
 

 

 

 

 كشايرسي استان يعملكزد شزكت خذمات حمايتخالصٍ 
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 ثسْٚ تؼبٍي

 استبٓ جغشافيبئي ٗ اقَيْي اي اص ٗضؼيت ضْٚ

 ثبضذ ٗ ثٚ ْٛئ دٍيٌ جضء ٕقاب  سشدسايش   ّياستبٓ چٜبس ّحبً ٗ ثختيبسي يني اص ّشتفغ تشئ ّٖبطق مط٘س 

اص ( 1) % ميَّ٘تش ّشثغ است مٚ تقشيجاب  يال دسغاذ     16403 ّسبحت استبٓ ّؼبدً . شددى مط٘س ٕيض ّحس٘ة ّي

قسْت غشثي مط٘س ٗاقغ ضاذٙ اسات ٗ اص ضاْبً ثاٚ اساتبٓ        دسائ  استبٓ . ض٘د مط٘س سا ضبٌّ ّي مٌ ّسبحت

ضْبً غشثي ثٚ استبٓ ٍشستبٓ   اص غشة ثٚ استبٓ خ٘صستبٓ ٗ اص ،٘يٚ ٗ ث٘يش احْذاغفٜبٓ، اص جٖ٘ة ثٚ استبٓ مٜنيَ

 .د٘ض ّحذٗد ّي

. ثبضاذ  ّي ثشخ٘سداس ياص ضشايط اقَيْي ّتٖ٘ػ ،استبٓ ثٚ دٍيٌ تٖ٘ع آة ٗ ٛ٘ايي ٗ تغييشات ثسيبس صيبد استفبع 

ّتاشي ثاٚ    3000ثختيبسي ثب استفبع  ثش اسبع سٗش تقسيِ ثٖذي جذيذ پيطٖٜبدي ثشاي مط٘س، ّٖطقٚ چٜبس ّحبً ٗ

ّيَاي   1120اص ( ثشف ٗ ثبسآ ) ّيبٕيئ ثبسش سبالٕٚ . سٚ اقَيِ م٘ٛشٕو، ضٜشمشد ٗ ٍشدىبٓ تقسيِ ىشديذٙ است

 .ّتغيشاست( ثشٗجٔ)ٛب  ّتش دس مِ ثبسش تشئ قسْت ّيَي 251تب ( استفبػبت صسدم٘ٙ )تشئ ٕقب   ّتش دس پش ثبسش

اىشچٚ دٗ سٗدخبٕٚ ثضسه مبسٗٓ ٗ . است ٚ اي ٗ يل قسْت م٘ٛستبٕي تطنيٌ ضذٙاستبٓ اص  اص يل قسْت جَي

دس ىيشٕذ اّب ثخص ػْذٙ اساضي مطابٗسصي اساتبٓ    استبٓ سشچطْٚ ّي ثخص م٘ٛستبٕي صايٖذٙ سٗد اص استفبػبت

د  ٕاذاسد  ٗج٘ ٛب ثشاي آٓ ٛب  ثب ضشايط فؼَي إذ مٚ اّنبٓ استفبدٙ اص آة ائ سٗدخبٕٚ ٗاقغ ضذٙاي  قسْت جَيٚ

 دضت ػْاذٙ ايأ اساتبٓ ماٚ اص طشياق آة چابٙ        9 ،ٛبي حبدث ضذٙ دس چٖذ سبً اخيش ٗ ثب ت٘جٚ ثٚ خطنسبٍي

 .دس يل ٗضؼيت ثحشإي ثٚ سش ّي ثشٕذ ؛ىشدٕذ ّطشٗة ّي

  :آخزيه بزآيردَاي جمعيتي  

خابٕ٘اس ٗ جْؼيات    234612تؼاذاد خبٕ٘اسٛابي اساتبٓ     1390ثش اسبع ٕتبيج سشضْبسي ٕف٘ع ٗ ّسنٔ سبً  

 ( ّيَي٘ٓ ٕفشي مٌ مط٘س  75دسغذ جْؼيت  2/1حذٗد . )ٕفش ّي ثبضذ  895263استبٓ 

 :كشايرسي استانيضعيت اي اس  خالصٍ

 336آٓ اساضي مطبٗسصي، ( دسغذ16)ٛضاس ٛنتبس  255ٛضاس ٛنتبس ّسبحت استبٓ حذٗد  1640اص حذٗد 

