فزایٌذ اًجام ساهاًِ تَسعِ َّاضٌاسی کاربزدی
(تْک ) استاى گلستاى

فزایٌذ اًجام ساهاًِ تَسعِ َّاضٌاسی کاربزدی (تْک )
ضشٍع
هشاجؼِ ثِ ثخطْبی هختلف سبصهبى جْبد کطبٍسصی ٍ ضٌبسبیی کبسثشاى ضبهل ( تَلیذ کٌٌذگبى هَاد غزایی )
کطبٍسصاى  ،ثبغذاساى  ،داهذاساى  ،صًجَس داساى  ،ضیالت

هؼشفی سبهبًِ تْک ثِ کبسثشاى ٍ اًجبم هشحلِ ًیبصسٌجی کبسثشاى ( تکویل فشم ّبی هشثَعِ  ،ثشگضاسی
جلسبت هتؼذد ثب کبسثشاى دس سغَح هختلف هذیشیت  ،کبسضٌبس ٍ کبسثش ًْبیی  ،توبس ّبی تلفٌی

تْیِ دادُ ٍ هحصَل ثشای کبسثشاى هختلف ثب تَجِ ثِ ًیبص سٌجی ّبی اًجبم ضذُ اص کبسثشاى ( پیص ثیٌی ّبی کَتبُ
هذت  ،هیبى هذت  ،ثلٌذهذت  ،تَصیِ ّبی َّاضٌبسی کطبٍسصی  ،آهبس ٍ اعالػبت پبساهتشّبی جَی )

هشحلِ اعالع سسبًی ثِ کبسثشاى ( توبس ثیَاسغِ ثب کبسثشاى هشثَعِ اص عشیك جلسبت هتؼذد ٍ توبس تلفٌی ٍ ثبصدیذّبی
هیذاًی  ،سبیت اداسُ کل َّاضٌبسی استبى  ،سبهبًِ پیبم کَتبُ  ،صفحبت هجبصی  ،صذا ٍ سیوب  ،صیشًَیس

هشحلِ ثبصخَسد ٍ اسصیبثی ًتبیج اًجبم سبهبًِ تْک ( تکویل فشم ّبی ًظش سٌجی تَسظ کبسثشاى ٍ
تحلیل فشم ّب تَسظ دثیش هشثَعِ ً ،بهِ ًگبسی ثب دستگبّْبی هشثَعِ ٍ دسیبفت هیضاى اثش گزاسی
خذهبت َّاضٌبسی  ،دسیبفت ثبصخَسد اص عشیك توبس تلفٌی ،

هشحلِ ظشفیت سبصی ( ثشگضاسی جلسبت هتؼذد ثشای کبسثشاى خذهبت َّاضٌبسی دس سغَح هختلف هذیشیت  ،کبسضٌبس ٍ کبسثش ًْبیی
هؼشفی سبهبًِ تْک  ،هؼشفی خذهبت َّاضٌبسی ٍ ضشٍست استفبدُ اص ایي خذهبت ٍ ًحَُ استفبدُ اص خذهبت َّاضٌبسی کطبٍسصی )

هشحلِ هستٌذ سبصی (هستٌذ ًوَدى توبم هشاحل اًجبم سبهبًِ تْک ثشای هحصَالت هختلف دس عی یک دٍسُ سضذ ٍ اسسبل آى
ثِ سبصهبى هشکضی َّاضٌبسی  ،سبصهبى جْبد کطبٍسصی ٍ ًگْذاسی دس آسضیَ اداسُ کل َّاضٌبسی استبى )

پبیبى

فاس اٍل ساهاًِ تْک ضٌاسایی کاربزاى

ضشٍع

ضٌاسایی هتخصصیي

ضٌاسایی بْزُ بزداراى

هذیشاى کطبٍسصی ( هذیشاى ثخص ّبی هختلف هٌبثغ

ضٌبسبیی صاسػیي ( گٌذم  ،سَیب  ،پٌجِ  ،کلضا ) هشاجؼِ ثِ

عجیؼی  ،صساػت  ،ثبغجبًی  ،آثخیضداسی ٍ هشاتغ  ،حفظ

سبصهبى جْبد کطبٍسصی ٍ هذیشیت جْبد کطبٍسصی ضْشستبًْب

ًجبتبت  ،داهپضضکی

 ،هشاکض خذهبت جْبد کطبٍسصی  ،ضشکت ّبی تؼبًٍی ٍ
سبصهبى ّبی تؼبًٍی سٍستبیی

کبسضٌبسبى ( ثخص ّبی هختلف تحمیمبت ،
کبسثش ًْبیی ضٌبسبیی ضذُ ٍ ثب پش کشدى کبسثشگ تْیِ ضذُ ،
آهَصش ٍ اجشا )

