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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح -1
 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی -1-1

 :عنوان طرح 
 

 گهرهای منطقه گلنقش آن در ایجاد هم افزایی شرکت بررسی الگوهای حاکمیت شرکتی و فارسی: 

 

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          محور                          ب( توسعه محور    مسئلهالف( 
 نیادید(بن

 مقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیدانش بن یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو

  دیاسات یفرصت مطالعات  (د

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یكوتاه مدت                 م

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -2-1
ذی نفعان دیگر است. عالوه بر  ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهام داران وحاکمیت شرکتی، شامل مجموعه

کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین آن، ساختاری ارائه می
 شود.می

باشد. آنچه های بزرگ در دنیای پیچیده امروز، از اهمیت زیادی برخوردار میها وشرکتبحث حاکمیت شرکتی در سازمان
گروه نقش حاکمیتی و نظارتی های همکار و همبه عنوان شرکت مادر، در شرکت گهرگل یوصنعت یشرکت معدنست، مسلم ا

تی شرکتی و تاثیر آن در ایجاد سازی اصول و الگوهای حاکمیپیادهباشد. بنابراین شناخت و ویژه دارد و دارای سهام می
 باشد.ای برخوردار میگهر از اهمیت ویژههای منطقه گلافزایی در شرکتهم

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
مربوط به حاکمیت شرکتی و حکمرانی شرکتی، مزایای زیادی برای سازمان دارد. مزایایی که  هایاجرای اصول و دستورالعمل

ا های دارای ضوابط ضعیف حاکمیتی، در نهایت بسازمان تواند بصورت جداگانه تعریف شود.برای هر یک از ذی نفعان می
هایی که از ضوابط حاکمیتی خوب برخوردارند، موفق خواهند بود.حاکمیت شرکتی اثر شکست روبرو خواهند شد و سازمان

گهر به عنوان شرکت را برای شرکت گل های نفعان کلیدی و مقابله با بحرانهای ذتواند نقش مهم در پاسخ به نیازبخش، می
 ها کمک نماید.وری شرکتپارچگی اهداف و در نهایت بهرهیک های تابعه ایفا نماید و بهمادر و شرکت
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 محدوده طرح -2

  پیشنهادی شرح کار -1-2
رود که اصول و مبانی و الگوهای حاکمیت شرکتی را مورد مطالعه و پژوهش قرارداده و تاثیر و نقش از پژوهشگر انتظار می

فاده گهر مورد بررسی قرار دهد. همچنین عالوه بر استی گلهای منطقهشرکت گهر وافزایی شرکت گلرا در ایجاد هم آن الگوها
 تر، از روش مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده نماید. العات دقیقآوری اطاز ابزار پرسشنامه، جهت جمع

 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-2

های گهر به عنوان شرکت مادر و شرکتلگوهای حاکمیت شرکتی جهت شرکت گلتدوین و نهادینه شدن اصول، مبانی و ا
 وری سازمانینهایت بهرهافزایی و در گروه، درراستای همهمکار و هم

 پروژه یمحل اجرا -3-2

 
 محل اجرای طرح شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

 
 

 
به  یقات و فناور یت مركز تحقیبه سا ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیجهت كسب اطالعات در خصوص امكانات آزما*
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