ٛضاس 255اص . دٖٛذ سا ّشاتغ تطنيٌ ّي( دسغذ64)جٖيٌ ٗ حذٗد يل ّيَي٘ٓ ٛنتبس ( ذدسغ 20)ٛضاس ٛنتبس 



 

 

 41حذٗد  آٓ ثٚ مطت ّحػ٘الت صساػي ٗ( دسغذ 57حذٗد )ٛضاس ٛنتبس  146ٛنتبس اساضي مطبٗسصي حذٗد 

ثقيٚ ٕيض ثٚ غ٘ست آيص ث٘دٙ  ( دسغذ 27 )ٛضاس ٛنتبس 68 مطت ّحػ٘الت ثبغي ٗ آٓ ثٚ (دسغذ 16 )ٛضاس ٛنتبس

ْٛبٕيٕ٘ٚ مٚ اضبسٙ ضذ ثخص صيبدي اص اساضي آيص استبٓ اص ٕ٘ع آثي ث٘دٙ مٚ ثذٍيٌ ثحشآ آة ثبالججبس  . است

ّؼيطت  .ثشداس است ٛضاس ثٜشٙ 66مطبٗسصي حذٗد  ثشداسآ ثخص ثٜشٙتؼذاد مٌ . ثٚ غ٘ست آيص سٛب ضذٙ است

. استبٓ ثشتش مط٘س قشاس داسد 16استبٓ دس ثيص اص دٙ ّحػً٘ ثئ  داّپشٗسي ث٘دٙ ٗ غبٍت استبٓ مطبٗسصي ٗ

 19اًٗ ثب تٍ٘يذي ثبٍغ ثش  ستجٚ) ّبٛيبٓ سشداثي  ،(ٛضاس تٔ 22ثب تٍ٘يذي ثبٍغ ثش  مط٘س اًٗ ستجٚ) تٍ٘يذ ثبداُ

 9ثب تٍ٘يذي ثبٍغ ثش يبصدِٛ  ستجٚ) ، ىشدٗ(تٔ 4500پٖجِ  ثب تٍ٘يذي ثبٍغ ثش  ستجٚ)  ، قبسچ خ٘سامي( ٛضاس تٔ

ثٚ  ٛبي آثيبسي تحت فطبس  ْٛچٖئ استبٓ اص ٕظش اجشاي سيستِ. ثبضذ ٛبي ِّٜ ّي جضء ائ فؼبٍيت... ٗ (ٛضاستٔ،

 .ٛضاس ٛنتبس ّقبُ دُٗ مط٘س سا دس  اختيبس داسد 45ٕسجت سطح صيش مطت  ثب سطحي ّؼبدً 

 استبٓ يآثّٖبثغ ٗضؼيت  -1جذًٗ 

       تؼذاد    

ٛبي  سٗدخبٕٚ

 دائْي

تؼذاد                            

 ٛب چطْٚ

تؼذاد                       

 ات٘قٖ

ٛبي ػْيق                                                    تؼذادچبٙ

 ٗ ٕيْٚ ػْيق

تؼذاد         

استخش 

 رخيشٙ آة

ّيضآ آة ّػشفي 

مطبٗسصي  ثخص

 ّيَي٘ٓ ّتشّنؼت)

20 1296 780 3012 1527 1212 
 

 

 كشايرسي استان  حمايتي شزكت خذمات

جا٘د  مْٗجا٘د  اٗغبف ثشضْشدٙ ضذٙ  ثاب    استبٓ چٜبسّحبً ٗ ثختيبسي ثب ضشمت خذّبت حْبيتي مطبٗسصي

ٙ  اص قجيٌ  تبثيشىزاسيٛبي  دس حبً حبضش ثب فؼبٍيت ٕيشٗ ضذيذ ٛابي مطابٗسصي    تذاسك ٗ ت٘صيغ ّا٘يشىي ٕٜابد

ٗ آّابدٙ سابصي    ضاذػفٕ٘ي  ث٘جابسي، خذّبتي اص قجيٌ ْٛچٖئ  ثزٗس اغالح ضذٙ ٗ  ٗ  ضيْيبئيم٘دٛبي  ضبٌّ

 .ّطغً٘ فؼبٍيت ّي ثبضذٖ٘آ ثبصٗي اجشائي سبصّبٓ جٜبدمطبٗسصي استبٓ ؼثزٗس جٜت مطت دس ّضاسع ث

