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  يکشاورز يخدمات توسعه کسب و کارها -7-5

ـ   تـال، یجید يکسب و کارهـا  تیبا اولو يواحدها ها و و توسعه شرکت یسامانده جاد،ی(ا ـ  یخـدمات فن  ،یو  مهندس

 )یخاکشناس ،یدامپزشک ،یاهپزشکیگ ،ي) کشاورزیو بازرگان ياقتصاد ،ی(ماليا مشاوره

 

 یدامپزشک خدمات -7-5-1

 هاي ذیل مشمول حمایت هاي تسهیالتی خواهند بود: اولویتخدمات دامپزشکی با 

 یصیتشخ و یدرمان ،يریشگیپ ،یبهداشت خدمات مراکز يانداز راه ،يساز نهیبه توسعه، ل،یتکم احداث، -

  یدامپزشک

 مراکز ها، سردخانه ور،یط و دام هاي کشتارگاه دامی، اماکن در PRPS/GHP،  HACCPهاي سیستم استقرار -

 مواد ينگهدار يانبارها دام، خوراك کارخانجات ،یالتیش و یدام داتیتول يبند بسته و يآور عمل ،يفراور

 و سرم بیولوژیک، هاي فرآورده، دارو انواع دیتول راکز ر،یش يآور جمع مراکز آماده، خوراك و دام خوراك هیاول

 نظایر و ها پروبیوتیک، ها آنزیم، دام خوراك  افزودنی، سموم، کننده ضدعفونی مواد انواع دیتول مراکز آن، نظایر

 ضدعفونی مواد، سرم بیولوژیک، هاي فرآورده، دارو انواع دیتول يها شرکت به وابسته توزیع و پخش راکز آن،

 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراك  افزودنی ،سموم ،کننده

 فعال انیبن دانش يها شرکت توسط یدامپزشک محصوالت دیتول توسعه و زیتجه احداث، -

 يریعشا و ییروستا مناطق ژهیو یدامپزشک يها درمانگاه استقرار -

 اختصاص خواهد یافت. ذیلجدول  به شرحهاي بخش دامپزشکی  طرحمتقاضیان متناسب با تسهیالت اعطایی 
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  ي خدمات دامپزشکیها طرح کیتفک جدول

 واحد عنوان عنوان طرح فیرد

1 
 وآبزي  مرغداري ، دامداري( دامی اماکن در PRPS/GHP , HACCPهاي سیستم استقرار

 )پروري
 دامداري

2 
 اندازي راه بر تاکید با( طیور هاي کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهاي سیستم استقرار

 )قفس شستشوي و پرینت سورتینگ،جت اتوماتیک، اندرونه تخلیه
 کشتارگاه

3 
 کشتارگاه اندازي راه( دام هاي کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهاي سیستم استقرار

 )یک درجه صنعتی دام هاي
 کشتارگاه

4 
 و آوري عمل فراوري، مراکز ها، سردخانه در PRPS/GMP , HACCPهاي سیستم استقرار

 شیالتی و دامی تولیدات بندي بسته
 کارگاه

5 
 انبارهاي دام، خوراك کارخانجات در PRPS/GMP , HACCPهاي سیستم استقرار

 )نگهداري هاي سیلو جایگزینی بر تاکید با( آماده خوراك و دام خوراك اولیه مواد نگهداري
 کارگاه

6 
 مراکز بر تاکید با( شیر آوري جمع مراکز در PRPS/GMP , HACCPهاي سیستم استقرار

 )کن سرد شیر واجد باالو به تن ده ظرفیت با و فراوري کارخانجات به وابسته
 کارگاه

7 
 هاي فرآورده ،دارو انواع تولید مراکز  در PRPS/GMP/QAهاي سیستم ارتقاء و سازي بهینه

 آن نظایر و سرم بیولوژیک،
 شرکت

8 
 ضدعفونی مواد انواع تولید مراکز  در PRPS/GMP/QA هاي سیستم ارتقاء و سازي بهینه

 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراك  افزودنی ،سموم ،کننده
 شرکت

9 

 به وابسته توزیع و پخش مراکز  در PRPS/GMP/QAهاي سیستم ارتقاء و سازي بهینه

  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد ،سرم بیولوژیک، هاي فرآورده ،دارو انواع تولید هاي شرکت

