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هحل قشاس گشفتي لَگَی 
 ششکت اسایِ کٌٌذُ هقبلِ

 چکیدٌ

ُسبصهبًْب دس هغلَة فولکشد ثِ دستیبثي رْت ای فضایٌذُ طَست ثِ ثشًٍسپبسی اهشٍص  
  کست کًٌَي دًیبی دس سقبثتي هضیت ثِ دستیبثي ثشای ًبگضیشًذ سبصهبًْب .هیشَد استفبدُ

  .آٍسًذ سٍی ًَیي ّبی استشاتظی ثِ کبس، ٍ
ثشًٍسپبسی ثشای گیشی تظوین ّستٌذ، دسگیش آى ثب ّب سبصهبى اهشٍصُ کِ هسبئلي رولِ اص 

 .است تقویشات ٍ ًگْذاسی فقبلیتْبی
ّبی فقبلیت فولکشد ثش آى تأحیش هیضاى ٍ ثشًٍسپبسی ًقش ثشسسي هقبلِ ایي  ّذف 

 .است کشَس اقتظبدی ثٌگبّْبی تقویشات ٍ ًگْذاسی
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 مقدمٍ

فشداست رْبى سبصهبًْبی سبختبس دس ثٌیبدیي تحَلي حکن دس ٍاقـ دس ثشًٍسپبسی :دساکش پیتش. 
سا افشاد صیبدی تقذاد کِ شًَذ ثذل تشکیالتي ثِ ثضسگ ّبی ششکت کِ ًیست الضاهي دیگش ثشًٍسپبسی ثب  

 .ثبشٌذ داشتِ خَد استخذام دس
اًذ یبفتِ هبهَسیت آًْب ثخبعش کِ کٌٌذ هي توشکض فقبلیتْبیي ثش تٌْب ثشًٍسپبسی ثب ششکتْب ایي ٍ 

   .است هشثَط آًْب سبصهبًي اّذاف ثِ دقیقب کِ دٌّذ هي اًزبم سا کبسّبیي
هحبسي ثِ دستیبثي اهکبى دسخظَص دسستي تحلیل ثبیستي ثشًٍسپبسی اص قجل :ثٌیبدی تحَل ششط 

 .ثَد خَاّین هتضشس ایٌظَست دسغیش دّین اًزبم ثشًٍسپبسی
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 بريوسپبری چیست؟

     ثشًٍسپبسی دس ٍاقـ سپشدى ثشخي هسئَلیت ّب ثِ یک ششکت یب یک شخض حبلثج، ٍ ثسثتي قثشاسداد ثثب
 .آًْبست تب ثشخي کبسّب سا اًزبم دٌّذ

  ثِ ثیبًي دیگش ثشًٍسپبسی ثذیي هقٌبست کِ ثخشي اص فقبلیتْبی یک ششکت ثِ ثیشٍى سپشدُ شذُ ٍخَد
 . ششکت اص فشایٌذ آى فقبلیتْب خبسد شَد ٍ کبسّب تَسظ شخض حبلج اًزبم شَد

  ثقجبست ثْتش فول اًتقبل ثشخي اص فقبلیتْبی داخلي ٍ دادى حق تظوین گیشی دس هَسد آى فقبلیتْب عثي
 .قشاسدادی ثِ تبهیي کٌٌذُ گبى ثیشًٍي سا ثشًٍسپبسی هي گَیٌذ
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اسالهي است کِ ثٌب داسد دس ششایظ ًبپبیذاس، هتغیش، غیشقغقي ٍ ًثبهغوئي   -اقتظبد هقبٍهتي هذلي ایشاًي
دًیبی کًٌَي ثب تکیِ ثش ؽشفیت ٍ تَاى داخلي ٍ تقبهل ثثب قثذستْبی اقتظثبدی دًیثب دس هقبثثل فشثبسّب،       
تْذیذات خبسري ٍ ّوچٌیي ضقف ّبی داخلي هَرَد حفؼ ًوثَدُ ٍ هسثیش سشثذ ٍ پیشثشفت خثَد سا      

 . رْت ًیل ثِ تَسقِ پبیذاس اداهِ دّذ

 اقتصبد مقبيمتی
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 دالیل يمسایبی برين سپبری

