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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شهاره کد پروژه:

 

 نشخصات طرح -1
 عنىان، شرح، شهاره کد و واژگان کلیدی -1-1

  :عنىان طرح 
 

 فارسی: 

 بررسی ارتباط ساختاری و ساختهانی نعادن گل گهر        

 :نقیاس آنناهیت طرح و 

 ناهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( تىسعه نحىر                         نحىر     نسئلهالف( 
 نیادید(بن

 نقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیدانش بن یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكهیتحص ییالف( دانشجى

  دیاسات ینطالعات(  فرصت د

 ت طرح:یاولى 

              بلند ندت                 ان ندت   ین              كىتاه ندت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت نىجىد و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -1-2
در ننطقه گل گهر شش نعدن بزرگ و قديهي شناخته شده وجىد دارد و نابين آنها نيز ذخايري در حال اكتشاف است. نگاه 

ها در تشكيل كلي به اين ذخاير نشان دهنده روند شرقي غربي است. ارتباط فضايي اين نعادن و نقش گسل ها و شكستگي 
ختار هاي زنين شناسي از جهله چين خىردگي ها در تشكيل اين ذخاير اين نعادن و ههچنين نقش ساير سا اوليه و ثانىيه

 هدف از انجام طرح ني باشد. 
 اثربخشی بینی پیش  -1-3

بر اساس نتایج بدست آنده از این طرح تحقیقاتی با تىجه به شناخت ایجاد شده در ارتباط با تاثیرات ساختارهای عهل کرده 
 های اکتشافی با دقت باالتری صىرت خىاهد گرفت.در ناحیه انکان تعیین نحل و عهق حفاری 

 
 

 نحدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -2-1

 نىرد استفادهجهت شناخت روش های نختلف لعات و بررسی های اولیه اانجام نط
 برداشت های نیدانی جهت جهع آوری اطالعات نىرد نیاز روش های نختلف 

 بررسی ههپىشانی اطالعات بدست آنده ناشی از روش های نختلف 
 ارائه الگىی ساختاری نىاحی نىرد بررسی 

 ساختارهاتعیین جابجایی های احتهالی ذخایر ناشی از 
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 (و نحصىل نىرد انتظار  ها خروجینتایج نىرد انتظار )  -2-2

 گهرارائه الگىی ساختاری نىاحی نىرد بررسی در بین ذخایر نجهىعه گل 
 تعیین نحىه تاثیر گذاری ساختارهای ارزیابی شده بر روند کانی زایی و جابجایی ذخایر در اعهاق نختلف 

 پروژه ینحل اجرا -2-3
 تعیین خىاهد شدبر اساس پیشنهاد نانه های ارسالی یکی از نحدوده نابین ذخایر نىجىد در جلسات کارشناسی 

 

 
 
 

 
 

 


