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اسـتاًساری هروسی

:

ػٌاٍیي پصٍّشی
طرح جاهغ ریشِ یابی ػلل پاییي بَزى ًرخ هشاروت التصازی زر استاى
هروسی ٍارائِ راّىارّای هربَطِ با تاویس بر اشتغال زًاى

ازارُ ول تؼاٍى ،وار ٍ رفاُ

ارایِ هسل ّای بازاریابی هٌاسب زر تَسؼِ هشاغل ذاًگی زر استاى

اجتواػی

هروسی ( با رٍیىرز حفظ حمَق وسب ٍ وار زر هشاغل ذاًگی)

پیش بیٌی اػتبار
(هیلیَى ریال)
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هىاًیابی استمرار هروس لجستیىی زر شْرستاى اران با تاویس بر تحلیل
;

ازارُ ول راُ ٍ شْرسازی

استؼساز صٌؼتی ٍ جغرافیایی بوٌظَر ًمش آفریٌی استاى زر هسیر تراًسیت
ٍ صازرات زر سطح وشَر (سٌس آهایش لجستیه وشَر بِ ػٌَاى سٌس باالزستی

:888

بر رٍی سایت لرار گرفتِ است)

<

ازارُ ول هیراث فرٌّگی،
صٌایغ زستی ٍ گرزشگری

بازًگری طرح جاهغ گرزشگری شْرستاى اران

==8

 -9طرح جاهغ ریشِ یابی ػلل پاییي بَزى ًرخ هشاروت التصازی زر استاى هروسی ٍارائِ
راّىارّای هربَطِ با تاویس بر اشتغال زًاى
زستگاُ اجرایی  2استاًساری هروسی
هَضَع فؼالیت وارفرها(حسٍز شوَلیت ٍ زاهٌِ اجرای وار -حسٍز تمریبی جاهؼِ آهاری) 2

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تشسػي ٍیظگيْاي دهَگشافيک (ػي ،جٌغ ،تاّل ،تحليالت ،اؿتغال ،هحل ػکًَت)...ٍ ،اٍليي جاهؼِ
آهاسي هَسد هغالؼِ  ،کليِ صًاى تا تحليالت داًـگاّي اػتاى هشکضي ٍ دٍهيي جاهؼِ آهاسي ؿْشًٍذاى
صى جَیاي کاس تاالي  18ػال ،کِ جاهؼِ آهاسي آًْا تش اػاع ػشؿواسي ػال  95هيتاؿذ  .هحذٍدُ
هکاًي ایي تحقيق دس اػتاى هشکضي(کليِ ؿْشػتاى ّا) هحذٍدُ صهاًي آى ػال  98هي تاؿذ.
تشسػي ػَاهل پایيي تَدى ًشخ هـاسکت اقتلادي اػتاى ٍ اسایِ ساّکاسّاي الصم
تشسػي ػَاهل پایيي تَدى ًشخ هـاسکت اقتلادي صًاى دس اػتاى ٍ اسایِ ساّکاسّاي الصم
تشسػي ػلل تيکاسي صًاى تحليل کشدُ اػتاى
سیـِ یاتي ػَاهل تاصداسًذُ تشاي حضَس کاسفشهایاى صى
تذٍیي ساّکاسّاي تشقشاسي استثاط تيي اقتلاد تَهي هٌغقِ ٍ کؼة ٍ کاسّاي هشتثظ تا فٌاٍسّاي
اعالػاتي ٍ استثاعي
تثييي ساّکاسّاي افضایؾ احؼاع اهٌيت اقتلادي صًاى
سٍؽ ّاي ؿکل گيشي ًْادّاي حوایتي ،هجاهغ ٍ ؿثکِ ّاي حشفِ اي خاف هؼيـت ٍ ا ؿتغال
ٍکاسآفشیٌي صًاى

تشریح ضرٍرت اًجام پرٍشُ( ّسف تحمیك)2

تا تَجِ تِ آهاس ّاي هَجَد دس گضاسؽ ٍضؼيت صًاى جوَْسي اػالهي کِ تَػظ هؼاًٍت اهَس صًاى ٍخاًَادُ
سیاػت جوَْسي تذٍیي ؿذُ اػت اػتاى هشکضي کِ دس ؿاخق هـاسکت اقتلادي تا دٍ ػٌَاى ؿاخق ٍضؼيت
فؼاليت ؿاغل،تيکاس،غيش فؼال ٍ ؿاخق اؿتغال ًاقق ستثِ اػتاى هشکضي دس ٍضؼيت ًاهغلَب هي تاؿذ تِ
ّويي دليل ضشٍست اًجام عشح ّا ٍ پظٍّـْاي داًـگاّي ٍ ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی اص ػَي
هجشیاى عشح اص اّذاف هْن ٍ اكلي هي تاؿذ.
اّساف اجرای پرٍشُ (اصلی  -فرػی)2

