
 مقدمه :

 

فرآیٌذ هذیریت از جولِ هسائلی است کِ جَاهع تطری از ّواى آغاز احساس ًیاز تِ فعالیت جوعی، تا آى 

سرٍکار داضتِ است. در یک پرٍشُ ًیس چَى هجوَعِ ای از هٌاتع اًساًی ٍ هادی ٍ اهکاًات هختلف تِ کار گرفتِ 

اًجام گیرد، فرآیٌذ هذیریت اهری الزم ٍ ضرٍری ضًَذ تا یک سری فعالیت ترای دستیاتی تِ ّذف خاصی هی

حَزُ داًص تِ تطریح هذیریت پرٍشُ پرداختِ است کِ  9تاضذ. راٌّوای پیکرٓ داًص هذیریت پرٍشُ در هی

  .تَاًذ هذیر پرٍشُ را در اجرای پرٍشُ تِ ًحَ احسي یاری دّذحَزُ هی 9پیرٍی از رٍیِ ّای ایي 

َد کِ در عصر حاضر کِ تِ عصر تغییر ٍ تحَالت هعرٍف است. یک هذیر پرٍشُ الثتِ ایي ًکتِ ًثایذ فراهَش ض

تایذ خَد را تا رٍضْا، اتسارّا ٍ اهکاًات جذیذ هذیریت پرٍشُ آضٌا سازد تا تتَاًذ در اًجام ٍظیفِ خَد هَفق تر 

رٍشُ ّای تاضذ. از جولِ پرٍشُ ّایی کِ در آى تایذ تواهی حَزُ ّای هذیریت پرٍشُ جذی گرفتِ ضَد، پ

تاضذ. یک پرٍشُ تاضذ چرا کِ ایٌگًَِ پرٍشُ ّا دارای اتعاد هتفاٍت ٍ پیچیذگی خاظ خَد هیساختواًی هی

تاضذ، کِ ایي ارتثاط ًیس ساختواًی از لحاظ دستیاتی تِ کاال ٍ خذهات ّوَارُ تا هحیط خارج خَد در ارتثاط هی

تاضذ. فِ را ترعْذُ دارد تخص هذیریت تذارکات هیتایذ هذیریت ضَد. قسوتی از هذیریت پرٍشُ کِ ایي ٍظی

هذیریت تذارکات پرٍشُ، ضاهل فرآیٌذّایی ترای دستیاتی تِ کاال ٍ خذهات از خارج از سازهاى پرٍشُ تِ هحذٍدٓ 

پرٍشُ است. در پرٍشُ ّای ساختواًی کاال )هصالح ٍ تجْیسات( را تایذ از تأهیي کٌٌذُ ٍ خذهات را تایذ از 

جسء تذارک کرد. در ایي تحقیق سعی ضذُ است تا هذلی هٌاسة جْت اًتخاب تأهیي کٌٌذگاى ٍ پیواًکاراى 

پیواًکاراى جسء در هذیریت تذارکات پرٍشُ ّای ساختواًی ارائِ ضَد. چرا کِ اًتخاب صحیح تأهیي کٌٌذگاى ٍ 

 پیواًکاراى جسء ّن از لحاظ زهاًی ٍ ّن از لحاظ ّسیٌِ تِ ًفع پرٍشُ خَاّذ تَد.

 