   : تکٌَلَطیْبیي ٍ ّب هْبست ّب، تخظض آٍسدى ثذست -1

   (پیوبًکبساى) دسثیشٍى ٍتکٌَلَطیْب هْبستْب تخظظْب، ایي ٍرَد ثبششط      
   : ًَآٍساًِ ٍ رذیذ ّبی ایذُ آٍسدى دست -2 

   (پیوبًکبساى) دسثیشٍى ّب ایذُ ایي طبحجبى ٍرَد ششط ثب     
 : ّب ّضیٌِ کٌتشل ٍ کبّش -3
 ثِ ًیبصی فقبلیت اًزبم ٍثشای سادساختیبسداشتِ تزْیضات ٍ اًسبًي هٌبثـ پیوبًکبساصقجل ایٌکِ ششط ثب    

   .ثبشذ ًیبصداشتِ آًْب اص اًذکي هقذاس ثِ فقظ ٍیب ًذاشتِ یبدشذُ تزْیضات تْیِ ٍ ًیشٍ هزذد رزة
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 دالیل يمسایبی برين سپبری

 :ثْجَد توشکض ششکت ثش فقبلیتْبی اطلي -4
ثبششط ایٌکِ ثشًٍسپبس ثش فقبلیت پیوبًکبسًقش هذیشیتي ًٍؾبستي ثِ شکل هَرَدسا ًذاشثتِ ثبشثذ ٍفقثظ       

 .  هحظَل هذ ًؾش سا کٌتشل ًوبیذ
 :دستشسي ثِ قبثلیت ّبی استخٌبیي  -5
 ( پیوبًکبساى)ثب ششط ٍرَد قبثلیتْبی استخٌبیي دسثیشٍى     
 : استفبدُ اص هٌبثـ داخلي ثشای هقبطذ دیگش -6
ثِ ششط ایٌکِ حزن فقبلیت اطلي ثبًذاصُ ی الصم ٍرَد داشتِ ٍ ثب ثشًٍسپبسی فقبلیت، پشسٌل خَد ثٌگبُ     

 .اقتظبدی ثذٍى فقبلیت ثبقي ًوبًذُ ٍ ثي اًگیضُ ًگشدد
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 دالیل يمسایبی برين سپبری

 :صهبًي کِ هٌبثـ داخلي دس دستشع ًیستٌذ -7
ثبص ّن ثِ ششعي کِ حزن فقبلیت اطلي ثبًذاصُ ی الصم ٍرَد داشتِ ٍیب ثتَاى آى فقبلیت سا گسثتش  ٍ      

 . اداهِ داد
 :ثِ حذاکخش سسبًذى هٌبفـ حبطل اص ثبصسبصی -8
 ّوبى ششایظ ٍششٍط ثٌذّبی گزشتِ دسایي ثٌذ ّن ثبیذ ثشقشاس ثبشذ    
 : دس دستشع قشاس دادى سشهبیِ  -9
 .ثبص اثتذا ششط افضایش سَد ٍسشهبیِ ثبیذ ثشقشاسثبشذ تب ثقذاص آى ایي هضیت ًیض ثشای ششکت حبطل شَد    
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 دالیل يمسایبی برين سپبری

  : خغش کبّش -10
 .ثیوبسیْب ٍ حَادث اص پیشگیشی ثشای پیوبًکبساى دس ٍتزشثِ داًش ٍرَد ششط   
   : تکٌَلَطی آخشیي ثِ دستشسي -11
 .ثبشٌذ داشتِ سا تکٌَلَطی آخشیي کِ پیوبًکبساًي اص استفبدُ ششط   
  : ّضیٌِ دس رَیي طشفِ -12
 ثال ششکت خَد ٍاهکبًبت اًسبًي هٌبثـ ثشًٍسپبسی ثب کِ است ایي آى تشیي ٍهْن داسد صیبدی ششٍط ثِ   

 .ًوبًذ استفبدُ
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 دالیل يمسایبی برين سپبری

 : کبسکٌبى هتخظض  -13
 ثب ص ثب ششط ٍرَد ًفش هتخظض تحت اختیبس پیوبًکبساى قجل اص ششٍؿ ثِ کبس ششکت ثشًٍسپبس    
 :  اًقغبف پزیشی  -14
ثبص ثب ششط ایٌکِ افشادی کِ فقبلیت ششکت ثشًٍسپبس ساثِ فْذُ هي گیشًذ هٌبثـ هتقذدی سا دس اختیبس    

