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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 
 

 گهر رفتاری در شرکت معدنی و صنعتی گلهای های راهبردی و مولفهگیریهای سازمانی بر تصمیمتاثیر ارزش فارسی: 

 

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 طرح ماهیت 

                       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
های سازمانی در آن حضور دارد راهبردی را که در نظر بگیریم، ارزشآن گونه که مسلم است، هر کدام از عناصر یا ساختار تفکر 

باشد و هیچکدام از و اساسا تفکر راهبردی، تفکر ارزشی است و هرکدام از  مراحل تدوین راهبردها سرشار از بار ارزشی می
گیری باشند. مقوله تصمیمرزشی نمیانداز گرفته تا رسالت، استراتژی و سلسله مراتب اهداف، عاری از بار اعناصر تفکر از چشم

هاست و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر در ادبیات این علم ها و نظاممرکز ثقل، رکن اساسی و کانون اصلی مدیریت، سازمان
 گیری است.، مدیریت مترادف با تصمیم«سایمون»مطرح است. چنانکه به زعم 

تصمیم، کامال تایید شده و محور بحث بسیاری از اندیشمندان عرصه مدیریت ها و باورها در اتخاذ امروزه تاثیر عامل ارزش
های گهر به عنوان یکی از شرکتشرکت معدنی و صنعتی گل قرار گرفته است. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که

باشد که عادالنه، فضیلت و... میهای سازمانی مانند: شفافیت، رفتار مطرح و برتر در حوزه معدن و صنعت، برخوردار از ارزش
ای برخوردار های راهبردی و رفتار سازمان از اهمیت ویژهگیریهای سازمانی بر تصمیمتعیین درجه تاثیرگذاری هرکدام از ارزش

  باشد. می

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
ترین وظایف مدیران ارشد سازمانی ترین و بنیادیستراتژیک )راهبردی( یکی از محوریآنچه که مسلم است، تصمیم گیری ا

های سازمانی بر گردد. لحاظ کردن ارزشهای اجتماعی میها و نظامکه منجر به توفیق یا شکست سازماناست 
های سازمانی را بهبود بخشیده و سازمان را ها و رفتارتواند کیفیت تصمیمهای رفتاری میهای راهبردی و مولفهگیریتصمیم

 وری سازمانی حاصل شود.ده رهنمون سازد و درنهایت بهرهشبه اهداف تعیین 
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 محدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -1-2

لعه قرار داده و گهر را مورد مطاموجود در شرکت معدنی و صنعتی گل های سازمانیرود که ارزشاز پژوهشگر انتظار می
بر استفاده از های رفتاری مورد سنجش قرار داده و همچنین عالوه های راهبردی و مولفهگیریهارا بر تصمیمتاثیرگذاری ارزش

 تر، از روش مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده نماید.آوری اطالعات دقیقپرسشنامه، جهت جمع
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-2

 های راهبردی و رفتار سازمانیگیریسازمان در تصمیموسط مدیران ارشد های سازمانی تنهادینه شدن لحاظ نمودن ارزش

 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
 
 

 