 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراك

 شرکت

 شرکت فعال بنیان دانش هاي شرکت توسط دامپزشکی محصوالت تولید توسعه و تجهیز احداث، 10

 شرکت دارویی گیاهان تولید کارخانجات بهسازي و تجهیز احداث، 11

 درمانگاه عشایري و روستایی مناطق ویژه دامپزشکی هاي درمانگاه استقرار 12

 بیمارستان دامپزشکی هاي بیمارستان اندازي راه و بهسازي تجهیز، 13

 آزمایشگاه دامپزشکی تشخیصی خدمات ارائه مراکز اندازي راه و بهسازي تجهیز، 14

 مرکز دامپزشکی درمانی و پیشگیري خدمات ارائه مراکز اندازي راه و بهسازي تجهیز، 15

 خودرو روزه یک جوجه نقل و حمل ناوگان اندازي راه و تجهیز 16

17 
 و مرغ قرمز، گوشت شیر، حمل(  دامی خام هاي فراورده نقل و حمل ناوگان اندازي راه و تجهیز

 مرغ تخم حمل اولویت با..) .و ماهی
 خودرو

18 

 هاي فرآورده ،دارو تولید هاي شرکت به وابسته پخش مراکز نقل و حمل ناوگان اندازي راه و تجهیز

 و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراك  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد ،سرم بیولوژیک،

 آن نظایر

 خودرو

 خودرو بونکر شیوه به بندي بسته غیر دامی هاي نهاده دام، خوراك نقل و حمل ناوگان اندازي راه و تجهیز 19

 

 يا مشاوره و یفنخدمات  -7-5-2

مصوبه شوراي قیمـت  کشاورزي، بیانیه گام دوم انقالب و  حوزه در مقاومتی اقتصاد برنامه اهداف و ها سیاست به توجه با

 برنامه اجراي راستاي در گذاري و اتخاذ سیاست هاي حمایتی محصوالت کشاورزي در اختصاص یارانه دانش و فن آوري،

پایدار جوانان، نهادینه کردن جایگاه دانش و فن آوري به عنوان عامل مقوم و پشتیبانی تولید و نقش آن  و گسترده اشتغال
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 بنـد  قالب کشاورزي و منابع طبیعی و انتفاع و بهر مندي کشاورزان و بهره برداران بخش، دردر ارتقاي بهره وري بخش 

 هـاي  فعالیـت  رسـته  از یکـی  که گردیده تبیین اشتغال و بسته تولید کشور، کل 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره الف

باشد. در این راستا سیاستهاي حمایتی  می نهادسازي و توسعه شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش به مربوط دار اولویت

از مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی به عنوان صاحبان دانش و فن آوري داراي مجوز رسمی فعالیـت از سـازمان نظـام    

مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی مسـتقر در روسـتاها بـا مـدیریت     

 د حمایت قرار می گیرند.سازمان مذکور مور

 

 هدف جامعه -7-5-2-1

اشخاص حقیقی و حقوقی داراي مجوز رسمی فعالیت تخصصی (پروانه اشتغال) از سازمان نظام مهندسی  -

 کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی

مراکز خدمات کشاورزي و منابع طبیعی غیردولتی داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع  -

 طبیعی 

مراکز تولید و انتقال دانش و فن آوري متخصصین و صاحبان دانش و فن آوري داراي مجوز از سازمان نظام  -

 مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

کشاورزي و منابع طبیعی غیردولتی داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی آموزي  افزایی و مهارت مراکز توان -

 کشاورزي و منابع طبیعی

 

 یمال منابع مصارف -7-5-2-2

 تسهیالت جهت راه اندازي کسب و کار و ایجاد اشتغال -الف

سازمان نظام مهندسی جهت راه اندازي کسب و کار و ایجاد اشتغال، اشخاص حقیقی و حقوقی داراي پروانه اشتغال از 

کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی با تشخیص صالحیت و معرفی سازمان هاي مذکور به ازاي هر کارشناس 

 میلیون ریال دریافت نمایند. 500مبلغ 

 تامین یا تجهیز دفتر و خرید فن آوري و تجهیزات فنی و تخصصی -ب

دامپزشکی جهت خرید قن آوري و  نظام سازمان و کشاورزي مهندسی نظام سازمان معرفی مراکز داراي مجوز موجود، با 

 تجهیزات فنی و تخصصی از سوي مراکز با اولویت خرید تجهیزات زیر عملیاتی خواهد شد.