 .داشتِ ثبشٌذ
 :اهٌیت شغلي ٍ کبّش فشسَدگي شغلي کبسکٌبى  -15
 .ثِ ششعي کِ کبسکٌبى ثتَاًٌذ طشفبً کبسی سا کِ ثخبعش آى استخذام شذُ اًذ، اًزبم دٌّذ   

 



هحل قشاس گشفتي لَگَی 
 ششکت اسایِ کٌٌذُ هقبلِ

 وگُداری ي تعمیرات

آالت هبشیي حفؼ ٍ ًگْذاسی آى اطلي ٍؽیفِ کِ است تَلیذی سبصهبًْبی فشایٌذّبی تشیي حیبتي اص  
 .هیجبشذ تش هغلَة ششایظ ثِ آًْب ثبصگشداًذى یب ٍ هغلَة ششایظ دس تَلیذی

آى، ٍقَؿ ٌّگبم دس ّوچٌیي ٍ هشکل یک ٍقَؿ اص پیش کِ چشا ٌّشاست، یک تقویشات ٍ ًگْذاسی 
 .ثبشذ هي هغشح هختلف فقبلیت ّبی ٍ سٍیکشدّب اًتخبة تَاًبیي

هیذٌّذ دست اص خغَط تَقف ثذلیل سا خَد هقبهالت حزن اص دسطذ 16 تب 2ثضسگ ششکتْبی ثیشتش.   
ثِ هشثَط ّضیٌِ کل اص (دسطذ28 هیبًگیي) دسطذ 40تب 15 گشفتِ طَست تبکٌَى کِ هغبلقبتي ثشاسبع 

 .یبثذ هي اختظبص تقویشات ّضیٌِ ثِ تَلیذ
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 بريوسپبری وگُداری ي تعمیرات

هقوَالً فقبلیتْبی ًت اص پتبًسیل ثشًٍسپبسی ثبالیي ثشخَسداس است. 
   ِدس سبصهبًْبی ثشسسي شذُ اص سشتبسش رْبى ٍاگزاسی ًت ثِ ثخش پیوبًکبسی اص حبلت قشاسداد هَقثت ثث

 .یک حبلت ششیک تزبسی تجذیل شذُ است
   دس ایشاى ثشسسي ّبی هیذاًي ثقول آهذُ اص ششکت ّبی هشبثِ ٍ سبیش طٌبیـ هبدسحبکیسثت ثشًٍسثپبسی

فقبلیت ّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات طشفبً حبلت تبهیي ًیشٍی اًسثبًي داشثتِ ٍ شثشکتْبی پیوبًکثبسی کثِ      
هجبدست ثِ اخز قشاسدادّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات ثب ششکت ّبی پتشٍشثیوي ٍ سثبیش صیثش هزوَفثِ ّثبی      
ٍصاست ًفت هي ًوبیٌذ، ششکت ّبی تخظظي ًت ًجَدُ ٍ ّیچگًَِ خذهبت فٌي ٍ هٌْذسي دس خظَص 

 . فقبلیت ّبی ًت اسایِ ًوي دٌّذ
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 دالیل شکست برين سپبری در فعبلیت َبی وت

 :  ثضسگ شذى سبصهبى ٍ پیچیذُ شذى ًؾبم کٌتشلي  -1
دس سٍ  هَرَد دسکشَس هب ایي آحبس هٌفي شذیذتش ّن شذُ چشاکِ اص آًزبئیکِ اضبفِ ًوَدى ًفثش هزثذد دس   
عَل قشاسداد ثِ پشسٌل پیوبًکبس ثشای کبسفشهبی اطلي ّضیٌِ ًجَدُ ٍ دس ًتیزِ یبکبسفشهبی ًبؽش، پیوبًکبس 
سا هزبة ثشای ایي کبس هیکٌذ ٍیب پیوبًکبس ثب تَرِ ثِ سَد ثشدى اص قثشاسداد ثثب هیثل خثَد اقثذام ثثِ ٍاسد       

کٌذ ٍ ایي فول دس عَل قشاسدادّبی هتقثذد ثثضسگ شثذى    کشدى ًیشٍی اضبفي اص ًفشات ثیشًٍي خَد هي
 .سبصهبى سا چٌذیي ثشاثش هیٌوبیذ
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 دالیل شکست برين سپبری در فعبلیت َبی وت

