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  چکیده
       

 آزاد دانشگاه مالی هاي دستورالعمل از یکی سازيبهینه جهت آنها، حل و خطی ریزيبرنامه مدل ارائه مقاله این هدف

 کننده استفاده دانشجویان  تعداد حداکثر تعیین هدف، ، مدل این  در .است دانشجو 18000 حدود با دزفول واحد در اسالمی

 هايرشته و مقاطع تناسب به تحصیل، از فراغت از بعد بازپرداخت با واحد، به دانشجویان فاهر صندوق از تخصیصی وام از

 از بیش اسالمی آزاد دانشگاه در آنها از بهینه استفاده و مالی منابع تأمین اهمیت به عنایت با مسئله این که است تحصیلی

  ..دارد اهمیت پیش

 تصمیم هاي گزینه شده آوري جمع هاي داده به باتوجه  که گرفتیم کمک عملیات در تحقیق تکنیکهاي از مسئله حل براي

 دو در آن اجراي و ل مد ازحل پس گردید تشکیل خطی ریزي برنامه مدل و شد  شناسایی مند نظام طور به گیري

 موجود هاي گزینه بین در ها گزینه این انتخاب که گشت مشاهده قبلی هاي ترم با بها جوا مقایسه و  تحصیلی ترم

 وام از کننده استفاده دانشجویان  تعداد حداکثر توانستیم تیب تر این به .شد تایید آن اعتبار لذا و است بهترین ،

-رشته و مقاطع تناسب به تحصیل، از فراغت از بعد بازپرداخت با واحد، به دانشجویان رفاه صندوق از تخصیصی

 هدف تابع ضرایب تعیین در A.H.P تکنیک از مدل شدن تراقعیو بمنظور ضمناً ، نماییم تعیین را  تحصیلی هاي

 .است شده استفاده

  اسالمی آزاد دانشگاه مالی دستورالعمل ، بهینه تخصیص ، خطی ریزي برنامه ریاضی، ریزي برنامه :کلیدي هاي واژه

  

  

 

 

 

  

                                           
 جنوب تھران واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي ھیأت وعض ،دزفول واحد اسالمي آزاد دانشگاه بھ وابستھ سما آموزشکده علمي ھیأت عضو ١
   ایران مدیریت انجمن مالی مدیریت تخصصی کمیتھ عضو ، ایران حسابداری انجمن عضو ، دانشگاه درسم ٢
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  :مقدمه

 مسـائل  بـا  که است این آن مشخص روش .ستا مدیریت مسائل براي حل راه بهترین کردن پیدا از عبارت عملیات در تحقیق

 نیـز  آن اسـاس  و است کمی مدیریت علم عملیات، در تحقیق بنابراین .است دارا را علمی مسائل با همانند برخوردي مدیریت

 ترمناسب خدمت ارائه و هزینه در جوییصرفه باعث عملیات در تحقیق کاربرد .هستند علمی نیز آن دالیل و بوده کمی عوامل

 و مملکتـی  امـور  تجـارت،  صـنعت،  :جملـه  از ايزمینـه  هر در مشکالت حل راه کردن پیدا براي عملیات در تحقیق .گرددیم

 ]1[.دارد کاربرد دولتی

 زمـان  از کـه  اسـت  تخصصـی  هاينظام دسته آن از آماري سازيتصمیم و ریاضی یابیبهینه مدیریت، علم عملیات، در تحقیق

 عملیـات  در کنتـرل  و طراحـی  سـازي، تصمیم مسایل حل براي کمی روشهاي با آنها همگی .اندشده شکوفا دوم جهانی جنگ

  ]2[ .دارند کار و سر اقتصادي و صنعتی

 ریـزي برنامه و عملیات در تحقیق زیباي کاربردهاي جمله از نیز خدماتی و اداري هايسیستم در سازيبهینه و سیستم مهندسی

