


 سزپزست
  هی اًجبم ثِ دیگزاى عزیك اس را کبر کِ گزدد هی اعالق کسی ثِ سزپزست
.دارد ػْذُ ثز را کبر ًیزٍی رفبُ ٍ رّجزی هسئَلیت ٍ رسبًذ

سزپزست ٍظبیف
 جْت ثبسخَردّب تحلیل ٍ فزایٌذ اجزای ّب، ٍرٍدی تَسیغ ٍ کٌتزل ّذایت،

.هطکالت حل ٍ ضٌبسبیی ٍ اغالح







عزاحی ضغل ٍ چگًَگی ثبسًگزی آى
ٍظبیف تؼزیف ضذُ ثزای ّز ضغل -1

 هَجت آًْب غحیح اًجبم کِ است ٍظبیف اس ای هجوَػِ اس هتطکل ضغل ّز
  .ضَد هی سبسهبى اّذاف ثِ دستیبثی



عزاحی ضغل ٍ چگًَگی ثبسًگزی آى

فزآیٌذ عزاحی ضغل

ارتجبط ضغل ثب 

سبیز فؼبلیت 

ّبی سبسهبى

رٍضْبی اًجبم 

ٍظبیف
ٍظبیف ضغل



عزاحی ضغل ٍ چگًَگی ثبسًگزی آى
ٍیژگی ّبی خبظ ّز ضغل -2

  یب گزٍّی ػولکزد چگًَگی ثیبًگز
 کِ است کبرکٌبى اس یک ّز فزدی

  ػْذُ ثز را آى اًجبم هسئَلیت
  هٌؼکس ضغل، ّز عزاحی .دارًذ
  خبظ همتضیبت ٍ ضزایظ کٌٌذُ

  سبسهبًی، ًظز اس ضغل آى
 .است رفتبری ٍ هحیغی



رٍش ّبی عزاحی ضغل
.یکی اس دٍ رٍش سیز ثزای عزاحی هطبغل در ًظز گزفتِ هی ضَد

 Fit the( Process-فزآیٌذگزا)اًغجبق ضغل ثب فزآیٌذ کبر -1
job to the process

  افشایص ضغل، عزاحی اس رٍش ایي در ّذف 
.است سبسهبى تَلیذ رًٍذ تذاٍم ٍ کبرایی

هطبغل اًَاع سبختبر اثتذا در کِ ضکل ثذیي 
  ثزرسی هَرد دلت  ثِ سبسهبى یک در هَجَد

تذٍیي ای گًَِ ثِ آى عزح گزفتِ،سپس لزار
  هوکي حذاکثز ثِ ػولکزد هیشاى کِ ضَد هی

.ثزسذ



رٍش ّبی عزاحی ضغل
  ػْذُ ثِ آًزا اًجبم هسئَلیت کِ افزادی ثب ضغل اًغجبق -2

Fit (People –افزادگزا)دارًذ the job to the people

  کبرکٌبى ٍ سزپزستبى ثیي کبر ثخطی اثز ارتمبی هسئَلیت رٍش ایي در
 .گزدد هی ثزخَردار ثیطتزی جذاثیت ٍ تٌَع اس کبر ٍ ضَد هی تمسین



رٍش ّبی عزاحی ضغل

1- 
2-
3-



پبراهتزّبی عزاحی هطبغل افزادگزا-رٍش ّبی عزاحی ضغل

تَسؼِ ضغل -1
  یک ّز ضغل کِ است هؼٌی ثذیي 

  ّبی هحذٍدیت اس کبرکٌبى اس
 دیگز رفتِ، فزاتز آى خبظ

 ػول دٍ یب یک ثِ هحذٍد تٌْب
.ًطَد اثتذایی ٍ سبدُ

   



پبراهتزّبی عزاحی هطبغل افزادگزا-ضغلرٍش ّبی عزاحی 

سبدُ سبسی کبر -3
  هطبغل هجذد ثبسًگزی در تب ضَد هی دػَت کبرکٌبى اس رٍش ایي در

.دٌّذ ارائِ کبر اًجبم ثزای ثْتزی ّبی رٍش ٍ کزدُ هطبرکت



پبراهتزّبی عزاحی هطبغل افزادگزا-رٍش ّبی عزاحی ضغل

گزا ّذف هذیزیت -4
  کٌذ هی تزغیت را سزپزستبى رٍش ایي
 خَد سٌتی ًگزش ضیَُ ٍ دیذگبُ تب
  تغییز هذیزیت هسبئل ثِ ًسجت را