 :  کبّش اًگیضُ ّبی ًیشٍی اًسبًي دس ثخش ًت -2
 ثِ اعالفبت ٍدادى آهَص  اسائِ ثب آى سفـ ثِ ٍسفبس  رْبًي هتذاٍل سٍ  دس ایشاد ایي ٍرَد اص فالٍُ    

  قشاسداد اص سَد ثشدى ثخبعش ّوَاسُ هَقت پیوبًکبس ثبیٌکِ تَرِ ثب داخلي شذُ اتخبر سٍ  دس کبسکٌبى،
 ٍ کٌذ هٌؾَسًوي ...ٍ سفبّي اهکبًبت ٍ آهَص  اسائِ عشیق اص اًگیضُ افضایش ثشای سا ای ّضیٌِ خَد هَقت
 فقبلیت پشسٌل اًگیضُ لزا هیکٌذ کسش ًیض خَد پشسٌل قبًًَي حذاقلْبی اص هیتَاًذ کِ ربیي تب

 .هییبثذ ًیضکبّش شذُ ثشًٍسپبسی
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 دالیل شکست برين سپبری در فعبلیت َبی وت

 : فذم تَریِ اقتظبدی اغلت فقبلیت ّبی ًت  -3
گبّبً ثِ دالیلي اص رولِ خظَطیت فقبلیتْب ٍرَد اهکبًبت ٍ هٌبثـ اًسبًي ٍ تزْیثضات دس خثَد سثبصهبى ٍ      

فذم ٍرَد آى دس ششکتْبی ثیشًٍي ثشًٍسپبسی ًِ تٌْب ّضیٌِ سا ًویکبّذ ثلکِ ثبفج افضایش آى ّثن هثي   
 .شَد
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 دالیل شکست برين سپبری در فعبلیت َبی وت

 ثشًٍسپبسی ًَآٍسی ٍ خالقیت ٍ ّوچٌیي تسلظ ثش سٍی کبسّب سا کبّش هي دّذ -4
فالٍُ اص ثشٍص ایي هشکل ثشای پشسٌل یک سبصهبى دس سٍ  هتثذاٍل رْثبًي، دس سٍ  هتثذاٍل شثذُ دس        

کشَس ثگًَِ ای است کِ سبصهبى پشسٌلي کِ ثشای اٍ کبس هیکٌٌذ سا ثیگبًِ اص خَد داًستِ ٍ هذیشیت آًْثب  
. ٍاگزاس هیکٌذ، لزا کلیِ صهیٌِ ّبی ًَآٍسی ٍ خالقیت سا دس آًْب ًیضاص ثیي هي سٍد( پیوبًکبس)سا ثِ دیگشی

 .دس ًتیزِ کبسکٌبى تقْذ ٍ تقلق خبعشی ًسجت ثِ ششکت ًذاشتِ ٍ اًگیضُ ای ثشای ایٌکبس ّن ًذاسًذ
ٍقتي کِ ثشًٍسپبسی فقبلیت ثظَست دادى کبس ثِ پیوبًکبس اًزبم هیگیثشد ًثِ تٌْثب ایثشادات فثَد ّثن دس          

لزا هي پشداصین ثثِ  . ششکت ثشًٍسپبس ٍّن دس پیوبًکبسدیذُ هیشَد هضیتْبی ثشًٍسپبسی ًیضتزلي ًوي یبثذ
 تفبٍت دٍ سٍ 
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 تفبيت بريوسپبری وت ي پیمبوکبری وت در سبزمبن

        ِدس ثشًٍسپبسی تزذیذ سبختبس یک سشی فقبلیت ّبی ٍیثظُ ثثب اسثتفبدُ اص هٌثبثـ ثیثشٍى اص سثبصهبى کث
 .تَاًوٌذی ّبی ٍیظُ ای سا داسا هي ثبشٌذ طَست هي پزیشد

      دس حبلي کِ دس پیوبًکبسی فشفي قسوتي اص فقبلیت ّبی سثبصهبى کثِ پتبًسثیل الصم ثثشای اًزثبم آى دس
 .داخل سبصهبى ّست ثب کوک پیوبًکبس اًزبم هي شَد ٍ تزذیذ سبختبسی طَست ًوي گیشد

دس ثشًٍسپبسی فقبلیت اص ًَؿ ثلٌذ هذت ٍ دٍ عشفِ است. 