 پیدا مضاعف اهمیت مراکز این در امر این ما، کشور در انتفاعی غیر و عالی آموزش مراکز وضعیت به عنایت با که است خطی

 در خوشـبختانه  ولـی  اسـت  نشـده  گرفتـه  جـدي  چنـدان  بحال تا مراکز اینگونه در سیستم سازيبهینه و کیفیت بحث .کندمی

 مقالـه  این در.است شده شروع اولیه حرکات )عیغیرانتفا دانشگاه بزرگترین بعنوان( اسالمی آزاد دانشگاه واحدهاي از تعدادي

 از فراغـت  از بعـد  پرداخـت  با،بـاز  مـدت  بلنـد  وام دسـتورالعمل   A.H.P وروش خطـی  ریزي برنامه از استفاده با تا آنیم بر

   .کنیم بهینه را تحصیل

  تحقیق پیشینه-1

 متغیرهـاي  هـدفی،  تـابع  کـردن  کمینـه  یا بیشینه منظور به گیرندگان تصمیم ، ریاضی ریزي  برنامه هاي مسأله تمام در

 مـی  انتخـاب  امر این به توجه با را تصمیم ،متغیرهاي خود تحقیق مسئله در محقق هر .کنند می انتخاب را خود مسئله تصمیم

   .نماید ارضا را معینی هاي محدودیت ، که کنند

 هـاي  جویی صرفه ریاضی، ریزي رنامهب آمیز موفقیت کارگیري به با زیادي دولتی هاي سازمان و خصوصی ي ها شرکت

  .است شده اشاره آنها از برخی به اینجا در .اند کرده میلیونی

   حل راه ،اولین است کرده بررسی را  oR" طریق از راIBM در فروش بهبود")2010(الورنس ریسک

 شـرایط  نفر 1300 از بیش  براي آن اجراي از پس که است فروش هاي فرصت شناسایی براي تحلیلی مدلهاي طراحی

 ]5[.شد فراهم



 بررسـی  را "فـورد  کمپـانی  در OR از اسـتفاده  با بحرانی مواقع در کار محیط در سازي تصمیم")2009(کلمپفل اریکا

 ]6[.است داشته آمد در دالر بیلیون 1.5 به قریب ACH روش از استفاده با است داشته واعالم است کرده

  ]17[.است کرده مدل "ضروري مواقع در را سالمت ماعیاجت هاي ساختار فرا ")2009(لی.ك. اوا

 در پلـیس  افسران گشت بندي زمان برنامه صحیح، اعداد با خطّی ریزي برنامه از استفاه با ،)1989( 3 لی هاکس و تیلور

 هـا  واسـت درخ بـه  گویی پاسخ زمان متوسط توانستند ریزي برنامه این با که کردنند سازي مدل را فرانسیسکو سان پلیس مرکز

 آمـدهاي  رفـت  خدمات از رسمی تقدیرهاي تا شد موجب کار این که بدهند بهبود %20 حدود تا را خود همشهریان کمک ي

 گشـت  هـاي  واحـد  شـد  باعث که داد پیشنهاد را حلی راه ریزي برنامه این .یابد افزایس سال در دالر میلیون 3 میزان به پلیس

 ریـزي  برنامـه  بـا  بـود  قرار اگر عبارتی به باشند، مردم دسترس قابل نیاز مورد زمانهاي در قبل زمان از بیشتر صد در 25 پلیس

 اسـت  حقوقی دالر میلیون 11  معادل این و نمایند اضافه موجود افسران به جدید افسر 200 بایستی برسند در 25 این به فبلی

  کـه  شـد  ریـزي  برنامـه  زمـانی  نظـر  از طـوري  پلـیس  افسران ،گشت  جدید روش این با .شد می پرداخت آنها به بایستی که

  ]5[ .کند جویی صرفه دالر میلیون 11 ساالنه توانست

 در  کردننـد  ترکیـب  را سـازي  شـبیه  و تحلیلی مدلهاي که ادغامی ریزي برنامه از استفاده با )1989( همکاران و 4چائو