  سزپزست ٍظیفِ کِ ثپذیزًذ ٍ دادُ
  ایفبی ثلکِ ًیست، دستَر غذٍر تٌْب

  ثب ّوکبری ٍ کٌٌذُ تسْیل یک ًمص
.ثبضذ هی ًیش ثخص کبرکٌبى سبیز



رٍش ّبی عزاحی ضغل

جوانب انگیسشی کار 

1-
2-

3-

4-
5-



جَاًت اًگیشضی کبر -رٍش ّبی عزاحی ضغل

اًجبم هزاحل کبر اس آغبس تب پبیبى -1
 هزحلِ اس خَد سحوبت ٍ تالش ثوزُ تب دّذ هی اهکبى کبرکٌبى ثِ اهز ایي

  اهز ایي کِ کٌٌذ هطبّذُ ػیٌب را خذهبت ارائِ یب کبال تَلیذ پبیبى تب ضزٍع
.گزدد هی کبرکٌبى هیبى در خَدضکَفبیی ًیبسّبی تحمك ثِ هٌجز



جَاًت اًگیشضی کبر -رٍش ّبی عزاحی ضغل

کٌٌذگبى هػزف ٍ هطتزیبى ثب پیَستِ ارتجبط -2
  تَلیذ هحػَالت اس کِ افزادی ثب کِ دّذ هی اهکبى کبرکٌبى ثِ اهز ایي

  ّب توبس ایٌگًَِ .کٌٌذ ثزلزار ارتجبط هستمیوب کٌٌذ، هی استفبدُ ضذُ
  سبسهبى، اس ػضَی ػٌَاى ثِ تٌْب ًِ خَد، ثِ ًسجت فزد تب ضَد هی هَجت

 .ثٌگزد اًسبًی هْن ػبهل یک ثؼٌَاى ثلکِ



جَاًت اًگیشضی کبر -رٍش ّبی عزاحی ضغل

استفبدُ اس ٍظبیف ٍ هْبرتْبی هتٌَع -3
 جْت در خَد هختلف ّبی هْبرت اس کِ دّذ هی اهکبى کبرکٌبى اهزثِ ایي

.کٌٌذ استفبدُ سبسهبى اّذاف ارتمبء

آسادی ػول در سهیٌِ خَدفزهبًی -4
  خبظ هسبئل سهیٌِ در آًْب کِ کٌذ هی ایجبد کبرکٌبى در را احسبس ایي 

 هَجت دیگز سَی اس .ّستٌذ ثزخَردار گیزی تػوین لذرت اس خَد، ضغل
  اس ًظز غزفِ تَاًٌذ هی کِ ثجزًذ پی ًکتِ ایي ثِ کبرکٌبى کِ ضَد هی

  ثْزُ ًیش خَد تفکز ٍ تؼمل لذرت اس ثذًی، ًیزٍی ٍ جسوبًی هْبرتْبی
  .گیزًذ



جَاًت اًگیشضی کبر -رٍش ّبی عزاحی ضغل

ثبسخَرد هستمین اس کبر خَد -5
  کِ دّذ هی اهکبى کبرکٌبى ثِ اهز ایي

  اًجبم ًحَُ ٍ کیفیت هَرد در سزیؼب
  آًکِ ثذٍى کٌٌذ ًظز اظْبر خَد کبر

 کٌتزل هسئَل یب سزپزست ًظز ثِ
 ًسجت ثبسخَرد ایي .ثبضذ ًیبس کیفیت

  را احسبس ایي درکبرکٌبى ضغل، ثِ
  ٍ ادارُ هسئَلیت کِ آٍرد هی ثَجَد
.آًْبست خَد ػْذُ ثِ کبر، کٌتزل



رٍش ّبی عزاحی ضغل
هزاحل عزاحی هطبغل یب ثبسًگزی در آًْب

:ایي هزاحل ػجبرتٌذ اس 
مطالعات امکان سنجی -1
برنامه ریسی تغییرات -2
اجرای برنامه -3
ارزیابی نتایج -4



عزاحی ٍ ثبسًگزی ضغل -رٍش ّبی عزاحی ضغل

هغبلؼبت اهکبى سٌجی -1
  ًزخ کیفیت، ٍری، ثْزُ سهیٌِ در

  سبیز ٍ کبرکٌبى جبثجبیی غیجت،
  ضذُ آٍری جوغ اعالػبت هسبئل

  ثزای سزپزستبى توبیل هیشاى ٍ
  توبیل ٍ ضغل عزاحی اس حوبیت

  آى در هطبرکت ثِ کبرکٌبى
.ضَد هی ارسیبثی



عزاحی ٍ ثبسًگزی ضغل -رٍش ّبی عزاحی ضغل

تغییزات ریشی ثزًبهِ -2
  ٍ ضغل در ًحَی ثِ کِ افزادی
  را ّب دادُ تحلیل تَاًبیی فٌَى

