میانگین برا

و کمینه مقاادیر   بیشینه است. در گام بعد . ماابق با جدول

 دست معیارها با استفاده از معادله ارائه شده در فص  قب  به

معاد   مربو  به  یریکارگ این نیز با به بر آمده است، عالوه

      محاساابه شاادند کااه در    Qو  R، Sروش ویکااور مقااادیر  

 Qبر اساس مقادیر  اه نهیاند. گز نمایش داده شده (0) جدول

             Qکااه کمتاارین مقاادار   یا نااهیشااده و گز یبنااد تیاااولو

         شااود عنااوان بهتاارین گزینااه انتخاااب ماای  دارا باشااد بااه را

 (.14)جدول 

باا اساتفاده از    هاا  ناه یگز ینهاای  یبناد  رتباه  یطورکل به

ارائه  فوقی ها ترتیب در بخش به VIKORو  GRA یها روش

ایان   یتفاو  ارل ،شود طور که مشاهده می شده است. همان

 یها نهیاست. در واقع گز دوم دو روش در ترتیب گزینه اول و

 یهاا  نهیسوم تا پنجم در هر دو روش برابر بوده اما ترتیب گز

تاوان باه دلیا      است و این موضوع را می متفاو  اول و دوم

 اول و دوم باا سااایر  یهااا ناه یتفااو  بسایار زیاااد امتیااز گز   

امتیازا  ایان دو گزیناه باا یکادیگر      یو البته نزدیک ها نهیگز

از  اساتفاده  کاه باا   رساد  یبه نظر م یدانست. بنابراین ضرور

 یتحلیاا  حساساایت، بهتاارین روش انتخاااب و نتیجااه نهااای

 .گزارش شود
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F1براساستابعGrid pointدرهرهانهیالف(نمودارتغییراتگز
 

 

F2براساستابعGrid pointدرهراهنهیب(نمودارتغییراتگز

تحلیلخاکستریوویکوریهاحاصلازحلروشیهامقایسهاستواریپاسخ-0شکل


بااستفادههانهیگزیبندرتبهیاستوارلیتحل-11

یابتکارتمیازالگور
 یهاا  حار  از ح  روش یها مقایسه استواری پاسخ 0شک  

 ی دهد.را نشان م تحلی  خاکستری و ویکور


یریگجهینتبحثو-12

در  یعمرانا  یهاا  اعتبار طارح  04با توجه به اینکه بیش از %

تاا حاد    پاروژه  و کیفیت یاک  گردد یمرحله ساخت هزینه م

به این مرحله دارد. لذا انجام ماالعا  گسترده  یبستگ یزیاد

موفاق   یبار اجارا   رگذاریتأث عوام ی تمام یمنظور شناسای به

طور عمده مسئله  میت بسیار زیاد است. بهاه ییک پروژه دارا

یاک پاروژه هماواره     یموجاود در اجارا   یها سکیر مدیریت

 یهاا  مادیران بخاش   یهاا  دغدغاه  نیتر از مهم یعنوان یک به

هاا ماارح باوده     این طرح یاجرا یمتول یها مختلف سازمان

از  یدر بسایار  کاه  هساتند  هاا  سکیاست. در حقیقت این ر

 یبرخ یاجرا یو کاهش اثربخش ها نهیمواقع باعث افزایش هز

 . درشوند یها م از پروژه

در این تحقیاق   یاز ابعاد مورد بررس یمشخصاً یک نتیجه

در  ینا یآفر ارزش مدیریت ریسک خواهد بود. از طرت دیگار، 

است که محققان ایان حاوزه    یچنان اهمیت ییک پروژه دارا

و ارزش در روال ماالعاه   یمهندس با نام یمفهوم ،یتحقیقات

را ارائه دادند. بنابراین در  یو خدمات یرنعت یها پروژه یاجرا

مفهاوم   یدر کناار مادیریت ریساک باه بررسا      تحقیاق  این

تاوان   می ارزش نیز پرداخته شده است. در حقیقت یمهندس

ایان تحقیاق بار پایاه ابعااد مادیریت        یگفت که مدل تلفیق

 .است ارزش بنا نهاده شده یریسک و مهندس
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مراجع-12
ی هاا  مؤثر در انتخاب پیمانکاران پاروژه  یها و تعیین وزن شاخص یشناسای(. 13.0) مهدی ،اله. نصراللهی عز  ،زاده یارغر [1]

