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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح-1

 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی-1-1
 عارضه یابی و ارائه پیشنهادات بهبود در واحد آتش نشانی و امداد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر   :عنوان طرح 

 

 فارسی: 

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         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   یم       كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام-1-2
معادن ، صنایع و   نسانی و اموال و تجهیزات دراعتبار، بقاتولید ، پیشرفت ، صیانت از نیروی ا یکی از اجزای مهم و تاثیر گذار در

واحدهای آتش نشانی و امداد می باشد که نقش بسزایی را ایفا می نماید . در حال حاضر شرکت سازمان های بزرگ  استقرار 
ره معدنی و صنعتی گل گهر دارای واحد آتش شنانی شامل واحد عملیات و واحد مهندسی حریق و همچنین واحد امداد با به

.با توجه به می باشندگیری از نیروی انسانی کارآمد و امکانات و تجهیزات بروز و پیشرفته بوده که در حال خدمت رسانی 
نیاز به عارضه یابی و  ،و تمرکز بر روی ارائه خدمات بهینه تر بهبود مستمر خدمات قابل ارائه در جهتگسترش صنایع و حرکت 

   باشد.  ارائه پیشنهادات در این زمینه می

نیازها و انتظارات کارفرما تبیین  بر اساسفناوری هدف و نقشه راه فناوری چرایی انجام کار و اهداف کلی  هایحوزه)براساس سند 
 ذکر گردد.( موردنظرگردند و گزارش کاملی از مشکل 

 اثربخشی بینیپیش-1-3
 

و تالش جهت  قابل بهبودجهت شناسایی نقاط مسلما جهت بهبود در هر سیستم ، بررسی و عارضه یابی کلیه قسمت های واحد 
از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در صورت بهره گیری از افراد توانمند و امکانات الزم اثربخشی های برطرف نمودن آن ها 

 آن نمایان خواهد شد . 
 

 

 



   1002FO009(00)                                                2 
  

 
 گل گهر  2و  1: سایت شماره  ه طرحمحدود -1

  پیشنهادی شرح کار -1-1
 بررسی نقاط ضعف و قوت واحد عملیات و امداد و مهندسی حریق و ارائه پیشنهادات جهت بهبود در ارائه خدمات 

 
 (هامحدودیت، مدارک تحویلی اصلی، فرضیات و هاآن)کلیات کارهای قابل انجام، نحوه انجام 

 (و محصول مورد انتظار  هاخروجی) نتایج مورد انتظار  -2-1

 نقاط ضعف در توانمندی های نیروی انسانی عملیات آتش نشانی و امداد شناسایی بررسی و  .1
 بررسی و شناسایی نیازمندی های تجهیزات مربوط به آتش نشانی و امداد  .2
 بررسی و شناسایی نیازمندی های آموزشی پرسنل  .3
 ر حوزه آتش نشانی و امداد بررسی و شناسایی تکنولوژی های جدید د .4
 ارائه پیشنهادات قابل اجرا و موثر جهت بهبود وضعیت آتش نشانی و امداد  .5

 
 پروژه یمحل اجرا -3-1

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 

 
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
 
 

 


