
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 يزدمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 طراحي و توليد سيستم هميار شتردار )اپليکيشن ساربان يار( عنوان پروژه: -

  0 -13 – 13 – 018 -990196:پروژه شماره مصوب -

 نادر اسدزاده هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 ثانيمرتضي بيطرف خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

شمس   احسان ، زاده قريه عليزكي  محمد ، خانوادگي همکاران: جواد زارع هرفته، علي شفيع نادرينام و نام

، مسعودي  رضا، بازيبناء  محمدحسين، مفيدي  محمدرضا، كردي يزدي  محمد علي، كيخجسته  مهدي، داوودلي

 نياركيجلوخاني  صابر

 يزدمحل اجرا : 

  1/3/1399 تاريخ شروع : -

 ماه 0سال و   1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          59912 با شماره         23/4/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 



 چكيده : 
 ستمي. سباشديكشور،كمبود ركورد و ثبت مشخصات در شتر م يدر شتردار ياساس هاياز چالش يکي

 هايگله اديز يو پراكندگ يطوالن هايو مسافت باشدمي مرتع به وابسته و باز صورت در كشور به يپرورش شتردار

وزن در  نيتوز ژهويبه يريكوردگر يشبکه شترداران افزوده است. از طرف جاديو ا يريبر مشکالت ركوردگ يمردم

شبکه  جاديابعاد بدن ضرورت دارد. ا يوزن بدن از رو نيو تخم يآمار هايسخت بوده و استفاده از مدل اريشتر بس

را در كشور فراهم  يشتردار وريبهره توانديم يقاتيو تحق يو با مراكز آموزش گريکديبه منظور ارتباط شترداران با 

 اريهم ستميكشور ضرورت دارد. در س يارتباطات و اطالعات در شتردار ياز تکنولوژ تفادهجهت اس نيسازد. بد

، دانش يمهارت هايارتباط و ارائه آموزش جاديعالوه بر ا اريساربان شنيکياپل قيارتباط از طر جاديشترداران با ا

با استفاده  يز طرف. اشوديم يابيرد هبه صورت برخط گل ني. همچنافتيخواهد  شيشترداران در بستر تلفن همراه افزا

 مهيا گرديد.ابعاد بدن  يوزن بدن از رو نينسبت به تخم ياز هوش مصنوع

 يريتلفن همراه، ركوردگ ستم،يپرورش شتر، سها: كليد واژه