جبهؼِ آهبسی ّش یک اص گشٍُ ّبی کبسثشی ٍ تؼذاد آًْب
هطخص هی ضَد .

هشٍجیي ( هشٍجیي هشاکض خذهبت کطبٍسصی  ،هذدکبساى
تشٍیجی ٍ کبسضٌبسبى ًظبم هٌْذسی )
صیتَى کبساى ( هشاجؼِ ثِ ضشکت ّبی تؼبًٍی ثبغذاساى ٍ
هذیشیت ثبغجبًی استبى  ،کبسضٌبس صیتَى استبى  ،پش کشدى
هحممیي ( هشاکض تحمیمبت کطبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی ،

کبسثشگ تْیِ ضذُ هطخص ضذى جبهؼِ آهبسی ٍ کبسثش ًْبیی

داًطگبُ ّب ٍ )

صیتَى کبس )

تَلیذ کٌٌذگبى ًْبدُ ّبی کطبٍسصی ٍ داهی

سبصًذگبى ٍ عشاحبى گلخبًِ ّب

پبیبى

فاس دٍم ساهاًِ تْک ًیاسسٌجی

ضشٍع

تواس هستقین با کاربز ًْایی ٍ کسب اطالعات

هطالعِ حساسیت هحصَالت تحت پَضص تْک

اس تجزبیات آًْا

استاى بِ تغییزات عَاهل جَی

ثب تَجِ ثِ هغبلؼبت اًجبم ضذُ سٍی هحصَالت هختلف فشم ّبی ًیبص سٌجی ثشای ّش
هحصَل ثِ عَس هجضا تْیِ هی ضَد

ثب ّوبٌّگی کبسضٌبس تشٍیج سبصهبى جْبد کطبٍسصی ٍ کبسضٌبس
هتخصص ّش هحصَل ّوبٌّگی الصم جْت ثشگضاسی جلسِ ٍ دیذاس ثب
ثْشُ ثشداساى صَست هی گیشد

ثشگضاس ضذى جلسِ ثب ثْشُ ثشداساى ٍ هتخصصیي ٍ تکویل فشم ّبی ًیبص
سٌجی ٍ دسیبفت اعالػبت هشثَط ثِ کبسثشاى

تحلیل ٍ ثشسسی فشم ّبی ًیبص سٌجی ٍ ًیبص گشٍُ ّبی کبسثشی هطخص خَاّذ
ضذ

پبیبى

فاس سَم ساهاًِ تْک تْیِ دادُ ٍ هحصَل

ضشٍع

ثب تَجِ ثِ تحلیل ٍ ثشسسی فشم ّبی ًیبص سٌجی هحصَالت صیش ثشای کبسثشاى هختلف تْیِ هی گشدد

پیص ثیٌی دهب  ،ثبسش  ،سوت ٍ سشػت ثبد  ،سعَثت ًسجی  ،اثشًبکی  ،سخذاد ثبسش ضذیذ  ،گشهجبد  ،اهَاج
گشهبیی ٍ سشهبیی دس ثبصُ ّبی صهبًی ّ ، 78 ، 84 ، 27فت سٍصُ ٍ پبًضدُ سٍصُ

تَصیِ ّبی َّاضٌبسی کطبٍسصی ضْشستبًْبی گشگبى – ػلی آثبد – گٌجذ ٍ ثٌذسگض

ًمطِ ّبی ٍضؼیت تشسبلی ٍ خطکسبلی دس ثبصُ ّبی یک هبِّ تب چٌذ سبلِ

تحلیل ٍضؼیت جَی دس همیبس یک سٍصُ  ،هبّبًِ ٍ فصلی

ًمطِ ّبی آیٌذُ ًگشی دهب ٍ ثبسش دس همیبس صهبًی یک تب سِ هبِّ

ًمطِ ّبی ثبسش هَثش اص دیذگبُ َّاضٌبسی کطبٍسصی دس همیبس صهبًی سٍصاًِ  ،هبّبًِ ٍ فصلی

