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 :مقذمٍ

یکی اس هْوتزیي هبهَریت ّبی سبسهبى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر، آهَسش هْبرت ثِ افزاد جْت ایجبد ٍ 

هغبلعبت ٍ ثزرسی ّبی غَرت گزفتِ حبکی اس آى است کِ آهَسش هْبرت ّبی . تَسعِ اضتغبل پبیذار است

 . هَرد ًیبس جبهعِ هٌجز ثِ ایجبد یک کست ٍ کبر هَفق هی ضَد ٍ اس پبیذاری ثیطتزی ثزخَردار است

آهَسش ّبی فٌی ٍ حزفِ ای ثب ّذف اًتقبل هْبرت ّبی هختلف ثِ فزاگیزاى ٍ ًیش اضتغبل ایي دٍرُ ّب اس 

ثب تَجِ ثِ . عزیق هشدثگیزی ٍ خَد اضتغبلی تَسظ سبسهبى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای پیگیزی هی ضَد

جْت جذة هْبرت آهَساى آهَسش ّبی فٌی ٍ حزفِ ای،  (آساد)هحذٍدیت ثبسارّبی سبسهبًی ٍ غیزسبسهبًی 

لذا ثِ ایي ًَع آهَسش ّب ثِ . تَجِ ثِ هقَلِ کبرآفزیٌی در ایي آهَسش ّب اهزی ضزٍری ٍ اجتٌبة ًبپذیز است

عٌَاى اثشاری ثزای هقبثلِ ثب ثیکبری ثبالخع ثیکبری سبختبری کِ ًبضی اس تغییزات در اقتػبد جْبًی هی 

ثِ ایي هعٌی کِ .  است"کبرآفزیٌی"در ٍاقع خػیػِ ایي آهَسش ّب، ًَعی پزٍرش. ثبضذ، ًگزیستِ هی ضَد

افزاد پس اس کست هْبرتْب ٍ تخػع داًص فٌی، قبدر خَاٌّذ ثَد کِ فزغت ّبی ضغلی هٌبسجی را ثِ دست 

 (.1392تبج آثبدی، )آٍرًذ ٍ یب در ًْبیت فزغت ضغلی ایجبد ًوبیٌذ 

عزح ّبی اضتغبل سا ًقص هْوی در اقتػبد کطَر ایفب هی ًوبیٌذ، ثز ّویي اسبس هعبًٍت آهَسش سبسهبى ثز 

فزم . آى است تب عی گشارضی، ًسجت ثِ اخذ اعالعبت هزثَط ثِ عزح ّبی اضتغبلشا اس استبى ّب اقذام ًوبیذ

 جْت اعالم هطخػبت، "گشارش عزح ّبی هطبرکت در تَاًوٌذسبسی ٍ اضتغبلشایی هْبرت آهَختگبى"

اقذاهبت آهَسضی ٍ پطتیجبًی ارائِ ضذُ در عزح اضتغبل سا است کِ ادارات کل آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای استبى 

ّب ثب آگبّی اس خػیػِ ّب ٍ قبثلیت ّبی ضزکبء خَد ًسجت ثِ تکویل ایي فزم ثزای ّز عزح اضتغبلشا ثِ 

ایي فزم ضبهل سِ ثخص هی ثبضذ کِ در ثخص اٍل اعالعبت کبهلی اس . غَرت جذاگبًِ اقذام هی ًوبیٌذ

هطخػبت سبسهبى ّب، هَسسبت ٍ یب ثٌگبُ ّبی اقتػبدی هطبرکت کٌٌذُ در عزح ٍ ّوچٌیي ٍیژگی ّب ٍ 

در ثخص دٍم اعالعبتی در خػَظ ضٌبسبیی گزٍُ ّبی ّذف اقذاهبت . ثزًبهِ ّبی خَد عزح آٍردُ هی ضَد

هْبرت آهَسی آهبدگی ضغلی ٍ در ثخص سَم ًیش اقذاهبت پطتیجبًی ٍ تسْیل گزی اًجبم ضذُ در عزح آٍردُ 

