تاطوَ تعالی

چارچىب تحلیلی بهره وری در استان
مقدمو :
تِزٍ ّری هفِْهی پیچیذٍ  ،چٌذ تعذی ّ ،پْیا هی تاػذ .کؼْرُای هختلف ّ طاسهاى ُا تز اطاص ًیاس
خْد ّ در یک هقغع سهاًی خاؽ تِزٍ ّری را هعٌا کزدٍ ّ تز هثٌای آى تزًاهَ ُای خْد را تِیَ ّ
تٌؾین ًوْدٍ اًذ .تغْر کلی تْجَ تَ تِزٍ ّری تَ لذاػ افشایغ طغخ کیفیت سًذگی هزدم  ،کاُغ تْرم
 ،افشایغ اػتغال  ،تخـیؾ درطت هٌاتع  ّ ،اطتفادٍ درطت اس هٌاتع هْرد تاکیذ قزار هی گیزد .اس
آًجاییکَ تا کٌْى ُیچ تزًاهَ جاهعی تزای تعزیف ّ ارتقای تِزٍ ّری اطتاى ُا در کؼْر ؿْرت
ًگزفتَ اطت ،السم اطت هثادث تافت ػٌاطی ّ رّع ػٌاطی تا دقت ّ هزاقثت توام در اتتذای کار
رعایت ػْد .الثتَ چار چْب اؿلی عزح ارتقا تِزٍ ّری اطتاى پض اس گزدآّری ،تذلیل ّ تزکیة
اعالعات  ،اػارٍ ػذٍ تذرطتی هوکي هی ػْد  ،لیکي در هْارد خاؽ هی تْاى در دْسٍ ُای عول
تـْرت هْردی عزح ُای تِثْد را تعزیف ّ اجزا ًوْد.در ّضعیت اجزای عزح ُای خاؽ  ،پایذار
ًوْدى ًتایج عزح ػزط اؿلی هْفقیت ّ اثزتخؼی هی تاػذ .ؽزفیت طاسی هٌاتع اًظاًی ّ ایجاد ًؾام
هذیزیت داًغ اطتاى ّ طیظتن ُای ارسػیاتی(هتٌاطة – ًْ) ػاٍ کلیذ پایذار ًوْدى ًتایج هی تاػذ.تایذ
تْجَ داػت کَ درک درطت اس طیظتن ُای تاال دطتی ّ پاییي دطتی هْجة هْفقیت عزح جاهع هی
ػْد .تجارب گذػتَ ًؼاى هی دُذ ،تی تْجِی تَ تزًاهَ ریشی اجزایی ّ الشاهات آى عاهل تشرگی در
عذم هْفقیت عزح ُای تِزٍ ّری در کؼْر تْدٍ اطت.

بافت ً زمینو ( مباحث ً تحلیل ىای

نظری) :

تزرطی اجوالی اقتـاد جِاى
تزرطی اقتـاد ایزاى
تزرطی تفـیلی اقتـادی  ،اجتواعی  ،فزٌُگی اطتاى

رًش شناسی (مباحث گردآًری ً تحلیل داده ىا ):

رّع ُای گزد آّری ّ تذلیل دادٍ ُا در اطتاى
تزرطی هزاکش تْلیذ آهار اطتاى (چَ هزاکشی تْلیذ آهار هی کٌٌذ
ّ راتغَ آى تا طاهاًَ ُای کؼْری  -تزرطی اعتثار ّ
رّایی آهارُای اطتاًی  -تْلیذ آهار چگًَْ اطت؟)
ارایَ هتذلْژی اجزایی تزای جوع آّری آهار ُای السم در اطتاى

حٌزه ىای عمل :

بيره ًری صنعت ً معدن ً خدمات
تزرطی تِزٍ ّری در تؼکیالت ؿٌعتی ّ هعذًی دّلتی
تزرطی تِزٍ ّری در تٌگاٍ ُای کْچک ّ هتْطظ(ػِزک ُای
ؿٌعتی)
تزرطی تِزٍ ّری کار در اطتاى
تزرطی تِزٍ ّری طزهایَ در اطتاى
تزرطی فضای کظة ّ کار اطتاى
تزرطی ؽزفیت ُای ؿادراتی اطتاى
تزرطی سهیٌَ ُای جذب طزهایَ

تزرطی سهیٌَ ایجاد تکٌْلْژی ُای ًْ
ارایَ عزح ُای تِثْد
پزّژٍ ُای هذل

بيره ًری کشاًرزی
تزرطی تِزٍ ّری کار در کؼاّرسی
تزرطی تِزٍ ّری طزهایَ در کؼاّرسی
تزرطی ػزکت ُای تعاًّی تْلیذ  ،تْسیع ّ هـزف کؼاّرسی
تزرطی هذیزیت آب ّ تِزٍ ّری آب
تزرطی الگُْای تْطعَ رّطتایی در اطتاى
کؼت ارگاًیک
تاساریاتی هذـْالت کؼاّرسی
تزرطی ؽزفیت ُای ؿادراتی اطتاى
تزرطی تاسار ُای کؼاّرسی کؼْر
هالیَ خزد
عزح ُای تِثْد
پزّژٍ ُای هذل

بيره ًری در حٌزه دًلتی
تزرطی عزح ُای هلی(اطتاى)
تزرطی عزح ُای اطتاًی
هذیزیت پزّژٍ
تزرطی ارایَ خذهات دّلتی
ارسیاتی عولکزد طاسهاى ُای دّلتی اطتاى
عزح ُای تِثْد عولکزد ّ ارایَ خذهات دّلتی ّ پزّژٍ ُای هذل

محیط زیست ً بيره ًری سبس
تِزٍ ّری طثش در ؿٌعت
تِزٍ ّری طثش در کؼاّرسی
تِزٍ ّری طثش در تْریظن
تاس یافت هْاد جاهذ سایذ در ػِز ّ رّطتا
عزح ُای تِثْد ّ پزّژٍ ُای هذل

بيره ًری انرژی
تِزٍ ّری اًزژی در طاختواى ُا
تِزٍ ّری اًزژی در تزاتزی
تِزٍ ّری اًزژی در ؿٌعت
تِزٍ ّری اًزژی در کؼاّرسی
عزح ُای تِثْد ّ پزّژٍ ُای هذل

سرمایو ىای انسانی ً ظرفیت سازی

هذیزیت داًغ
سیز تٌای آهْسػی پژُّؼی اطتاى
تاًک اعالعات جاهعَ کارػٌاطاى اطتاى
ُوظْیی طزهایَ ُای اًظاًی تا تزًاهَ ُای تْطعَ اطتاى
ؽزفیت ُای جِاًی تزرطی ًذٍْ اطتفادٍ اس ؽزفیت ُای تیي الوللی (آژاًض ُای
تخــی تیي -الوللی )

بيره ًری در آمٌزش
آهْسع ُای رطوی
آهْسع ُای غیز رطوی
هذیزیت آهْسع ّ تزاس یاتی در هقیاص هلی
عزح ُای تِثْد ّ پزّژٍ ُای هذل

بيره ًری در بيداشت ً سالمت
هزاکش دّلتی
هزاکش خـْؿی
تِزٍ ّری ّ طالهت
عزح ُای تِثْد ّ پزّژٍ ُای هذل

بيره ًری در خانٌاده

کارگاٍ آهْسع تاًْاى
کارگاٍ آهْسع کْدکاى
الگْی هـزف

جٌانان ً بيره ًری

کار آفزیٌی ّ ًْآّری
جْاهع عول ( )cop
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