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 پژوهش تیرینظام مد یو طراح ایدن یفوالد یهاشرکتو توسعه  قیتحق یهاسطوح و مدل یبررس  :طرح عنوان

 دیجد يفناور استقرار           مطالعات موردي                  ياتوسعه                    كاربردي                 بنيادي:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاين اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بيان شامل) چکیده

اسااتن اهاهی رارا  ع لکرکرد  و صااتی ی پژوهشاای مؤسااتااا و  هاسااازما در  هاتیریمد نیترمهممدیریت پژوهش یکی از 

دارادن تقاضاهای  یآورفن رای ایل  ع موفقیت، وا ت هی شدید  ع اقش پژوهش و  هاسازما کع  دهدیم زرگ اشا   یهاسازما 

و  الث افزایش این مقولع در سازما   یالکررنی از هکع رقا ت شدید  ترمهمو  هایآورفنمش ریا ، افزایش رواد توسیع  اف عیرییتغ

ست شده ا ستن جامیع  موتور  اف عیسازما تحقیقا   نصتیت ایز  رای  هبود مدیریت پژوهش خود ایازمتد جاب ا ایج تحقیق ا

ست آاا  کع از م ،  دین حقیقت توجع داراد کع  ع ازای هر ریال اهرادتظر اق صادی  ع تحقیقا  میپیشرفت هکع جوامع امروزی ا

دیهری اا ظار  یراارعیساارماریال  رداشاات کرد، کع این  ازدهی از کک ر  30م وساا   طور عتوا  تحقیقاتی می رااریساارمایع

 یها تهاههای تحقیقاتی از درآمد ااخالص مری، در هکع کشااورها رو ع رشااد دارد و ح ی رودن هکین اساات کع سااهم هزیتعمی

رااری تحقیقاتی خود  یفزایتد و روی ساابقت را در این میدا  از خصااوصاای هوشااکتد ایز پیوساا ع هوای آ  داراد کع  ر ساارمایع

 ر آ   هاسااازما صااتی ی کع امروزه  تاایاری از  یهاسااازما اقش مدیریت پژوهش در پیشاارفت و توساایع ن لاا هکهتا   ر ایتد

وامل مخ رف هکچو  این اساا راتژی متاا رزن این اساات کع ل زیآمتیموفق یسااازادهیپ درواقع امری  دیهی اساات، ددارادیتأک

ستجیا س فاده از ا ایج پژوهشی، حکایت پژوهشی،  نیتأمپژوهشی،  یزیر راامعپژوهشی،  یاز متا ع پژوهشی، اظار  پژوهشی، ا

خاصی  وده و از ااتجان و هکاهتهی الزن  رخوردار  اشتد وجود شکاف و  یهایژریوپژوهشی دارای  یدهسازما  ،یسازماافرهتگ

ین لواماال مااااع  ااااهکاااهتهی در  ین تژی ماادیریاات پژوهش خواهااد شاااادن  زیآمتیااموفق یسااااازادهیااپا  اسااا را

 
 :(شود جادیا موضوع از حيصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یكامل گزارش) شرح وضعیت موجود

 :كامل محقق گردد  طوربهراهبري و هدایت نماید كه اهداف مشروحه زیر در پایان كار  ياگونهبهمجري بایستی پروژه را 

 و توسعه شركت فوالد هرمزگان جنوب قيعملکرد واحد تحق يبر الگو يمرور -1

 (پونيو ن لياتا استپوسکو، ت)رانیخارج از اداخل و  يفوالد يهاشركتو توسعه  قيبر عملکرد واحد تحق يمرور-2

س-3 سعه  قيتحق ندیفرآ یبرر شركت رانیخارج از اداخل و  موفق  غير فوالدي يهاشركتو تو سینا )نظير  سنتیا شركت گما،ين ،  وينو

 (وتایتوشركت  شركت تسال و

 داخلی و خارجی يفوالد ريو غ يفوالد يهاشركتباز در  يعملکرد نوآور يالگو یبررس-4

د و ش یتا چهار در باال بررس کیكه در بند  يو توسعه متناسب با شركت فوالد هرمزگان جنوب با توجه به موارد قيمدل تحق يتوسعه-5

 .باز ينوآور کردیبا رو

 و توسعه شركت فوالد هرمزگان جنوب قيواحد تحق يشده با همفکر هیمدل ارا ليو تکم یبررس-6

 فرمت فوالد هرمزگانتهيه گردشکار و دستورالعمل هاي الزم مطابق با  -7
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 :(حداقل دو هدف اصلی) انتظار مورد نتایج و دستاوردها ،اهداف

 

 و توسعه شركت فوالد هرمزگان جنوب قيواحد تحق يشده با همفکر هیارامدل  ليو تکم یبررس

 و توسعه متناسب با شركت فوالد هرمزگان جنوب  قيمدل تحق يتوسعه 

 هرمزگان فوالد فرمت با مطابق الزم يها دستورالعمل و گردشکار هيته

 (:پيشنهادي) اجرا روش

مات و  لزا حدودا پروژه )هاتیم یی  جرا مورد ی ا خاصوووی در  لزام  یا ا هاد  ن پيشووو جود  حوه و روشدر صوووورت و يان شوووود ن ب پروژه  جام  ن  .:(ا

 

 (:گردیده است ذكر شودتجربيات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا سوابق قبلی اجرای پروژه )

 

  :(انجام پروژه بيان شود زمانمدتدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )

 :سيستمی( يهاشاخص حاًيترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص ردیف

    اقتصادي پروژه هاي پژوهشیرفه ص 1

    پژوهشی ااجان شده هره وری پروژه های میزا   2

3     

  10/05/1400: (پروپوزال) شنهادیپ ارسال مهلت

 .باشد ریمتغ تواند یم پروژه انجام روش به بسته  (:ریبیقبرآورد اوليه و ت)بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پيوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزیابی

 :آمادگی اعالم جهت ازیموردن مدارک
 شدهلیتککپروپوزال  -1
 رزومع افراد کریدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهادیپ ارسال نحوه
ایکیل ارسالی  عیدییتأارسال فرموده و از کارشتاس تحقیق و توسیع   RED@HOSCO.IR  ع آدرس ایکیل  01/50/1400را حداکثر تا تاریخ  الاکرفوقلطفاً مدارک 

 را دریافت اکاییدن 

 زیر تکاس حاصل فرمایید: پروژه  ا شکاره اطالعات قرارداديایاز  ع  صور  در

 آزاد لطفمهتدس  :توسیع و قیتحق کارشتاس

 09171435576: لیمو ا شکاره *: ثا ت ترفن

 زیر تکاس حاصل فرمایید:  ا شکاره اطالعات فنیایاز  ع  صور  در

mailto:RED@HOSCO.IR
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 خجت ع اژادمهتدس : حقیق و توسیعت رئیس

 09385987721شکاره مو ایل:  07644843180ترفن ثا ت: 

 