 

 مراکز توسط يداریخر قابل یفن زاتیتجه ستیل

 عنوان ردیف

 دارویی گیاهان و اي گلخانه کشت توسعه باغبانی، زراعی، امور تخصصی فنی تجهیزات 1

فعالیتهاي  توسعه و ها نهاده تامین ،)مکانیزاسیون(کشاورزي کشاورزي سازي مدرن و آالت ماشین امور تخصصی فنی تجهیزات 2

 بنیان دانش

 يپرور ي.. و توسعه آبز.و انیآبز ور،یپرورش دام و ط یتخصص یفن زاتیتجه 3

 دامپزشکی کلینیکی امور و مصنوعی تلقیح مراکز تخصصی فنی تجهیزات 4

 خاکشناسی، هاي آزمایشگاه بافت، کشت گیاهپزشکی، کلینیکی امور و نباتات حفظ :شامل آزمایشگاهی و تخصصی فنی تجهیزات 5

 ...و دام ژنتیک و بیوتکنولوژي عسل، شیر، هاي آزمایشگاه

 بازرگانی و تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه)...و بازرگانی خدمات سازي، ذخیره بندي، بسته فرآوري، تخصصی فنی تجهیزات 6
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 )کشاورزي

 ترویجی رسانی اطالع و کارگاهی آموزشی، کمک و آموزشی تجهیزات 7

 صحرایی کار دفتر استقرار براي کانکس 8

 دستگاه کپی پرینتر، فکس، رایانه، اداري، لوازم ،GPS شامل غیردولتی کشاورزي خدمات مراکز اداري و فنی امکانات و تجهیزات 9

 ....و

 تجهیزات و فن آوري هاي کشاورزي مدرن (پهپاد، سیستم هاي سنجش از راه دور، سنسورها و...) 10

 غیردولتی (رایانه، لب تاپ، تجهیزات اداري و دفتري و...) کشاورزي خدمات مراکز براي اداري ساختمان تجهیزات و ساخت 11

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی تایید با نیاز مورد فنی تجهیزات سایر 12

 

 تسهیالت انتقال و اشاعه دانش و فن آوري -ج

اشخاص حقیقی و حقوقی داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و مراکز خدمات 

ارائه طرح که منجر به افزایش تولید، ارتقاي بهره وري یا کاهش هزینه کشاورزي و منابع طبیعی غیردولتی در صورت 

با تایید و هاي تولید گردد یا در صورت اجراي کشاورزي قراردادي یا عقد قراردادهاي سهم بري دانش از تولید، 

 از تسهیالت مربوطه متناسب با هزینه هاي اشاعه معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

 دانش و فن آوري بهره مند می گردند.

 

 تسهیالت توان افزایی و مهارت آموزي -د

مراکز توان افزایی و مهارت آموزي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی که اقدام به پذیرش 

 . میلیارد ریال در نظر گرفته می شود 5مهارت آموز می نمایند به ازاي هر مرکز تا سقف 

: در صورت عدم استقبال متقاضیان در یک استان، اعتبارات پیش بینی شده استان با نظر سازمان نظام مهندسی بصرهت

 قابل انتقال با استان دیگر می باشد.

 

 رسته یتیحما برنامه نیمخاطب تیهو دییتا و درخواست ندیفرا -7-5-2-3

رسته  قالب در کارا و سیتا سامانه قالب در رسته برنامه حمایتهاي از مندي بهره جهت متقاضی درخواست -

 نهادسازي و توسعه شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش

 عامل بانک به تایید مورد مخاطبین معرفی -

 رسته اعتبارات از شده معرفی مخاطب مندي بهره -

 

 شرح انتقال و اشاعه دانش بهنهاد و شبکه غیردولتی  رسته حمایتی برنامه مخاطبین هویت تایید براي الزم مستندات

 .است زیر

 لفا  بند اعتبارات از مندي بهره جهت کارا و سیتا سامانه قالب در رسته برنامه حمایتهاي از مندي بهره جهت متقاضی درخواست -

 عشایري و روستایی اشتغال برنامه و 18 تبصره

 نظام مهندسی (براي تسهیالت بند ج)تایید سازمان طرح توجیهی یا مستندات قرارداد با بهره برداران با  -

