مقدمًُ :ویؾَ پیؼ خْد فکش هیکٌین کَ
غبفلگیش صهبى ؽذٍ این ّ صهبى آًطْس کَ ثبیذ ّ
ی کَ دس رُي ّ
ؽبیذ ثَ هب اجبصٍ ًویدُذ کبسُبی
ؽبیذ حتی دس سّیبُبی خْد هیپشّساًین ثَ اًجبم
ثشعبًین .چشا صهبًی کَ آهبدگی ایي اتفبلبت سا
داسین سخ ًویدٌُذ؟ ثلکَ صهبًی پیؼ هی آیٌذ کَ
پبسخ
آهبدگی آى سا ًذاسین؟چشا؟ چشا؟ چشا؟
ٌمًی ایه سئُاالت در بحثی بً وبم
"مدیریت زمبن" وٍفتً است .ایي پمفلت ثَ
ؽوب کوک هیکٌذ تب ثِتش ثش صهبى خْد هذیشیت
کٌیذ.

 ثشای هذیشیشیت صهبى تؼبسیف فشاّاًی اسائَ ؽذٍاعت دس ایٌجب ثَ چٌذ هْسد اؽبسٍ هی ؽْد:
 صهبى ثب اسصػ تشیي هٌجغ اعت کَ دس اختیبساًغبى لشاس داسد صیشا کَ توبهی هٌبثغ دیگش ثَ
اثٌذ.
ؽشط ّجْد صهبى اسصػ هی ی
 صهبى لبثل پظ اًذاص ًیغت. هذیشیت صهبى سا هیتْاى ثَ حغبة آّسدى ُشدلیمَ ّ حزف کبسُبی غیش ضشّسی ّ پشداختي ثَ
هبُیت اصلی کبس داًغت.
 -هذیشیت صهبى یؼٌی صهبى خْد سا دس دعت گشفتي.

ُ .1ذف گزاسی
 .2تؼییي اّلْیت
 .3سػبیت اّلْیت
برای بروبمً ریسی َ مدیریت زمبن ابتدا ببید
کبرٌب را بً شرح زیر اَلُیت بىدی کرد:
 )1کبسُبی هِن ّ فْسی :ایي کبسُب خْد ثَ خْد
اًجبم هیؾًْذ.
 )2کبسُبی هِن ّ غیش فْسی :کبسُبی هفیذ کَ
افشاد هْفك سا اص غیش هْفك جذا هیکٌذ.
 )3کبسُبی فْسی ّ غیش هِن :ایي کبسُب دس جِت
اُذاف اًغبى ًیغت اهب اًجبم هیؾْد.
 )4کبسُبی کن اُویت ّ غیش فْسی
 )5کبسُبی ثیِْدٍ ّ ّلت گیش

 %20اص فؼبلیت ُبی ؽوبعت  .اسصؽوٌذتشیي
کبسُبیی کَ هی تْاًیذ دس ُش سّص اًجبم دُیذ
اغلت عخت تشیي ّ پیچیذٍ تشیي کبسُب ُغتٌذ ،
اهب ثبصدٍ ّ پبداؽی کَ اًجبم هْفمیت آهیض چٌیي
کبسُبیی ثشای ؽوب خْاُذ داؽت هی تْاًذ فْق
الؼبدٍ ثبؽذ .ثَ ُویي دلیل ثبیذ لبطؼبًَ اص ا ىجبم
کبسُبیی کَ جضء  80دسصذ کن اسصػ ُغتٌذ
خْدداسی کٌیذ آى ُن ٌُگبهی کَ کبسُبیی کَ
جضء  20دسصذ اسصؽوٌذ ُغتٌذ هؼْق هبًذٍ اًذ.
 .2لبًْى عیغتن  :ABCدس هْسد اّلْیت ثٌذی اهْس
ُ .Aویي اهشّص ُش چَ عشیغ تش ثبیذ اًجبم ؽْد
دسغیش ایي صْست آعیت جذی ّاسد هیکٌذ
 .Bثبیذ دس صهبى تؼییي ؽذٍ اًجبم ؽْد دس غیش ایي
صْست ثَ ًْع  Aتجذیل هی ؽْد.
 .Cثذّى اثش هٌفی هیتْاى ثَ تؼْیك اًذاخت.