  :كارگشاران ي عامليه فزيش: الف

مابسىضاس ٗ ػبَّيات ت٘صياغ     40داساي  اساتبٓ چٜابس ّحابً ٗ ثختيابسي     ضشمت خذّبت حْبيتي مطبٗسصي

صيشّجْ٘ػااٚ   3ماابسىضاس تؼاابٕٗي سٗسااتبئي ٗ  9ماابسىضاس ثخااص خػ٘غااي،  28ٛاابي مطاابٗسصي ضاابٌّ  ٕٜاابدٙ

 .ثبضذ سٗستبئي دس ٕقب  ّختَف استبٓ  ّي تٍ٘يذٛبي تؼبٕٗي  اتحبديٚ



 

 

 :َا اَم اقذامات صًرت گزفتٍ در سميىٍ كارگشاري 

 . ٛبي مطبٗسصي ٛب ٗ دستشسي آسبٓ ّطتشيبٓ ثٚ ٕٜبدٙ ٕٜبدٙتالش دس جٜت ت٘صيغ ّ٘يشىي   .1

 .ٛبي جذيذ ٛبي غيش فؼبً ٗ جبييضيٖي مبسىضاسي تؼيئ تنَيف مبسىضاسي .2

 .93جذيذ دس  سبً  ّج٘ص مبسىضاسي  4 غذٗس تؼذاد .3

 ٛبي ت٘إْٖذ ٗ ثب ػَْنشد ّٖبست ثشاي ت٘سؼٚ ضجنٚ ّ٘يشىي ّ٘سد مذ إجبسي فشػي ثٚ مبسىضاسي  2ء اػطب .4

 .ت٘صيغ ٕٜبدٙ ٛبي مطبٗسصي

 . إٜٓب ّبٍي ٗ اجشائي ٛب ٗ تؼيئ ت٘آ ستجٚ ثٖذي مبسىضاسي .5

 .ٛب ٗ ثشسسي ّسبئٌ ٗ ّطنالت ٛشمذاُ  سشمطي ّستْش ثٚ مبسىضاسي .6

 :اَم فعاليتُاي شزكت در سميىٍ تًسيع كًدَاي شيميائي  -ب

ّؼبٕٗات ثٜجا٘د تٍ٘ياذات ىيابٛي سابصّبٓ ٗ      تؼيئ ٕيبص ّبٛبٕٚ ٗ سبالٕٚ  إ٘اع م٘دٛبي ضيْيبئي ثاب ْٛابٖٛيي    .1

 .ثٚ ّٖظ٘س ّذيشيت ثشٕبّٚ حٌْ  ّذيشيت صساػت سبصّبٓ ٗ ّذيشيتٜبي جٜبد مطبٗسصي ضٜشستبٕٜب

 .ٕظبست ثش اّش ت٘صيغ م٘دٛبي ضيْيبئي تب تح٘يٌ ثٚ ثٜشٙ ثشداس .2

يفيت م٘دٛبي ٕظبست ثش ميفيت م٘دٛبي تذاسك ديذٙ ضذٙ اص طشيق ضشمت ٗ ْٛنبسي ثب مْيتٚ ٕظبست ثش م .3

 .ضيْيبئي

ّتٖبست ثب ّحػ٘الت غبٍت ٗ ضشايط اقَيْي ٗ آة ٗ خبك  تٜيٚ دست٘ساٍؼٌْ ّػشف م٘دٛبي ضيْيبئي ّ٘ج٘د  .4

 .استبٓ

تَ٘يضيٕ٘ي اص طشيق ضاجنٚ ٛابي اساتبٕي دس ّا٘سد م٘دٛابي ضايْيبئي ٗ تغزياٚ         -ٛبي سادي٘يي اجشاي ثشٕبّٚ .5

 .ىيبٛي

سٗص ثبسٕذىي دس صّستبٓ ٗ ػذُ اّنابٓ   70ثب ٗج٘د خطنسبٍي ٗ ٗقفٚ ثيص اص  تٔ م٘دضيْيبئي مٚ 25567ت٘صيغ  .6

سابً ىزضاتٚ   دٗ  ٕسجت ثٚ  ٛبي آة صيشصّيٖي،  ّػشف م٘د سشك دس ديْضاسٛب ٗ ٕيض مبٛص ضذيذ سطح سفشٙ