 مجوز تاسیس از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی یا  نظام دامپزشکی/فعالیت مجوز /اشتغال پروانه -

 .استان دامپزشکی سازمان یا نظام و طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی نظام سازمان سوي از نامه معرفی -
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  یاهپزشکیگ يها کینیکل -7-5-3

 يهایماریب و آفات صیتشخ شگاهیآزما/ یاهپزشکیگ کینیکل( یاهپزشکیگ يواحدها توسعه و یسامانده جاد،یا(

 ) یاهیگ

 

 خدمات یمعرف -7-5-3-1

ژیک آفات و عوامل وهاي هرز و کنترل بیول ها، علف کلینیک گیاهپزشکی با توجه به اهمیت بررسی و کنترل آفات، بیماري

همکاري وهماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماریها، بیماري زاي گیاهی با 

 علفهاي هرز و مبارزه بیولوژیک با پیگیري ماموریت هاي ذیل، فعالیت خواهد نمود.

هاي کنترل و مهار عوامل خسارتزاي  بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش ·

 گیاهی

 ...سبز و ها، فضاي  هاي هرز باغات، مزارع، پارك هاي گیاهی و علف تشخیص آفات و بیماري  ·

 هاي گیاهی هاي هرز و آفات و بیماري پاشی مبارزه موثر با علف تعیین بهترین زمان سم  ·

 پزشکی آور گیاه  هاي آزمایشگاهی الزم در جهت تشخیص عوامل زیان بررسی  ·

 رویه آن  اصولی و منطقی سموم و جلوگیري از مصارف بیاستفاده بهینه،   ·

 تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد  ·

 هاي هرز شهرستان و فون حشرات و آفات منطقه تهیه هرباریوم علف  ·

 ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی گیاه پزشکی  ·

 هاي هرز ها و علف ات، بیماريبازدید از مزارع شهرستان و بررسی آف  ·

 هاي تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی انجام پروژه  ·

 محاسبه مجموع دماهاي روزانه براي پیش بینی زمان مبارزه با آفت  ·

 کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماري ها و علف هرز  ·

 عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا  ·

 فارغ التحصیالن کشاورزي ایجاد اشتغال براي  ·

 هاي فرمونی  جدول و نمودار تعداد شکار تله  ·

 ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات  ·

 توصیه روشهاي مبارزه تلفیقی  ·

 بازدید و نظارت بر گلخانه ها  ·

 هاي آموزشی برگزاري کالس  ·

 هاي گیاه پزشکی  صدور نسخه  ·

 مشاوره در امور حفظ نباتات  ·

 نهالستان بر بازدیدونظارت ·

 گیاهی بیماریهاي و آفات بیولوژیک کنترل در موثر عوامل توزیع و تولید وتهیه  ·

 بیماریهاي گیاهی توزیع آفت کش ها در کنترل آفات و و تهیه وتولید ·
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 :و واحدهاي مشمول التیموارد مصرف تسه  -7-5-3-2

 اشتغال جادیا و کار و کسب يانداز راه جهت التیتسه -الف

از سازمان نظام مهندسی ایجاد اشتغال، کلینیک هاي گیاه پزشکی داراي مجوز فعالیت جهت راه اندازي کسب و کار و 

 میلیون ریال  4000و مورد تایید سازمان حفظ نباتات به ازاي هر کلینیک کشاورزي و منابع طبیعی 

 

 یتخصص و یفن زاتیتجه و يآور فن دیخر و دفتر زیتجه ای نیتام -ب

داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی  یتخصص و یفن زاتیتجه و يآور فن دیخر و دفتر زیتجه ای نیتام

فن میلیون ریال  الزم به ذکر است  2000و مورد تایید سازمان حفظ نباتات به ازاي هر کلینیک کشاورزي و منابع طبیعی 

  درصدي از سوي مراکز عملیاتی خواهد شد. 15تجهیزات فنی و تخصصی با آورده  آوري و

 

و  یفن يها تیحفظ نباتات با توجه به  اولو سازمان يو متناسب با طرحها لیبراساس جدول ذ ییاعطا التیتسه

 . ییغذا تیامن يبرا یبهداشت

 

 ازین مورد منابع و اتیعمل مقدار برحسب ها طرح کیتفک جدول

 واحد عنوان عنوان طرح ردیف

 آزمایشگاه ایجاد و راه اندازي کلینیک گیاهپزشکی  1

 آزمایشگاه کلینیک گیاهپزشکی سازيو توانمند تجهیز 2

 

: در صورت عدم استقبال متقاضیان در یک استان، اعتبارات پیش بینی شده استان با نظر سازمان نظام مهندسی و تبصره

 تایید مدیریت حفظ نباتات استان قابل انتقال با استان دیگر می باشد. 

