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چکیده
ُذف هذیزیت تأهیي در عػز حاضز ،حفظ بلٌذهذت تأهیيکٌٌذگاى
ّ بِزٍگیزی کوتز اها هفیذتز ،اس آىُا است .اس ایيرّ ،اًتخاب
غحیح پیواًکار (تأهیيکٌٌذٍ) تٌِا بَ عاهل قیوت هتکی ًبْدٍ ّ
عْاهل کیفی ّ کوی بسیاری را ضاهل هیضْد .در ایي راستا
هذلُای تػوینگیزی بسیاری بزای اًتخاب ّ ارسیابی بِتزیي
پیواًکاراى ارائَ ضذٍ است  .فزآیٌذ ارسیابی پیواًکاراى با
ریسکُای سیادی بزای کارفزهایاى ُوزاٍ است ،اس ایيرّ
کارفزهایاى ُوْارٍ در پی یافتي الگْ یا رّضی بَ هٌظْر کاستي
ایي ریسکُا هیباضٌذ.
ُذف اغلی در ایي پژُّص ارائَ رّش ّ هذلی جِت ارسیابی
پیواًکاراى با استفادٍ اس تکٌیکُای تػوینگیزی چٌذ هعیارٍ در
هحیط فاسی ّ ضٌاسایی ضاخعُایی است کَ تاثیزگذاری بیطتزی بز
پیواًکاراى دارًذ ّ جاهعَ آهاری تحقیق ًیش ضزکت فْالد هبارکَ
هیباضذ .هذل پیطٌِادی تػوینگیزی چٌذ ضاخػَ در ایي پژُّص ایي
اهکاى را فزاُن ساخت کَ بَ ُز کذام اس پیواًکاراى ًوزٍای بَ
غْرت عذد فاسی هثلثی ًظیز ًوْدٍ ّ اختػاظ یابذ .ایي اعذاد
با تْجَ بَ ّضعیت ُز پیواًکار در حْسٍُای هختلف ارسیابی،
ضاهل کیفیت اجزایی پزّژٍ،

سهاى اجزای پزّژٍ ،هذیزیت پزّژٍ،

هذیزیت اسٌاد ّ ًقطَُا ّ ارسیابی عولکزد ،بَ دست آهذٍ است.
ًتایج حاغل اس ایي تحقیق ّ ضاخعُای تعییي ضذٍ ّ ُوچٌیي
الگْریتن بَ کار رفتَ جِت ارسیابی هیتْاًذ بَ عٌْاى یک هذل
بزای ارسیابی ساسهاىُا ّ ضزکتُای هطابِی کَ درغذد ارسیابی
پیواًکاراى خْد ُستٌذ ،هْرد استفادٍ قزار گیزد.
کلید واژهىا :ارسیابی پیواًکاراى ،هحیط فاسی ،تػوینگیزی چٌذ
هتغیزٍ ،ضزکت فْالد هبارکَ.

اهضا استاد راٌُوا
اهضا هذیز گزٍّ
پژُّص ّ فٌاّری

اهضا هعاّى