ّذف اكلي:
عشح جاهغ تشسػي ػلل پایيي تَدى ًشخ هـاسکت اقتلادي صًاى تا تاکيذ تش اسائِ ساّکاس دس جْت افضایؾ ًشخ
هـاسکت اقتلادي
اّذاف فشػي:

-

تشقشاسي استثاط ًضدیک تيي ػاصهاًْاي ػشهایِ گزاس ٍ حوایت کٌٌذُ تا کاسآفشیٌاى ٍكاحثاى ایذُ
حوایت ّاي هادي ٍهؼٌَي ایذُ ّاي کاسآفشیٌاًِ
ایجاد تؼتش الصم جْت تَاًا ػاصي افشاد اص عشیق اسائِ آهَصؽ ّاي فٌي ٍتخللي
الگَ ػاصي ٍهؼشفي هـاغل جذیذ
تشػين دقيق ٍضؼيت هغلَب ٍ هيضاى ؿاخق ّاي هغلَب تا تَجِ تِ هثاًي ًظشي ٍ هقتضيات هَجَد
اػتاى
-5تؼييي سٍؿْا ،ؿاخق ّا ٍ اتضاس هؼتثش دس اسصیاتي ٍ پایؾ

سَاالتی وِ زر اًتْای اجرای پرٍشُ تَسط هجری هی بایست پاسد زازُ شَز 2

-1آیا ػلل فشدي ،خاًَادگي  ،اقتلادي  ،فشٌّگي  ،اجتواػي ٍ  ...تثييي کٌٌذُ ػذم هـاسکت اقتلادي اػت؟
-2آیا استثاط ػذم هـاسکت اقتلادي صًاى تا ٍضؼيت اقتلادي هَجَد صًاى ٍجَد داسد؟
-3ساّکاسّاي کاّؾ تيکاسي صًاى تحليل کشدُ کذام اػت؟
-4چِ تؼتشّایي هؼاػذ کٌٌذُ حضَس صًاى کاسفشها دس ػشكِ ّاي هختلف اػتاى هي تاؿذ؟
-5ساّکاسّاي تشقشاسي استثاط تيي اقتلاد تَهي هٌغقِ ٍ کؼة ٍ کاسّاي هشتثظ تا فٌاٍسّاي اعالػاتي ٍ استثاعي
کذام اػت؟
 -6آیا تيي ػَاهل افضایؾ یا کاّؾ حغ اهٌيت اقتلادي صًاى دس اػتاى ٍ صیش ػاخت ّاي هَجَد استثاط ٍجَد
داسد؟
 -7هَثشتشیي سٍؽ ّاي ؿکل گيشي ًْادّاي حوایتي ،هجاهغ ٍ ؿثکِ ّاي حشفِ اي خاف هؼيـت ٍ ا ؿتغال
ٍکاسآفشیٌي صًاى کذام اػت؟
موارد فنی  ،تجهیسات و زیر ساخت های مورد نظر(در صورت نیاز) :
دػتياتي تِ اّذاف اص عشیق هغالؼِ اػٌادي  ،کتاتخاًِ اي  ،هلاحثِ حضَسي  ،هـاّذُ ٍ پشػـٌاهِ تْشُ تشداسي
خَاّذ ؿذ.
بیاى هحسٍزیتْا ٍ الساهات2

ّ-1واٌّگي جْت دسیافت آهاس ّاي هَسد ًياص اص دػتگاُ ّاي هشتَعِ تا هؼشفي ًاهِ کاسفشها (اداسُ کل استثاعات
ٍ فٌاٍسي اعالػات -تْضیؼتي -کويتِ اهذاد -هيشاث فشٌّگي -كٌؼت ٍ هؼذى-اداسُ کل کاس،تؼاٍى ٍسفاُ
اجتواػي) ٍ تِ كَست هحشهاًِ هي تاؿذ.
-2کليِ هغالة ،اعالػاتً ،تایج ٍ آهاس هشتَط تِ عشح تِ كَست هحشهاًِ تَدُ ٍ ّشگًَِ اًتـاس ٍ اػالم آى تِ
ػایش دػتگاُ ّا ٍ ػاصهاًْا اػن اص خلَكي ٍ دٍلتي هوٌَع تَدُ ٍ اسائِ آى كشفاً تا ّواٌّگي ٍ اػالم کتثي
اػتاًذاسي هي تاؿذ.
هفرٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا( 2فرضیات تحمیك)2

اػتفادُ اص عشح ّاي پيـيي اداسُ کل اقتلاد ٍداسائي،ػاصهاى هذیشیت ٍتشًاهِ سیضي ،اداسُ کاس تؼاٍى ٍسفاُ
اجتواػي