دادُ ّبی سٌجص اص دٍس هبَّاسُ ٍ ساداس

پبیبى

فاس چْارم ساهاًِ تْک تَسیع دادُ ٍ هحصَل

ضشٍع

ساهاًِ ّای هَرد استفادُ هذیزاى

ساهاًِ ّای هَرد استفادُ کاضٌاساى ٍ

ساهاًِ ّای هَرد استفادُ بْزُ بزداراى

هتخصصیي اهَر تَلیذ هَاد غذایی

سبهبًِ پیبهک

سبهبًِ پیبهک

فضبّبی هجبصی

سبهبًِ پیبهک

فضبّبی هجبصی

فضبّبی هجبصی

پست الکتشًٍیکی ( ایویل )

تبسًوبی اداسُ کل َّاضٌبسی استبى گلستبى
Golestanmet.ir
تبسًوبی تْک استبى Tahakgolestan.ir

گضاسضبت صذا ٍ سیوب

جلسبت هٌظن ٍ ّوبیص ّبی ادٍاسی

گضاسش ّب ٍ ثیبًِ ّبی ػلوی  ،فٌی ٍ

پست الکتشًٍیکی ( ایویل )

تبسًوبی اداسُ کل َّاضٌبسی استبى گلستبى
Golestanmet.ir

تبسًوبی اداسُ کل َّاضٌبسی استبى گلستبى
Golestanmet.ir

تبسًوبی تْک استبى Tahakgolestan.ir

تبسًوبی تْک استبى Tahakgolestan.ir

پیبم ّبی سادیَیی

گضاسضبت صذا ٍ سیوب

گضاسضبت صذا ٍ سیوب

تلفي َّاگَ

جلسبت هٌظن ٍ ّوبیص ّبی ادٍاسی

تلفي َّاگَ

سبهبًِ اعالع سسبًی ضشکت خذهبت حوبیتی

تخصصی َّاضٌبسی کطبٍسصی
سبهبًِ اعالع سسبًی تؼبًٍی ّبی تَلیذ استبى

پبیبى

کطبٍسصاى پیطشٍ

ائوِ جوبػت هسبجذ سٍستبّب
هشاکض خذهبت جْبد کطبٍسصی

فاس پٌجن ساهاًِ تْک ظزفیت ساسی ( درٍى ساسهاًی )

ضشٍع

ظزفیت ساسی درٍى ساسهاًی

دػَت اص اسبتیذ هجشة َّاضٌبسی کطبٍسصی کطَس
ٍ اسائِ آهَصش ثِ کبسضٌبسبى ستبدی ٍ ضْشستبًی اص عشیك کبسگبّْبی آهَصضی

ثشگضاسی جلسِ ٍ حصَل تفبّن ثش ٍظبیف اداسُ پیص ثیٌی دس استجبط ثب تْک

ثشگضاسی جلسِ ٍ حصَل تفبّن ثش ٍظبیف کبسگشٍُ تحمیمبت ٍ هغبلؼبت کبسثشدی دس استجبط ثب تْک

ثشگضاسی جلسِ ٍ حصَل تفبّن ثش ٍظبیف اداسُ في آٍسی اعالػبت دس استجبط ثب تْک

ثشگضاسی جلسِ ٍ حصَل تفبّن ثش ٍظبیف اداسُ اداسی ٍ هبلی دس استجبط ثب تْک

ثشگضاسی جلسِ ٍ حصَل تفبّن ثش ٍظبیف اداسُ فٌی ٍ ضجکِ دس استجبط ثب تْک

ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی هصَة تْک ثب ّوبٌّگی آهَصش سبصهبى

پبیبى

فاس پٌجن ساهاًِ تْک ظزفیت ساسی ( بزٍى ساسهاًی )

ضشٍع

ظزفیت ساسی درٍى ساسهاًی

هؼشفی تْک دس ضَسای کطبٍسصی استبى تَسظ هذیش ٍ گضاسش الذاهبت اًجبم ضذُ دس استبى ٍ کطَس

