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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 
 

 گهردگیرنده در شرکت معدنی وصنعتی گلبر ایجاد سازمان یا های موثربررسی و شناسایی پارامتر 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 ی(  فرصت مطالعاتد

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یكوتاه مدت                 م

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -2-1
باتوجه به کاهش دائمی منابع، افزایش آگاهی ارباب رجوع از حقوق خود و پاسخگویی سازمان در مقابل جامعه، تغییرات 

 توانند از یادگیری امتناع کنند.ها و مدیران آن نمیو پرسرعت محیط کالن صنعت، سازماندائمی 

فقیت آنها در زمان حال و آینده اهمیت دارد را از تجربیات ها و راهکارهایی که برای موها باید دانش، مهارتبنابراین سازمان
 گیرند.ای مختلف فراگرفته و در عمل بکار هرونی سازمان در حوزهداخلی و بی

های خود را ارتقا در آن افراد بطور مستمر توانایی کند کهسازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی تعریف می« پیتر سنگه»
های جمعی و ته و اندیشهجی که مد نظر است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر، رشد یافبخشند تا به نتایمی

 گروهی گسترش یابند.

ی معدن و های پیشرو و برتر در حوزهگهر به عنوان یکی از شرکتوق الذکر، شرکت معدنی و صنعتی گلبا عنایت به موارد ف
، حرکت رو به جلو و رو به رشد خود را حفظ نموده و قادر به رقابت با رقبای خود صنعت باید به عنوان یک سازمان یادگیرنده

 در فضای رقابتی دنیای امروز باشد.

 

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
هایی برای کسب مزیت رقابتی و ها در قرن کنونی باعث شده آنها همواره به دنبال راهایش روز افزون رقابت میان سازمانافز

مزیت رقابتی  های کسباز ابزاربا تغییرات مداوم و پرسرعت محیط برآیند. یادگیری سازمانی یکی پیروزی در میدان رقابت 
گیرنده در شرکت های موثر بر ایجاد سازمان یادآید. شناسایی عوامل و پارامترهای کنونی به شمار میبرای مدیران سازمان

وری قبا و در نهایت نائل شدن به بهرهگهر باعث حفظ و ارتقای مزیت رقابتی در میدان رقابت با رصنعتی گلمعدنی و 
 گردد.یسازمانی م
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 محدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -2-1

گهر را مورد شرکت معدنی و صنعتی گلرود که عوامل و پارامترهای موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در از پژوهشگر انتظار می
تر از روش ها و اطالعات دقیقه از پرسشنامه، جهت یادآوری دادهمطالعه و تحقیق قرار داده و همچنین عالوه بر استفاد

 مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده نماید.
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-2

  گهرشرکت معدنی و صنعتی گلشدن فرهنگ یادگیری سازمانی در کلیه سطوح و سلسله مراتب سازمانی نهادینه

 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*

 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irآدرس
 
 

 


