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ت

اثر اصالت نامه تعهد

تعالی باسمه

صنایع مهندسی رشته دانشجوی ۹۵۴۱۵۱ دانشجویی شماره به فراهانی مشهدی رفیعی میالد اینجانب،
اینجانب، پژوهشی کار حاصل پایان نامه این در مندرج مطالب که، می شوم متعهد ارشد کارشناسی تحصیلی مقطع
استفاده آن ها از پژوهش این در که دیگران دستاوردهای به و بوده تفرش دانشگاه اساتید راهنمایی و نظارت تحت
قبًال پایان نامه این است. گردیده ذکر ماخذ و منابع فهرست در و ارجاع متعارف روال و مقررات مطابق است، شده

است. نگردیده ارائه باالتر یا سطح هم مدرک هیچ احراز برای
و بوده ساقط اعتبار درجه از دانشگاه توسط شده صادر تحصیلی مدرک زمان، هر در تخلف اثبات صورت در

داشت. خواهد قانونی پیگیری حق دانشگاه
علمی نتایج از استفاده هرگونه می باشد. تقرش دانشگاه به متعلق نامه، پایان این از حاصل حقوق و نتایج کلیه
بدون پایان نامه، این از اقتباس و ترجمه نسخه برداری، تکثیر، و چاپ یا دیگران به اطالعات واگذاری عملی، و

است. ممنوع تفرش دانشگاه کتبی موافقت
است. بالمانع ماخذ ذکر با مطالب نقل

فراهانی مشهدی رفیعی میالد
امضا:



به: تقدیم

عزیزانم



ی دردا
ت. آرا ل ور ز را ی آد ود، ان ی  ف با را م ح دگار و دا پاس

ن ا شان، ا ده  ارز ی ی  ما را دون عاً م ی دردا و ش ما فاری، مد ر د ی آ ناب ود، مای را تاد ا غ ی  مات ز از م ی دا ود ه  و آغاز
ید. ی ر جام ا و

ل د، داد ار ی ما را ورد را جا ا ن ا و ، رسا ن ا سازی آماده و د ود ل را رسا ن ا شاوره  و ه طا ت ز ی رزا ر د ی آ ناب از
دارم. را نان ا
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ه عا پاس م واده خا از م ی  ش و را قدس شان ود و م ی  ش تا ، دا از عد و م ما و در ی، با و دگاران و دا تان د م ی ز و پایان،

