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 :پیشگفتار

 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت کرده بهره آموزش پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می

کننده است کننده و مصرفها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش .فراوانی برده است

کید بر أپایه تئوری و مهارتی است که در کشور ما اکنون ت دوهای ما بر شود مگر با آموزش که امروزه آموزشو این امر محقق نمی

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استپایه آموزش

اناپذیرند و برخالف سایر معادن که هر منابع انسانی پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، معادنی فن

های تحول ها و نوآوریتواند مظهر خالقیتیابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میچه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

انی باالترین درآمد گیری از منابع انسآفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با بهره

های مهم  توسعه یافتگی سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر کشور، یكی از شاخص

 محسوب می شود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظایفی که بر عهده دارد در جهت 

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان قای سطح دانش و گسترش فناوریارت

های آموزش عملی و های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهبرای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها را از بدو تأسیس در منظور تعیین نیازهای آموزشی و پاسخریزی الزم بهآموختگان، برنامهمهارتی دانش

 دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیت دستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی هر نظام 

شی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزشی است. از این رو، معاونت آموز

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، اقدام به تدوین دوره اجرا و ارزشیابی صحیحنظام آموزشی و همچنین 

-خود را در اثربخشی آموزش و ارتقای توانمندی استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش فزاینده

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفه
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 اعضای کارگروه تدوین استاندارد آموزشی:

 

 شاورزی و منابع طبیعی کشورمعاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی ک 

 مهندس سید احمد موالی زاده 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 اقتصادی در کشاورزی –تهیه طرح های توجیهی اصول 

 های مورد انتظار:توانمندی

  شناخت اصول و فرایندهای تهیه طرح های توجیهی فنی مالی و اقتصادی کشاورزی 

 کشاورزی  یه و تدوبن طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادیته  

 توانایی ارزیابی و مقایسه میان طرح های مختلف توجیهی  فنی مالی و اقتصادی کشاورزی 

 مدت زمان دوره:

 ساعت 28طول دوره آموزش:  

 ساعت 02 زمان آموزش نظری:  

 ساعت02 زمان آموزش عملی:  

 شرایط متقاضی ورودی:

 ک کارشناسی به باال در رشته های کشاورزیداشتن مدر 

 و منابع طبیعی کشاورزی عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 از سازمان نظام مهندسی کار مهندسیه ب داشتن پروانه اشتغال 

 شرایط مدرسین:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته مرتبط با مباحث مورد تدریس 

  سال برای دارندگان مدرک کارشناسی  5جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  سال سابقه کار 7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 3ارشد و  حداقل 

  تایید معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در

 نظر در حوزه مربوطهمباحث مورد 

 شیوه ارزیابی:

 .ارزشیابی از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد 

 ( و اخالق حرفه ای 03درصد(، عملی) 33ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت نظری )درصد(   03) درصد

 صورت خواهد گرفت.

 فیت دوره:حداقل ظر

 نفر 05

 روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری             مكاتبه                   کارگاه آموزشی             کالس درس )سخنرانی( 

 سایر )ذکر شود(: 
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 سرفصل دوره:

 " ورزیاقتصادی در کشا –تهیه طرح های توجیهی اصول  "جدول سرفصل آموزشی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

 کلیات  0

  فنی مالی اقتصادی  توجیهی تعریف طرح 

  اقتصادی در کشاورزی –توجیهی اهداف طرح  

 اقتصادی در کشاورزی –توجیهی طرح  یکاربردها 

 استاندارد یهیمشخصات طرح توج  

 یهیرح توجط یک یاصل یاجزا 

1 ..... 

 مطالعه بازار  2

 ییمورد نظر)جنبه ها یهیمسئله بازار در رابطه با پروژه طرح توج یلتحل 

  دارند یپروژه ضرورت بررس یناز مطالعه بازار که در ا

 اطالعات یجمع آور 

 . خدمات یامحصوالت  یاتموارد استفاده و خصوص -الف

، صادرات و مصرف ، همراه ، واردات  یدآمار در مورد تول یها یسر -ب

 . یبا درآمد و مصرف مل

 . ، ذائقه و عادات آنها یقه، سل یدارانانواع خر -پ

)  یابیبازار یبازار و روش ها یرقابت یتبازار ، ماه یائیجغراف یعتوز -ت

،  یععرضه ، نظام و شبكه توز یها ، مراکز فعل ینهها و هز یمتق

 یبرق یو خارج یمحصوالت و خدمات داخل

 یتقاضا یکبالقوه ، تفك ی، تقاضا یفصل ییرات، تغ یفعل یتقاضا یینتع 

، کشش تقاضا نسبت به  یمت، کشش تقاضا نسبت به ق یو ظاهر یواقع

 .درآمد

 یهیخدمات مورد نظر طرح توج یاحاصل از مطالعه بازار محصول  یجنتا  (

ش نقل ، رو ، مسائل حمل و یعسازمان فروش و نحوه توز یرامونپ ینكات

بعد از فروش ،  یبه خدمات فن یدارانخر یاجاتعرضه محصول ، احت یها

 .  موارد مربوط یرو سا یابیبازار

 آن . ییراتتقاضا و روند رشد و تغ ینیب یشپ 

2 2 

3 
اندازه و محل پروژه طرح 

 توجیهی

 توجیه اندازه پیشنهادی ، به خصوص با توجه به عوامل زیر : 