  .داضتٚ است چطْييشي م٘دٛب سضذ ْٛٚ دس صّيٖٚ تذاسك ٗ فشٗش

 

 

 



 

 

 (93 - 91سبً )ثختيبسي ضيْيبئي دس استبٓ چٜبسّحبً ٗ  ّقبيسٚ ٗضؼيت ت٘صيغ م٘دٛبي  -2جذًٗ

  

 

 

 

 

 

يضعيت تًسيع كًدَاي شيميائي بٍ تفكيك وًع كًد ومًدار

 

 ( 93-91ٛبي سبً)ْٕ٘داس ٗضؼيت تٜيٚ، تذاسك ٗ ت٘صيغ إ٘اع م٘دٛبي ضيْيبئي

 ّالحظبت 93فشٗش سبً        92فشٗش سبً    91فشٗش سبً  ٕ٘ع م٘د سديف

  19210 18856 12333 اصتٚ 1

  5008 2981 4022 فسفبتٚ 2

  1349 273 11 پتبسٚ 3

  25567 22110 16366 جْغ



 

 

 :عملكزد شزكت در سميىٍ تًليذ ي تذارك بذر -ج

ٛبيص دس  سبٍٚ فؼبٍيت 2ائ ضشمت ثٚ حً٘ ٗ ق٘ٙ اٍٜي ٗ ثب ْٛت ٗ تالش مبسمٖبٓ خ٘د ثب ٗج٘د تؼطيَي 

سبً ٕجض تٍ٘يذ ثزس  2ّ٘فق ضذ طي  ،تٍ٘يذ ثزس ٗ تسَط مبٌّ ثخص خػ٘غي ثش ثبصاس تٍ٘يذ ٗ ت٘صيغ ثزسصّيٖٚ 

مٚ ٗضؼيت ػَْنشد آٓ طي سٚ سبً ىزضتٚ ٗ سبً جبسي ثٚ ضشح جذًٗ ريٌ  ؛غالت دس استبٓ سا ثذست ثييشد

 : ىشدد اسائٚ ّي

                                                                                                                                                                                                    (94 – 92ٛبي سبً) غالت ثزٗس تذاسكٗضؼيت  ّقبيسٚ -3جذًٗ 

 تٔ: ٗاحذٛب

 تذاسك طجقٚ ثزسي سقِ ٕ٘ع ثزس سديف

     91سبً

 تذاسك

  92سبً  

 تذاسك

 93سبً 

 ثشٕبّٚ

 94سبً 

 آثي ج٘ 1

 

 5 20 0 0 3پشٗسش  ثْٜٔ

 300 149 0 0 ّبدسي

 1500 294 171 0 ى٘اٛي ضذٙ

 4 0 0 0 3پشٗسش  ّبم٘ئي

 20 21 0 0 ّبدسي

 400 46 119 0 ى٘اٛي ضذٙ

 ىٖذُ 2

 آثي

 10 0 0 0 3پشٗسش  پيطتبص

 0 0 0 0 ّبدسي

 0 0 0 0 ضذٙ ى٘اٛي

 0 0 0 0 3پشٗسش  پيطيبُ

 5/13 0 0 0 ّبدسي

 1575 211 0 0 ى٘اٛي ضذٙ

 5/3827 741 290 0 جْغ مٌ

                                      



 

 

 

 94 – 91ثزٗس دس سبً  تذاسك ْٕ٘داس ٗضؼيت تٍ٘يذ ٗ 

 :عبارتىذ اساقذامات شاخص استان در سميىٍ تًليذ بذر 

  ٚٛبي ثزسي ّ٘سد ٕيبص خ٘د ٗ چٖذ استبٓ دييش ٛستٚتٜي. 

 تبميذ ثش تغزيٚ ّتؼبدً ٗ ّطَ٘ة ّضاسع  تبّئ م٘دٛبي ّ٘سد ٕيبص پيْبٕنبسآ طشف قشاسداد تٍ٘يذ ثزس ٗ

 .ثزسي

 ايجبد آصّبيطيبٙ ثزس ثب اّنبٕبت پيطشفتٚ ٗ ثٚ سٗص. 

