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 (BRT)مدیرساماوٍ تىدري اتًبًسراویي صىعت ، اجرایی داوشگاٌ علم کارشىاس ارشد مدیریت -1

 تُران کارشىاس فىی اتًبًسراوی دکتری جامعٍ شىاسی تًسعٍ ي اقتصاد ، ارشد پژيَشگری ي داوشجًی کارشىاس  -2

بررسی عًامل برين سپاری تعمیرات در 
اتًبًسراوی يارائٍ مدل  وظری ي عملی 

 دربرين سپاری تعمیرات 
 تُراناتًبًسراوی شُرداری ياحد شرکت 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

َای ارائٍ مدل تصمیم گیری برين سپاری فعالیت 
 تعمیراتی در شرکت ياحد اتًبًسراوی تُران

 
ٌچکید 
 حبضزکِ بب ّدف ارائِ هدل تصوین گیزی بزٍى سپبری فعبلیت تعویزاتی اتَبوَ   پژٍّش

ّبی شْزی ٍ ارتببط آى بب هَلفِ ّبی کبّش ّشیٌِ ّب، کوبّش آهوبر هتوَلفی ٍ کوبّش     
بوِ اوبلش اتذوب     . ارائوِ گزدیودُ اسوت    95سهبى تعویزات در اتَبَسزاًی تْوزاى در سوبل  

تصویوبت ًظبم هٌد بز پبیِ تحمیمبت علوی در بیي هدیزاى شزکت ٍاحد بب تَجِ بوِ ٍرٍد  
 .  اتَبَ  ّبی دٍ کببیي ٍ ضزٍرت تَسعِ داًش فٌی تعویزات آًْب پزداختِ است 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

ارائٍ مدل تصمیم گیری برين سپاری فعالیت َای 
 تعمیراتی در شرکت ياحد اتًبًسراوی تُران

 

 ایي پژٍّش ًشبى هی دّد بیي راّبزدّبی بزٍى سپبری ٍ کبّش تَلفبت اتَبَسوْب  ًتبیج

ًبشووی اسخزابووی ٍ ّو ٌوویي کووبّش سهووبى تعویووزات رابعووِ ه ووتمین ٍهعٌووبدار جووَد   

ّو ٌیي رتبِ بٌدی کبرگبُ ّب جْت بزٍى سپبری بب تَجِ بِ ّوز یوا اس هعیبرّوب ٍ    .دارد

 .  عَاهل هَثز در بزٍى سپبری ًیش بب استفبدُ اس تحلیل فزآیٌد شبکِ ای اًجبم شدُ است 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 سپاریبرين تعریف 

 

تعریف برين سپاری 
 بِ ٍاگذاری اًجبم فزایٌدّب یب فعبلیت ّبی داخلوی یوا ک و  ٍ کوبر بوِ یوا       بزٍى سپبری

 .تأهیي کٌٌدُ خبرجی تحت لزارداد هشذص اطالق هی شَد

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 تحقیقمسألٍ ي اَداف تعریف 

 

تعریف مسألٍ ي اَداف تحقیق 
 اس اّداف هْن شزکت ٍاحد اتَبَسزاًی تْزاى ٍ حَهِ  یکی 

 

ُارتمبء ٍ بْبَد هیشاى کبرایی ٍ سعح کیفیت خدهبت ارائِ شد 

 

آهبدُ سبسی فٌی ًبٍگبى اتَبَسزاًی 

 

  بزٍى سپبری 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 سواالت تحقیق

 

سًاالت تحقیق 
  در اتَبَسزاًی رابعِ هعٌبدار ٍجَد دارد؟( آهبر هتَلفی ) آیب بیي بزٍى سپبری خدهبت ٍ تَلفبت اتَبَ  ّب ًبشی اس خزابی 

 آیب بیي بزٍى سپبری خدهبت ٍ هدت سهبى تعویزات در اتَبَسزاًی  رابعِ هعٌبدار ٍجَد دارد؟ 

 آیب بیي بزٍى سپبری ٍ ّشیٌِ ّبی ًگْداری ٍ تعویزات در اتَبَسزاًی رابعِ هعٌبدار ٍجَد دارد؟ 

  ِهمبی ِ عَاهل بزٍى سپبری ،کبرگبُ ّبی تعویزاتی شزکت ٍاحد اتَبَسزاًی بزاسب  هدل تصوین گیزی هدیزاى ٍ خبزگبى ب

 اِ صَرت است ؟

 اٍلَیت ٍاگذاری کبرگبُ ّبی تعویزاتی شزکت ٍاحد بز اسب  عَاهل هَثز بز بزٍى سپبری اگًَِ است ؟ 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 اَداف مطلًب

 

 بِ افشایش اثز بذشی اس طزیك توزکش بز هٌببع سبسهبى ٍ کبّش سزهبیِ گذاری گزددهٌجز. 

 کبّش سزهبیِ گذاری رٍی دارایی ّب ٍ استفبدُ بْتزهٌببع بزای سبیز اّداف. 

