اولویت پژوهشی شرکت پاالیش گاز ایالم
ششكت پباليش گبص ايالم اجشاي پشٍطُ پظٍّشي خَد سا ثِ ششح صيش ٍ هطبثك ثب ًظبهٌبهِ جذيذ پظٍّش ٍ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ٍصاست
ًفت ثِ هجشي ػطح دٍم (لطت ّبي پظٍّشي) ٍاجذ ششايط اص داًشگبّْب ٍ هشاكض پظٍّشي داساي هجَص فعبليت پظٍّشي اص هشاجع
لبًًَي كِ گَاّي ًبهِ لطت پظٍّشي دس صهيٌِ هَسد ًظش سا اص دثيش خبًِ شَساي عبلي لطجْبي پظٍّشي ٍصاست ًفت اخز ًوَدُ اًذ
ٍاگزاس هيًوبيذ.
 .1هذيشيت ٍتفكيك پؼوبًذّبي ششكت پباليش گبص ايالمRFP /
 .2تجضيِ ٍ تحليل هخبطشات شغلي ( )JHAدس ششكت پباليش گبص ايالمRFP /
 .3ثشسػي ٍتذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ٍ ػٌبسيَّبي پذافٌذ غيش عبهل ٍ هذيشيت ثحشاى دس ششكت پباليش گبص ايالمRFP /
لزا اص كليِ لطجْبي پظٍّشي كِ تَاًبيي اًجبم ايي پشٍطُ سا داسًذ دعَت هي شَد فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی سا
تكويل ًوَدُ ٍ حذاكثش تب تبسيخ  22/12/00ثِ ًشبًي ريل اسػبل ًوَدُ ٍ ّوضهبى طي هكبتجِ اي ثب ٍاحذ پظٍّش ٍ فٌبٍسي ششكت
پباليش گبص ايالم ضوي اعالم اسػبل پشٍپَصال ،سػيذ پؼتي سا لجل اص اتوبم هْلت يبد شذُ ثِ شوبسُ  00412212021فكغ ًوبيٌذ.


ًشبًي پؼتي :اػتبى ايالم -چَاس -ششكت پباليش گبص ايالم  -اداسُ پظٍّش ٍ فٌبٍسي -طٌذٍق پؼتي 92391-144



تلفي توبع  ٍ 00412212020 :فبكغ 00412212021:

جْت تؼشيع دس سًٍذ ثشسػي پيشٌْبدات پظٍّشي ،آگبّي اص هَاسد صيش ثشاي اسػبل پيشٌْبدات الضاهي ثَدُ ٍ عذم سعبيت ايي الضاهبت
تَػط پيشٌْبد دٌّذُ هَجت ػلت هؼئَليت ايي ششكت اص ثشسػي پيشٌْبدات خَاّذ گشديذ.


توبم طفحبت فشهْبي تكويل شذُ پشػشٌبهِ پيشٌْبد پظٍّشي هْش ٍ اهضبء گشديذُ ٍ دس پبكت دسثؼتِ اسػبل گشدد.



سٍي پبكتْب عٌَاى كبهل پشٍطًُ ،بم هشكض پظٍّشي ٍ ًبم هجشي ركش گشدد.



كليِ لؼوتْبي فشم پشػشٌبهِ پيشٌْبد پشٍطُ پظٍّشي ثبيذ ثِ ًحَ هٌبػجي تكويل گشديذُ ٍ فبلذ ّشگًَِ اثْبهي ثبشذ.
ثذيْي اػت فشهْبي ًبلض ٍ فبلذ شوبسُ تلفي ،آدسع دليك ٍ  ...اص سًٍذ ثشسػي حزف خَاٌّذ گشديذ ٍ هؼئَليت ّشگًَِ
ًمض يب اشتجبُ دس هحبػجِ ّشيٌِ ّبي پشٍطُ (اعن اص ّضيٌِ ّبي پشػٌلي ،ثيوِ ،هبليبت ،ثبالػشي ،هؼبفشت ّبي ضشٍسي
ٍ ) ...ثش عْذُ تكويل كٌٌذُ فشم هي ثبشذ.



اص تغييش شكل فشم پشػشٌبهِ پيشٌْبد پشٍطُ پظٍّشي خَدداسي گشدد.



ايي ششكت دس سد يب لجَل پيشٌْبد اسػبلي ٍ ّوچٌيي اًتخبة پيشٌْبد ثشتش اص ثيي پيشٌْبدات هشبثِ هختبس هي ثبشذ.



ّيچگًَِ تعْذي ث شاي ايي ششكت ثبثت ّضيٌِ تذٍيي پيشٌْبد پشٍطُ يب ػبيش ّضيٌِ ّبي جبًجيٍ ،جَد ًخَاّذ داشت.



دس طَست ًيبص ٍ دسخَاػت ايي ششكت ،پيشٌْبد دٌّذگبى هي ثبيؼت جْت اسائِ تَضيحبت تكويلي دس خظَص پيشٌْبد
دس ايي ششكت حضَس يبثٌذ.



عٌَاى پيشٌْبدات اسػبلي ثبيذ ثب عٌَاى اعالم شذُ دس فشاخَاى يكي ثبشذ.