تعریف مشخصات پیمانکار واجذ شرایط (متخصصان ،رشته تحصیلی ،سابقه فعالیت) :
کاسگشٍّي هتـکل اص هتخللاى دسسؿتِ ّاي اقتلاد ،آهاس ،هٌْذع ، ITجاهؼِ ؿٌاػي ،سٍاًـٌاػي  ،داساي
سصٍهِ قَي ٍ اجشایي دس حَصُ ّاي اجتواػي ٍ هلاحثِ گشاى تا تجشتِ ٍ هتخلق .
ًحَُ ارائِ هستٌسات پیشٌْاز 2

اسائِ عشح جاهغ ٍ کاهل هؼتذل ٍ هؼتٌذ تشاػاع ساّکاس ّاي ػولياتي ٍ اجشایي دس ساتغِ تا پيـگيشي هثتٌي تش
ؿشح ٍظایف قاًًَي ٍ صهاى تٌذي ؿذُ ٍیظُ ػاصهاى ّا ٍ ًْادّاي هتَلي اػتاى
بیاى ترویي زهاى ٍ ّسیٌِ پرٍشُ از زیسگاُ وارفرها 2

تخويي صهاى پشٍطُ  6الي  9هاُ ّ -ضیٌِ پشٍطُ  858هيليَى سیال

 -:طرح ارائِ هسل ّای بازاریابی هٌاسب زر تَسؼِ هشاغل ذاًگی زر استاى هروسی (با رٍیىرز
حفظ حمَق وسب ٍ وار زر هشاغل ذاًگی)
زستگاُ اجرایی  2ازارُ ول تؼاٍى  ،وار ٍ رفاُ اجتواػی استاى هروسی
 هَضَع فؼالیت وارفرها (حسٍز شوَلیت ٍ زاهٌِ اجرای وار -حسٍز تمریبی آهاری) 2

تشسػی ٍ اسائِ هذلْای تاصاسیاتی هٌاػة کِ هَخة سضایت هتقاضیاى دستَػؼِ هـاغل خاًگی دس اػتاى هشکضی گشدد.
 تشریح ضرٍرت اًجام پرٍشُ (ّسف تحمیك) 2

اهشٍصُ سقاتت دس ػشصِ تَلیذ ٍ تداست خْاى تِ ٍاػغِ کوشًگ ؿذى هشصّای اقتصادی اتؼاد دیگشی یافتِ ٍ کَؿؾ دس
خْت تْثَد ٍ استقای هذل ّای تاصاسیاتی پایِ اصلی ایي سقاتت سا تـکیل هیدّذ .استقای سٍؽ ّای تاصاسیاتی هٌاػة ػثة
پیـشفت ٍ تَػؼِیافتگی هیؿَد ٍ اکثش کـَسّای تَػؼِیافتِ ٍ دس حال تَػؼِ دس صهیٌِ استقای تاصاسیاتی ػشهایِگزاسی
صیادی اًدام دادُاًذ؛ تٌاتشایي اهشٍصُ کؼة ٍ کاسّای خاًگی تِ ػٌَاى ساّکاسی هْن تشای ایداد اؿتغال ٍ دسآهذ دس ػشاػش
خْاى هحؼَب هیگشدًذ کِ تا تْشُتشداسی اص اهتیاصاتی چَى تَػؼِ داًؾ ٍ گؼتشؽ فٌاٍسی استثاعات ٍ اعالػات حیغِ
گؼتشدُای سا دس اکثش حَصُّای اقتصادی تِ خَد اختصاف دادُ ٍ دس صهشُ یکی اص حیاتیتشیي ٍ ضشٍسیتشیي تخؾّای
اقتصادی خَاهغ تِ ؿواس هیسٍد؛ کِ تا تغییشات اقتصادی ،فٌّاٍساًِ ٍ فشٌّگی فؼالیت اقتصادی ٍ کؼة ٍ کاسّای خاًگی تِ
ػٌَاى ساّی کن ّضیٌِ تشای تأهیي هؼیـت پایذاس هَسد تَخِ قشاس گشفتِاًذ .هَخة اهکاى هـاسکت اػضای خاًَاس تشای اًدام
یک فؼالیت اقتصادی هـتشک تَدُ ٍ یکی اص صهیٌِّای افضایؾ هـاسکت هشدم دس اقتصاد ٍ اصخولِ ساّکاسّای هٌاػة تشای
تَػؼِ اؿتغالّای خشد ٍ هتَػظ تِ ٍیظُ تشای تیکاساًی اػت کِ داسای هْاست کافی دس اًدام تشخی اص کاسّا ّؼتٌذ .تِ
ػٌَاى ًوًَِ هـاغل خاًگی تا تَخِ تِ گؼتشُ ٍػیؼی کِ داسًذ ،اص هـاٍسُّای حقَقی ٍ کاسّای پظٍّـی ٍ آهَصؿی گشفتِ
تا هًَتاط ،صٌایغ دػتی ،کاسّای ٌّشی ،تَلیذ پَؿاک ٍ هَاد غزاییًَ ،یؼٌذگی ٍ  . . .هیتَاًٌـذ اًتخـاب هٌاػثی تـشای
آغـاص یـک حـشفِ ٍ ؿـغل خذیذ تاؿٌذ .ؿایذ تشخی افشاد ،هـاغل خاًگی سا تٌْا تشای خاًنّا هٌاػة تذاًٌذ؛ ایي تصَس اص
ایي خْت کِ هـاغل خاًگی دس هٌضل قاتل اًدام اػت ٍ قاتلیت ایداد تؼادل تیي کاس ٍ صًذگی سا داسد.
لزا ضشٍست تحقیق دس ساػتای اسائِ هذلْای تاصاسیاتی هٌاػة ٍ قاتل اخشا دس خْت فشٍؽ هحصَالت ٍ تَلیذات کؼة ٍ
کاسّای هـاغل خاًگی دس اػتاى ضشٍسی هی تاؿذ.
 اّساف اجرای پرٍشُ 2