  ٙتٜيٚ دستيبGPS  آّ٘صش مبسضٖبسبٓ ّسئً٘  ثٚ ّٖظ٘س ّسبحي دقيق ّضاسع ثزسي ٗ تؼيئ سطح سجض ٗ

 .ّضاسع دس چٖذ ّشحَٚ

  تٜيٚ دست٘ساٍؼٌْ فٖي ٗ استبٕذاسٛبي تٍ٘يذ ثزس ٗ ٕنبت فٖي صساػي جٜت استفبدٙ صاسػئ طشف قشاداد

 .  تٍ٘يذ ثزس

 :ي استفادٌ اس امكاوات مًجًد شزكت بًجاري بذير خًدمصزفي كشايرسان -د

ٗ ّذيشيت جٜبد مطبٗسصي ضٜشستبٓ  صساػت سبصّبٓ جٜبدمطبٗسصي استبٓ ّذيشيتثب   إؼقبد تفبْٖٛبّٚ  -1

استفبدٙ اص اػتجبسات سبّبٕذٛي ثزس ّذيشيت صساػت سبصّبٓ ثٚ ػٖ٘آ يبسإٚ ث٘جبسي ثزٗس  ضٜشمشد ثٚ ّٖظ٘س

 .ْٕبيٖذ شمت خذّبت حْبيتي استفبدٙ ّيٛبي ض خ٘دّػشفي صاسػيٖي مٚ اص دستيبٙ



 

 

 .اي دسثبسٙ ث٘جبسي ثزس ٗ پخص اص ضجنٚ استبٕي سيْب دقيقٚ 25تٜيٚ ثشٕبّٚ تَ٘يضيٕ٘ي    -2

 .پيبّل دس خػ٘ظ اّنبٕبت ضشمت ٗ ّضايبي ث٘جبسي ثزٗس 24000اسسبً  -3

 .تٔ ثزس ج٘ ٗ ىٖذُ 108 ث٘جبسي ّيضآ -4

 .سبيت ث٘جبسي ضشمتٛبي ث٘جبسي ٗ  سسبٕي دستيبٙ ثٚ سٗص  ّشّت ٗ  -5

 .إتقبً يل دستيبٙ ث٘جبس سيبس اص استبٓ ّشمضي ثٚ استبٓ -6

 (93 – 91سال) مصزفي كشايرسان بًجاري بذير خًد  مقايسٍ  -4جذيل

 (كيلًگزم)93سال  (كيلًگزم)92سال  (كيلًگزم) 91سال بذروًع  رديف

 67240 124360 0 گىذم 1

 41240 33280 46630 جً 2

 108480 157640 46630 جمغ 

 

 :ريابط عمًمي استانَاي  اَم فعاليت  -ي

 .خشيذاسي سبّبٕٚ اسسبً ٗ دسيبفت پيبُ م٘تبٙ جٜت اطالع سسبٕي ّستْش ثٚ ّطتشيبٓ -1

 .ّبٛٚ ٗ سبالٕٚ بٕٚ، ضصيإؼنبع ػَْنشد ضشمت دس قبٍت ىضاسضبت ّبٛ -2

 .حبً اي ٗ ٗضؼيت پيطشفت ضشمت دس سٖ٘ات ىزضتٚ ٗ تٜيٚ ىضاسضبت ّقبيسٚ -3

ٛبي ػقيذتي ٗ فشٖٛيي خػ٘غب ثشىضاسي ْٕبص جْبػت ٗ مست ٍ٘ح تقذيش اص استبٕذاس  ّطبسمت دس فؼبٍيت -4

 .ّحتشُ  ٗ ْٕبيٖذىي ّحتشُ ٍٗي فقيٚ دس استبٓ دس ْٛئ صّيٖٚ

ٛبي استبٕي دس ّ٘سد إجبُ فؼبٍيت ث٘جبسي خ٘د  ٛب ٗ ّبٖٛبّٚ ٕبّٚ ّػبحجٚ ّذيش استبٓ  ثب ٛفتْٚٛبٖٛيي  -5

مطبٗسصآ ٗ استفبدٙ اص ثزٗس ّطْئٔ دس ّضاسع  ثٚ جٜت افضايص ػَْنشد دس ٗاحذ سطح ٗ حزف ّػشفي 

 .ٛبي ٛشص ثٚ سٗش ثيٍ٘٘طيني ػَف

اطالع سسبٕي اص طشيق غذا ٗ سيْب ّجٖي ثش ّ٘ج٘د ث٘دٓ إ٘اع م٘دٛبي ضيْيبئي ٗ خ٘دداسي اص خشيذ  -6