 .هی ضَد
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 بخص ايل

 :بىگبٌ َبی اقتصبدی مطبرکت کىىذٌ در طزح/ وُبدَب/ اطالعبت سبسمبن َب -1
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کویتِ اهذاد اهبم خویٌی  1

 ضْزستبى ثبخزس(رُ)

 09153138870 رضب جبًجی   *  داهپزٍری

 09153283009 ًَع پزست   *  داهپزٍری آستبى قذس رضَی 2

         

         

 

 : عىًان طزح تًاومىذسبسی ي اضتغبلشایی -2

تَاًوٌذ سبسی رٍستبئیبى هذدجَی کویتِ اهذاد ٍ هعزفی ضذگبى آستبى قذس رضَی در سهیٌِ داهپزٍی ٍاقع در 

 ضْزستبى ثبخزس

 :خالصٍ طزح -3

ثب تَجِ ثِ افشایص قیوت ًْبدُ ّبی داهی  ٍ هَاد هػزفی در داهذاری ٍ ثبال ثَدى ّشیٌِ ّبی داهذاری ثزای کٌتزل  ٍ 

در اقذاهی هطتزک فی . پیطگیزی اس ثیوبری ّب ٍ ًحَُ درست پزٍرش دام کِ هٌجز ثِ سَد اقتػبدی ثیطتز ضَد  ثبضذ 

هبثیي هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ثبخزس ٍ کویتِ اهذاد ضْزستبى ٍ ّوچٌیي ًوبیٌذگی آستبى قذس رضَی ثِ 

تَاًوٌذسبسی هذدجَیبى کویتِ اهذاد ٍ هعزفی ضذگبى آستبى قذس در سهیٌِ ثْذاضت دام ٍ جلَگیزی اس ثیوبریْبی آى ، 

 . تغذیِ دام سجک ٍ سٌگیي هٌجز ضذ

 :اسىبد ي قًاویه مرتبط بب اجرای طرح -3-1

 (رُ)تفبّن ًبهِ استبًی ثیي ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کویتِ اهذاد اهبم خویٌی 

 :محل جغرافیبیی طرح -3-2
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 ایي عزح در تعذادی اس رٍستبّبی ضْزستبى ثزگشار گزدیذ

 :آدرس دقیق محل اجرای طرح -3-3

 رٍستبثزگشار گزدیذُ است کِ ثیطتزیي عزحْب 12ثب تَجِ ثِ پزاکٌذگی ضزکت کٌٌذگبى اس رٍستبّبی هختلف ایي عزح در 

 .هزثَط ثِ رٍستبّبی ارخَد ، کزدیبى ، ارسًِ ٍ ثْلَل آثبد هی ثبضذ

 50 ًفز ثِ فغبلیت داهپزٍی هطغَل ضذُ اًذ کِ ّز ًفز هیبًگیي 163تعذاد : مکبن اجرای طرح/ مسبحت کبرگبٌ -3-4

 هتز هزثع فضب ثزای اضتغبل ٍ اجزای عزح ًیبس 8150هتز هزثع ثزای پزٍرش دام سجک ٍ سٌگیي ًیبس دارد کِ هجکَعب 

 دارد 

 12/06/98: تبریخ خبتمٍ طرح.15/01/97. :تبریخ ضريع طرح هب12ُ.:مذت زمبن اجرای طرح -3-5

 :فزآیىذ اجزا ي جشئیبت طزح -4

         فزٌّگ ٍ ٌّز         غٌعت       خذهبت     کطبٍرسی:بخص فعبلیت طرح -4-1

  ًفز30: ًفز          غیز هستقین163: هستقین:میسان اضتغبل زایی طرح -4-2

 :السامبت تًسعٍ ي پیطبرد طرح -4-3

در ایي عزح هتقبضیبى دریبفت تسْیالت اس ًْبدّبی حوبیتی هذکَر در ثخص داهپزٍری در دٍرُ ّبی آهَسضی ضزکت ًوَدُ ٍ 

