بسمهتعالی

در راستای توجه و تکیه بر توانمندیهای متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد دانشبنیان ،موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر
دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " طراحی و برنامهنویسی نرم افزار اطالعات و مدیریت گاوداری پرواری" از کلیه شرکتها و
فناوران توانمند در این زمینه ،دعوت به عمل آورد.

شرح مسئله
مدیریت بهینه و علمی -اقتصادی گاوداری پرواری صنعتی (پرورش گاو گوشتی و پرواربندی صنعتی) نیازمند سیستم سازی در تمام
بخش های آن می باشد .این بخش ها شامل تغذیه و خوراکدهی ،سالمت و بیماری ها ،آمار و اطالعات و احتماال برنامه های ژنتیکی
می باشد .لذا تجمیع و ارائه اصولی و غیرپیچیده این اطالعات ،نقش عمده ای در تسهیل مدیریت فنی و اقتصادی واحدهای پرواربندی
خواهد داشت .توسعه نرم افزار و برنامه کامپیوتری که بتواند به نحو غیرپیچیده و در عین حال جامعی حیطه های فوق را پوشش
دهد ،می تواند مدیریت واحدهای پرواربندی صنعتی را به طور کارآمدی بهبود بخشد .متذکر می شود که اصلی ترین فاکتورهای
سیستم فعالیت دامپروری ضریب تبدیل خوراک به گوشت می باشد .لذا باید مرتبا امکان مانیتورینگ نوع خوراک ،میزان خوراکدهی
و وزن گیری دام های پرواری بصورت مستمر صورت پذیرد.
چرایی نیاز
اصلی ترین موضوع در پرواربندی افزایش ضریب تبدیل خوراک به گوشت به ازای قیمت واحد می باشد .یک پرواربندی در جایی
موفق است که با قیمت کمتر خوراک بتواند حجم بیشتری از گوشت را تولید نماید .از این رو مدیریت این زنجیزه از اصلیترین عوامل
موثر در پرواربندی است .در ادامه برخی از مهمترین نیازهای موجود در راستای انجام مدیریت مذکور ارائه شده است:
 .1مدیریت جامع تغذیه و خوراکدهی
 .2مدیریت حساب شده و اصولی آخور با اسکوربندی علمی آخورها طبق سیستم اسکوربندی دانشگاه داکوتای جنوبی
 .3مدیریت فرموالسیون و تخصیص جیره های آغازین ،میانی و پایانی
 .4مدیریت حذف ها و تلفات
 .5مدیریت فروش دام و گوشت
 .6مدیریت کیفیت و بازارپسندی گوشت
 .7مدیریت سالمت گله (واکسیناسیون و غیره)
 .8مدیریت گروه بندی دام ها
 .9مدیریت ورود و خروج دام در ادوار زمانی مختلف
 .10مدیریت و شناسایی ضایعات خوراک

پیشینه و موارد فنی مورد انتظار
نرم افزار یا برنامه توسعه یافته نیازی به پیچیدگی های غیرضروری نداشته و حتی االمکان باید ویژگی هایی که در ادامه
لیست شده است را داشته باشد تا بتواند به طور عملگرا به مدیریت جامع پرواربندی به طور کاربردی استفاده شود .اکیدا
توصیه می شود در توسعه برنامه مدیریت پرواربندی از نرم افزارها و برنامه های موجود همچون مدیران و رایان الگو و الهام
گرفته شود.
محدودیتها و الزامات مربوط به پروژه
سامانه طراحی شده بایستی به طور کلی دارای مشخصات ذیل باشد:
 -1کاربردوست ،سهل االستفاده و جامع باشد.
 -2فنی و جزئی نگر باشد.
 -3همه جانبه باشد.
 -4ساده و غیرپیچیده باشد.
 -5بخش تغذیه و خوراک بسیار توانمند ،هوشمند و واضحی داشته باشد.
 -6قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارهای کاربردی مثل خروجی به اکسل و غیره را داشته باشد.
 -7به راحتی قابل آموزش به کاربران باشد.
 -8قابل اصالح ،تغییر و ارتقا باشد.
سواالت و معیارهای مهم ،جهت ارزیابی طرحهای دریافتی
در طرحهای دریافتی میبایست معیارهای ذیل ،کامال شفاف و واضح توضیح داده شده باشند:


قابلیت نرم افزار در مدیریت جامع تغذیه و سالمت گله



قابلیت نرم افزار و برنامه توسعه یافته در مدیریت فنی آخور



قابلیت برنامه در مدیریت جامع ورود و خروج دام



قابلیت نرم افزار در مدیریت تفکیک و فروش دامها



قابلیت نرم افزار به ارتباط با سایر برنامه های موجود



امکان ثبت مکرر توزین دام به همراه تاریخ و یا روشهای تخمین وزن دام را داشته باشد.



زمان انجام پروژه



تخمین هزینه معقول

مشخصات مورد نظر برای فناور واجد شرایط


فناور میبایست دارای تجربه و سابقه کار علمی و عملی در زمینه موضوع طرح باشد.



فناور بایستی توانایی ارائه ضمانت جهت تحویل به موقع محصول مورد نیاز را داشته باشد.



دید جامع و فرآیندی در اجرای این طرح یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای فناور بهشمار میآید.

مدت زمان و هزینه انجام طرح
تصمیم گیری در خصوص هزینه های طرح بعد از بررسی طرح های ارسالی مجریان طرح انجام گیرد و مدت زمان اجرا بر اساس نوع
و گستردگی طرح پیشنهادی از  6ماه تا یک سال میباشد.
نحوه ثبت نام در فراخوان
ثبت نام تنها از طریق سامانه طرحهای دانشبنیان موسسه دانشمند به آدرس  www.bonyadtech.irامکانپذیر میباشد.

http://www.bonyadtech.ir
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