 .م٘د اص ّشامض غيشّجبص ٗ احتْبً تقَجي ث٘دٓ ثشخي اص م٘دٛب

 .ٕظبست ثش اجشاي ثخطٖبّٚ ٗصيش ّحتشُ جٜبد مطبٗسصي دس خػ٘ظ ت٘صيغ ٍيستي م٘دٛبي ضيْيبئي -7

ٛبي ضشمت  ثشداسآ ثب فؼبٍيت جٜت آضٖبئي ثشٙ 1393دٗ ّشحَٚ ّػبحجٚ تَ٘يضيٕ٘ي استبٕي دس ضٜشي٘س سبً -8

 .بسٗستآٗاي ضذٙ ٗ پخص دس ثشٕبّٚ  ثالخع ث٘جبسي دس ضشمت ٗ ّػشف ثزٗس ث٘جبسي ٗ ضذػفٕ٘ي



 

 

 ٗ "ٗ چٖذ ت٘غيٚ صساػي( ىٖذُ ٗج٘)دست٘ساٍؼٌْ تٍ٘يذ ٗ فشآٗسي ثزس غالت "تحت ػٖ٘آ تٜيٚ ثشٗض٘س  -9

 .پيْبٕنبسآ طشف قشاسداد تٍ٘يذ ثزسثئ  ت٘صيغ

 :َاي  شزكت در استان فعاليت سايز  -ٌ

 كشايرسي در استان تفاَمىامٍ ًَاشىاسياجزاي 

 (ّ٘سد 2) ثشىضاسي جَسبت مْيتٚ ٛ٘اضٖبسي مطبٗسصي -1

اخز مذ دٗسٙ آّ٘صضي ٗيظٙ مبسضٖبسبٓ ٗ ثشىضاسي مبسىبٙ آّ٘صضي يل سٗصٙ ثب حض٘س مبسضٖبسبٓ  -2

ستبدي سبصّبٓ، ّذيشيت صساػت ٗ ثبغجبٕي سبصّبٓ، ّذيشيت حفظ ٕجبتبت، تشٗيج، ّسئٍ٘ئ ّشامض خذّبت ٗ 

 .ضٖبسي دس مطبٗسصيٕفش ثب ّ٘ض٘ع مبسثشدٛبي ٛ٘ا 55ّسئٍ٘ئ ٗاحذٛبي ّزم٘س دس ضٜشستبٕٜب ثٚ تؼذاد 

تؼيئ ٕيبصٛبي تحقيقبتي مبسثشدٛبي ٛ٘اضٖبسي دس مطبٗسصي ٗ تٜيٚ ٍيست پشٗطٙ ٛبي تحقيقبتي إجبُ ضذٙ  -3

 .تبمٖ٘ٓ ثٚ ّٖظ٘س تٜيٚ ثبٕل اطالػبتي دس ْٛئ صّيٖٚ

 .94ٛبي آّ٘صضي مذداس ثشاي سبً  پيص ثيٖي ٗ تػ٘يت دٗسٙ -4

ٛبي صساػي اص قجيٌ ّػشف م٘دٛبي  ثش ٗ اسائٚ ت٘غيٚٛبي ّ٘ اطالع سسبٕي مَيٚ تغييشات ج٘ي ٗ ثبسش -5

ٛب ٗ اسسبً  اص طشيق ْٕبثش ثشاي مبسىضاسي... پبضي ٗ سشك، صّبٓ ّٖبست سْپبضي، ٗصش ثبد ٗ خ٘دداسي اص سِ

 .پيبُ م٘تبٙ ثشاي ثٜشٙ ثشداسآ استبٓ

 : آمًسش -ن

ٗ ضٜشستبٕي ٗ ضبغٌ دس مبسضٖبسبٓ ستبدي  -2 ،ضشمت مبسمٖبٓ -1 :سطح 4ٛبي ٛذف دس  ىشٗٙ آّ٘صش

ثٜشٙ ثشداسآ، مطبٗسصآ  -4مبسىضاسآ ٗ  -3ٛبي ضشمت، ٛبي ّشتجط ثب فؼبٍيت ّشامض خذّبت دس صّيٖٚ فؼبٍيت

 :جذًٗ ريٌثٚ ضشح   پيطشٗ ٗ صاسػئ طشف قشاسداد تٍ٘يذ ثزس

 

 

 

 



 

 