 تـا  آنها برآورد که نمودنند اجرا برق پست 79 در را مدل این آنها .کردند جویی صرفه کاال کمبود هاي هزینه و موجودي خرید

  .شد کمبود هاي هزینه و موجودي خرید در جویی صرفه دالر میلیون 125 از بیش  معینی تاریخ

 ایـن  آن از مهمتـر  شـاید .شـد  مـی  دالر میلیون 500 تا 50 جویی صرفه موجب هرساله جدید ریزي برنامه این اجراي

  ]6[ .داد تغییر متمرکز ریزي برنامه مسئله باره در را صنعت این تفکر روش مدلسازي این وسیله به که باشد موضوع

 فـوالد  شرکت به صحیح عدد ریزي برنامه از استفاده با شمش قالب تأسیسات طراحی در )1989( همکاران و 5 واسکو

 جـویی  صـرفه  دالر میلیـون  8 ت،شـرک  سـاالنه  عملیـاتی  هـاي  هزینه در که شد باعث ریزي برنامه این .کردند کمک بتلهم شهر

  ]7[ .گردید

 نفـت  ترکیبات چگونگی مورد در تا کردند طراحی تگزاکو پاالیشگاه از استفاده براي مدلی )1989( همکاران و 6دویت

 گیـري  تصـمیم  سـرب  بـدون  سـوپر  و سـرب  بدون معمولی، سرب بدون معمولی، دار سرب بنزین آوردن دست به براي خام

                                           
3 - Taylor and Huxley 
4 - Chao 
5 - Vasko 
6 - Dewitt 



 .شـدند  فـوق  پاالیشگاه براي دالر میلیون 30 حدود ساالنه جویی صرفه باعث )امتزاج( ترکیب هاي مدل از هاستفاد با آنها.شود

  ]8[ .کردنند  استفاده حساسیت ازتحلیل اگر شود چه هاي سوال به گویی پاسخ براي

 شـبکه  هـاي  مـدل  زا استفاده با را شمالی آمریکاي خطوط شرکت در ها کامیون بندي زمان ،)1988( همکاران و 7 پاول

 .دادنـد  توسعه شمالی آمریکاي خطوط شرکت در کامپیون رانندگان براي بار تخصیص جهت مدل یک آنها.کردند ریزي برنامه

  ]9[ .است شده سالیانه هزینه دالر میلیون 5/2 حدود کاهش و مشتریان به بهتر خدمات ارائه باعث مدل این از استفاده

 مدلسـازي  بـه  اقـدام  قرضـه  اوراق و سـهام  تعیـین  براي خطی ریزي برنامه از استفاده با )1986( 9 خارابه و 8چاندي 

 کـه  گرفـت،  قـرار  استفاده مورد قرضه اوراق سهام از پول برگشت میانگین کردن بیشینه جهت آنها  خطی ریزي برنامه .کردند

  ]10[ .شد انجام سهام، گوناگونی و ریسک سطح هاي محدودیت به توجه با کار این

 مـورد  در تـا  کردنـد  استفاده خطی ریزي برنامه از گیري، کره در تولید طراحی جهت )1985( 11سکرست ، 10 ولیوانس

 خامـه  و تـرش  خامـه  بنـدي،  بسته پنیر ، اي خامه پنیر براي خامه و شیرین کشک شیرخام، دوغ، از گیري کره فرآیند چگونگی

  ]11[ .یابد افزایش دالر 48000 ساالنه گیري کره از حاصل سود که شد باعث فوق، مدل از استفاده .شود گیري تصمیم کشک

 چنـد  جـایگزینی  از قبـل  کـامیون،  یا سواري یک" سوال این به پاسخ براي 13 فیلیپس نفت شرکت در )1983( 12وادل