سٍاثظ پیوبًکبسی هقغقي هي ثبشٌذ. 
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 مدل پیشىُبدی برای بريوسپبری فعبلیتُبی مًرد ویبز سبزمبن

اّداف ساسهاى اس بزًٍسپاری: گام اٍل   
تفکیک ٍ طبقِ بٌدی فعالیتْا : گام دٍم   

ارسیابی عولکزد هدل بزًٍسپاری  : گام سَم   
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 اَداف سبزمبن از بريوسپبری: گبم ايل 

   ثب تَرِ ثِ تقشیف ثشًٍسپبسی، آیتوي کِ دس ثشًٍسپبسی ثبیذ هَسد ثشسسي قشاس گیشد اًَاؿ فقبلیتْبی یثک
ثٌگبُ اقتظبدی است تب ثش اسبسي آى ثِ ایي ًتیزِ ٍاققثي سسثیذ کثِ کثذام یثک اص فقبلیتْثب دسطثَست        
ثشًٍسپبسی هب سا ثِ اّذاف ثٌگبُ ثیشتش ًضدیک هیکٌذ ٍکذام یک دس طثَست ثشًٍسثپبسی هثب سا اص اّثذاف     

 .دٍستش هیکٌذ
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 تفکیک ي طبقٍ بىدی فعبلیتُب : گبم ديم 

دستِ اٍل  : 
  ٍ فٌی لحاظ بِ کِ هیباشد هزبَط آًْا ساسهاًی اّداف بِ دقیقا اقتصادی بٌگاُ یا ساسهاى فعالیتْای اس بزخی       

  دلیل ّویي بِ یا ٍ ًویگیزد صَرت آى هشابِ یا ٍ هذکَر فعالیت ساسهاى اس بیزٍى در ٍ بَدُ خاص کاهالً تکٌَلَصیکی
  بدیْی .دٌّد هی اًجام ٍ ًوَدُ تاهیي را فعالیتْا ًَع ایي اًجام بزای السم هٌابع ساسهاًْا ایٌزٍ اس هیشَد، توام گزاى
   .هیباشٌد دستِ ایي اس ٍهحَری اصلی فعالیتْای است

ِدٍم دست :   
 بِ آًْا اًجام ّشیٌِ چَى ٍلی دارد ٍجَد ساسهاى اس بیزٍى بِ بزًٍسپاری بصَرت فعالیتْا اس دستِ ایي اًجام اهکاى       

 اقتصادی تَجیِ بزًٍسپاری لذا است، داخلی هٌابع با ساسهاى خَد تَسط آى اًجام ّشیٌِ اس بیشتز بزًٍسپاری رٍش
 .هیباشٌد ًَع ایي اس پیَستِ ٍ دائوی حجین، فعالیتْای اکثز.ًدارد

ِسَم دست : 
  ّشیٌِ اس کوتز بیزٍى در ساسهاى اّداف راستای در آًْا اًجام ّشیٌِ ٍ دارد ٍجَد بٌگاُ بیزٍى در فعالیت اًجام اهکاى     

  حجن ٍکن ًاپیَستِ فعالیتْای اکثز .گیزد اًجام بزًٍسپاری است السم ایٌصَرت در کِ است بٌگاُ خَد تَسط آى اًجام
   .ّستٌد فعالیتْا ًَع ایي اس
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 ارزیببی عملکرد مدل بريوسپبری  : گبم سًم 

سٍ پیش اّذاف تحقق دس سا هب اًحشافبت ٍ ّب گپ شٌبسبیي ثب فولکشد اسصیبثي دهیٌگ، چشخِ هغبثق  
 هذل گبهْبی ثشاسبع هزذداً رذیذ فقبلیتْبی ثشًٍسپبسی ثِ ًیبص دسطَست تب ًوَد خَاّذ یبسی

   .گشدد فول پیشٌْبدی
ثشآهذُ خَد سبصهبى ثشًٍسپبسی هذل ّبی ضقف ثْجَد ٍ اطالح دسطذد قَت ٍ ضقف ًقبط شٌبسبیي ثب ٍ 

 .کشد خَاّین اقذام آى قَت ًقبط تقَیت ثش
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 بررسی بريوسپبری یک ومًوٍ ازبىگبَبی اقتصبدی در ایران

