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 :پایان نامهعنوان 

توسعه و تعطیلی  ،بازطراحی شبکه شعب بانکی با در نظر گرفتن رقبا حل مساله دو هدفه فارسی

 با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانیشعب 

 Solving The Restructuring Bank branch network Problem considering انگلیسی

competitors, development and closure of branches by  Goal 

Programming method  

 Operation Research : Deterministic Models – 150 کد حوزه اصلی

 Deterministic Decision Analysis – Multi-Criteria Decision :150.160 کد حوزه فرعی

Making (MCDM) 

                                        

                            

 

 نامه کارشناسی ارشدپایان طرح تحقیق                                          

 

توسعه و تعطیلی شعب  ، در نظر گرفتن رقباحل مساله دو هدفه بازطراحی شبکه شعب بانکی با   :نامهعنوان فارسی پایان
 با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی

 
 

 تحقیق( هایو روش ها پرسشو  جنبه های مجهول، متغیرها، ه هافرضی)ابعاد مساله، معرفی دقیق مساله،  :روش اجراو  بیان مساله - 1
 

 بیان مساله و روش اجرا : 

 یو معنو یاست که با امکانات ماد ییها تیانجام فعال یمکان برا نیانتخاب بهتر یبرا یتالش یابیمکان 

 یمکان تیموقع کیکنند. انتخاب  نیشده تأم نییتع شیهدف از پ یرا در راستا یبهره ور نیشتریموجود، ب

مناسب  یاز مدل ها و ابزارها همناطق با استفاد قیدق یابیشناخت و ارز ازمندیموجود، ن یها تیموقع نیاز ب

و ارائه راه حل  یریگ میگذار در تصم ریبا قانونمند کردن شاخه ها و عوامل تأث یابیمکان  یها هی. نظراست

  .کنند یم یاریمناسب  یمکان ها ایرا در انتخاب مکان  زانیو برنامه ر رندگانیگ میتصم ،یمنطق یها

مطرح است. مکان  یتیو امن یعیطب ،یاسیس یها تیمکان احتماالً اولو کی یبرا یریگ میتصم ندیفرا در

 شیآزما دیموجود با یاز شاخه ها یادیتعداد ز رایاست، ز یطوالن یه زمانبا دور یریگ میتصم ندیفرا ،یابی

 ق،یدق یابیارز کیشود که  یمانجام  یمناسب وقت یابیشوند. مکان  یابیممکن ارز ماتیتصم جهیشوند و نت

 (1831نیکنام ، ) .دیخاص به وجود آ یکاربرد یمختلف برا یمکان ها تیاز جذاب عیهمگون و سر
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 یبه شمار م ییاجرا یکسب و کار، جزو مراحل مهم پروژه ها تیشروع فعال یمناسب برا یمکان ها افتنی

گرفتن آن ها،  دهیناد رایرا فراهم کنند، ز ازیمورد ن ودیو ق طیاالمکان شرا یحت دیبا یینها یرود. مکان ها

و  یعدم صرفه اقتصاد یعنی الت،مشک نیا نینمونه به مهم تر ینامطلوب به دنبال خواهد داشت. برا جینتا

ها در  تیفعال جادیموفق، عوامل مؤثر در ا یابیمکان  کی ی. اگر در اجرامیپرداز یپروژه ها م ییعدم کارا

 اریدر اخت یابیمکان  ندیفرا یمناسب در قالب خروج یشوند و مکان ها یبررس یسطم منطقه مطالعات

از  کیهر یها تیموجود و اولو یها استیافراد بر اساس س نیا رند،یقرار گ یینها رندگانیگ میو تصم رانیمد

 یهم مورد توجه است؛ اجرا یصرفه اقتصاد یابیکنند. در مکان  یمناسب را انتخاب م یها نهیگز ج،ینتا

در مکان  یگذار هیمورد انتظار، از به هدر رفتن سرما ییعالوه بر حصول کارا یانتخاب یپروژه در مکان ها