 هـاي  مـدل  ایـن  . کـرد  اسـتفاده  تجهیـزات  جـایگزینی  هـاي  مـدل  از "گیـرد؟  قرار استفاده مورد کارخانه یک در تواند می سال

  ]12[ .اند شده فیلیپس نفت شرکت براي دالر 90000 ساالنه جویی صرفه باعث ، شده انجام برآورد طبق تجهیزات، جایگزینی

  :متدولوژي-2

 آزاد دانشـگاه  مرکزي سازمان طرف از ابالغی دستورالعمل طریق از مالی منابع تخصیص سازي بهینه بمنظور مقاله این در

 نیز و گردید تهیه  خطی ریزي برنامه مدل مذکور هاي دستورالعمل مفاد اساس ،بر مربوطه هاي ییرمتغ تعریف از ،پس اسالمی

 روش قـوي  ابـزار  طریـق  واز واحـد  ازخبرگـان  خـواهی  نظـر   ،بـا  مساله در هدف تابع ،ضرایب مدل شدن تر واقعی هدف با

A.H.Pگرفتند قرار هدف نابع ودر تعیین.    

 A.H.Pروش :2-1

                                           
7 - Powell 
8 - Chandy 
9 - Kharabe 
10 - Sulivan 
11 - Secrest 
12 - Waddell 
13 - Philips 



ــدم در • ــايمع اول، قـ ــف یارهـ ــاس مختلـ ــداف براسـ ــر و اهـ ــمیم نظـ ــدگانتصـ ــایی گیرنـ ــف و شناسـ    تعریـ

 .شودمی ایجاد معیارها درخت یا مراتبی سلسله و شوندمی

 یـک  کـه  کنـد  مشـخص  را )W=(aij)( زوجـی  مقایسـات  مـاتریس  مختلف مقادیر باید گیرندهتصمیم دوم، قدم در •

 تعریـف  از هـدف  ).aij=wi/wj( دهدمی نشان را j و i عناصر وزن نسبت ماتریس این عناصر .است n×n ماتریس

 بـه  اوزان اختصـاص  بـه  نسـبت  زمـان  یـک  در معیار زوج یک آسانتر مقایسه و درك معیارها، بین زوجی مقایسات

 تـا  یکسـان  اهمیـت  محـدوده  که داد پیشنهاد aij براي را 9 تا 1 مقادیر ساعتی .معیارهاست کلی مجموعه در معیارها

  .اندآمده )1( شماره جدول در که کندمی بیان را ادهالعفوق اهمیت

   )1385پور قدسی(زوجی مقایسات براي ترجیحات مقادیر ):1( شماره جدول                               
  عددي مقدار  ترجیحات

  9  مطلوبتر کامالً یا تر مهم کامالً یا کامالًمرجح
  7  قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح
  5  قوي مطلوبیت یا اهمیت یا حترجی
  3  مطلوبتر کمی یا بهتر کمی یا مرجح کمی

  1  یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح
  2،4،6،8  فوق فواصل بین ترجیحات

  

 

 :که شود ثابت باید لذا شود،می واقع تأیید مورد مقایسات سازگاري سوم، قدم در •
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   .باشــدمــی n×1 مــاتریس یــک کــه اســت آن مربوطــه بــردار w و W مــاتریس ویــژه مقــدار λ رابطــه، ایــن در

  :گرفت قرار استفاده مورد ساعتی توسط )IR( ناسازگاري نرخ و )CI( ناسازگاري شاخص تعریف در n و maxλ مقدار
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1
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−
−
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nCI λ  



 در بایـد  گیرنـده تصـمیم  باشـد  ،1 از بـیش  ناسـازگاري  نـرخ  اگـر  .است n×n تصادفی ماتریس ناسازگاري شاخص CRI که

  .:یابدمی ادامه ماتریس سازگاري معیار شدن برآورده تا روند این .کند نظر تجدید خود مقایسات

 مرکـزي  سـازمان  سـوي  از صـادره  دستورالعمل براساس تبلندمد وام اعطاي سازيبهینه مدل وحل ارائه : مسأله صورت -3

