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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
باغات مادری تولیدکننده اندامهای تکثیری اصیل و سالم برای نهالستانها هستند .این انندامهنای تکثینری اا ارمنام
تجاری اراشمند حاصل میآیند .برای احداث چنی باغی دستورالعملهای ملی و بی المللی تدوی شده اسن ..در این
دستورالعمل ها به استانداردهای مواد گیاهی که باید در چنی باغی غرس شوند اشاره شده اس ..تأمی ای استانداردها
با تکنیک کش .باف .میسر اس ..استفاده اا تکنیک کش .باف .به منظور تولید نهالهای الام بنرای احنداث باغنات
مادری سبب حذف آلودگیه ا و ایجاد باغ مادری سالم شده و در ایجاد باغ یکدس .مؤثر اس ..به ای ترتیب منیتوانند
اولی حلقه انجیره تولید نهال سالم گواهی شده در کشور را تأمی کند .هدف اا ای طنر بررسنی وعنعی .مودنود
کشور ،آسیبشناسی و ارائه برنامه عملیاتی تولید مواد گیاهی الام برای احداث باغات مادری اا طریق تکنینک کشن.
باف .اس..
 .2ذینفعان
تولیدکنندگان نهالهای کش .بافتی ،مدیران باغات مادری ،نهالستانها
 .3مشخصات فنی طرح
طر باید شامل مطالعه میدانی وععی .باغات مادری اا لحاظ تأمی منابع بیسیک و بررسنی توانمنندی مراکنش کشن.
باف .کشور برای تولید منابع بیسیک استاندارد باشد .مالحظات مربوط به مرنطینه ،حقوق بهنژادگر و ثبن .رمنم لحناظ
شود .تدوی برنامه عملیاتی و ارایه شیوه نامه ادرایی تولید منابع بیسیک در کشور انجام شود.

 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
محدوده ادرای ای طر در سطح ملی و بی المللی اس.
 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
شر خدمات مورد انتظار شامل موارد ایر اس:.
شر و آسیب شناسی وععی .باغات مادری کشور بر اساس استانداردهای احداث باغات مادری ( ابعاد مطالعه با توافنق
مجری و ستاد توسعه ایس.فناوری مشخص میشود)
شر و آسیبشناسی وععی .مودود کشور در تأمی منابع بیسیک (مورد استفاده برای احداث باغ مادری)
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ظرفی .امتصادی بااار منابع بیسیک در کشور
ظرفی .امتصادی تولید مراکش کش .باف .برای تأمی منابع بیسیک
تدوی عوابط الام مراکش کش .باف .تامی کننده منابع بیسیک
بررسی نقش مرنطینه و موانی مودود در ای خصوص
مالحظات مربوط به حقوق بهنژاد گر و ثب .رمم در حواه ملی و بی المللی
ارائه برنامه عملیاتی تولید منابع بیسیک و مدیری .باغ مادری
 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
 6ماه
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
تدوی عوابط الام مراکش کش .باف .تامی کننده منابع بیسیک
مستندات مطالعه میدانی وععی .باغات مادری کشور در تأمی منابع بیسیک.
مستندات مطالعه میدانی وععی .باغات مادری کشور در رعای .استانداردها
برنامه عملیاتی تولید منابع بیسیک و مدیری .باغ مادری

 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح (در صورت وجود)
 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
در پایان طر  ،گشارش دامع به همراه مستندات به ستاد توسعه ایس.فناوری عرعه میشود.
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
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 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تخصصهای باغبانی و بیوتکنولوژی با امینه کاری کش .باف.
 .12چارچوب پروپوزال
کلیه پیشنهادات باید در مالب چارچوب تعریف شده برای پروپواال که در پیوس .مودود میباشد تهیه و ارسال گردد.
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپواالها بعد اا تهیه باید به ستاد توسعه ایس.فناوری به آدرس ایر ارسال شوند:
خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان پیرواان -خیابان پیرواان -نبش کوچه ااهدی -پالک  -51ستاد توسعه ایس .فناوری
نام مسئول مربوطه :خانم اهرا مختارااده
آدرس پس .الکترونیک مسئول مربوطهZahra.mokhtarzade@yahoo.com :
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