 خَد ًظزات ثبیست هی دارًذ
  ًظز ثِ کِ هَاردی سهیٌِ در را

  ارائِ است تغییز ًیبسهٌذ آًبى
  الذاهبت آى اس پس ٍ دادُ
.گزدد هی اػوبل ًظز هَرد



عزاحی ٍ ثبسًگزی ضغل -رٍش ّبی عزاحی ضغل

اجزای ثزًبهِ ّب -3
 تَاى هی ضًَذ، هی هزثَط سبسهبى اس لسوتی یب ثخص ثِ تٌْب کِ را تغییزاتی
  ّبی ثخص کِ تغییزات اس دستِ آى اجزای اهب گذارد اجزا هزحلِ ثِ سزیؼب
 ٍلت ٍ سهبى غزف ًیبسهٌذ گیزد، هی ثز در را سبسهبى کل حتی یب هتؼذد
.ثبضذ هی کبفی

ًتبیج ارسیبثی -4
  گیزی اًذاسُ لبثل ثبیست هی اًذ گزفتِ لزار ثبسًگزی هَرد هَاردیکِ ًتبیج

  پبراهتزّبی ثْجَد سهیٌِ در را ثزًبهِ هَفمیت ثتَاى ثبیذ کِ سیزا ثبضذ
   .کزد گیزی اًذاسُ را ... ٍ ّشیٌِ کیفی، تَلیذی،





تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری 
ثزًبهِ ریشی ٍ سزپزست

  ریشی ثزًبهِ هَرد در .ثبضذ هی سزپزست ٍظبیف هْوتزیي اس ریشی ثزًبهِ
  ػبلی هذیزیت ػْذُ ثز هذت ثلٌذ ریشی ثزًبهِ کِ ضَد تَجِ هیجبیست
   .ثبضذ هی سزپزست ػْذُ ثز ٍاحذ در هذت کَتبُ ریشی ثزًبهِ ٍ سبسهبى

درصذ زمان تخصیص داده شذه برنامه ریسی کاری

38% در رٍس اٍل

40% ّفتِ ثؼذ

10% هبُ ثؼذ

5% هبُ ثؼذ6

2% سبل ثؼذ



تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری

تخػیع ضغل تَسظ سزپزست
  هْبرتْب، هجٌبی ثز را اٍلَیت هطبغل، تخػیع در ثبیست هی سزپزست

  سزپزست ضوي، در .دّذ لزار خَد سزپزستی تحت افزاد سَاثك یب تَاًبییْب
  ثب کبرکٌبى، اس یک ّز ثِ ضذُ هحَل ٍظبیف کِ کٌذ ػول ای گًَِ ثِ ثبیذ

.ثبضذ ًذاضتِ هغبیزت کبریطبى حَسُ ّوچٌیي ٍ آًْب ضغلی ٍظبیف ضزح



تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری

ثزًبهِ ریشی کبر در ثخص
  سزپزست کبر، ثزًبهِ تذٍیي ٌّگبم در

  ثزٍس اهکبى ٍالؼیبت، اسبس ثز ثبیذ
  لزار هذًظز را ػبدی غیز ضزایظ

 اس ثخطی افتبدى کبر اس هبًٌذ دّذ
 تؼویزات ثَدى سهبًجز ٍ تَلیذ خظ
  ثزًبهِ در ثبیست هی سزپزست .آى

  ٍ اًسبًی هتغیزّبی خَد ریشی
.ثگیزد ًظز در را سهبًی ػَاهل

ثزًبهِ ریشی ضؼیف هٌجز ثِ ایجبد فطبر ثِ سیستن کبری هی ضَد



تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری
اضبفِ کبری

  ثبضذ داضتِ تَجِ ثبیذ سزپزست کبری، اضبفِ سبػبت ریشی ثزًبهِ ٌّگبم در
  .دّذ اًجبم کبری اضبفِ هؼیٌی همذار است لبدر تٌْب کبرکٌبى اس یک ّز کِ

  ٍ کبرایی .ثبضذ داضتِ ًظز هذ ًیش را اهز ایي ّبی هحذٍدیت ثبیذ پس
 خستگی ثذلیل کبری، اضبفِ سبػبت عَل در کبرکٌبى اس یک ّز اثزثخطی