)1دس ًظش گشفتي صهبًی ثشای ثشًبهَ سیضی ّ تؼییي
اّلْیت ُب
)2تکویل ثبالتشیي اّلْیت ّظیفَ دس صهبًی کَ
هوکي اعت ّ پبیبى یک کبس لجل اص آغبص کبس دیگش
 )3ثغتَ ثَ کبسُبی ثبلیوبًذٍ ّ اطالػبت جذیذی
کَ ؽبیذ دسیبفت ؽذٍ ثبؽٌذ اّلْیت ثٌذی هجذد
اًجبم ؽْد

 .1لبًْى ( : 80 :20اصل پبستْ) هطبثك ایي لبًْى
 %80اص ًتبیجی کَ ؽوب ثذعت هی آّسیذ ًتیجَ

پشعتبساى ثضسگتشیي گشٍّ هٌفشد اص کبسکٌبى هشالجت
کبسی دس گشدػ ،یک
اص عالهت ُغتٌذ  .اثش ًْثت
ِی

 .دس

هغئلَ هْسد تْجَ دس پشعتبسی اعت
ی دس گشدػ داسًذ
پشعتبساًی کَ ًْثت کبس ِی
اؽتجبُبت داسّیی ثیؾتش اص دّ ثشاثش گضاسػ ؽذٍ
اعت .دس پشعتبساى ؽت کبس ّ ؽیفت دس گشدػ ،
 ،اعتفبدٍ
کن خْاثی ّ کیفیت پبییي تش خْاة
ثیؾتش اص داسُّبی خْاة آّس ،چشت صدى دس هحل
کبس یب دس حیي ساًٌذگی ّ ثؼذ اص کبس گضاسػ ؽذٍ
اعت.
پشعتبساى دس حمیمت  %20اص صهبى خْد سا صشف
 %35ثشای هشالجت
ثجت گضاسػ ُب هی کٌٌذ ّ
هغتمین اص هذدجْ ّ ثمیَ صهبى خْد سا ثشای اًجبم
هغئْلیت ُبی اداسی ّ خذهبت البهتی ّ ُذایت
کبسهٌذ کوکی صشف هی کٌٌذ.

.6
.7
.8
.9

فمذاى اًضجبط ؽخصی
ًبتْاًی دس ًَ گفتي
کفیت
کبسهٌذاى ثی ا
ًبتوبم سُب کشدى کبسُب

مرکس آمُزشی پژٌَشی َ درمبوی کُثر سمىبن
معبَوت آمُزشی َ پژٌَشی

افکبس خْدتبى سا فمظ ثَ سّصی کَ دس آى لشاس داسیذ
هتوشکض کٌیذ /.دس صهبى حبل صًذگی کٌیذ ّ ثَ آیٌذٍ
اهیذّاس ثبؽیذ /.عحش خیض ثبؽیذ :ایي اهش ثَ هشّس
ثصْست ػبدت دس هی آیذ / .دس اجشای اهْس خْدتبى
تؼلل ًکٌیذ؛ تصوین ثگیشیذ ّ اص ُویي االى ؽشّع
کٌیذ /.دس ٌُگبم ًْؽتي ثشًبهَ همذاسی صهبى
خبلی دس ثشًبهَ لشاس دُیذ تب دس صْست اتفبق پیؼ
ثیٌی ًؾذٍ هؾگلی پیؼ ًیبیذ  /.اص ؽکغت
ًتشعیذ ّ خْد سا ثشای همبثلَ ثب آى آهبدٍ کٌیذ/ .
ُش سّص صجح چٌذ دلیمَ ای ثَ ثشًبهَ سیضی
ُی تب ثشًبهَ ؽوب اًؼطبف پزیشتش ّ
اختصبؿ د د
ثشّصتش ثبؽذ/.دس پبیبى سّص کبس خْد سا اسصیبثی کٌیذ.

هٌجغ :
کتبة اصْل هذیشیت خذهبت پشعتبسی
.1
.2
.3
.4
.5

ت ُوشاٍ ثب ثحشاى
هذیشی
تلفي ُبی غیشضشّسی (ضبیغ کٌٌذٍ ّلت)
ثشًبهَ سیضی ًبهٌبعت
هِوبى ًبخْاًذٍ
ثی کفبیتی دس ّاگزاسی کبسُب ثَ دیگشاى

(هتشجن :هیشهحوذ حغیٌی)
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