


 در خَاست طزح/پزٍپشال پضٍّطی/ تَسعِ هحَر/ فٌبٍراًِ ٍ کبربزدی -1فزم ضوبرُ 

 عنوان طرح: مطالعات جامع آبزی پروری در استان س و ب                        

 ًَع طزح: تَسعِ هحَر ٍ کبربزدی 

 ًبم ادارُ کل: ادارُ کل ضیالت استبى سیستبى ٍ بلَچستبى آبْبی داخلی 

 ردیف پضٍّطی ٍ یب حوبیت هبلی است؟ خیز آیب طزح دارای 

 آیب طزح در اٍلَیت ّبی پضٍّطی ادارُ کل هطبَع قزار دارد؟ بلِ اٍلَیت استبًی ٍ هٌطقِ ای 

 .دالیل ٍ ضزٍرت تعزیف طزح / پزٍصُ ٍ کبربزدّبی هستقین آى را بِ صَرت خالصِ بیبى ًوبیید 

 احصبئ ظزفیت ّبی آبشی پزٍری در استبى 

 ٍصُ بزای ببلفعل ًوَدى ظزفیت ّبی ببلقَُاهکبى تعزیف پز 

 ایجبد اضتغبل هَلد 

 ِکوک بِ بْداضت ٍ سالهت جبهع 

 افشایص سزاًِ هصزف آبشیبى 

 آیب سببقِ ای اس اًجبم ایي طزح/ پزٍصُ در ادارُ کل هطبَع ٍجَد دارد؟ خیز 

 الت پضٍّطی ٍ اجزایی خَد آیب ادارُ کل هبیل بِ عقد تفبّن ًبهِ پضٍّطی بب داًطگبُ در قبلب حل هسبئل ٍ هطک

 هی ببضد؟ بلِ

 ًُبم ٍ اطالعبت توبط هسئَل ٍاحد هزبَطِ جْت ارتببط هستقین بب ٍاحد پضٍّطی داًطگب 

 05100925290عببط علیشادُ هعبٍى تَلید ٍ بْزُ بزداری آبشیبى       ضوبرُ توبط 

 



 کاربردیدر خواست طرح/پروپزال پژوهشی/ توسعه محور/ فناورانه و  -1فرم شماره 

 عنوان طرح: امکان سنجی و مطالعه پرورش سایر آبزیان )تیالپیا، خاویاری( در سطح استان             

 ًَع طزح: کبربزدی 

 ًبم ادارُ کل: ادارُ کل ضیالت استبى سیستبى ٍ بلَچستبى آبْبی داخلی 

 آیب طزح دارای ردیف پضٍّطی ٍ یب حوبیت هبلی است؟ خیز 

 پضٍّطی ادارُ کل هطبَع قزار دارد؟ بلِ اٍلَیت استبًی ٍ هٌطقِ ای آیب طزح در اٍلَیت ّبی 

 .دالیل ٍ ضزٍرت تعزیف طزح / پزٍصُ ٍ کبربزدّبی هستقین آى را بِ صَرت خالصِ بیبى ًوبیید 

 ىٍجَد هٌببع آبی ) آبٌداًْب، َّتک ّب ٍ ...( هستعد بزای پزٍرش سبیز آبشیب 

 سَْلت در اهز آبشی پزٍری 

  ٍ ایجبد اضتغبل ٍ رًٍق تَلید در سطح استبىسزهبیِ گذاری 

 ببسار هٌبسب داخلی ٍ فزصت هٌبسب بزای صبدرات 

 افشایص سزاًِ هصزف آبشیبى 

 آیب سببقِ ای اس اًجبم ایي طزح/ پزٍصُ در ادارُ کل هطبَع ٍجَد دارد؟ خیز 

 پضٍّطی ٍ اجزایی خَد  آیب ادارُ کل هبیل بِ عقد تفبّن ًبهِ پضٍّطی بب داًطگبُ در قبلب حل هسبئل ٍ هطکالت

 هی ببضد؟ بلِ

 ًُبم ٍ اطالعبت توبط هسئَل ٍاحد هزبَطِ جْت ارتببط هستقین بب ٍاحد پضٍّطی داًطگب 

 05100925290عببط علیشادُ هعبٍى تَلید ٍ بْزُ بزداری آبشیبى       ضوبرُ توبط 
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