.کزد خَاّذ افت رٍاًی فطبر ٍ



تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری 

ًَثت کبری
 کبری ًَثت ثِ توبیل کبرکٌبى اس ثسیبری

  دادُ اًتخبة حك آًبى ثِ اگز ٍ ًذاضتِ
 کبری ًَثت ثِ را رٍساًِ کبر ضَد،

.داد خَاٌّذ تزجیح
  سزپزستبى کبری، ًَثت هطکالت ثِ تَجِ ثب

  لزار ًظز هذ را سیز هَارد ثبیست هی
.دٌّذ

هی ثبضذ% 10تب % 5افت ثْزُ ٍری در سبسهبى ثِ اسای ّز سبػت ثیي 



ًَثتکبری -تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری 

کبرکٌبى ثِ ٍیژُ ًگزش -1
  سبیز ثِ ًسجت کِ کٌٌذ هی احسبس کٌٌذ، هی کبر ضیفتی ثػَرت کِ افزادی
  ایي ثِ است السم ثٌبثزایي دارًذ، لزار اّویت دٍم درجِ در سبسهبى افزاد
  کبرکٌبى سبیز ّوچَى را خَد آًبى تب ًوَد ثیطتزی تَجِ کبرکٌبى اس دستِ
 .ثذاًٌذ سبسهبى ٍالؼی ػضَ

آهَسش -2
  ضًَذ هی گوبردُ کبر ثِ ضت یب ػػز ّبی ضیفت در تجزثِ کن کبرکٌبى هؼوَال

  غزف ثیطتزی تالش کبرکٌبى آهَسش ثزای سزپزستبى است السم ثٌبثزایي
.کٌٌذ



ًَثتکبری -تخػیع هطبغل ٍ ثزًبهِ کبری 

کبر حَادث -3
  ثیص ضجکبر افزاد ضت، در کبر ثب اًسبى ثذى سیستی سبػت تغبثك ػذم ثذلیل

  ٍ دارًذ لزار خستگی ٍ استزس اس ًبضی فطبر هؼزؼ در کبرکٌبى سبیز اس
.است ثیطتز آًبى در حبدثِ ٍلَع احتوبل دلیل ّویي ثِ



جوغ ثٌذی هَضَع
  ثِ تجبری هؤسسِ ّز هذیزیت سًجیزُ در هْوی ارتجبعی حلمِ سزپزستی،

  ثِ دیگزاى عزیك اس را کبر کِ، است کسی سزپزست .رٍد هی ضوبر
  .دارد ػْذُ ثِ را کبر ًیزٍی رفبُ ٍ رّجزی هسئَلیت ٍ رسبًذ هی اًجبم

  در اٍ کِ دارد جذیتی ٍ تالش هیشاى ثِ ثستگی سزپزست، یک هَفمیت
.ثٌذد هی کبر ثِ خَد هْبرتْبی تَسؼِ

  اس .است ضذُ چطوگیزی تغییزات دستخَش دراس سبلیبى عی سزپزستی،
  ٍ ػبلی هذیزاى ثیي را ارتجبعی پل ًمص ثبیذ سزپزستبى آًجبئیکِ

  هی افشٍدُ سزپزستی کبر پیچیذگی ثز رٍس ّز ًوبیٌذ، ایفب کبر ًیزٍی
  ارتجبط ثزلزاری ٍ فٌی اداری، ّبی هْبرت ثیطتز چِ ّز تَاسى ٍ ضَد

.علجذ هی سزپزست سَی اس را سبیزیي ثب
  در را السم اػتوبد ضذُ، هغزح هْبرتْبی فزاگیزی ثب سزپزستبى است السم



  تزتیت ایي ثِ ٍ کٌٌذ کست خَد ًمص رٍسافشٍى ّبی چبلص ثب رٍیبرٍیی
 هذیزیت ٍ ٍری کیفیت،ثْزُ ًظیز هَضَػبتی ثِ ثیطتزی کبرایی ثب ثتَاًٌذ

  اس جذیذی سغح ٍ ثپذیزًذ را جذیذ هسئَلیتْبی ٍ ثپزداسد اًسبًی هٌبثغ
.سبسًذ فزاّن را رّجزی



:هٌبثغ
 سزپزست ًمص ٍ ٍری ثْزُ ثْجَد کتبة

 - َّ کَاًگ تبى دکتز تبلیف
فکزًَ اًتطبرات


