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  (RFP)سيزهجوَػِ ّبي  ّبي تحميمبتي ؽزكت فزم تذٍيي ٍ ارائِ ػٌبٍيي عفبرػ پزٍصُ -1پيَعت 

 

 پزٍصُ :  ػٌَاى 

ثزرعي هيشاى تلفبت، ػلل ايجبد تلفبت در ؽجکِ آثيبري دؽت لشٍيي ٍ "ػٌَاى اٍلَيت پضٍّؾي: 

 "يبفتي راّکبرّبي هٌبعت جْت كبّؼ تلفبت

ثزآٍرد راًذهبى ّبي اًتمبل ٍ تَسيغ آة در " كبرگزٍُ تخصصي:ٍصُ ثؼذ اس ثزرعي در ػٌَاى پز

 "ؽجکِ آثيبري دؽت لشٍيي ٍ ارائِ راّکبرّبي افشايؼ راًذهبى ٍ كبّؼ تلفبت آة

 

 )هبُ(:هذت سهبى تمزيجي اًجبم پزٍصُ                         555                        ريبل(: )هيليَىهجلغ تخويٌي 

 

هصزف كٌٌذگبى 

 ًتبيج ايي تحميك:

 

ؽزكت ّبي كؾت ٍ  –بد كؾبٍرسي اعتبى لشٍيي عبسهبى جْ –لشٍيي ؽزكت آة هٌطمِ اي 

 كؾبٍرساى هٌطمِ –صٌؼت 

 
 :ّبي ػيٌي هَضَع در اعتبى( )ّوزاُ ثب هؼزفي هصبديك يب ًوًَِتؼزيف دليك هغئلِ  -1

كِ ثب ّذف اًتمبل آة عذ هخشًي طبلمبى ثِ لطت كؾبٍرسي لشٍيي احذاث گزديذُ، در  ييلشٍ دؽت يبريؽجکِ آث

لزار هي دّذ. ثب گذؽت ثيؼ اس چْبر دِّ اس ػوز ؽجکِ ّشار ّکتبر اس اراضي دؽت لشٍيي را تحت پَؽؼ  65حذٍد 

يبفتِ اعت. ثزرعي ٍ فزعَدگي كبًبل ّب ٍ تبعيغبت آى، راًذهبى ّبي اًتمبل ٍ تَسيغ آة در ؽجکِ ثِ ؽذت كبّؼ 

اس جويِ   ػلل ايجبد تلفبت آة، راّکبرّبي هٌبعت جْت كبّؼ تلفبت ٍ افشايؼ راًذهبى ّبي اًتمبل ٍ تَسيغ آة

 .هْوتزيي اّذاف ايي پزٍصُ هي ثبؽذ
 

 
  : تجييي ضزٍرت ٍ ًيبس اعبعي ثزاي اًجبم ايي تحميك -2

 

ة در ًمبط هختلف ؽجکِ ٍجَد دارد. لذا ايي هَضَع ثب ػٌبيت ثِ لذهت ؽجکِ آثيبري دؽت لشٍيي، احتوبل تلفبت آ

تحت پَؽؼ آى ارائِ  ٍ ًْبيتبً اعتفبدُ ثْيٌِ اس هٌبثغ آة ٍ خبن ؽجکِ فشايؼ راًذهبى آثيبري ٍ كبّؼ تلفبتجْت ا

 هي گزدد.

 
 

 

 عَاالت اعبعي تحميك:  -3

  آة در ؽجکِ آثيبري دؽت لشٍيي چيغت؟داليل تلفبت 

  ؟ثزآٍرد هي گزددهيشاى تلفبت آة چِ همذار 

 ثِ چِ رٍػ ّبيي هي تَاى راًذهبى ّبي اًتمبل ٍ تَسيغ آة را در ؽجکِ ثبالتز ثزد )عبسُ اي ٍ هذيزيتي(؟ 

  ارائِ ؽذُ اس ًظز فٌي، التصبدي، اجتوبػي ٍ سيغت هحيطي تَجيِ دارًذ؟آيب رٍػ ّبي 

  ُدارد؟چِ تبثيزي در افشايؼ تَليذ هحصَالت سراػي ٍ ثبغي رٍػ ّبي ارائِ ؽذ 

 چيغت؟ اثزات افشايؼ راًذهبى ٍ كبّؼ تلفبت ثز عفزُ سيزسهيٌي 
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 : )ثب اًجبم آى، چِ هغبئلي اس ثخؼ آة اعتبى حل خَاّذ  ؽذ؟(دعتبٍردّبي كبرثزدي ايي تحميك ثزاي ثخؼ آة اعتبى  -4

 افشايؼ راًذهبى آثيبري ٍ كبّؼ تلفبت آة 

  پَؽؼ ؽجکِهحصَالت سراػي ٍ ثبغي در اراضي تحت افشايؼ تَليذ 

 افشايؼ درآهذ كؾبٍرساى ثب ثبالرفتي هيشاى تَليذ هحصَالت 

 الشاهبت هَرد ًظز كبرفزهب جْت لحبظ ًوَدى در هتذٍلَصي تحميك :  -5

  تبعيغبت آثي ّوبٌّگي ثب ؽزكت ثْزُ ثزداري ؽجکِ آثيبري لشٍيي ٍ دفتز ثْزُ ثزداري ٍ ًگْذاري اس

 يبت ٍ ًظزات هذيزاى ٍ كبرؽٌبعبى هزثَطِ در اًجبم تحميك ؽزكت آة هٌطمِ اي لشٍيي ٍ اعتفبدُ اس تجزث

 اًذاسُ گيزي هيشاى تلفبت در فصَل ثْبر، تبثغتبى ٍ پبييش 

 

 
 رئَط كلي ؽزح خذهبت:  -6

 ؽجکِ  فؼلي تيٍضؼ يثزرع 

 ارسيبثي تبعيغبت ؽجکِ ٍ هؾکالت آى 

 اًذاسُ گيزي هيشاى تلفبت در فصَل هختلف عبل 

  ؽجکِثزرعي داليل اتالف آة در 

 ِرٍػ ّبي افشايؼ راًذهبى ٍ كبّؼ تلفبت آة در ؽجک 

 ُارسيبثي فٌي، التصبدي ٍ اجتوبػي ٍ سيغت هحيطي رٍػ ّبي ارائِ ؽذ 

 ثزرعي تبثيزات اػوبل رٍػ ّبي ارائِ ؽذُ در افشايؼ تَليذ هحصَالت 

 ُارسيبثي هيشاى افشايؼ درآهذ كؾبٍرساى در صَرت اجزاي رٍػ ّبي ارائِ ؽذ 

 

 تخصصْبي هَرد ًيبس در تين پضٍّؾي :حذالل  -7

 تخصص رديف
 حذالل هذرن

 هَرد ًيبس
 تؼذاد

 1 دكتزا آثيبري-هٌْذعي آة 1

 1 ٍ ثبالتز فَق ليغبًظ هٌبثغ آة -هٌْذعي آة  2

 1 ٍ ثبالتز فَق ليغبًظ يصئَلَصّيذرٍ - سهيي ؽٌبعي 3

 1 ليغبًظفَق  التصبدي -اجتوبػي 4

 تَضيحبت )در صَرت ًيبس( :  -8

 

 

 

 
 

 تبييذ دثيز كويتِ تحميمبت :         
 

 


