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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برایطرح
از ضروریات اساسی برای ارتقاء سطح فناوری و کاربردی کردن آن در سططح ااعهط ا اتذطای ستاسط هطای ماطای ی و
تشویقی صحتح و اعطاء یاران هدفاند عیباشد .شناخ ستاس هطای عوفطح ماایط یارانط ای از کودهطای زیتط ی و
زیت عهارگرها در عرص اهانیا عیتواند در بهبود ستاس های ماای ی عواود و یا اصالح آنها نقش عوثری ایفاء کرده
و در ن تج در ارتقاء سطح تحقتقاتی و تجاریسازی این موزه نتز عفتد واقع شود و در توسه پایدار کشاورزی و مفاظ
از عنابع پای کشاورزی و عحتط زیت نقش عوثر ایفاء کندا ک این توفتقات خود از اهداف و رسال های سط اد توسطه
زیت فناوری عحتوب عیشود .از اهداف کلی طرح عی توان ب عوارد زیر اشاره کرد:
 بررسی الگوهای پرداخ یاران ب کودهای زیت ی و زیت عهارگرها در کشورهای عن ذب و پتشرو
 آستبشناسی و بررسی عوانع پتش روی ماای های دول ی از بذش کودهای زیت ی و زیت عهارگرها در
ایران
 تطبتح الگوهای پرداخ یاران ب کودهای زیت ی و زیت عهارگرها در کشورهای عن ذب با کشور ایران
 تهت و ارائ شتوهناع پرداخ یاران ب کودهای زیت ی و زیت عهارگرها در ایران

 .2ذینفعان
تولتد کنندگان بذش خصوصی کودهای زیت ی
بهره برداران
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 .3مشخصات فنی طرح
عهرفی و ارای ن ایج این طرح ب صورت شتوه ناع ای ب دول اه تصویب در کاتتتون علایا تحقتقاتی و فنطاوری
هتات دول و اه اارا توسط وزارت اهاد کشاورزی

 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)
توسه اس فاده از کودهای زیت ی در طرح تغذی تلفتقی گتاهان زراعی و باغی در سطح  %05عزارع و باغات کشور

 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
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زمان (واحد

رديف

شرح فعاليتها

درصد وزنی
فعاليت (درصد)

متناسب با طول
طرح به صورت
هفته)
برحسب هفته

1

فاز اول :بررسی تاريخچه حمايت از کودهای شيميايی و بيولوژيک
در ايران

2

فاز دوم :بررسی تاريخچه حمايت از سموم شيميايی و زيست
مهارگرها در ايران

3

فاز سوم :مطالعه تطبيقی کشورهای منتخب و پيشرو در حوزه
کودهای بيولوژيک

4

فاز چهارم :مطالعه تطبيقی کشورهای منتخب و پيشرو در حوزه
زيست مهارگرها

5

فاز پنجم :آسيب شناسی و بررسی موانع پيش روی حمايت های
دولتی از بخش کودهای بيولوژيک

6

فاز ششم :آسيبشناسی و بررسی موانع پيشروی حمايتهای
دولتی از بخش زيست مهارگرها

7

فاز هفتم :جمعآوری وجمعبندی نظرات متخصيص ،خبرگان و
فعاالن بخش خصوصی

8
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2.5

فاز هشتم :ارائه پيشنهادات و تعيين الگوی اختصاص يارانه به
توسعه استفاده از کودهای زيستی و زيست مهارگرها و تهيه شيوه

4

1

نامه مربوطه

9

فاز نهم :ارائه پيشنهادات و تعيين الگوی اختصاص يارانه به توسعه
استفاده از زيست مهارگرها و تهيه شيوه نامه مربوطه

12

تنظيم گزارش
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 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
در ادول باال توضتحات ارای شده اس
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 −تدوین شتوه ناع پرداخ یاران ب کودهای زیت ی و زیت عهارگرها
 −ارای گزارش پش تبان شتوهناع پرداخ یاران ب کودهای زیت ی و زیت عهارگرها
 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
 .6فرآیند تحویل طرح به ستاد
در پایان طرحا ن تج عطالهات نهایی طرح ب صورت شتوه ناع و گزارش پش تبان (عت ندات) ب س اد ارای خواهد شد
 .11ریسکها و محدودیتهایاحتمالی اجرای طرح
ن ایج ارای شده باید قابلت ارای ب کاتتتون علای – تحقتقاتی دول و قابلت ااطرا توسطط دسط گاه هطای قطانونی و
اارایی ییصالح از اال وزارت اهاد کشاورزی را دارا بوده و برای آن سازعان ها نتز اارایی باشند.
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تتلط ب موزه تذصصی زیت فناوری کشاورزی و اق صاد کشاورزی ب ویژه در موزه کودهای زیت یا شطناخ بطازار
عحصوالت زیت ی کشاورزی و انجام عحاسبات و تحلتل های اق صادی
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 .12چارچوب پروپوزال
پروپوزال تکاتل و آعاده ارای عی باشد
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپزالها بهد از تهت باید ب س اد توسه زیت فناوریب آدرس ییل ارسال شوند.
گروه/کارگروه زیت فناوری کشاورزی
نام عتئول عربوط  :خانم عهندس مبتب پور
آدرس:زعفرانت -ختابان شهتد فالمی -کوچ شطترکوه -پطال  -11سطاخ اان دو عهاونط علاطی و فنطاوری ریاسط
ااهوری
آدرس پت الک رونتک عتئول عربوط agbiotech@biodc.isti.ir:
شااره تااس(99111125 )1111