 ( 1831)مهدی پور ،   .شود یم یکند و باعث کسب سود اقتصاد یم یریلوگنامناسب ج یها

به  یو سهولت دسترس زانیکننده م نییتع رایدارد، ز یا ژهیو تیشعب اهم یریمکان قرارگ نیب نیدر ا

در محدوده  یشتریبالقوه ب انیمشتر رند،یتحت پوشش قرار گ یشتریاست؛ هرقدر مناطق ب یخدمات بانک

 ابد،ی یبه شعبه کاهش م دنیرس یبرا ییجابه جا یها نهیهز گرید ی. از سورندیگ یجذب شعب قرار م

 . کنند یاستفاده م یشتریاز خدمات ب انیو مشتر ابدی یم شیبه بانک افزا انیتعداد دفعات مراجعه مشتر

 یسترسد تیکاهش و قابل یمراجعه به بانک از نظر مشتر یها نهیشعب مناسب تر باشد، هز تیهرچه موقع

 لهیبه وس گرید یبه افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانک لیتما جهیو در نت ابدی یم شیبه بانک افزا

 و  در عین حال استفاده از شعب رقیب کمتر میگردد.  شود یم شتریب یمشتر

عالوه  ، شعب رقیب در نظر گرفته میشود. قرارگیری بانک ها در محیط رقابتینامه با توجه به  انیپا نیدر ا

از عوامل مهم در  یکیفاصله  نیها و تحت پوشش قرار دادن نقاط تقاضا در کمتر نهیبر حداقل کردن هز

مکان  یسات مالاز بانک و موس یاریشعب بس ضر. از آنجا که در حال حاستیمکان شعب در شبکه بانک نییتع

مکان  نیاز شعب و همچن یکردن تعداد لیتعط ای, باز و یبانک یشبکه ها یبازطراح جهیشده اند در نت یابی

 نیو همچن یسهم بازار موسسات مال رییساالنه بانک ها, تغ یها ییها , صرفه جو نهیمجدد شعب در هز یابی

 .میکه به آنها بپرداز میبر آن دار ینامه سع انیپا نیدارد که در ا ییبسزا ریتاث انیپوشش مشتر شیافزا

بر آن است از روش  یسع باشدیم ، حداقل کردن هزینه و حداکثر کردن پوشش آنجا که مساله چند هدفه از

 استفاده شود. یآرمان یزیمانند برنامه ر قیحل دق

 

 ضرورت تحقیق : 

 یاندازها پس یبانک و جمع آور یعوامل سودآور نیاز مهم تر یکی یتوسعه شبکه بانک یمکان مناسب برا

اعتبارات و مسائل مرتبط  یدارند، در کنار نحوه مصرف وجوه، اعطا یبانک ها که نقش خدمات در. مردم است

به  نیدارد؛ بنابرا یا ژهیو تیاهم زین یاستقرار شعب بانک یدر مورد مکان مناسب برا یریگ میبا سود، تصم

با .ت به کار رودیدر جهت انتخاب مکان مناسب فعال قیو دق یعلم یکردیرو دیموضوع، با تیحساس لیدل

توجه به اهمیت هزینه و سود برای بانک یکی از هدف های مدل مد نظر در این پژوهش کمینه کردن هزینه 

 ها ست و از طرفی با توجه قرار دادن نیازهای مشتری فاصله بین شعب و مشتریان دارای اهمیت خواهد بود و

معیاری مهم در انتخاب مشتری بین فاصله  در نتیجهاز آنجا که بانک ها در محیطی رقابتی قرار گرفته اند 

شعب رقیب خواهد بود بنابراین هدف حداکثر کردن پوشش مشتریان نیز در مدل در نظر گرفته میشود. از 
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یزی آرمانی است که در این آنجا که مدل چند هدفه میباشد یکی از روشهای حل مسائل چند هدفه برنامه ر

 پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد. 