  1393ٛبي آّ٘صضي سبً  دٗسٙ   -5جذًٗ

 ردیف آمًسضی فعبليت عىًان تعداد فزاگيزان

 تُيٍ دستًرالعمل مصزف کًدَبی ضميبیی متىبسب بب محصًالت غبلب استبن ي تًسیع بيه 95

 (وفز13)ي کبرگشاران ( وفز88)مسئًليه مزاکشخدمبت  

3 

 8 : بتبب مًضًع( آيای ريستب)اجزای بزوبمٍ رادیًیی تغذیٍ درختبن ميًٌ 09111

 ص تىبسب مصزف کًدَبی ضيميبییوق 09111

 َبی محيطی تىصکىتزل در  

 1 :در مًرد (تالش ًو)تُيٍ بزوبمٍ تلًیشیًوی آمًسضی تزيیجی  استفبدٌ اس بذير اصالح ضدٌ 0111

 بًجبری ي ضدعفًوی بذير  0911

 سارعيه خًدمصزفی

 4 :تُيٍ ي چبپ مقبلٍ در وطزیبت تزيیجی استبن بب عىًان چزا ببید کلشا بکبریم؟ *0111

 کًدَبیمشیت استفبدٌ اس  0111

 سًپزفسفبت سبدٌ 

 َبی تزيیجی ي تبليغی  در خصًظ خزیداری سبمبوٍ ي ارسبل ي دریبفت پيبمک 00111

 ....مشایبی استفبدٌ اس بذيراصالح ضدٌ ي بًجبری، کًدَبی ضيميبیی ي 

5 

 6 کبرگبٌ آمًسضی سزيیس ي وگُداری تزاکتًر **060

 7 کطبيرسیکبرگبٌ آمًسضی کبربزدَبی ًَاضىبسی در  99

 تيزاص وطزیٍ* 

وفز ريس**   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يیضٌ کبرکىبن بب َمکبری گزيٌ تحًل اداری سبسمبن ي مزکش آمًسش استبن 91در سبل  بزگشار ضدٌديرٌ َبی آمًسضی   -6جديل 

 / مذت شيًٌ اجزا وحًٌ اجزا

 ساػت

 تؼذاد

 وفزات

 رديف ػىًان ديرٌ آمًسشي

 ملي استاوي حضًري غيز حضًري

 1 (پيشگيزي اس سزقت)پليس 5 8  ٭   ٭ 

 2 پذافىذ غيزػامل 7 8  ٭ ٭ 

 3 كاربزد آمار در امًر اداري 1 32  ٭ ٭ 

آشىايي با آخزيه يافتٍ َاي تحقيقاتي در سميىٍ  3 30  ٭ ٭ 

 (2مزحلٍ)كشايرسي 
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 5 مذيزيت ارسيابي ي اسىاد ديلتي 2 30 ٭  ٭ 

 6 َاي كشايرسيومًوٍ گيزي اس وُادٌ  2 30 ٭  ٭ 

 7 شًرا  ي وظام پيشىُادات 15 9  ٭  ٭

 8 ارسشيابي ػملکزد كاركىان 13 8  ٭  ٭

مذيزيت بُيىٍ ساماوذَي تًسيغ وُادٌ َاي  1 36 ٭  ٭ 

 (2مزحلٍ)كشايرسي

9 

 10 كشايرسي ارگاويک 3 12  ٭  ٭

كاشت،داشت ي ) تکىًلًصي تًليذ بذر يًوجٍ 1 40 ٭  ٭ 

 سس گيزي بزداشت مزحلٍ بذر ي

11 

 12 كًد ي مصزف بُيىٍ در خاكُاي مختلف سراػي 1 36  ٭  ٭

 جمغ 54 279 - -  

 

  شًراي َماَىگي ساسمان، ستاد سراػت، : يلَاي تخصصي ساسمان اس قب كميتٍشًراَا ي  ػضًيت در

شًراي مکاويشاسيًن، شًراي كًد استان، كميتٍ تغذيٍ گياَي، كارگزيٌ وظارت ي كىتزل مًاد كًدي، 

 .َا ي تالش در جُت اَذاف شزكت َا ي بزوامٍ ستي تبييه سيا.. .كميتٍ فىي بذر ي

 

 .، ساسمان جُاد كشايرسي استان1392خالصٍ آماروامٍ كشايرسي در سال : ماخذ آمار يضؼيت كشايرسي استان

 مشرػٍ جً استان در مزحلٍ خًشٍ  :تصًيز سميىٍ