ّذف کلی ایي هغالؼِ تذٍیي هذل تاصاسیاتی هٌاػة دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دس اػتاى هشکضی اػت کِ دس ایي ساػتا اّذاف
خضئی ریل دًثال هیگشدد:
 ؿٌاػایی ٍ ستثِتٌذی ػَاهل هؤثش تش تذٍیي هذل ّای تاصاسیاتی دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دسدػتگاُّای اخشایی اػتاىهشکضی
 ؿٌاػایی ٍ ستثِتٌذی هَاًغ استقای تذٍیي هذل ّای تاصاسیاتی دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دس دػتگاُّای اخشایی اػتاىهشکضی
 تذٍیي هذل تاصاسیاتی هٌاػة دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دساػتاى هشکضی سَاالت هْن گِ اًتْای اجرای پرٍشُ تَسط هجری هی بایست پاسد زازُ شَز2

-ػَاهل تأثیشگزاس تش تذٍیي هذل ّای تاصاسیاتی دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دس دػتگاُّای اخشایی اػتاى هشکضی کذاماًذ؟

 هذل ّای هٌاػة تاصاسیاتی دس تَػؼِ هـاغل خاًگی تشای دػتگاُّای اخشایی اػتاى هشکضی چیؼت؟ ػوذُتشیي هَاًغ تش ػشساُ هذل ّای تاصاسیاتی دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دس دػتگاُّای اخشایی اػتاى کذاماًذ؟ساّکاسّای پیـٌْادی خْت اسائِ هذل ّای تاصاسیاتی هٌاػة دس تَػؼِ هـاغل خاًگی دسدػتگاُّای اخشایی اػتاىهشکضی چِ ّؼتٌذ؟
 هَارز فٌی  ،تجْیسات ٍ زیر ساذت ّای هَرز ًظر (زرصَرت ًیاز) 2

آؿٌایی تا هذل ّای تاصاسیاتی ٍ ًحَُ ستثِ تٌذی آًْا
 بیاى هحسٍیت ّا ٍ السهات 2

آؿٌایی تا هفاّین هـاغل خاًگی ٍ تخـٌاهِ ّای هشتثظ تا آى
 هفرٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 2

هدشی هی تایؼت دس تواهی هشاحل کاس تا ًاظش کاسفشها استثاط هؼتقین داؿتِ تا هشحلِ تِ هشحلِ سًٍذ اخشای عشح سا تا
خَاػتِ ّای کاسفشها پیؾ تشد.
 تؼریف هشرصات پیواًىار ٍاجس شرایط (هترصصاى  ،رشتِ تحصیلی  ،سابمِ فؼالیت) 2

گشٍّی هتـکل اص هتخصصاى دس سؿتِ ای اقتصاد  ،هذیشیت  ،آهاس  ،تاصاسیاتی  ،هٌْذػی صٌایغ ٍ ....
ً حَُ ارائِ هستٌسات پیشٌْاز2

هؼتٌذات پیـٌْاد هی تایؼتی تِ صَست هکتَب ٍ دس قالة فایل ٍسد ٍ لَح فـشدُ تَػظ هدشی عشح اسائِ گشدد.
 بیاى ترویي زهاى ٍ ّسیٌِ پرٍشُ از زیسگاُ وارفرهاُ 2

هذت صهاى تخویٌی  6هاُ ٍ ّضیٌِ تخویٌی پشٍطُ  400هیلیَى سیال

; -طرح هىاًیابی استمرار هروس لجستیىی زر شْرستاى اران با تاویس بر تحلیل استؼساز صٌؼتی ٍ
جغرافیایی بِ هٌظَر ًمش آفریٌی استاى زر هسیر تراًسیت ٍ صازرات زر سطح وشَر
زستگاُ اجرایی  2ازارُ ول راُ ٍ شْرسازی
هَضَع فؼالیت وارفرها(حسٍز شوَلیت ٍ زاهٌِ اجرای وار -حسٍز تمریبی جاهؼِ آهاری) 2