د. ود ن ن ن ر ودشان، و ش ید ا مای و رشار

ی ا ھدی ی ر یالد
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چکیده

هزینه های کاهش برای فرصتی به دستیابی منظور به جهان سرتاسر در خود تامین کنندگان دنبال به مرتبًا شرکت ها جهانی، اقتصاد در
اختالالت، ریسک به نسبت را زنجیره تامین می تواند زنجیره تامین، هزینه های روی بر مفرد تاکید حال، این با هستند. زنجیره تامین
(VaR) ریسک معرض در ارزش می کنیم؛ استفاده ریسک از مختلف نوع دو از ما پایان نامه، این در کند. آسیب پذیر و شکننده
در اختالل موجب که است کم رخداد با حوادث کردن مدل برای VaR نوع ریسک های .(MtT) رفته دست از ارزش و
حوادث تروریستی، حمالت کارگری، اعتصابات (مانند: می شود خریداران به شدید زیان آمدن وارد و تامین کننده عملیات های
برای باال رخداد با حوادث کردن مدل برای (MtT) رفته دست از ارزش نوع از ریسک های دیگر، طرف از . (... و طبیعی
می گیرند. قرار استفاده مورد (... و کیفیت الزامات دادن دست از تحویل، دیرکرد (مانند: خریدار به کمتر زیان و تامین کننده
تک که استراتژی اولین در کرده ایم. ارائه مختلف، خرید استراتژی دو تحت چندهدفه ریاضی مدل دو ما پایان نامه، این در
تخصیص تامین کننده، یک فقط و یک به را محصول یک برای سفارش مقدار خریدار که می شود فرض می شود، نامیده منبعی
که است چندمنبعی استراتژی استراتژی، دومین نمی باشد. مجاز تامین کنندگان بین سفارش کردن تقسیم که معنی این به می دهد؛
مدل، اولین در کند. تقسیم تامین کنندگان از تعدادی میان را سفارش یک می تواند خریدار که تک منبعی مدل از است تعمیمی
کرده ایم. ارائه خریدار، یک به پشتیبان تامین کننده چندین و اصلی تامین کنندگان از گروهی یک تخصیص برای مدل یک ما
تنها پشتیبان، تامین کنندگان که حالی در می دهند، تحویل خریداران به را سفارشات که هستند آن هایی اصلی، تامین کنندگان
بسته بندی تخفیف از ما مدل، دومین در است. شده مواجه اختالل با اصلی تامین کننده که می گیرند قرار استفاده مورد زمانی
یک نهایی قیمت آن در که است تخفیف از فرمی یک بسته بندی کرده ایم. استفاده مقداری تخفیف از شکلی یک عنوان به
هستند: هدف تابع سه دارای شده، ارائه مدل دو هر دارد. بستگی دیگر محصوالت از شده داده سفارش مقادیر به محصول،
از استفاده با مدل ها این شده. خریداری موارد رفته، دست از ارزش و ریسک معرض در ارزش مقدار کل، هزینه  حداقل سازی
جواب هایشان و شده اند حل « NSGA-2 دوم نسخه نامغلوب مرتب سازی با ژنتیک «الگوریتم و آرمانی» «برنامه ریزی روش

است. شده داده نشان

بهینه سازی رفته، دست از ارزش ریسک، معرض در ارزش ریسک، کمی سازی تامین کننده، انتخاب کلیدی: واژگان
دوم) (نسخه نامغلوب مرتب سازی با ژنتیک الگوریتم آرمانی، برنامه ریزی چندهدفه،
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Abstract:

In the global economy, firms are frequently searching their supplier base around the
world to find opportunities for reduce supply chain costs. However, singular emphasis
on supply chain cost can make the supply chain brittle and susceptible to the risk of
disruptions. In this thesis, we used two different types of risk models, Value at Risk
(VaR) and Miss the Target (MtT). VaR type risks are used to model less frequent event
which disrupt operations at suppliers and can bring severe impacts to buyers (e.g. labour
strike, terrorist attack, natural disaster, etc.). Miss the Target (MtT) type risks, on the
other hand, are used to model events that might happen more frequently at suppliers
with lesser damage to buyers (e.g. late delivery, missing quality requirement, etc.). In
this thesis we propose two multiobjective mathematical models under two different
purchasing strategies. The first strategy, called ”single sourcing”, assumes that the
buyer assigns an order for a product to one and only one supplier; that is, order splitting
among suppliers is not allowed. The second strategy, called ”multiple sourcing” is a
generalization of the single sourcing model where the buyer can split an order among
a predetermined number of suppliers. In first model, we have presented a model for
assigning a group of primary suppliers and several backup suppliers to a buyer. primary
suppliers are those suppliers that ship orders to buyers, whereas backup suppliers are
used only when a primary supplier faces disruption. In second model, we used product
bundling as a form of quantity discount. Bundling is a form of discount where the
final price of a product depends on the quantities of different products ordered. Both
models consider three objectives: minimizing total cost, Value at risk value, and Miss
the Target value of purchased items. The multiobjective models are solved using ”Goal
Programming” and ”Nondominated Sorting Genetic Algorithm 2 (NSGA-2)” and their
solution are illustrated.

Keywords: Supplier Selection; Risk Quantification; Value at Risk; Miss the Target;
Multi Objective Optimization; Goal Programming; Nondominated Sorting Genetic Al-
gorithm 2 (NSGA-2)
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