-دسـته  براسـاس  تخصیصـی  اعتبار حد در دانشجویان به وام پرداخت به موظف دانشگاهی واحدهاي که اسالمی آزاد دانشگاه

  :هستند زیر بندي

 از وام مبلـغ  و تخصیصـی  سهمیه از درصد 30 تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان به الحسنهقرض پرداخت براي :اول دسته

  .نکند تجاوز 87-88 تحصیلی سال شهریه درصد 75 تا 30

 60 تـا  30 از وام مبلغ و تخصیصی سهمیه از درصد 30 کارشناسی مقطع دانشجویان به الحسنهقرض پرداخت براي :دوم دسته

  .نکند تجاوز 87-88 تحصیلی سال شهریه درصد

 45 تـا  30 از وام مبلـغ  و تخصیصـی  سهمیه از درصد 40 کاردانی مقطع دانشجویان به الحسنهقرض پرداخت براي :سوم دسته

  .نکند تجاوز 87-88 تحصیلی سال شهریه درصد

  : از عبارتند نیاز مورد متغیرهاي باال، مسئله باستناد :مسئله متغیرهاي -3-1

i=1,2,3  ,  j=1,2 مقطع در دانشجویان تعداد  i رشته و امj  ام  Xij 

 i=3  کاردانی مقطع i=2 کارشناسی مقطع   i=1 ارشد مقطع  j=2 غیرانسانی رشته     j=1انسانی رشته

  

-علـوم  غیـر  هـاي رشـته  دانشجویان اینکه به عنایت با که است گیرنده وام دانشجویان تعداد کردن ماکزیمم مدل، هدف -3-2

 از تـابع  در موجود متغیرهاي ضرایب لذا تاس بیشتر شهریه میزان نظر از هم و تعداد بلحاظ هم انسانی علوم به نسبت انسانی

 از کـه  هـدف  تـابع  ضـرایب  تعیـین  جهت زوجی مقایسات ماتریس .شد بینیپیش هدف تابع در و تعیین AHP روش طریق

   .میگردد مشاهده 2 شماره جدول در است شده تنظیم خبرگان نظرات طریق

   انسانی علوم غیر و انسانی علوم هاي رشته بین زوجی مقایسات ماتریس 2 شماره جدول           

  انسانی علوم غیر هاي رشته   انسانی علوم هاي رشته  

    1   انسانی علوم هاي رشته

  1    انسانی علوم غیر هاي رشته

  

  :از است عبارت هدف تابع نهایتاً



X3-277% + x3-123% + x2-277% + x2-123% + x1-277% + x1-123% = Maxz 

   ریال 000/000/500/5 بمیزان دزفول واحد دانشجویان جهت شده بینییشپ اعتبار کل محدودیت -3- 3

  :از عبارتند که باشدمی

000/000/500/5 ≤  x3-2 1604066 + x3-1 1474953 + x2-2 2491291 + x2-1 1793515 + x1-2 5581903 + x1-1 

5581903  

 عبارتنـد  که است شده خالصه 3 شماره جدول در مختلف مقاطع در موا پرداخت براي شهریه درصد میزان محدودیت -3-4

  :از

  3 شماره جدول

  
  مقطع

  کاردانی  کارشناسی  ارشد
  %45 تا %30  شهریه %60 تا %30  شهریه %75 تا %30  دانشجویان به پرداختی وام میزان

  
 )x1-2 11876391 + x1-1 11876391(75% ≤  x1-2 5581903 + x1-1 5581903 ≤ )x1-2 11876391 + x1-1 

11876391(30%  
)x2-2 5931647 + x2-1 4270275(60% ≤  x2-2 2491291 + x2-1 1793515 ≤ )x2-2 5931647 + x2-1 