هحذٍدُ هغالؼاتی ؿْشػتاى اساک هی تاؿذ.
تشریح ضرٍرت اًجام پرٍشُ( ّسف تحمیك)2

اػتاى هشکضی داسای هَقؼیت طئَپلیتیکی هؼتؼذً ،ضدیکی خغشافیایی تِ هشکض کـَس ٍ ػایش اػتاىّای هشکضی ٍ غشتی کـَس
اػت کِ دس تشکیة تا فؼالیتّای صٌؼتی هتٌَع اػتاى هیتَاًذ دس خزب ػشهایِ ٍ ػشهایِگزاسی ٍ سًٍق تَلیذ ٍ صادسات
هَفق ػول ًوایذ الثتِ ایي اهش هؼلواً هؼتلضم تْشُگیشی ٍ تقَیت اػتؼذادّای لدؼتیکی اػتاى اػت.ایداد یک هشکض
لدؼتکی دس تْثَد ٍ تَػؼِ اؿتغال ٍ افضایؾ ػغح سفاُ تاثیش تؼضایی داسد ػلیشغن اػتؼذاد اػتاى هشکضی دس ایي حَصُ تِ
دالیل گًَاگَى هؼَلیي دس استقاء تَاى لدؼتکی ػولکشد قاتل هالحظِ ای ًذاؿتِ اًذ اهیذ هی سٍد ًتایح ایي تحقیق تتَاًذ
دس خزب اػتثاسات هلی تِ هٌظَس ایداد یک هشکض لدؼتیکی هؼتثش ٍ هْن هَثش ٍاقغ گشدد .
تش اػاع تؼشیف تاًک خْاًی ،لدؼتیک تداسی داهٌِای اص فؼالیتّای ضشٍسی تداسی ّوچَى :حولًٍقل،
اًثاسداسی ،یکپاسچِػاصی تاسّای تداسی ،اهَس گوشکی ٍ تثادالت هشصی تا ػیؼتنّای تَصیغ تیيالوللی ٍ دسٍى کـَسی سا
ؿاهل هیؿَد .داؿتي ػولکشد لدؼتیکی تْتش ٍ تؼْیلػاصی تداست تِ ًحَ قاتل هالحظِای تا ؿکَفایی تداست ،تٌَع
صادسات ،خزاتیت تشای ػشهایِگزاسی هؼتقین خاسخی ٍ سؿذ اقتصادی هشتثظ اػت .صیشػاختّای لدؼتیکی (ّوچَى:
خادُ ،سیل ،فشٍدگاُ ،تٌذسً ،اٍگاى حولًٍقلی ،)… ،خذهات لدؼتیکی (ّوچَى :تَصیغ ٍ پخؾ دسٍىؿْشی ،تیي ؿْشی ٍ
تیيالوللی) ،اهَس ٍ فشایٌذّای گوشکی ،سدیاتی ٍ سدگیشی هحوَلِّای اسػالی حَصُّای اصلی لدؼتیک تداسی سا تـکیل
هیدٌّذ (ػلیواًی ػذّی .)1 :1334 ،عَل کل خادُّا ،عَل تضسگشاُّا ٍ آصادساُّا ،عَل خغَط سیلی ،تؼذاد تٌادس ،تؼذاد
فشٍدگاُّای تیيالوللی ،استثاعات حولًٍقل چٌذٍخْی ،کویت ٍ کیفیت ّابّای لدؼتیکی داخل کـَسی ٍ ٍضؼیت کلی
تداست ٍ صٌؼت تِ ػٌَاى هْنتشیي ٍیظگیّا ٍ پتاًؼیلّای الصم تشای تثذیل ؿذى تِ هشکض لدؼتیکی هغشح هی تاؿذ
ّابّای لدؼتیکی ؿاهل هَاسد صیش ّؼتٌذ:
 ؿْش لدؼتیکی هشاکض لدؼتیکی (پاسکّای لدؼتیکی ،دّکذُّای لدؼتیکی ٍ تٌادس خـک) ػایش (پایاًِّای صادساتی ،پایاًِّای تاس ،پایاًِّای هشصی)ٍاطُ هشاکض لدؼتیکی تِ عَس کلی تش هشاکض ٍ هکاىّایی داللت داسد کِ تِ عَس ٍیظُ تشای اًدام فؼالیتّای لدؼتیکی
ػاصهاىدّی ؿذُاًذ .ایي هشاکض ٍ هکاىّا داسای ًامّای دیگشی چَى پاسک لدؼتیکی ،تٌذس خـک ،تشهیٌال ٍ پلتفشم
تاستشی ،هشکض حولًٍقل ٍ دّکذُ تاستشی ّؼتٌذ .هشکض لدؼتیکی ،یک ّاب دس هٌغقِای هخصَف اػت کِ دس آى تواهی

