
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 شگاههایکشور براساس عامل آزما یعلوم دام قاتیموسسه تحق یدرون یابیارز عنوان پروژه: -

 12-13-13-132-96034-960920 :پروژه شماره مصوب

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:پروژه)اختصاص به  خانوادگي مجري مسئول نام و نام

 جوانروح یعل دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

، سعید اسماعیل خانیان، مهدي امیرصادقی، حمیدرضا سیدآبادي، سید احمد میرهادي خانوادگي همكاران: نام و نام
 اسدي، مجتبی زاهدي فرنعمت اهلل 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور محل اجرا:

 1396 تاريخ شروع: -

 ماه 5سال و  1 مدت اجرا: -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي      55714با شماره    20/3/98 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 .بالمانع است و نمودارها با ذكر مأخذ هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 

 

 

 



:چكيده  

. با انجام كننديم يابيسازمان به صورت خودآگاه، اقدام به ارز کي ياست كه در آن اعضا ينديفرا ،يدرون يابيارز

ريزي الزم در جهت بهبود وضعع يت موجود انجام قوت و ضعع م مشععده شععده و برنامه يجنبه ها يدرون يابيارز

سه تحق يدرون يابيارز نديفرآ ي. به منظور اجراردگييم س شور از نظر  عامل آزما يدام لومع قاتيمو در  شگاههايك

سعع ب به منظور شععد.  نيمربوطه تدو يمالك ها و نشععانگرها ،يياهداف جز ،يعامل اهداف كل نيا يمرحله اول برا

اعتبار هر  يشعععد. پب از بررسععع يطراح ييمورد نظر، پرسعععشعععنامه ها ياطالعات، بر اسعععاش نشعععانگرها يجمع آور

. در مجموع ت داد ديگرد عيمورد نظرتوز يجام ه آمار نيمرتبط با پرسشنامه ها، در ب نيبپرسشنامه، با توجه به مداط

  داده ليو تحل هيشد. به منظور تجز يآورجمع ليو پب از تكم عيمورد مطال ه توز يجام ه آمار نيپرسشنامه در ب 36

ها اسععتفاده شععد.  نهي( گزيذار)ارزش گيدهو درصععد( و روش وزن نيانگيم ،ي)فراوانيفيآمار توصعع هايروش از ها

نشععانگرها، مالك ها و عوامل از سععه سععط   نهيموسععسععه در زم يتهايف ال تيمطلوب زانيقضععاوت در خصععوص م يبرا

ست. در مجموع جهت ارز شده ا ستفاده  سبتاً مطلوب و نامطلوب ا شانگر 17مالك و  6ت داد  يدرون يابيمطلوب، ن ن

گرفت. با توجه به نقاط قوت و ض م در سط  نسبتاٌ مطلوب قرار 28/2با مقدار  شگاههاي. عامل آزماديمشده گرد

در سه  ييشنهادهايپ شگاهها،يكشور از نظر عامل آزما يعلوم دام قاتيموسسه تحق تيفياء كموسسه و به منظور ارتق

سازمان تحق شاورز جيآموزش و ترو قات،يسط   سه تحق يك س شها يعلوم دام قاتيو مو شور و بد  يقاتيتحق يك

 .و ارائه شده است هيته موسسه

 كشور يعلوم دام قاتيموسسه تحق ت،ينشانگر، سط  مطلوب شگاهها،يعامل آزما ،يدرون يابيارز :یديکل واژگان