 . ه طلبینسبت کار طلبی به سرمای -الف

 . بازار فروش ، محل تولید ، نحوه توزیع -ب

 . مالحظات مالی و قابلیت گسترش مرحله ای -پ

 . روش های تولید ، و هزینه های در نقاط توزیع -ت

2 .... 
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 توجیه محل ، به خصوص با توجه به مالحظات زیر : 

حداقل مخارج حمل ونقل ، بحث در اینكه آیا محل مورد نظر با توجه با  -الف

منابع تامین مواد اولیه تعیین می گردد یا با در نظر گرفتن بازارهای فروش ، 

 . تعیین محل هائی که مخارج حمل و نقل آنها حداقل است

وجود منابع و هزینه آنها به خصوص مواد اولیه ، نیروی انسانی، سوخت ،  -ب

 . آب و برق و غیره

سایر جوانب موثر در تعیین محل ، مثل سیاست های عدم تمرکز ، اشتغال ،  -پ

مسكن ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شرایط زندگی ، آب و هوا موارد مشابه 

 . دیگر

رابط بین اندازه ، محل و حداقل هزینه های حمل تا رسیدن به دست  -ت

 . مصرف کنندگان

ست ها شامل محاسبات تفضیلی در مورد فواصل جاده ها و پیوست ها : پیو -ث

  راه آهن و کرایه حمل و نقل و سایر اطالعات مشابه خواهند بود

8 

طرح فنی مهندسی 

 توجیهی

 

 یها ینهدرباره محصول مورد نظر ، هز یمقدمات یها یشو آزما یقاتتحق 

 .یرهثبت و غ

 مواد ،  یان، نمودار جر یدولت یندفرا یح، انتخاب و تشر یفن یها ینهگز

 ها یو مشخصات ورود یاتخصوص

 یدیو کمک تول یدیتول یزاتتجه یشرح اجمال . 

 مربوطه یساتو تاس یساختمان ها و محل آنها در محوطه واحد صنعت . 

 یحیتوض یآالت ، همراه با نمودارها و شكل ها یناستقرار ماش ینحوه ا . 

  فاضالب ، منازل  یو صنعت یدنی) آب آشام یمكمل مهندس یطرح ها ،

مشابه ( چه در دوره  یپروژه ها یرو سا ی، خدمات بهداشت یمسكون

 ی، همراه با شكل ها ، نقشه ها و نمودارها یدساختمان و چه در دوره تول

 . یحیتوض

 یندفرا یاز نقطه نظر استفاده از منابع ) برآورد بهره ور یتكنولوژ ییکارا 

 .( یرهو غ یازنمورد  یانسان یروی، ن یدتول

 ی، مدارک و گزارش ها یلیتفص یها : برنامه ها و نمودارها یوستپ 

 یروین یلی، فهرست تفص یازهاحق امت یات، جزئ یشگاهیوآزما یکارگاه

 یبرنامه ها یو زمان بند یینآنها ، تع یفن یومهارت ها یازمورد ن یانسان

سوخت و ،  یهمواد اول ی، مشخصات کامل فن یو خارج یآموزش داخل

در مورد  یلیشامل اطالعات تفص ینها همچن یوستمشابه ، پ موارد یرسا

، درجه  یدتول ینددر رابطه با فرا ینمع یو قبول راه حل ها یهتوج

و  یخود کار بودن کارها ، نوع ساختمان ها ، مصالح ساختمان یا یكیمكان

 خواهند بود . یفن یها ینهگز یحتشر

 

 

2 2 



 

 

 "اقتصادی در کشاورزی –اصول تهیه طرح های توجیهی  " استاندارد دوره آموزشی/  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

2 
سرمایه گذاری طرح 

 توجیهی

 یهثابت اول یگذار یهسرما یبحجم کل و ترک : 

و مطالعات مربوط به طرح  یات، تجرب یمقدمات یقاتتحق ینههز -الف

 .یهیتوج

 . اقالم مشابه یرمخارج ثبت و سا -ب

 . یعیمنابع طب یرو سا ی، سرقفل ینمربوط به زم یها یپرداخت -پ

محل کارخانه و  به یدنتا رس یزاتآالت و تجه ینماش یدخر ینههز -ت

 . نصب آنها ینههز

 یکارها ینهطور هز ینو هم یساتیو تاس یساختمان یها ینههز -ث

 یرهمكمل مثل جاده و پل و غ یساختمان

 . کردن طرح یادهپ یالزم برا یالتسازمان و تشك ینههز -ج

 . در خالل دوره ساختمان یو ادار یمهندس یها ینههز -چ

 . آالت ینشما یمخارج نصب و راه انداز -ح

 . ها یلو تعد یاضاف یها ، کارها یمترقبه مثل خراب یرغ یها ینههز -خ

 . یبهره در خالل دوره ساختمان ینههز -د

 در گردش یهسرما ینتخم . 