4270275(30%  
)x3-2 4335316 + x3-1 3986360(45% ≤  x2-2 1604066 + x3-1 1474953 ≤ )x3-2 4335316 + x3-1 

3986360(30%  
  
  : است شده خالصه 4شماره جدول در مقطع هر در اعتبار محدودیت -3-5

  4شماره جدول

  
  مقطع

  کاردانی  کارشناسی  ارشد
  کل %40  کل %30  کل %30  تخصیصی اعتبار کل از دانشجویان به پرداختی وام حداکثر

  
000/000/650/1 = 000/000/500/5 × 30% ≤  x1-2 5581903 + x1-1 5581903  
000/000/650/1 = 000/000/500/5 × 30% ≤  x2-2 2491291 + x2-1 1793515  
000/000/200/2 = 000/000/500/5 × 40% ≤  x3-2 1604066 + x3-1 1474953  

 در اعالمـی  حـداکثر  و حـداقل  درصـدهاي  هندسـی  میـانگین  رشـته،  مقطـع  هر در وام میزان تعیین براي آنکه توضیح -3-6
   %30 هندســـی میـــانگین مثـــال بعنـــوان اســـت شـــده ضـــرب شـــهریه میـــانگین در و محاســـبه دســـتورالعمل



 کارشناسـی  دانشـجویان  بـه  وام میـزان  ایـن  بنـابر  .است %42 بمیزان کارشناسی مقطع دانشجویان به وام پرداخت براي %60 و
  .باشدمی M2-2 × 42% =ریال 291/491/2 با است برابر انسانی علوم هايرشته

  :از است عبارت ریال حسب بر 87-88 دوم ترم مختلف هايرشته-مقطع در دانشجویان پرداختی هايشهریه میانگین -3-7
4335316 = M3-2 3986360 و = M3-1 5931647 و = M2-2 4270275 و = M2-1 و M1-2 = 11786391= M1-1  

  از است عبارت نهایی مدل -8- 3
  

X3-277% + x3-123% + x2-277% + x2-123% + x1-277% + x1-123=%  Maxz  

St: 
00/000/500/5 ≤  x3-2 1604066 + x3-1 1474953 + x2-2 2491291 + x2-1 1793515 + x1-2 5581903 + x1-1 

5581903  
)x1-2 11876391 + x1-1 11876391(75% ≤  x1-2 5581903 + x1-1 5581903 ≤ )x1-2 11876391 + x1-1 

11876391(30%  
)x2-2 5931647 + x2-1 4270275(60% ≤  x2-2 2491291 + x2-1 1793515 ≤ )x2-2 5931647 + x2-1 4270275(30%  
)x3-2 4335316 + x3-1 3986360(45% ≤  x2-2 1604066 + x3-1 1474953 ≤ )x3-2 4335316 + x3-1 3986360(30%  

000/000/650/1 = 000/000/500/5 × 30% ≤  x1-2 5581903 + x1-1 5581903  
000/000/650/1 = 000/000/500/5 × 30% ≤  x2-2 2491291 + x2-1 1793515  
000/000/200/2 = 000/000/500/5 × 40% ≤  x3-2 1604066 + x3-1 1474953  

0 : i= 1,2,3  j= 1,2 ≥  xij  
 دست به زیر شرح به مدل ابتیموم مقادیر winqsb افزار نرم طریق از مدل حل از پس :هایین نتایج و مدل حل -9- 3
  .آمد

 
X11 = 13       X21 = 253             X31 = 15           X12 = 282        X22 = 480            
X32 = 1357 
 

 
 Z= 5,496,214,000R  

 مقطع سه در و درخواستی میزان به X22 و X31 و X11 رشته مقطع سه در که گردد می مشاهده نتایج، مالحظه با که
 میزان به ترتیب به و قاضیانمت از بیش انسانی علوم کارشناسی و انسانی علوم غیر کاردانی انسانی، علوم غیر ارشد رشته
  .نمود پرداخت وام توان می نفر 253 و 1357 ، 282
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