اص سا تقویشات ٍ ًگْذاسی هبًٌذ خَد دائوي فقبلیتْبی اص کشَسثشخي اقتظبدی اصثٌگبّْبی ثشخي هیذاًین  
 هٌبقظِ اًزبم ثب فقبلیت سپشدى ًَؿ اص ثشًٍسپبسی ایي .اًذ کشدُ ثشًٍسپبسی ثشداسی ثْشُ ثِ سسیذى لحؾِ
 ٍ ًوَدُ اًسبًي هٌبثـ رزة ثِ ششٍؿ پیوبًکبس کِ ای ثگًَِ ثَدُ سبلِ سِ الي یک قشاسداد ثب پیوبًکبس ثِ
 ثشای دادُ پیشٌْبد سا قیوت کوتشیي کِ سا پیوبًکبسی هزذد هٌبقظِ اًزبم ثب کبسفشهب قشاسداد، اصاتوبم ثقذ
 .است کشدُ اًتخبة ًفشات ّوبى ثب کبس اداهِ

ِچشا ثَدُ دسست ثسیبس کبس ارتوبفي لحبػ اص ّن ٍ اقتظبدی لحبػ اص ّن قجلي پشسٌل اص استفبدُ الجت 
 ارتوبفي هشکالت ثشٍص اص صیبدی تبحذٍد ٍ ثَدُ تَرِ قبثل پشسٌل ایي ریقیوت تزشثِ عشف یک اص کِ

 .هیکٌذ ًیضرلَگیشی اشتغبل ٍ کبس ثِ هشثَط
ثضسگي هقبیت حبثت ضشٍستبً ًفشاتي ثب هستوشّ فقبلیتي ثشای هَقت پیوبًکبس اص استفبدُ یقٌي سٍ  ایي اهب 

   .شَد هي آٍسدُ صیش دس تششیح ثِ کِ داشتِ
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ایرادات بريوسپبری فعبلیتُبی وگُداری ي تعمیرات در صىبیع  
 پتريشیمی

 دادى سَد بدٍى تَجیِ بِ پیواًکاراى -1

 هعطل ساختي هٌابع اًساًی -2

 هشکالت هٌابع اًساًی   -3
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 دادن سًد بدين تًجیٍ بٍ پیمبوکبران

فقظ ثخش کَچکي اص هذیشیت ثِ فْثذُ پیوبًکثبساى ثثَدُ    ( دادى کبس ثِ پیوبًکبس)دس ایي ًَؿ ثشًٍسپبسی
ٍلي هجلغ قشاسداد ثِ دلیل ایٌکِ کلیِ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ هٌبثـ اًسبًي دس آى گٌزبًذُ هي شَد، طذّب 

 .ٍ حتي ّضاساى ثشاثش ثیشتش اص ایي سقي ٍ تال  ٍ اسص  هذیشیتي یبد شذُ تَسظ پیوبًکبساى است
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 اتالف مىببع اوسبوی

       ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هجلغ قشاسداد کبسفشهب ثب پیوبًکبس حبثت ثَدُ ٍ سثَد کالًثي اص ایثي ساُ ًظثیت پیوبًکثبس
هیشَد لزا رزة ًفشات تَطیِ شذُ تَسظ پیوبًکبساى ثِ اٍد خثَد سسثیذُ ٍ اکخثش ًفشاتثي کثِ دس عثي       
قشادادّبی چٌذیي سبلِ رزة هیشًَذ، ثشاسبع ًیبصّبی ٍاققي ًجَدُ ٍ طشفبً ثِ سفبس  کبسفشهب هیجبشذ 

ایثي اهثش دس اثتثذا ثثشای     . ٍ ّش پیوبًکبس ًیض ًفشات اضبفي ثیشًٍي خَد سا ثِ ًفشات تقویشات اضبفِ هیکٌذ
کبسفشهب ّضیٌِ سبص ًجَدُ صیشا هجلغ قشاسداد  تغییش ًویکٌذ ٍ دس حقیقت ثخش کَچکي اص سَد پیوبًکبس 

