
 

 

 فرم اعلام نیاز اولویت پژوهشی

 ساخت آنها مورد نیاز و تدوین استاندارد قطعات کلیدی و تامینهای معیوب تعمیر و راه اندازی دستگاه  عنوان پروژه:

 شرح مشکل و یا نیاز فعلی: -تعریف مسئله-1

دستگاه های معیوب و خراب نیازمند تعمیر و اند. این خراب شده و از چرخه استفاده خارج شدهها دستگاهدر طی فعالیت شرکت جمکو تعدادی از 

 باشند.میدر اولویت بررسی و تعمیر  ،قرار دارند سازیو سالن مدل 131، 121، 111های در سالنکه ها این دستگاه تعدادی از راه اندازی دارند.

یه ته شوند و همچنینشناسایی  کننده و یا سازنده قطعات، تامینهاهای خراب لازم است قطعات کلیدی این دستگاهدستگاه علاوه بر تعمیر

 های لازم به کارشناسان و اپراتورها بر بهبود عملکرد تاثیرگذار خواهد بود.ها و آموزشدستگاه نقشهدستورالعمل و 

 دد(هدف از اجرای پروژه: )لطفاً تشریح گر -2

 اندازی دستگاه های معیوب هتعمیر و را 

 آموزش تخصصی و فنی به کارشناسان و تهیه مستندات 

 پذیرد(کننده و سازنده آنها )این مورد از مسیر تدارکات صورت میها و شناسایی تامیندستگاهقطعات کلیدی مورد نیاز  تامین 

 ساخت قطعاتها و نیز تدوین استاندارد تهیه نقشه و دستورالعمل دستگاه 

 مزایای حاصل از اجرای پروژه: -3

  و کارایی بیشتربالارفتن توان علمی پرسنل 

 افزایش بهره برداری تولید 

 نتایج مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق: -معیار پذیرش پروژه -4

 در تیم پروژه:های مورد نیاز الزامات )شامل اطلاعات،تجهیزات، مراجع ، استانداردها و تستها( و تخصص -5

 کاتالوگ دستگاه و آموزش تخصصی -بازدید اولیه

 مدل/ و ...( : )گزارش علمی/سابقه پژوهشهای مشابه -6

 (. باید توجه نمود که در صورت اعلام عمومی باید این سطر در فایل نهایی حذف شودپیشنهادی: )با بیان مزیت و رزومه کاری پژوهشگر -7

 ثابت قدم  تهیه کننده:کارشناس 

 کارشناس خدمات فنی :پست سازمانی

 امضاء:

 اجنوردی کننده: تأییدمدیر دفتر 

 مدیر برنامه ریزی :پست سازمانی

 امضاء:

 بیهقی تصویب کننده:معاون 

 معاونت اجرایی :پست سازمانی

 امضاء:

 دبیر کمیته پژوهش:

 امضاء:

 مشاور تحقیقات:

 امضاء:

 تاریخ تصویب نهایی در کمیته تحقیقات:

 