ثعذ اس گذراًذى دٍرُ ٍ غذٍر تبئیذیِ ثِ دستگبُ اجزایی ثزای گزفتي تسْیالت هعزفی ضذُ ، سپس ثب هطبٍرُ هزثی هزکش 

آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ضزٍع ثِ فزاّن ًوَدى ثستز اضتغبل هی کٌٌذ ٍ در عَل دٍرُ اضتغبل اس راٌّوبیی ّبی هزثی هزکش 

 .آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای استفبدُ هی کٌٌذ 

 :اَمیت اجرای طرح

 *اضتغبل سایی ثزای افزاد سزپزست خبًَار -

 *کوک ثِ اقتػبد خبًَادُ -

 *جلَگیزی اس هْبجزت ثِ ضْزّب -

 افشایص ثْزٍری -

 کبّص ّشیٌِ ّبی تَلیذ -

 افشایص هْبرت ضبغلیي حَسُ داهپزٍری ٍ ًْبدیٌِ کزدى ًگبُ علوی ثِ اضتغبل ایي حَسُ -

 :دستبيردکمی طرح -4-4

 کبّص تلفبت دام  -

 کبّص ثبر هیکزٍثی ضیز تَلیذی -

 کبّص ّشیٌِ ّبیی کِ قجال ثبیذ جْت درهبى دام اًجبم هی گزدیذ -

 (...ضیز ، گَضت ٍ)افشایص تَلیذات داهی  -

 کبّص سهبى پزٍارثٌذی ٍ تَلیذات ًسجت ثِ قجل اس هْبرت آهَسی سٍدتز ثِ ثبسار ارائِ هی گزدد -
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 :تبثیرات دستبيردَب بر بروبمٍ ریسی َبی جذیذ -4-5

 ایجبد اضتغبل پبیذار -

 جلَگیزی اس ضزرّبی هبلی احتوبلی ٍ ثذّکبری ثِ ثبًک جْت دریبفت تسْیالت  -

 تَسعِ اضتغبل حَسُ داهپزٍی اس جٌجِ کوی ٍ کیفی -

 بخص ديم

 :اقذامبت آمًسضی- 1

 : استبوذارد ي محتًی آمًزضی -1-1

 کٌتزل ثیوبری ّب ٍ پزٍارثٌذی غحیح

 : فضب ي تجُیسات -1-2

. فضب ٍ ٍ سبیل کوک آهَسضی  در ثخص تئَری هزثَط ثِ هزکش هی ثبضذ ٍ هَاد هػزفی دٍرُ را کویتِ اهذاد تبهیي هی کٌذ 

 .ثخص عولی دٍرُ در هحل داهپزٍری ًوًَِ ٍ ثبسدیذّبی آهَسضی اًجبم ضذُ است

 :مربی -1-3

 استفبدُ ضذُ است (آقبی رضب ثزات سادُ هزثی داهپزٍری هزکش  )در اجزای ایي عزح ثِ عَر کبهل اس هزثیبى درٍى سبسهبًی 

 :بروبمٍ ریسی ي تعییه ضیًٌ آمًزش -1-4

در ایي دٍرُ ّب آهَسش تئَری در هحل هزکش اًجبم گزدیذُ ٍ آهَسش عولی ثِ غَرت گزٍّی در هحل داهپزٍری 

 اًجبم ضذُ است 

 وفر امًزش دیذٌ اوذ163تعذاد  -1-5

 :کبرآمًز -1-6

کِ هتقبضی تسْیالت اضتغبل سایی ّستٌذ جْت ایجبد اضتغبل ثِ هزکش هعزفی ٍ در دٍرُ  (هزد ٍ سى )هذجَیبى کویتِ اهذاد 

 ضزکت هی کٌٌذ

 :آزمًن ي صذير گًاَیىبمٍ -1-7

ثب تَجِ ثِ درخَاست کویتِ اهذاد دٍرُ ّب ثػَرت ثخطی اس استبًذارد تعزیف ضذُ است کِ در پبیبى دٍرُ ثِ افزاد گَاّی 