 : برخی از مفروضات مدلسازی به شرح زیر هستند

 .اند یداده ها قطع -1

 .باشندیم تیظرف یدارا شعب -2

 تیحجم شعبه ) ظرف شی( و افزایمجاز تی) ظرف یدر خدمت ده شیبه دو شکل افزا تیظرف رییتغ -8

 .باشدی( میکیزیف

ی قرار گرفته اند در نتیجه ) از آنجا که بانک ها در یک محیط رقابت .شوندیدر نظر گرفته م بیرق شعب -4

و مکانی بهتر از ست که شعب رقبا در مدلسازی در نظر گرفته شوند بانک مورد نظر از لحاظ دسترسی نیاز ا

 رقیب های خود عمل کند. (

) تعدادی از شعبه های موجود در شبکه به صورت شعبه اضافی و  شعب یبرا ینظر گرفتن افزونگ در -5

 آماده به کار هستند که ما قصد شناسایی و حذف این شعب اضافی را داریم ) شعب نزدیک بهم ( (

 .میشبکه دار یبازطراح یبودجه برا تیمحدود -6

 .اند نیکه قرار است فعال شوند محدود و مع ییشعبه ها تعداد -7

 .است نیاندازه شعبه محدود و مع رییتغ -8

 .رندیگیتحت حداکثر پوشش قرار م انیمشتر -9

که حساب  یانیکه در شعبه حساب دارند و مشتر یانی, مشترشوندیم یبند میبه دو دسته تقس انیمشتر -10

 .کنندیخاص به بانک مراجعه م یگرفتن خدمت یندارند و فقط برا

 مساله چند دوره ای در نظر گرفته میشود.  -11

 سوال اصلی تحقیق : 

توسعه و تعطیلی شعب با استفاده از  ,مساله دو هدفه بازطراحی شبکه شعب بانکی با در نظر گرفتن رقبا

 چیست ؟ روش برنامه ریزی آرمانی

 

 : سواالت فرعی تحقیق

 معیارهای مورد توجه در بازطراحی شعب چیست؟ -1

 چیست؟ بازطراحی شبکه شعب بانکیمدل ریاضی مناسب برای حل مساله  -2

 چیست؟ بازطراحی شبکه شعب بانکیروش حل مناسب برای حل مساله  -8

 

 متغیر های مساله : 

به چند تا از  توانیدارد که به عنوان نمونه م یبستگ یاضیر یمدلساز تیبه ماه میتصم یرهایمتغ نییتع

 : مساله اشاره کرد یرهایمتغ

 موقعیت مناسب شعب  -

 تعداد شعبی که بسته میشوند. -

 کدام شعب توسعه داده میشوند. -
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 .کدام قسمت ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت -

 فاصله بین شعب چگونه خواهد بود. -

 هزینه کل -

 صرف جویی ساالنه -

 

 روش تحقیق : 
 الف ( نوع روش تحقیق :

تحقیق کاربردی، از نظر داده یک تحقیق کمی و کیفی و از منظر نوع و استراتژی مطالعه موردی می از منظر هدف یک 
 باشد.

 ب( روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه ای وغیره( :

در این تحقیق به منظور بررسی معیارها و ارزیابی ساختار مدل از روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری اطالعات 

 از روش میدانی استفاده می کنیم.شعب 

 

 پ( ابزار گردآوری اطالعات :

در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به تقاضا ناحیه از داده های ارائه شده توسط بانک استفاده می 

 آید.شود و داده های مربوط به پوشش به صورت تحلیلی با استفاده از اطالعات محیط جغرافیایی  به دست می 

 شرح سناریوی انجام کار :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرور ادبیات

 شناسایی شاخص ها و بررسی

 تاثیر شاخص ها در مکان یابی

تحلیل شرایط بانک مورد 

 مطالعه و شعب مرتبط

متناسب سازی و توسعه مدل 

 مناسب جانمایی دو هدفه

 

 
 در نظر گرفتن محدودیت های 

 عملیاتی در مدل ریاضی

 

جمع آوری داده های تحقیق 

 )مرتبط با تقاضا و پوشش(
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 ج( روش تجزیه و تحلیل اطالعات :

در این پژوهش با استفاده از جمع آوری داده های تحقیق مرتبط با تقاضا و پوشش و متناسب سازی آن با مدل ارائه 

