
 

 پژوهشی موضوعات فراخوان فرم
 

 شماره:
 

 تاریخ:

  2 از  1صفحه:   

 

 02  بازنگري:                                                                                                                                       55003-001:  كد فرم

 

 (سازی و معادن)ماشین آالت کشاورزی، راهمورد استفاده در خودرو سازی، تجهیزات و صنایع سنگین هایدالفو ییشناسامطالعه و  :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
 قیقد و یعلم یبررس قیتحق نیا از یاصل هدف ، ژهیو خواص با یفوالدها به آنها افزون روز ازین و عیصنا نیا در دیجد یها یتکنولوژ رشد به توجه با-

 ندهیآ یمتدها کمک به و آن اساس بر تا باشد؛ یم آنها در استفاده مورد یفوالدها نینو خواص ییشناسا کردیرو با عیصنا نیا در دیجد یها یتکنولوژ

 .شود میترس فوالدها انواع به مذکور عیصنا یازهاین از محتمل یرهایتصو ،یشپژوه

 سبد محصوالت در شرکت فوالد هرمزگان تنوعتوسعه و -

و همچنین برآورد میزان مصرف، تولید، صادرات و واردات این فوالدها در منا سال(و منطقه 10افق آینده کشور) در مذکوررشد فوالدهای  ینیبشیپ -

 داخل کشور و منطقه در حال حاضر

 
 :(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

موجود در این صنعت  یهارساختیزبا توجه به  کهیدرحال کنندیمدر داخل کشور تعداد معدودی از فوالدها را تولید  یفوالدسازدر حال حاضر صنایع -

و وجود  یگذارهیسووورمادیگر را تولید کرد. بخصووووص با توجه به  یفوالدهامدون و تحقیقات الزم، انواع مختلفی از  یزیربرنامهبا انجام یک  توانیم

 . شودیم احساس شتریبافزوده  باارزشدر داخل کشور لزوم تولید فوالدهایی  آهنسنگتجهیزات اصلی و منابع 

شرک- سرد و همچنین پلیت فوالدی  صورتبهد کالف رفوالدهای کربنی برای کارب عمدتاًت  فوالد هرمزگان فوالدهای تولیدی در  شدیمنورد گرم و   با

 .آید دست بهدر حوزه مذکور  پژوهانهندهیآبر اساس طرح  ازیموردن یدهایگرکه امید است با  انجام این پروژه  دانش فنی برای تولید انواع 

فوالد مذاب ، دو عدد کوره پاتیلی و یک ماشوووین  تن  180 تولیدی کی با ظرفیتیکوره قوس الکتر عدد مزگان دارای دواسوووت  فوالد هر ذکر بهالزم -

 .میلیون تن تختال در سال است 5/1 ظرفیت اسمیهمچنین دارای  باشدیمقوسی -دو خط از نوع عمودی یگرختهیر
 

 

 :(اصلیحداقل دو هدف ) انتظار مورد نتایج و دستاوردها ،اهداف
 پذیرش معیار  و یکیمکان خواص محدوده ،ییایمیشوو زیآنال نظرازنقطه یبنددسووته و این حوزه در مورداسووتفاده یفوالدها انواع اطالعات یآورجمع -

  پرمصرف یفوالدها ییشناسا استانداردها، در کیفیت

 کشور داخل در محصوالت این نورد قابلیت بررسی نیز و هرمزگان فوالد در دهایگر نیا دیتول یبرا یتکنولوژ یتوانمند سطح یبررس -

 وجود ندارد آن در حال حاضر در این کارخانه تولید برای سایر گریدهایی که توانمندی تولید ازیموردن فنی یتکنولوژ و تعیین تجهیزات -

 حال حاضر منطقه دربرآورد میزان مصرف، تولید، صادرات و واردات این فوالدها در داخل کشور و  -

رشد صنایع مذکور در افق آینده کشور و منطقه و ایجاد تصویری از آینده نیازهای فوالدی  ینیبشیپو  آمدهدستبهو ارائه اطالعات  یبنددستهتدوین، -

 حوزه  نیا درکشور 

 ارائه گزارش جامع از مراحل و دستاوردهای پروژه  -
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 :(پيشنهادي) اجرا روش

 

 :(انجام پروژه بيان شود نحوه و روشدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرایی پرو یهاتیمحدودالزامات و 

 لحاظ گردد. 1400پروژه تا پایان سال  زمانمدتدر صورت امکان -1

 .پرداخته شود ترقیدق  این حوزه در بازار اندازچشمو ، به مطالب و نکات کلیدی و عملیاتی تولید  رودیمانتظار -2

 (:تجربيات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

 

 

 

 

 

 
 

 1400تا پایان سال   (: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

    (دیجد محصوالت) محصوالت سبد تنوع از انیمشتر رضایت 1
2     
3     

 :(پروپوزال) شنهادیپ ارسال مهلت

 (:ریبیقاوليه و تبرآورد )بودجه پروژه 

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

 :آمادگی اعالم جهت ازیموردن مدارک
 شدهلیتکمپروپوزال  -1
 رزومه افراد کلیدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهادیپ ارسال نحوه
ایمیل ارسالی را دریافت  هیدییتأارسال فرموده و از کارشناس تحقیق و توسعه   RED@HOSCO.IR را حداکثر تا تاریخ * به آدرس ایمیل الذکرفوقلطفاً مدارک 

 نمایید. 

 زیر تماس حاصل فرمایید: پروژه با شماره اطالعات قراردادينیاز به  صورت در

 آزاد لطفمهندس  :توسعه و قیتحق کارشناس

 09171435576: لیموبا شماره *: ثابت تلفن

mailto:RED@HOSCO.IR
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 زیر تماس حاصل فرمایید: با شماره اطالعات فنینیاز به  صورت در

 سبیهرالمهندس : تالورژیم رئیس

 09132458166شماره موبایل:  07644848383تلفن ثابت: 

 