 حضَر در دٍرُ غبدر هی ضَد
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 :مسئًل مُبرت آمًزی طرح -1-8

 09153289611: ریبست هزکش ثبخزس ضوبرُ ٍ ایویل: هْذی ًیک ثخت کبخکی سوت: .ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 09105010373ثزاتعلی ضعیجی پَر هسئَل آهَسش هزکش : هسئَل آهَسش 

 09153289821رضب ثزات سادُ : هزثی داهپزٍری هزکش 

 

 اقذامبت پطتیببوی  آمًز (2

 اقذاهبت

 تَضیحبت 3سبسهبى ّوکبر 2سبسهبى ّوکبر  1سبسهبى ّوکبر

تبهیي 

کٌٌذُ 

هٌبثع 

 هبلی

تبهیي کٌٌذُ  تْیِ کٌٌذُ

 هٌبثع هبلی

تبهیي کٌٌذُ  تْیِ کٌٌذُ

 هٌبثع هبلی

 تْیِ کٌٌذُ

استبًذارد 

ٍ هحتَی 

 آهَسضی

سبسهبى  

آهَسش 

فٌی ٍ 

 حزفِ ای 

استبًذارد آهَسضی تَسظ سبسهبى تذٍیي     

 ٍ در پَرتبل ثبرگذاری گزدیذُ است

فضب ٍ 

 تجْیشات

سبسهبى  

آهَسش 

فٌی ٍ 

 حزفِ ای 

کویتِ  

اهذاد اهبم 

خویٌی 

 (رُ)

فضبی آهَسش تئَری  هزثَط ثِ هزکش   

 آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای هی ثبضذ 

فضبی آهَسش عولی هزثَط ثِ ثخص 

 خػَغی هی ثبضذ

هَاد هػزفی ٍ تجْیشات را هیتِ اهذاد 

 اهبم خویٌی تبهیي هی کٌذ                                                   

سبسهبى   هزثی

آهَسش 

فٌی ٍ 

 حزفِ ای 

 اس هزثیبى سبسهبى آهَسش فٌی ٍ حزفِ     

 ای استفبدُ هی گزدد

کویتِ     کبرآهَس

اهذاد اهبم 

خویٌی 

 (رُ)

آستبى  

قذس 

 رضَی

کبرآهَساى تَسظ کویتِ اهذاد اهبم 

ٍ ًوبیٌذُ آستبى قذس  (رُ)خویٌی 

 .رضَی ثِ هزکش هعزفی هی گزدد

آسهَى ٍ 

غذٍر 

 گَاّیٌبهِ

سبسهبى  

آهَسش 

فٌی ٍ 

 حزفِ ای 

در دٍرُ ّبی ثخطی اس استبًذارد تبئیذیِ     

تَسظ هزکش غبدر هی گزدد ٍ در دٍرُ 

ّبی دارای آسهَى ، ثزای افزاد قجَل ضذُ 

در آسهَى پبیبى دٍرُ گَاّیٌبهِ تَسظ 

 .سبسهبى غبدر هی گزدد
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 بخص سًم

 پطتیببوی ي تسُیل گزی طزح

 :خذمت/مطخصبت ي ضىبسبیی ببزار محصًل -1

 :خذمبت یب محصًل -1-1

هحػَالت ٍ تَلیذات تَسظ فزد ضبغل ثِ ثبسار ارائِ هی گزدد ٍ ثبتَجِ ثِ ًیبس ثبسار ثزای تَلیذات گَضت دام ، ضبغل 

تَلیذات ضیز  ایي افزاد تَسظ ضزکت تعبًٍی ّبی جوع آٍری ضیز ٍاقع . هی تَاًذ ثب سَد هعقَل آى را ثفزٍش ثزسبًذ

 در ضْزستبى خزیذاری هی گزدد

 :بررسی ببزار-     2-1

ثب تَجِ ثِ کبرخبًِ هحػَالت لجٌی در ثبسار ٍ در عیي حبل کبرخبًِ ّبی هحػَالت لجٌی در استبى هطکلی ثزای فزٍش ضیز 