به حل مدل می که روش مد نظر برنامه ریزی آرمانی است ، شده و با انتخاب روشی از روشهای برنامه ریزی چند هدفه 

لیل حساسیت مربوط به مکان تح تغییر مقدار بهینه شعب می توان با به دست آوردن تعداد بهینه شعببعد از  . پردازیم

 انجام داد. یابی را

 

 ابعاد مورد مطالعه :

 انتخاب می شود. شعب بانک منطقه از شهر تهران به منظور بررسی برای مکان یابی یا چند در این پژوهش یک

 

های اخیر درباره ایان نامه مقاالت و پ نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود در )سابقه تحقیقات و و فهرست منابع: پیشینه تحقیق -2

 موضوع تحقیق(

کمتر کردن خدمات  ای یو جمع آور التیو بسته شدن تسه یرفعالسازیغ یبر رو ]1[روله و همکاران 

 کیمساله  یمدل بر رو نیدر هنگام بحران و اضطرار تمرکزکردند. آنها دو مدل ارائه نمودند, اول یموسسه مال

خود  یبستن شعبه ها لیب به دلیآن به رق یکه به دنبال حداقل کردن سهم بازار خود و واگذار یشرکت

که به دنبال  کشدیم ریرو بدون در نظر گرفتن رقبا به تصو یشرکت تی. مدل دوم وضعکندی, تمرکز مباشدیم

 55مدل خود را با  تی. که در نهاباشدیها م نهیهز شیاز جمله افزا یاقتصاد لیکاهش خدمات خود به دال

 قرار دادند.  شیمورد آزما ویارسن کیدر  بیشعبه رق 4و  لیتسه 3گره تقاضا, 

به کاهش  ازین یکیاستراتژ لیکه به دال یشرکت یرا بر رو یموضوع مطالعات نیدر امتداد هم ]2[ بایومیک

ها و سطح  نهیهز رودیراستا انتظار م نیدارد, انجام داد و در هم التیاز تسه یشبکه خود و بسته شدن برخ

ثابت است که  نهیمدل هز کیمدل  نیرا بهبود داد. اول یاضی. او دو مدل رابدیشرکت کاهش  یخدمت ده

خالص است  یی. مدل دوم مدل جابه جادهدیمانده م یباق التیمجدد نقاط تقاضا را به تسه صیاجازه تخص

که قرار است  یالتیکه از تسه ییتقاضا یگره ها انیکه تنها مشتر کندیم لیرا تحم یاضاف یها تیکه محدود

 انتخاب و توسعه روش مناسب

 حل
 

 حل مدل با داده های واقعی

 

از  مقایسه نتایج به دست آمده

 مدل با وضعیت فعلی
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 5گره تقاضا و  11شبکه با  کیشوند. که دو مدل در  دهدا صیمجددا تخص گرفتندیبسته شوند خدمت م

 شدند. سهیمقا گریکدیبا  لیتسه

شبکه  یبا هدف بازطراح حیو عددصح کیصفرو یبیترک یرخطیغ یمدل بازطراح کی ]8[و فونت ویمونتر 

سطح خدمت  کیبه  دنیشعبه ها انجام دادند. که هدف رس ییجابه جا ایبسته شدن  ایباز  لهیبوس یبانک ی

شعب در نظر  یافزونگ تیدومطالعه مح نیا رحال د نیبا ا یول باشدیکل م نهیبا حداقل کردن هز نهیبه

  .گرفته نشده است

بودجه که در آن به طور همزمان امکان باز شدن  تیبا محدود یابیمساله مکان  یبر رو ]4[و همکاران  ونگ

 یخدمت ده یمشتر یتقاضا راتییوجود دارد. که در آن با توجه به تغ التیاز تسه یو بسته شدن تعداد

تقاضاست و نقاط  ینقاط مشتر نیب نیمورد نظر حداقل کردن فاصله وز. هدف مطالعه کندیم رییتغ التیتسه