فؼالیتّای هشتثظ تا حولًٍقل ،لدؼتیک ٍ تَصیغ کاال دس دٍ ػغح تشاًضیت هلی ٍ تیيالوللی ٍ تش اػاع اصَل تاصسگاًی ٍ
اص عشیق هتصذیاى ػولیاتی گًَاگَى اخشا هیگشدد(تْثَد.)11 :1335 ،
اػتاى هشکضی اص خولِ اػتاًْای تشخَسداس اص ایتؼذاد لدؼتیکی دس کـَس هحؼَب هی ؿَد قشاس گشفتي دس هؼیش ؿاّشاّای
اصلی  ،دػتشػی سیلی هغلَب  ،تشخَداسی اص فشٍدگاُ  ،داسای اػتؼذاد صٌؼتی ٍ هؼذًی (اػتاى تشخَداس اص خایگاُ دس حَصُ
صٌؼت ٍ هؼذى  ،هداٍست تا اػتاًْای صٌؼتی ّوچَى اصفْاى  ،تْشاى  ،قضٍیي  ،الثشص اص خولِ اػتؼذادّای اػتاى هشکضی
دس حَصُ لدؼتیکی هحؼَب هی گشدد .
اّساف اجرای پرٍشُ (اصلی  -فرػی)2

هکاًیاتی اػتقشاس یکی اص هشاکض لدؼتیک تا ّذف حذاکثش ًقؾ آفشیٌی دس صادسات ٍ تشاًضیت تاسٍ خلق ثشٍت ٍ اؿتغال تحلیل تشاًضیت ٍ حول ٍ ًقل کاال اص هحَسّای خادُ ای  ،سیلی (داخل ٍ خاسج اػتاى ) پیؾ تیٌی ٍ تشآٍسد هثادی ٍ هقصذ تشاًضیت کاال دس هشکض لدؼتیکی اسصیاتی صشفِ اقتصادی تثذیل کاستشی فشٍدگاُ اساک اص هؼافشی تِ تاسی تحلیل ػاختاس تشاًضیت تاس(هَاد اٍلیِ  /هحصَل ًْایی ٍ ) ...دس ؿْشکْای صٌؼتی اػتاى ٍ ؿْشکْای صٌؼتی اػتاًْایهداٍس هؼتؼذ تْشّثشداسی اص هشکض لدؼتیک اساک
 تحلیل تش تاثیش سًٍذ ؿکل گیشی هٌاعق اصاد تداسی ٍ هٌاعق ٍیظُ (دس دػتَس کاس هدلغ ٍ دٍلت ) تش هشکض لدؼتیکاساک
 اًدام هغالؼات هکاًیاتی ؿاهل:گضاسؽ ّای َّاؿٌاػی ٍ ّیذسٍلَطی
گضاسؽ ّای صهیي ؿٌاػی ،لشصُ خیضی
گضاسؽ ّای پَؿؾ گیاّی  ،کاستشی اساضی ٍ اسصیاتی صیؼت هحیغی
گضاسؽ تَخیِ اقتصادی -اختواػی
گضاسؽ فٌی ػوَهی ٍ خصَصی ؿاهل تشسػی حشاین  ،تشسػی صیش ػاخت ّا ٍ پیـٌْاد حذاقل ػِ ػٌاسیَ تِ تشتیة
اٍلَیت ٍ ...
گضاسؽ عشاحی هقذهاتی
گضاسؽ آلثَم ًقـِ ّای اخشایی هقذهاتی
گضاسؽ هتشُ ٍ تشآٍسد هقذهاتی
سَاالت هْن وِ زر اًتْای اجرای پرٍشُ تَسط هجری هی بایست پاسد زازُ شَز 2

آیا ظشفیت ایداد یکی اص هشاکض لدؼتیکی ( تٌذس خـک  ،پاسک لدؼتیک ،دّکذُ لدؼتیک ٍ )...دس ؿْش اساک ٍخَد داسد؟( دس حال حاضش پاسک ػوَهی لدؼتیک دس ػٌذ آهایؾ لدؼتیک کـَس – فایل پیَػت دس ػایت فشاخَاى -تصَیة ؿذُ
کِ دس صَست اسایِ هؼتٌذات ٍ تَخیِ اهکاى استقاء آى ٍخَد خَاّذ داؿت)
دالیل تَخیْی ایداد ّشیک اص هشاکض لدؼتیکی تْوشاُ هکاًیاتی اػتقشاسکذام اػت؟هَارز فٌی  ،تجْیسات ٍ زیر ساذت ّای هَرز ًظر(زر صَرت ًیاز) 2