در هَرد تَلیذات گَضت دام سجک ٍ سٌگیي ثب تَجِ ثِ ًیبس کطَر ٍ ٍاردات گَضت در ایي سهیٌِ . داهذاراى ٍجَد ًذارد 

 ّیچگًَِ هطکلی ثزای فزٍش ایي هحػَل ٍجَد ًذارد

 :بررسی رقبب ي چگًوگی رقببت- 3-1

در تَلیذات گَضت ثب تَجِ ثِ کطص ثبسار ّیچگًَِ رقبثت قبثل تَجِ ٍجَد ًذارد در تَلیذات ضیز ثب تَجِ ثِ تَرم ٍ گزاًی ّبی اخیزا هػزف لجٌیبت 

 کبّص پیذا کزدُ کِ ایي هی تَاًذ در ثبسار تبثیز گذار ثبضذ ٍلی در غَرت غبدرات ثزای فزٍش ایي هحػَل ّن هطکلی ًیست

 :ثبساریبثی ٍ فزٍش

 ثب تَجِ ثِ تضویي فزٍش تَلیذات ایي حَسُ ًیبس ثِ ثبساریبثی آًچٌبًی السم ًیست فقظ ثبیذ رٍی کیفیت تَلیذات ثزای سَد ثیطتز کبر کزد

 :مجًزَبی الزم برای راٌ اوذازی کسب ي کبر -2

 .هجَسّبی فعبلیت در ایي حَسُ تَسظ جْبد کطبٍرسی ٍ ثب هعزفی اس سَی کویتِ اهذاد اًجبم هی گزدد

 بخص چُبرم

 :آسیب ضىبسی اجزای طزح

ثِ علت درخَاست کویتِ اهذاد ٍ عذم استقجبل اس دٍرُ ّبی آهَسضی ثِ دلیل ًجَد فزٌّگ هْبرت آهَسی در  -

ثیي هعزفی ضذگبى دٍرُ ّبی آهَسضی ثػَرت کَتبُ هذت ثزگشار هی گزدد کِ ایي هْن ثبعث کبّص احتوبلی 

 .کیفیت دٍرُ ّبی آهَسضی گزدد

ضزکت کٌٌذگبى در دٍرُ ّبی آهَسضی هعوَال دارای سي ثبال ّستٌذ کِ در اًتقبل هغبلت گبّب ثب هطکل رٍثزٍ  -

 هی ضًَذ

 سغح سَاد ضزکت کٌٌذگبى در دٍرُ هعوَال پبییي است -
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ثب تَجِ ثِ اضتغبل افزاد در حَسُ کطبٍرسی ٍ داهپزٍی ثِ غَرت سٌتی هعوَال ایي افزاد احسبس هی کٌٌذ در  -

 .ایي حَسُ هْبرت ٍ اعالعبت کبفی دارًذ ٍ در هقبثل اعالعبت جذیذ ٍ علن رٍس هقبٍهت هی کٌٌذ

سهبًی کِ پزًٍذُ افزاد جْت دریبفت  )هعزفی دیزٌّگبم هتقبضیبى حضَر در دٍرُ تَسظ کویتِ اهذاد  -

 کِ ثعلت کوجَد سهبى هتبسفبًِ در اجزای آهَسش خلل ایجبد هی کٌذ (تسْیالت در ثبًک قزار دارد 

 

جلسِ ّوبٌّگی اجزای دٍرُ ّبی آهَسضی ثب حضَر ریبست هزکشٍکویتِ اهذاد ٍ کبرضٌبس آهَسش در 

 هحل هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ثبخزس 

 

 

 

 

 

 

 اجزای دٍرُ آهَسضی تئَری  داهپزٍری هزکش آهَسش فٌی ٍحزفِ ای ثبخزس
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 اجزای عولی دٍرُ آهَسضی

 

 

 

 

  