  مدیریت. یها پژوهش. عمرانی

پیمانکاران و ارتقااء پیمانکااران ناکاارا باا رویکارد تحلیا  پوششای         یبند ارزیابی و رتبه(. 1301) عادله. و همکاران ،باغبان [2]

 .مجله تحقیق در عملیا  و کاربردهای آن. مورد ماالعه پیمانکاران گروه م نا خاکستری یها داده

 ششمین. کاران رنعت ساخت ایرانراند انتخاب پیمانکار از دیدگاه دست یمعیارها( 13.0) سید مصافی. و همکاران ی،بتول [3]

 .مدیریت پروژه. تهران. گروه پژوهشی آریانا یالملل نیکنفران  ب

  مهندساای ارزش. انتشااارا  فاارا  یریکااارگ روش بااه( 13.2) ی، سااعید، میرمحمااد رااادقی، سااید علیرضاااعااامل جباا  [0]

 ارزیابی مقدماتی و فاکتورهاای ماؤثر بار    یها ستمیس یبررس (..13) محمدحسین ،سید مرتضی. ربحیه ،جاللیان حسینی

 .پروژه. تهران. گروه پژوهشی آریانامدیریت  یالملل نیسومین کنفران  بی. عامل 3 یها عملکرد پیمانکاران: پروژه

 .کنفران  ملی مهندسی ارزش در رنعت AHP.روش  انتخاب پیمانکاران به کمک (13.0) محمد ،علی. حیدری ی،حیدر [0]

مجلاه  . وسااز  پیمانکاران سااخت  HSEارزیابی عملکرد  ارائه یک الگوی کاربردی برای (1300) علی. و همکاران ی،درمحمد [.]

 .ار ایرانپژوهشی سالمت ک علمی

 FUZZY SAW  ارزیابی راالحیت پیمانکااران بار اسااس روش مجماوع سااده وزیان فاازی        ن حسین. و همکارا ی،رجای [0]

 .چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران. تهران. دانشگاه تهران

 جهات ارزیاابی و انتخااب پیمانکااران عمرانای در      یریا گ میتصام  طراحی مادل ناوین پشاتیبانی   ن. جعفر. و همکارا ی،رزم [.]

  .ها مناقصه

ی سااز  راه یها ارائه مدل انتخاب پیمانکاران جزء با رویکرد فازی )ماالعه موردی: پروژه( 1300) محمد. و همکاران ی،رستم [0]

 .پاارداز پایتخاات ویاارا  دهیاا. تهااران. مؤسسااه ماادیران ا کیااو سااتیماادیریت در قاارن ب یالمللاا نیدومااین کنفااران  باا 

 

 .لی مدیریت ریسک پروژه. انتشارا  پندار پارس، رادق، جدا، خدیجه. استاندارد عمیروزبه [14]

 هاای  پتروشایمی؛ رویکارد تکنیاک    یهاا  الگوی ارزیابی و انتخااب پیمانکااران در پاروژه    زارع مهرجردی. یحیی. و همکاران [11]

 مدیریت بازرگانی.  یها کاوش. تکنیک بردا - گیری تصمیم

و  یباردار  وسااز، بهاره   دسی ارزش در طراحای، سااخت  کاربرد عملی مهن( ..13)سبخ، محمدحسن، پرورشکاران، ابراهیم.  [12]

 .دانشگاه رنعتی امیرکبیر نگهداری. انتشارا 

 