تؼاهل تا کلیِ ریٌؼفاى ٍ اػتفادُ اص ًظش خثشگاى

یک دػتگاُ خَدسٍ خْت تاصدیذ ٍ هشاخؼات
بیاى هحسٍزیتْا ٍ الساهات2

تا دس ًظشگشفتي اػتؼذاد صٌؼتی -خغشافیایی  ،دػتشػی سیلی ٍ خادُ ای هَضَع ایداد یک هشکض لدؼتیکی ( تٌذس خـکیا دّکذُ لدؼتیکی،پاسک لدؼتیک ) دس ؿْش اساک تا ّذف تثذیل اساک تؼٌَاى یک پایگاُ لدؼتیکی دس ػغح کـَس هَسد
هغالؼِ قشاس گیشد تذیْی اػت تؼییي ًَع هشکض لدؼتکی (تٌذس خـک  ،دّکذُ لدؼتکی  ،پاسک لدؼتکی ) دس ایي هغالؼِ
هؼیي هی گشدد ایي هغالؼِ تِ ؿذت ًیاصهٌذ تحلیل تشاًضیت ٍ حول تاس دس اػتاى هشکضی ،اػتاًْای ّودَاس  ،اػتاًْای
غشب کـَس  ،تحلیل ٍضؼیت تشاًضیت تاس اص عشیق سیلی ،خادُ ای (تش هثٌای ٍضؼیت فؼلی /تا فشض ؿکل گیشی هشکض
لدؼتکی ) هیتاؿذّ .وچٌیي دس هکاًیاتی هحل اػتقشاس  ،ضوي تَخِ تِ الضاهات هحذٍدیتْا (صیؼتگاّْای حفاظت ؿذُ
ٍ ،)....هؼتؼذتشیي ًقغِ تشای تاػیغ ایي هشکض لدؼتیکی پیـٌْاد گشدد.
دسکل اخشای عشح هدشی هی تایؼت تا کاسفشها تؼاهل داؿتِ تاؿذ.
هفرٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا2

اص هحقق اًتظاس هی سٍد آًؼت کِ دس هغالؼات اًدام ؿذُ ًقاط هؼتؼذ تاػیغ سا تِ گًَِ ای اًتخاب ًوایذ کِ هَسداػتقثال تخؾ خصَصی قشاس گشفتِ ٍ اهکاى تَػؼِ کوی ٍ کیفی آى داسای تَخیِ اقتصادی تاؿذ ،تـکیل هٌاعق ٍیظُ
اقتصادی ٍ هٌاعق آصاد تداسی کِ دس دػتَس کاس هدلغ ٍ دٍلت هی تاؿذ تذٍى ؿک فشصتْای ؿگشفی دس تَػؼِ اقتصادی
تشخی اػتاًْا ایفا هی کٌذ ٍ اػتاًْای داسای صیش ػاختْای لدؼتیکی هٌافغ تیـواسی سا کؼة خَاٌّذ ًوَد ضوٌا تا تَخِ
تِ ایٌکِ تـکیل هٌاعق آصاد تداسی ٍ هٌاعق ٍیظُ اقتصادی دس دػتَس کاس دٍلت قشاس داسد اص هحقق اًتظاس هی سٍد دس
هغالؼات خَد تِ ایي اهش اّتوام ًوایذ .
ّواٌّگی تا دتیشخاًِ هشکض لدؼتیک اػتاى -فشٍدگاُ اساکدس ًظش گشفتي توام اػٌاد تاالدػتی اػتاى اػن اص ػٌذ آهایؾ اػتاى ،ػٌذ آهایؾ هشاکض لدؼتیک کـَس – پیَػتفشاخَاى ٍ -تخـٌاهِ ّای هشتثظ تا هشاکض لدؼتیک
تؼریف هشرصات پیواًىار ٍاجس شرایط (هترصصاى ،رشتِ تحصیلی ،سابمِ فؼالیت) 2

-1تشخَسداس اص سؿتِ تحصیلی هشتثظ حذاقل دس ػغح دکتشا
-2تشخَداسی اص ػاتقِ اًدام هغالؼات پظٍّـی دس حَصُ لدؼتیک ( داسای هقاالت هشتثظ ٍ)...
-3تشخَداسی اص کاسؿٌاػاى داسای تَاى تحلیل اقتصادی ٍ اهکاًؼٌدی دس تین پظٍّـی
-4حؼي ؿْشت هدشیاى ٍ تشخَداسی اص ػَاتق هغلَب پظٍّـی دس حَصُ اقتصاد  ،لدؼتیک ٍ...
ًحَُ ارائِ هستٌسات پیشٌْاز 2

