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 چکیدٌ

است، هَضَع هسئَلیت هذًی  آپبرتوبًی در حبل سبخت ٍ سبس ٍ گستزش ّبی هجتوغدر ضزایظ کًٌَی کِ اًَاع ثٌب، ثخصَظ 

ًبضی اس ػیت سبختوبى، ثیص اس گذضتِ هطزح ضذُ است کِ ٍجَد تخلفبتی در سهیٌِ سبخت ٍ سبسّب ٍ ػیَة هَجَد در 

دٌّذ.  ثیٌذ یب جبًطبى را اس دست هی کطٌذ، خسبرت هی اس هطکالت ًبضی اس آى رًج هی سبلِ ّوِ ضوبری ثیّب، افزاد  وبىسبخت

سؼی ضذُ است  مبلِهسبسد. در ایي  ایي هَارد ضزٍرت ثزرسی هسئَلیت هذًی سبسًذگبى ًبضی اس ػیَة سبختوبى را رٍضي هی

ی ججزاى خسبرت  در راثطِ ثب ضیَُ ًظبم حمَلی ایزاى هَرد ثزرسی لزار گزفتِ است.تب هسئَلیت هذًی سبسًذگبى سبختوبى در 

ی ٍضغ ثِ حبلت سبثك ٍجَد داضتِ  هطبثك لَاػذ لبًَى هذًی، تب سهبًی کِ هثل یبفت ضَد یب اػبدُ ّزچٌذتَاى گفت  ّن هی

ل هَرد استفبدُ در ثٌب اػن اس لَاسم خبًگی ٍ ثبضذ. حکن ثِ دادى لیوت جبیش ًیست. اهب ثِ دلیل تٌَع ٍ گستزدگی ثبالی ٍسبی

ججزاى ًمذی  درًتیجِی ٍضغ ثِ حبلت سبثك هطکل ٍ گبُ غیزهوکي است  هصبلح سبختوبًی، در ػول ججزاى ثِ هثل ٍ اػبدُ

ر حبضز هیشاى هسئَلیت ٍ سبختبر هسئَلیت سبسًذگبى د مبلِهاصلی  سؤال. در ػٌبیت گزدد هیتزیي ضیَُ هحسَة  هٌبست

سبخت سبختوبى ٍ خسبرات حبل ٍ آیٌذُ ایجبد ضذُ در ایي سهیٌِ است کِ در کل ایي پژٍّص ثِ آى پزداختِ ضذُ است ٍ 

ای  ای یب غیزحزفِ ًتیجِ حبصلِ هسئَلیت سبسًذگبى در سبخت سبختوبى ٍ لشٍم ججزاى خسبرات ًبضی اس رفتبرّبی حزفِ

 ثبضذ. سبختوبًی هی

 

ی، سبختوبى، ػیَة پٌْبًی سبختوبى، خسبرت ًبضی اس سبختوبى، هصبلح سبختوبًی، هسئَلیت هذًهبی کلیدی:  ياژٌ
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