اهثب ثثب گزشثت چٌثذ     . ثشای افشاد ربهقِ ثشهیگشدد ٍ ثِ ًَفي کوکي است ثشای سفـ هشکل اشتغبل صایي
دٍسُ ٍ اداهِ سًٍذ یبد شذُ تقذاد پشسٌل ًگْذاسی ٍ تقویشات ثِ ثیش اص دٍ ثشاثش تقذاد ٍاققي هي سسثذ ٍ  

دسطَستیکِ ثبیستي هٌثبثـ  . هشکالت هبلي ٍ کبسی ثسیبسی سا ثشای کبسفشهب ٍ سبیش پشسٌل ایزبد هي کٌذ
 .طشف  اشتغبل صایي ٍاققي شَد ًِ کبرة
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 مشکالت مىببع اوسبوی

تَرِ پیوبًکبساى ثٌبثشایي است هَقت آى قشاسداد فقبلیت، ثَدى تخظظي ٍ هستوش فلیشغن سٍ  ایي دس  
 ٍ پشسٌل تَاًوٌذی ٍ قبثلیت استقبء ٍ ششکت آتیِ ٍ آیٌذُ ثشای هٌبست ثشًبهْبی داشتي رْت سا الصم

 حتي ٍ ًذاشتِ ...ٍ سفبّي اهکبًبت ایزبد ٍ آهَص  هبًٌذ هختلف عشد اص الصم ّبی اًگیضُ ایزبد ّوچٌیي
 هیگزاسًذ پب صیش هختلف فشطتْبی اص استفبدُ ثب سا قبًًَي پشاختْبی سبیش ٍ هضایب ٍ دستوضد پشاخت قَاًیي
  صیش دس ٍ کبسثَدُ قبًَى ّبی حذاقل دسیبفت ثِ هزجَس فقظ ششایظ دسثْتشیي حتي هتخظض ًیشٍّبی ٍ

 .هیٌوبیٌذ صًذگي فقش خظ
داشتِ سا پیوبًکبساى ثب خَد قشاسداد توذیذ استشع ٍ دغذغِ سبلِ ّوِ یبدشذُ فٌي پشسٌل دیگش عشف اص 
 قیوت ری تزشثِ کست فلیشغن اًسبًي ًیشٍی اًگیضُ اص سبل ّش کِ شذُ ثبفج فَاهل ایي هزوَفِ ٍ

 .ثشٍد ثیي اص کبسکٌبى دس ًَآٍسی ٍ خالقیت ثشٍص ّبی سیشِ ٍ شَد کبستِ
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 وتیجٍ گیری
 

تَلیذ، صهبى ٍ ّضیٌِ کبّش خذهبت، ٍ هحظَالت  کیفیت استقبی ٍ ّب ّضیٌِ کبّش ثشًٍسپبسی اص اطلي ّذف 
  .است سبصهبى احشثخشي افضایش کلي ثغَس ٍ اطلي ّبی فقبلیت سٍی ثش توشکض

ِاّویت ًفت، ٍصاست تبثقِ ششکتْبی تقویشات ٍ ًگْذاسی ثخش دس شذُ ایزبد فؾین گزاسی سشهبیِ ثِ ثبتَر 
   .ثبشذ هي ساّجشدی تقویشات ٍ ًگْذاسی ًؾیش فقبلیتْبیي ثشًٍسپبسی رْت دقیق سیستن یک ٍرَد

طشفبً داسًذ، سا اطلي ّبی فقبلیت اص پشتیجبًي حبلت شًَذ، هي ثشًٍسپبسی کِ فقبلیتْبیي اغلت ایٌکِ ثِ تَرِ ثب 
 ششکتْبی ثقٌَاى آٍسًذ هي سٍ سوت ایي ثِ کِ پیوبًکبسی ششکتْبی ٍ هیکٌذ پیذا اًسبًي ًیشٍی تبهیي رٌجِ
 .یبثذ تغییش ثشًٍسپبسی سٍ  است الصم لزا .ًوبیٌذ هي ٍؽیفِ اًزبم هبدس ششکت ثشای ًیشٍ تبهیي

هخجت ًتبیذ کِ ًوَد اقذام فقبلیتْبیي ثشًٍسپبسی ثِ ًسجت فقظ ثبیذ اقتظبدی ثٌگبّْبی فقبلیتْبی دسخظَص  
  .ًشَد پذیذاس ثشًٍسپبسی هٌفي ٍ سَء آحبس ًتیزِ ٍ داشتِ پي دس سا ثشًٍسپبسی
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