هؼشفی سبهبًِ تْک استبى دس جلسِ ای ثب حضَس هسئَلیي سٍاثظ ػوَهی دستگبُ ّبی اجشایی ریشثظ

تججیي ظشفیتْب الذاهبت ٍ ًتبیج تْک دس ساستبی تبهیي اهٌیت صیستی ٍ غزایی ثِ کبسضٌبسبى پذافٌذ غیش ػبهل استبى

هؼشفی تْک ثِ ضَساّبی سٍستب ٍ الیِ چْبسم (دّیبساى) ٍ جلت هطبسکت آًبى

هؼشفی تْک ثِ کبسضٌبسبى ضْشستبًی جْبدکطبٍسصی ٍ جلت هطبسکت آًبى

هؼشفی تْک ثِ هذدکبساى تشٍیجی ٍ جلت هطبسکت آًبى

هؼشفی تْک ثِ سبصهبى ثسیج هٌْذسی کطبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی استبى ٍ جلت هطبسکت آًبى

هؼشفی تْک ثِ صٌذٍق ثیوِ ٍ کبسگضاساى ضشکت خذهبت حوبیتی

ضٌبسبیی سوي ّبی هشتجظ ثب کطبٍسصی ٍ هؼشفی تْک ثِ آًبى ٍ جلت هطبسکت آًبى ٍ سبصهبى
ًظبم هٌْذسی کطبٍسصی
تجییي تَافمبت سبصهبى َّاضٌبسی ٍ دس سغح ٍصاست جْبد کطبٍسصی

تمَیت سبختبس سبصهبًی دس اداسُ کل ٍ ضْشستبًْب

پبیبى

فاس ضطن ساهاًِ تْک ًظز سٌجی ٍ باسخَرد

ضشٍع

رٍش چْزُ بِ چْزُ

تْیِ کبسثشگ ًظش سٌجی ثشای هحصَالت
تحت پَضص تْک استبى

ّوبٌّگی ٍ ثشگضاسی جلسِ ثب کبسثش سغح 7

ّوبٌّگی ثب اسگبًْبی هشتجظ ٍ تطکیل جلسبت

هشاجؼِ هستمین ثِ کبسثش ًْبیی ٍ تکویل

ٍ تکویل فشهْبی ًظش سٌجی ٍ ثبصخَسد

کبسضٌبسی ٍ تکویل فشهْبی ًظش سٌجی ٍ ثبصخَسد

فشهْبی ًظش سٌجی ٍ ثبصخَسد

تحلیل و بررسی فرم های نظر سنجی تکمیل ضده و تهیه نمودارهای الزم جهت ارزیابی میسان
رضایت کاربران از خدمات هواضناسی

پبیبى

فاس ضطن ساهاًِ تْک ًظز سٌجی ٍ باسخَرد

ضشٍع

استفادُ اس فٌاٍریْای ًَیي

تْیِ کبسثشگ ًظش سٌجی ثشای هحصَالت
تحت پَضص تْک استبى

جبًوبیی فشم ًظش سٌجی دس پبیگبُ ایٌتشًتی ٍ

هکبتجِ ٍ دسیبفت ثبصخَسد اص تؼبًٍی ّبی تَلیذ

کبًبل تلگشاهی اداسُ کل َّاضٌبسی استبى

 ،هذیشیتْبی جْبد کطبٍسصی ضْشستبًْب

پبیبى

تلفي گَیب( 0ضجظ ًظش سٌجی کبثشاى )

فاس ّفتن ساهاًِ تْک هستٌذ ساسی

ضشٍع

تکویل کبسثشگ ضوبسُ  : 3چکیذُ هستٌذ سبصی سبهبًِ تْک ثشای ضص
هحصَل تحت پَضص سبهبًِ تْک

محاسبه ارزش افسوده خدمات هواضناسی در تولید محصوالت تحت
پوضص تهک استان

گردآوری و جمع بندی فعالیت انجام ضده از فاز یک تا فاز ضص سامانه تهک در استان برای هر
ضص محصول مورد مطالعه به صورت مجسا

ارسال مستندات تهیه ضده به سازمان هواضناسی کطور  ،سازمان جهاد کطاورزی استان و اداره کل
ضیالت

پبیبى

