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در صذ اس آًاى تاٍر دارًذ کِ هسائل پیزاهَى تَسؼِ هتَاسى  29تز اساس یک ًظز سٌجی هؼتثز اس هذیزاى تشرگتزیي شزکت ّای دًیا، :  چکیدٌ

(Sustainable development  ،تِ ػٌَاى چالشی حیاتی تزای هَفمیت آیٌذُ ایي شزکت ّا هطزح است. تؼالٍُ، در دًیای کسة کار اهرزٍس )

( را در تزهی گیزد. تٌرا ترز ایري، ترِ هٌظرَرُ پیرادُ       Supply chainرلاتت تیي شزکت ّا اس هزس ّای ساسهاًی ػثَر کزدُ ٍ کل سًجیزُ تاهیي)

( Sustainable supply chainساسی هطلَب هفَْم تَسؼِ هتَاسى، ساسهاى ّا تایستی تِ سوت طزاحی ٍ هذیزیت سًجیزُ تراهیي هترَاسى )  

ایي هیاى هحمماى هذیزیت ٍ هٌْذسی صٌایغ هی تَاًٌذ تِ پیادُ ساسی ایي هْن اس طزیك تلفیرك هفْرَم تَسرؼِ هترَاسى ترا      حزکت کٌٌذ ٍ در 

ایي سویٌار در یک هحیط صویوی ترِ   ػولیات ٍ ارائِ هذل ّای تْیٌِ تصوین گیزی کوک شایاًی ًوایٌذ.تَلیذ ٍ رٍیکزد ّای سٌتی هذیزیت 

 تاهیي هتَاسى ارائِ هی ًوایذ. سًجیزُاختِ ٍ ّوچٌیي یک چارچَب تزای طزاحی ٍ هذیزیت تحث پیزاهَى ایي هَضَع هْن پزد

 

کثیز در هماطغ لیساًس ٍ ػلَم هذیزیت داًشگاُ صٌؼتی اهیز افتخار فارؽ التحصیلی اس داًشکذُ صٌایغ ٍ:  بیًگرافی

ز هزکش ًگْذاری ٍ تؼویزات آریاًا ٍ سال تجزتِ کاری در ایزاى تِ ػٌَاى هذی 5فَق لیساًس را دارد. ایشاى پس اس 

داًشگاُ استزالیای جٌَتی  داًشکذُ هذیزیت در 0921سال  اس هذیزیت پزٍصُ ّای صٌؼتی هتؼذد، دٍرُ دکتزای خَد را

آغاس کزدُ ٍ ّن اکٌَى تز رٍی تْیٌِ ساسی طزاحی سًجیزُ تاهیي دٍهیي شزکت تشرگ صٌایغ غذایی استزالیا تا 

 : ٌایغ غذایی استزالیا توزکش دارد. هماالت اخیز ایشاى ػثارتٌذ اسص اتحادیِ هذیزاى ّوکاری
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