 

  رسته یتیحما برنامه نیمخاطب تیصالح و تیهو دییتا و درخواست ندیفرا -7-5-3-3 

درخواست متقاضی جهت بهره مندي از حمایتهاي برنامه به سازمان نظام مهندسی استان جهت تائید هویت و  -

 تشکیل پرونده 

 ارجاع موارد تائید هویت شده توسط سازمان نظام مهندسی به مدیریت حفظ نباتات استان جهت تائید صالحیت  -

 نباتات استان به بانک عامل  معرفی و ارسال پرونده متقاضیان تایید شده توسط مدیر حفظ -

 بهره مندي متقاضی معرفی شده از اعتبارات  -

 

 

 ییایمیرشیو غ یستیحوزه آفتکش هاي ز -7-5-4

 :برنامه اهدافالف) 

 در کشور آفتکش هاي زیستی و غیرشیمیاییتقویت زیرساختهاي مورد نیاز در راستاي تولید  -

 مورد نیاز در کشور و غیرشیمیایی آفتکش هاي زیستیایجاد ثبات در تولید تولید  -
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 ایجاد اشتغال پایدار براي بخشی از فارغ التحصیالن بخش کشاورزي -

 از خارج از کشور آفتکش هاي زیستی و غیرشیمیاییقطع وابستگی به ورود  -

 محصوالت کشاورزي و زیست بومهاي کشاورزي سالمت هاي شاخص ارتقاء -

 

 مشمول واحدهاي و التیتسه مصرف موارد-7-5-4-1

آفتکش هاي زیستی و  سرمایه درگردش واحد تولیديی و و تخصص یفن زاتیتجه دیدفتر و خر زیتجه ای نیتام -1

 غیرشیمیایی

 يانتقال و اشاعه دانش و فن آور -2

 

 ها طرح يا هیسرما التیتسه نیتأم جهت الزم منابع -7-5-4-2

 يدیتول واحد درگردش هیو سرما یو تخصص یفن زاتیو تجه يفن آور دیدفتر و خر زیتجه ای نیتام التیتسه) الف

 ییایمیرشیو غ یستیز يآفتکش ها

آفتکش هاي زیستی و  سرمایه درگردش واحد تولیديجهت تجهیز دفتر و خرید فن آوري و تجهیزات فنی و تخصصی و 

کشاورزي و منابع طبیعی با غیرشیمیایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی 

 تسهیالت مورد نیاز دریافت نمایند. ،درصدي از سوي مراکز 15تشخیص صالحیت و معرفی سازمان مذکور با آورده 

 

 يآور فن و دانش اشاعه و انتقال التیتسهب) 

آفتکش هاي زیستی و غیرشیمیایی اشخاص حقیقی و حقوقی داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی  واحد تولیدي

کشاورزي و منابع طبیعی با تشخیص صالحیت و معرفی سازمان مذکور در صورت ارائه طرح که منجر به افزایش تولید، 

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی از  ارتقاي بهره وري یا کاهش هزینه هاي تولید گردد، با تایید و معرفی

 میلیارد ریال تسهیالت بهره مند گردند. 2تسهیالت مربوطه متناسب با هزینه هاي اشاعه دانش و فن آوري حداکثر از 

 

 اتیطرح ها بر اساس عنوان طرح و  مقدار عمل کیتفک --7-5-4-3

با طرحهاي بخش آفتکش هاي زیستی و غیرشیمیایی با توجه به تسهیالت اعطایی براساس جدول ذیل و متناسب 

 اولویت هاي فنی و  شرایط واحدها و ظرفیت استانی اختصاص خواهد یافت.

 يآفتکش ها يدیتول واحد درگردش هیو سرما یو تخصص یفن زاتیو تجه يآورفن  دیدفتر و خر زیتجه ·

 ییایمیرشیو غ یستیز

 يآور فن و دانش اشاعه و انتقال ·

 

  