 ارتمبء داًش فٌی بب استفبدُ اس بزٍى سپبری کبرگبُ ّب بب تَجِ بِ هعیبرّبی هبلی ٍ بْزُ بزداری. 

  ُافشایش بْزُ ٍری حَسُ فٌی ٍکبّش آهبر هتَلفی اتَبَ  ّب بب رتبِ بٌدی بزٍى سپبری کبرگب

 .ّب

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 ريش تحقیق

 

ريش تحقیق 
 پیوبیشیتحمیك                             اجزای 

                             همععیاس لحبظ سهبًی    

            سهبًییا همعع ٍدر هتذصصبى بزای یا ببر  بب استفبدُ اس پزسشٌبهِ ٍ اس رٍش ًظزسٌجی گزد آٍری دادُ ّبی تحمیك. 

                                   هعیبرُ استاٌد تصوین گیزی الگَی تحلیل فزآیٌد شبکِ ای کِ سیز شبخِ یی اس فٌَى ارائِ هدل. 

 
 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 جامعٍ آماری مًرد مطالعٍ

 

  ِآهووبری در ایووي تحمیوك شووبهل کلیووِ پزسووٌل فٌوی ٍ بْووزُ بووزداری، کبرشٌبسووبى ٍ   جبهعو

هتذصصیي تعویزگبُ ّبی سبهبًِ ّبی تٌدرٍ، اهداد خوَدرٍ ٍ حوَسُ سوتبدی هعبًٍوت فٌوی      

. ًفز هی ببشد 9960تعداد آًْب  رٍسآهبرشزکت ٍاحد اتَبَسزاًی تْزاى هی ببشد کِ بز اسب  

فٌوی ٍ  اجزایوی سوبهبًِ    هودیزاى   ًٍفز اس خبزگوبى   50 دٍ جبهعِ آهبری پزسشٌبهِ دٍم تعدا

 .ّبی تٌدرٍ شزکت ٍاحد هی ببشد

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 مدل مفًُمی تحقیق

 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

-  ِآیب بیي بزٍى سپبری ٍهیشاى  ّشیٌِ ّبی ًگْداری ٍ تعویزات در اتَبَسزاًی تْزاى رابع

 هعٌبدار ٍجَد دارد؟

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

جدٍل ّوب تگی ٍ رگزسیَى بیي بزٍى سپبری خدهبت ٍ هیشاى ّشیٌِ ّبی ًگْداری ٍتعویزات 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

 آیب بیي بزٍى سپبری خدهبت ٍ تَلفبت اتَبَ  ّب ًبشوی اس خزابوی در    -2سَال

 اتَبَسزاًی رابعِ هعٌب دار ٍجَد دارد؟
 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

 

 ّوب تگی ٍ رگزسیَى بیي هتغیز بزٍى سپبری خدهبت ٍ تَلفبت ًبشی اس خزابی اتَبَسْب جدٍل 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

-   اتَبَسزاًی تْزاى رابعِ هعٌبدار  هدت سهبى تعویزات در آیب بیي بزٍى سپبری ٍهیشاى

 ٍجَد دارد؟

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 یافتٍ َای تحقیق

 

جدٍل ّوب تگی ٍ رگزسیَى بیي بزٍى سپبری خدهبت ٍ هدت سهبى تعویزات 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 سپاریمیسان اثر عًامل مًثر بر برين بررسی 

 

بررسی میسان اثر عًامل مًثر بر برين سپاری 
 

 ّبی تعویزات شوزکت ٍاحود اتَبَسوزاًی بوز اسوب  هودل       ،در کبرگبُ بزٍى سپبری همبی ِ عَاهل

 تصوین گیزی هدیزاى ٍ خبزگبى بِ اِ صَرت است ؟

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

بررسی میسان اثر عًامل مًثر بر برين سپاری 
 هبتزیس تلفیمی همبی بت سٍجی عَاهل  سیز هعیبرّبی بزٍى سپبری جدٍل 

 

 سپاریمیسان اثر عًامل مًثر بر برين بررسی 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 جدٍل ًزهبلیشُ شدُ هبتزیس همیبسبت سٍجی  

 زيجیورمالیسٌ شدٌ ماتریس مقیاسات جديل 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

-      اٍلَیت ٍاگذاری کبرگبُ ّبی تعویزاتی شزکت ٍاحد بز اسب  عَاهول بوز بوزٍى سوپبری

 اگًَِ است ؟

 زيجیورمالیسٌ شدٌ ماتریس مقیاسات جديل 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 زيجیورمالیسٌ شدٌ ماتریس مقیاسات جديل 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 رتبِ بٌدی ًْبیی ًزهبلیشُ شدُ هبتزیس همیبسبت سٍجی بزٍى سپبری کبرگبُ ّبجدٍل 

 زيجیورمالیسٌ شدٌ ماتریس مقیاسات جديل 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

 تَجِ بِ ًتبیج بدست آهدُ اس هدل تصوین گیزی بزٍى سپبری ٍ تحلیل ًتبیج همبی بت سٍجوی رتبوِ بٌودی کلوی     بب

