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تحَیل ػشیغ  اهشٍصُ کاسخاًِ ّای تَلیذی تا تَجِ تِ ًقؾ تَلیذ دس ًظام سقاتتی تاصاس، خَد سا دسهحیطی کاهال تغییش یافتِ هی یاتٌذ8

ًظام هٌاػة تشًاهِ سیضی تَلیذ هی تَاًذ هحصَل ٍ قیوت هٌاػة تِ ػٌَاى ػَاهل تاثیش گزاس دس افضایؾ سضایت هـتشی اػت8 

 اهش هْن سا تؼْیل ًوایذ8 دػتیاتی تِ ایي دٍ

دس ایي پایاى ًاهِ یك هذل تشًاهِ سیضی تَلیذ هثتٌی تش تشًاهِ سیضی خطی تشای تشًاهِ سیضی تَلیذات ؿشکت فشآٍسدُ ّای ًؼَص 

 آرسؿْاب تثشیض اسائِ گشدیذُ اػت8 تِ ایي هٌظَس اتتذا فشآیٌذ تَلیذ فشآٍسدُ ّای ایي ؿشکت هطالؼِ گشدیذُ اػت8 فشآیٌذ تَلیذ

فشآٍسدُ ّای هختلف هتـکل اص آهادُ ػاصی هَاد اٍلیِ، هیکغ، ؿکل دّی دس پشع، پخت دس کَسُ ٍ تؼتِ تٌذی هی تاؿذ8 هذل 

دٍسُ تشًاهِ سیضی تؼشیف ؿذُ اػت8 دس ایي تحقیق  هحذٍدیت ّای هشتَط تِ تاهیي هَاد اٍلیِ، هحذٍدیت  4تشًاهِ سیضی تَلیذ تشای 

اًٌذ دس ّش دٍسُ ؿکل دّی ًوایٌذ ٍ ّوچٌیي  هحذٍدیت هقذاس ٍصًی کِ ّش کَسُ هی تَاًذ دس ّش هقذاس تٌاطی کِ پشع ّا  هی تَ

دٍسُ هحصَل سا پخت کٌذ، دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت8 تاتغ ّذف حذاقل کشدى هجوَع ّضیٌِ ّای تَلیذ، ّضیٌِ ّای پخت کَسُ، 

ؿذُ اػت8 دس ًْایت تا جوغ آٍسی دادُ ّا اص ؿشکت هذل ّضیٌِ ًگْذاسی اص ّش دٍسُ تِ دٍسُ دیگش ٍ ّضیٌِ تشٍى ػپاسی تؼشیف 

 پیـٌْادی اسائِ ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس لیٌگَ حل ؿذُ اػت8

ًتیجِ ای کِ اص ایي پظٍّؾ هی تَاى گشفت ایي اػت کِ تشًاهِ سیضی تَلیذ دس ػیؼتن ّای ػاخت تشای ػفاسؽ اّویت صیادی 

اص سٍؽ ّای هثتٌی تش تشًاهِ سیضی خطی اػتفادُ ؿذُ اػت8 تا هذل تٌذی تشًاهِ سیضی  داسد8 دس اکثش هطالؼات تشای ایي هٌظَس،

تَلیذ ؿشکت آرسؿْاب تثشیض، کل تَلیذ هحصَالت دس داخل ؿشکت اهکاى پزیش ؿذُ اػت ٍ ّیچ هحصَلی اص طشیق تشٍى ػپاسی 

 دس ایي صهیٌِ اسائِ گشدیذُ اػت8 یقاتاًجام ًـذُ اػت8 دس اًتْای پایاى ًاهِ تشخی هَاسد پیـٌْادی تشای اداهِ تحق
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