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اصالح رویکرد کبهش تأخیر در پروشههبی بسرگ مهندسی بب استفبده از ابسارهبی
مدیریتی
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علیرضب چبله کبئی ،*1سعید عیدیوندی

-1استادیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى ،هَسسِ آهَصش ػالی ػلَم ٍ فٌاٍسی آسیاى آسیاى ،تاتل ،ایشاى
-2داًطجَی کاسضٌاسی اسضذ هذیشیت ساخت ،هَسسِ آهَصش ػالی ػلَم ٍ فٌاٍسی آسیاى آسیاى ،تاتل ،ایشاى

چکیده
تاخیش دس پشٍطُ ّای ػوشاًی ّوَاسُ تِ ػٌَاى هَضَػی پش اّویت ٍ هَسد تحث تیي هذیشاى ساخت دس ػشصِ ّای هختلف تَدُ ٍ ّست.
ضشسّای ًاضی اص ػذم تکویل تِ هَقغ پشٍطُّا تِ دلیل استثاط هستقین تیي صهاى ٍ ّضیٌِ اجشای پشٍطُّ ،ضیٌِّای قاتل تَجْی سا تشای
پشٍطُ تِ ّوشاُ خَاّذ داضت.
جاهؼِ آهاسی پظٍّص حاضش ً 56فش اص خثشگاى کلیِ پشٍطُ ّای تضسگ هٌْذسی دس سطح استاى هاصًذساى هی تاضذ کِ تجاسب کاسی
ضاهل ًظاست ،هذیشیت ،هطاٍسُ ٍ پیواًکاسی دس صهیٌِ پشٍطُ ّای تضسگ هٌْذسی سا داضتِاًذّ .ذف اص پظٍّص حاضش اصالح سٍیکشد
کاّص تأخیش دس پشٍطُّای تضسگ هٌْذسی تا استفادُ اص اتضاسّای هذیشیتی هی تاضذ .تِ هٌظَس گشدآٍسی اطالػات اص اتضاس پشسطٌاهِ تستِ
تشگشفتِ اص هثاًی ًظشی ٍ ًظشات خثشگاى استفادُ ضذ .تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تا استفادُ اص هذل ضثکِ ػصثی هصٌَػی اًجام ضذ..
ًتایج پظٍّص ًطاى داد هذل ضثکِ ػصثی هصٌَػی تا ساختاس پشسپتشٍى چٌذالیِ تا یک الیِ پٌْاى ٍ دٍ ًشٍى دس الیِ پٌْاى تَاًستِ تا
دقت  %12.21ػول پیص تیٌی سا تشای تاخیش پش ٍطُ ّای تضسگ هٌْذسی اًجام دّذ .تا تَجِ تِ ًتایج تذست آهذُ هی تَاى تا استفادُ اص
هذل ضثکِ ػصثی هصٌَػی تا یک الیِ پٌْاى ٍ دٍ ًشٍى دس الیِ پٌْاى هیضاى تاخیش دس پشٍطّای هٌْذسی سا دس اتتذای ضشٍع پشٍطُ پیص
تیٌی کشدُ ٍ تا اتخار تذاتیش ٍ تشًاهِ سیضی ّای هٌاسة دس جْت کاّص آى اقذاهاتی اًجام داد.
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