کوِ  بَد هشبّدُ هی شَد خَاّد کبرگبُ ّبی حبل حبضز تعویزاتی در اتَبَسزاًی جْت بزٍى سپبری بِ شزح جدٍل 

کبرگبُ هَتَری رتبِ اٍل، کبرگبُ اًژکتَری رتبِ دٍم ٍ کبرگبُ کوپزسی در رتبِ سَم، ٍ ببلی کبرگبُ ّب در رتبِ ّوبی  

ٍ در ًْبیت هی تَاى گفت اٍلَیت شزکت ٍاحد اتَبَسوزاًی تْوزاى در خصوَ     . بعدی جْت بزٍى سپبری لزار دارًد

هیشاى ّشیٌِ ّب، آهبر هتَلفی اتَبَ  ّب ٍ هدت سهبى تعویزات بب ٍاگذاری خودهبت تعویوزات کبرگوبُ تعویوز هَتوَر      

ٍ بب تَجِ بِ ًتبیج بدسوت آهودُ فوَق درخصوَ  عَاهول بوزٍى       .ٍکبرگبُ تعویز اًژکتَر ٍ کبرگبُ کوپزسی هی ببشد

اتَبَسزاًی تْزاى بِ صَرت پبیلَت هَرد  4سپبری ٍ بب تَجِ بِ سیبستْبی اتَبَسزاًی تْزاى، تحمیك فَق در سبهبًِ 

 .استفبدُ لزار گزفت کِ تب ّن اکٌَى هَرد استمببل ه ئَلیي سعح کالى لزار گزفتِ است

 

 زيجیورمالیسٌ شدٌ ماتریس مقیاسات وتایج بدست آمدٌ جديل 

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

  کبّش آهبر هتَلفی فعبلیتْبی تعویزاتی بِ بذش خصَصی ٍاگذار شَدجْت. 
جْت کبّش ّشیٌِ ّبی تعویز ٍ ًگْداری اتَبَ  ّب ، بزٍى سپبری تعویزگبُ در دستَر کبر لزار گیزد. 
جْت کبّش سهبى تعویزات اس شزکتْبی خصَصی دارای ًوبیٌدگی هجبساس خَدرٍ سبس استفبدُ شَد. 
    صوبفکبری ،کبرگوبُ ّوبی تزهوشی ٍ     جْت بزٍى سپبری تعویزات بب هحَریت کبّش ّشیٌِ ّب بتزتیو  کبرگوبُ ّوبی

 .الکتزیکی در اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارد
        جْت ٍاگذاری تعویزات بب هحَریت کبّش آهبر هتَلفی بوِ تزتیو  کبرگوبُ ّوبی تزهوشی، هَتوَری ٍ کوپزسوی در

 .اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارًد
       جْت ٍاگذاری تعویزات بب هحَریت کبّش سهبى تعویوزات بتزتیو  کبرگبّوبی هَتوَری، کوپزسوی ٍ اًژکتوَری در

 .اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارًد
 

 پیشىُاد َای کاربردی

 



هحل لزار گزفتي لَگَی 
 شزکت ارایِ کٌٌدُ همبلِ

  کبّش آهبر هتَلفی فعبلیتْبی تعویزاتی بِ بذش خصَصی ٍاگذار شَدجْت. 
جْت کبّش ّشیٌِ ّبی تعویز ٍ ًگْداری اتَبَ  ّب ، بزٍى سپبری تعویزگبُ در دستَر کبر لزار گیزد. 
جْت کبّش سهبى تعویزات اس شزکتْبی خصَصی دارای ًوبیٌدگی هجبساس خَدرٍ سبس استفبدُ شَد. 
    صوبفکبری ،کبرگوبُ ّوبی تزهوشی ٍ     جْت بزٍى سپبری تعویزات بب هحَریت کبّش ّشیٌِ ّب بتزتیو  کبرگوبُ ّوبی

 .الکتزیکی در اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارد
        جْت ٍاگذاری تعویزات بب هحَریت کبّش آهبر هتَلفی بوِ تزتیو  کبرگوبُ ّوبی تزهوشی، هَتوَری ٍ کوپزسوی در

 .اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارًد
       جْت ٍاگذاری تعویزات بب هحَریت کبّش سهبى تعویوزات بتزتیو  کبرگبّوبی هَتوَری، کوپزسوی ٍ اًژکتوَری در

 .اٍلَیت بزٍى سپبری لزار دارًد
 

 پیشىُاد َای کاربردی

 



 با سپاس از تًجٍ شما
 سعید سعیدی مبیه

saeid _ saeidimobin@yahoo .com 

 (  BRT)اتًبًسراوی شُرداری تُرانمدیرساماوٍ تىدري  -يصىعت اجرایی داوشگاٌ علم کارشىاس ارشد مدیریت  

 ویما زوگىٍ
nima.zangeneh@umz.ac.ir  

 تُراناتًبًسراوی شُرداری  کارشىاس فىی دکتری جامعٍ شىاسی، ارشد پژيَشگری ي داوشجًی کارشىاس 