 یابتکار یها تمیبا الگور تیفعال شده و در نها التیتعداد تسه تیمحدود نیبودجه و همچن تیبا محدود

 الگرانژ حل شده است. یممنوع و آزادساز یمثل جستجو

 یگرفتند که عوامل فناور جهینت یمنابع پول نهیجذب به یمهم برا یابزارها یدر بررس ]5[و همکاران  داس 

خدمات بانک و محل استقرار شعب  تیفیشاغل در بانک، تنوع و ک یانسان یرویاطالعات و ارتباطات، مهارت ن

 مهم هستند.  یابزارها یدر بانکدار

نامه گیری مدیران در تاسیس اهداف شعب، ارزیابی عملکرد و بر میکمک به تصم یرا برا یمدل ]6[ بفونو

ریزی مکان های جدید برای شعب بانک در یونان، ارائه داد. در این مقاله او حجم سپرده ها را بعنوان کلید 

دیگری برای حل مسائل مکان یابی شعب  رویکردارزیابی شعب فعلی و مکان یابی شعب جدید مشخص کرد. 

را  GIS بر اساس ییفضا یمدل تعامل کیآنها  ارائه شد ]7[ نیو ابرا سنیمور لهیبوس GIS بانک به کمک

کمک به تصمیم گیری بانک ها در مورد بستن بعضی از شعب طراحی کردند. آنها مدلی سیستماتیک را  یبرا

 بررسی مکان بمنظور ارزیابی در سازماندهی مجدد شبکه شعب گسترش دادند . یبرا

سطح از خدمات  8شعب بانک را با در نظر گرفتن  صیتخص -یابیمساله مکان  ]3[و مین  مالچریندیس 

بانکی نشان دادند: دستگاههای خودپرداز , دفاتر شعب بانک و شعبات اصلی. نویسندگان، یک مدل برنامه 

و  میلوتیسحل نمودند.  LINGO ریزی آرمانی دارای محدودیتهای احتمالی را ارائه داده و توسط نرم افزار

برای تعیین مکان بهینه شعب بانک نمایش دادند. آنها در رویکرد شان مسأله را متدولوژی را  ]1[ همکاران

بوسیله حل دو مسأله مرتبط شده بترتیب، نشان دادند. در ابتدا آنها مسأله پیدا کردن تعداد حداقل شعبه 

شعبه  حل کردند . سپس با بدست آمدن تعداد مشتریانمورد نیاز را با توجه به برآوردن حداقل نیاز های 

ها،مکان دقیق شعب را بمنظور حداکثر کردن پوشش کل )برای مشتریان(  مشخص کردند. آنها در هر دو 

 استفاده نمودند. GIS مرحله از تکنیکهای

 هیدر ترک یشعبه بانک یمکان برا نیانتخاب مناسبتر یرا برا یریگ میتصم یبانیمدل پشت کی ]11[ ناریس 

در جنوب  دیباز کردن شعب جد یبرا نهیگز 6 نیشهرستان مناسب از ب نیبود که بهتر نیارائه داد. هدف ا

 یو برا تحلیل سلسله مراتبی یمدل فاز از ستیو فاز یاریانتخاب شود. از آنجا مساله چند مع هیترک یشرق

حل  یبرا کیمدل استراتژ کی ]11[ یاستفاده شده است. پرتو تاپسیس ها  از روش نهیگز یرتبه بند

است.  یریگ میتصم ندیدر فرآ یو خارج یداخل اریدر نظر گرفت که شامل دو مع التیتسه یابیمساله مکان 

 ی. اجزاباشدیمختلف م یمکان ها یها یژگیآنها , رقبا و و یها و خواسته ها یمدل مشتر یخارج یاجزا

 ندیو فرآ تیفیمقاله از گستره عملکرد ک نیهستند. در ا یدیدر سازمان تول یرانبح یندهایمدل فرآ یداخل
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به  شودیمربوط م  QFD سی. سطر و ستون ماترشودیشبکه استفاه م یلیتحل ندیو فرآ یسلسله مراتب لیتحل