 یو ریال یاز لحاظ ارز یگذار یهسرما یبترک . 

 مربوطه یها یگذار یهکردن طرح و سرما یادهپ یبرنامه زمان بند . 

 - و  یمهحمل ، ب یهها شامل مخارج کرا یوستپ ینها :  ا یوستپ

 یها یتکه بابت فعال یها ، حقوق و دستمزدهائ یاتگمرک و مال

نصب ،  یها ینهشوند ، فهرست هز یمشابه پرداخت م یپروژه ها

کارها ،  یدر گردش ، فهرست بها یهسرما ینهائ سبهمحا یاتجزئ

،  ییراتتغ ینها و روند ا یمتمحتمل ق ییراتاطالعات مربوط به تغ

 یرو نظا یواردات یزاتارز در مورد تجه یاطالعات مربوط به نرخ برابر

 . خواهند بود ینهاا

 بازار ، سود و  یها یمتبا توجه به ق یانهسال یها ینهدرآمدها و هز

 . یدتول یسال عاد یکهر واحد محصول در خالل  یدتول ینههز

 ریعوامل ز ییربا توجه به تغ ینقطه سر به سر یینتع : 

 . یدیتول یتدرصد استفاده از ظرف -الف

 . یاصل یها یورود ینههز -ب

 .یهیفروش محصول مورد نظر در طرح توج یمتق -پ

 بودجه یمتنظ یو مرتب کردن اطالعات الزم برا یدسته بند 

 یکه در فصل مهندس یبراساس برآوردهائ یانسان یرویبودجه ن -الف

 . حقوق و دستمزد یهپا ینانجام گرفته است همراه با تخم

،  یراتو تعم یو نگهدار یاتعمل یبرا یازبودجه مواد مختلف مورد ن -ب

 . ها یمتهمراه با منابع عرضه مواد و ق

 یعوامل الزم برا یرو سا یاالتس یربودجه برق ، آب سوخت و سا -پ
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 . یو نگه دار یرو تعم یاتعمل

ارج شدن کامل درباره نحوه محاسبه استهالک و از دور خ یحتوض -ت

 . یزاتتجه

 . حمل و نقل یها ینهشرح نحوه محاسبه هز -ث

 یبه سرشت پروژه و مالحظات محل یاطالعات الزم که بستگ یرسا -ج

 دارد .

9 
طرح مالی ارزیابی 

 توجیهی

 تمام شده یمتق 

  محاسبه نرخ استهالک 

 یبه سر نقطه سر 

  سود ویژه و ناویژه 

  جریان وجوه نقدی 

 یه سرما دوره برگشت 

  تحلیل حساسیت 

  داخلی نرخ بازدهIRR 

 یارزش خالص فعل NPV 

 ها ینهنسبت منافع به هز  B/C    

  زایی  اشتغالمیزان 

 ارزش افزوده 

 یهکار، ارز ، سرما یروین یرنظ یمنابع یهسا یمتق 
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 "اقتصادی در کشاورزی –اصول تهیه طرح های توجیهی  " استاندارد دوره آموزشی/  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 

 

 ت.مورد بررسی و تصویب قرار گرف 0379../../این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 

 

 فهرست منابع:

)کاربردی(.  (؛ ارزیابی طرح های تولیدی فنی، اقتصادی، مالی0371سید مطهری، سید مهدی ) -

 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. تهران.

(؛ از سری انتشارات سازمان ملل. ترجمه سید مهدی 0371روش تهیه طرح های اقتصادی) -

 سید مطهری، ناشر : مترجم، رشت.

(؛ اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر. چاپ 0315اسكونژادف محمد مهدی ) -

 ران.بیست و چهارم. ته

(؛ سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیالن 0315جزوه آشنایی با مفاهیم و فرایند کار آفرینی ) -

 جهاد دانشگاهی، نمایندگی کرمانشاه. 

استراتژی های و  قانون تغییر ناپذیر مدیریت بازار یابی 22(؛ 0313ریس، آل و جک ترونی ) -

 شارات یادواره کتاب، تهران.بازار یابی. ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، موسسه انت

 (؛ قضایایی در بازار یابی و مدیریت بازار. انتشارات سمت، تهران.0313ونوس، داور ) -

 و سایر کتابها با عنوان شامل لغات کلیدی زیر می توانند مفید واقع شوند :

کارآفرینی، اقتصاد مهندسی، طرح های اقتصادی، طرح های تولیدی، طرح های سرمایه گذاری، 

 بازار یابی، مدیریت مالی.

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

  نرم افزارExcel  از مجموعه بسته نرم افزاریOffice  

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
  