دس قالة گضاسؽ ٍسد ٍ اسایِ ًقـِ ٍ لَح فـشدُ
بیاى ترویي زهاى ٍ ّسیٌِ پرٍشُ از زیسگاُ وارفرها 2

هذت صهاى ؿؾ هاُ  2000 ،هیلیَى سیال

<-ػٌَاى طرح 2بِ رٍز رساًی طرح جاهغ گرزشگری شْرستاى اران
زستگاُ اجرایی 2ازارُ ول هیراث فرٌّگی ،گرزشگری ٍ صٌایغ زستی استاى هروسی
 هَضَع فؼالیت وارفرها(حسٍز شوَلیت ٍ زاهٌِ اجرای وار -حسٍز تمریبی جاهؼِ آهاری)2

ؿْشػتاى اساک – جاهؼِ ؿْشي -جاهؼِ سٍػتایي -هحذٍدُ کاهل ؿْشػتاى اساک.
 تشریح ضرٍرت اًجام پرٍشُ (ّسف تحمیك)2

-1تشسػي ػَاهل اقليوي –هغالؼات طئَهَسفَلَطي– 3اسصیاتي هتغيشّاي جوؼيتي -4تشسػي پاساهتشّاي اجتواػي
ٍ فشٌّگي-5تشسػي فضاي کالثذي.
 اّساف اجرای پرٍشُ (اصلی -فرػی)2

ّذف اكلي :هؼشفي جارتِ ّاي گشدؿگشي -پيـثشد تَػؼِ اقتلادي -تاهيي دسآهذ ٍ ایجاد اؿتغال تاهيي اّذاف
دٍلت.
اّذاف فشػي :ایجاد ٍ احذاث هحيظ ّاي تاثثات اقتلادي.
 سَاالت هْن وِ زر اًتْای اجرای پرٍشُ تَسط هجری هی بایست پاسد زازُ شَز2

 -1آیا ٍضؼيت ٍ اهکاًات صیشتٌایي ٍ صیشػاختي ؿْشػتاى تشاي جزب گشدؿگشي کافي اػت؟
 -2آیا ًياص تِ ایجاد ٍ احذاث فضاّا ٍ تکويل پتاًؼيل ّاي هَجَد دس ؿْش هي تاؿذ یا خيش؟
 -3ػاهاًذّي تخؾ ّایي کِ فاقذ عشح ّاي گشدؿگشي تَدُ ٍ تلَست تلادفي ایجاد ؿذُ اًذ تِ ؿکل خَاّذ
تَد.
 هَارز فٌی  ،تجْیسات ٍ زیرساذت ّای هَرز ًظر(زر صَرت ًیاز)2

 -1تشسػي اهکاًات صیشتٌایي ٍ صیشػاختي ؿْشػتاى.
 -2تشسػي پتاًؼيل ّاي گشدؿگشي ؿْشػتاى.
 بیاى هحسٍزیت ّا ٍ الساهات2

-1دسیافت یک ًؼخِ اص هغالؼِ عشح جاهغ گشدؿگشي ؿْش اساک اص هشکض اػٌاد اداسُ کل هيشاث فشٌّگي ٍ
گشدؿگشي ٍ تِ سٍص سػاًي عشح هزکَس
-2تحويل ؿشایظ حاکن دس تَػؼِ گشدؿگشي ؿْشػتاى – تاصاسؿٌاػي -ػشهایِ گزاسيّ -واٌّگي ٍ ّوکاسي
ػایش دػتگاُ ّاي اجشایي دس اجشاي صیشػاخت ّاي گشدؿگشي .
-3سػایت الضاهات هشتَط تِ تْيِ عشح ّاي گشدؿگشي
 هفرٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا2

 -1تَافق ًاهِ تا داًـگاُ ّا ٍ آهَصؽ ػالي -2تَافق ًاهِ تا ؿْشداسي .
 تؼریف هشرصات پیواًىار ٍاجس شرایط (هترصصاى ،رشتِ تحصیلی ،سابمِ فؼالیت)2

کاسؿٌاع اجتواػي ٍ فشٌّگي -کاسؿٌاع اقتلاد ٍ ػشهایِ گزاسي -کاسؿٌاع هحيظ صیؼت -کاسؿٌاع تثليغات
ٍ تاصاسیاتي -کاسؿٌاع جغشافيا-کاسؿٌاع هؼواسي -کاسؿٌاع گشدؿگشي ٍ تشًاهِ سیضي تَسیؼن.
ً حَُ ارائِ هستٌسات پیشٌْاز2

تْيِ عشح-گضاسؽ هکتَب  ،فایل ٍسد ٍ لَح فـشدُ
 بیاى ترویي زهاى ٍ ّسیٌِ پرٍشُ از زیسگاُ وارفرها2

هذت صهاى پيـٌْادي یک ػال  ،تَدجِ پيـٌْادي  558هيليَى سیال هي تاؿذ.