 نیشدت رابطه ب  AHP .باشدیمحل م یها یژگی, و یبحران یها ندی, فرآ یرقابت یها تیسهم بازار, اولو

 ییهم افزا ریشدت تاث ANP تی.  در نهاکندیم نییرا تع سیماتر یرهایهر کدام از متغ یو ستون ها طرس

 .کندیم نییرا تع سیستون ماتر یرهایمتغ

 نیشعب بانک پاسارگاد ارائه نمودند. هدف ا ییجانما یبرا یبیروش ترک کی ]12[لطف پور و همکاران  

و  دیشعب جد سیتاس یدر مورد انتخاب مکان مناسب برا یریگ میتصم یبانک برا ریمقاله کمک به مد

 یساز هیو شب یمراتب لهسلس لیتحل ندیفرآ یبی. که از روش ترککندیکمک م رندهیگ میتصم سکیکاهش ر

استفاده شده  نهیگز نیو انتخاب بهتر دیکاند یمکان ها یبند تیو اولو سکیمونت کارلو به منظور کاهش ر

شعب  یابیمکان  یدر سطح شبکه ) شبکه خالص( را برا ییمدل جا به جا ]18[و همکاران  سیویداست. 

کار را  انیجر یساز هیروزانه ارائه دادند و با استفاده از مدل شب یبانک چندگانه با هدف حداقل کردن سفرها

به  ]14[ نیم یهاک. استمکان ه نیشعب به ا صیمناسب و تخص یکردند. که هدف ارائه مکان ها لیتحل

 یمکان یریگ میتصم یبانیپشت ستمیکه در س یآرمان یزیبرنامه ر یتعامل یبانک مدل فاز یابیمنظور مکان 

مکان مناسب به کار  نییها , و تع نهی, کاهش هز انیمشتر یکردن تقاضا ممیجا داده شده را با هدف ماکز

 . برد

بانکی با در نظر گرفتن با توجه به تحقیقات پیشین چارچوب کاری در این پایان نامه باز طراحی شبکه های 

دو هدف کمینه کردن هزینه و حداکثر کردن پوشش به طور همزمان و هم چنین بسته شدن شعبه ها به 

 علت افزونگی شعب موجود خواهد بود.
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ه ریزی آرمانی، مشاهده حل بوسیله برنام چند دوره ای در نظر گرفتن مساله که به صورت پویا خواهد بود و
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اسب لذا در این تحقیق قصد داریم تا مساله دو هدفه مکانیابی مذکور را برای طراحی الگوی مننمی شود. 
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 فهرست منابع : 

 
[1] Charles ReVelle, Alan T. Murray, Daniel Serra , "Location                             

      models for ceding market share and shrinking services", Omega, Vol 35, PP  

      533-540 

[2] P. Bhaumic,2010, "Optimal Shrinking of the Distribution Chain: 

the                              Facilities Delocation Decision", International Journal of 

Systems Science,                     (41):271–280 

[3] M. Monteiro and D. Fontes ,2006, "Locating and Sizing Bank-Branches 

by                   Opening, Closing or Maintaining Facilities". Operations Research 

                           Proceedings, (VIII):303–308 

[4] Qian Wang , Rajan Batta , Joyendu Bhadury , Christopher M. Rump , 

2003,                 " Budget constrained location problem with opening and closing 

of facilities",                   Computers & Operations Research, Vol 30, PP2047-

2069 

[5] Abhiman Das & Subhash C. Ray & Ashok Nag ,2009, "Labor-use 

efficiency        in Indian banking: A branch -level analysis". Omega, Vol 37, PP 

411-425 

 

 

[6] Paraskevi V. Boufounou, 1995, "Evaluating bank branch location 

and                          performance: A case study", European Journal of 

Operational                                       Research, Vol 87, PP389-402 

[7] Philip S Morrison,  Rachel O’Brien, 2001, "Bank branch closures in 

New                    Zealand: the application of a spatial interaction model", 

Applied                                  Geography, Vol 21, PP 301-330 

[8] Emanuel Melachrinoudis , Hokey Min, 2000, "The dynamic relocation 

and                   phase-out of a hybrid, two-echelon plant/warehousing facility: A 

multiple                 objective approach", European Journal of Operational 

Research, Vol 123,                   PP 1-15 

[9] Miliotis. P, Dimopoulou. M, Giannikos.I, 2002, "A Hierarchical 

Location                    Model for Locating Bank Branches in a Competitive 

Environment",                              International Transactions in Operational 

Research, vol 9, PP 5, 549-565                    [10] Cinar. N, 2010, "A Decision 

Support Model for Bank Branch Location                         Selection", 

International Journal of Business and Economic Sciences,                            

2:3,162-167 

[11] FariborzY. Partovi, 2006, "An analytic model for locating 

facilities                               strategically", Omega, Vol 34, PP 41-55 



  10 

[12] Lotfalipour Zainab , Naji- Azimi Zahra, Kazemi Mostafa, 2014, 

"Locating                   the bank branches using a hybrid method", Technical 

Journal of                                    Engineering and Applied Sciences, ISSN 2051-

0853 

[13] SG Davis, GB Kleindorfer , ET Reutzel, 1989, "Processing center 

location                     analysis for multiple branch banks", Omega, Vol 17, PP 

169-175 

[14] Monteiro MSR ,2005, "Bank-branch location and sizing under 

economies                               of Scale", Master Thesis, Faculdade de Economia 

do Porto, Portugal 

[15] Hokey Min, 1989, "A model-based decision support system for 

locating                        banks", Information & Management, Vol 17, PP 207-215 

[16] Orhan Karasakal, Esra K. Karasakal, 2004, "A maximal covering 

location                     model in the presence of partial coverage", Computers & 

Operations                              Research, Vol 31, PP 1515-1526 

[17] Reza Zanjirani Farahani ،Maryam SteadieSeifi b, Nasrin                               

       Asgari, 2010, "Multiple criteria facility location problems: A                         

      survey", Applied Mathematical Modelling, Vol 34, PP1689-1709 

[18] Rajan Batta,  Miguel Lejeune, Srinivas Prasad, 2014, "Public 

facility                             location using dispersion, population, and equity 

criteria", European                   Journal of Operational Research, Vol 234,PP 

819-829 

[19] Reza Zanjirani Farahani,Nasrin Asgari, Nooshin Heidari, 

Mahtab                                  Hosseininia, Mark Goh, 2012, "Covering problems 

in facility location: A                          review", Computers & Industrial 

Engineering, Vol  62, PP 368-407 
 

 

 

 

 حقیق(تهای و نوآوری علمی، کاربردی )شامل اهداف :اهداف تحقیق -3

شبکه بانک  نهیمکان و شبکه به بیبر آن است تا با در نظر گرفتن مکان شعب رق ینامه سع انیپا نیدر ا

,  شعب ینه بازسازیها از جمله هز نهیکردن هز نهیمبحث کم نیشود. اهداف مورد نظر در ا نهیمورد نظر به

در  انیمشتر یو واگذار ییجابه جا یها مهیو جر تیظرف شیافزا نهیشعب, هز یاتیو عمل یجمع آور نهیهز

مد نظر است حداکثر  نیشیکه با توجه به مطالعات پ یگری. عالوه بر هدف مذکور هدف دشودینظر گرفته م

  .باشدیو شعب م یترمش نیفاصله ب نیکردن پوشش نقاط تقاضا با در نظر گرفتن کمتر

 هدف اصلی تحقیق : 

توسعه و تعطیلی شعب با استفاده از روش  ، دو هدفه بازطراحی شبکه شعب بانکی با در نظر گرفتن رقباحل مساله 

 برنامه ریزی آرمانی

 : تحقیق اهداف فرعی
 شناسایی معیارها و شاخص های مورد توجه در بازطراحی شبکه شعب -
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 ایجاد مدل ریاضی مناسب برای حل مساله بازطراحی شبکه شعب -
 ارائه روش حل مناسب برای بازطراحی شبکه شعب  -
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