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 دانشگاه بیرجند 

  امیرآباد کشاورزی و دامپروری پهنۀ علم و فناوری

 بخش خصوصی  یا اجارۀ فراخوان دعوت به مشارکت  

 برداری یا توسعۀ مزرعه امیرآباد دانشگاه بیرجند بهرهدر 

 

چشم سند  و  کشور  توسعۀ  ششم  برنامۀ  الزامات  راستای  به    1402انداز  در  منظور  دانشگاه، 

جویی و افزایش درآمد از بخش خصوصی برای  استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی، صرفه

اجار یا  بیرجند )حدوداً  مشارکت  امیرآباد دانشگاه  طبق   هکتار و دو چاه آب عمیق(  58ۀ مزرعۀ 

 شود:شرایط ذیل دعوت به همکاری می

پهنۀ علم و فناوری کشاورزی و دامپروری    مزرعه  )یا توسعۀ(   برداریاجاره بهره  مشارکت یا  دانشگاه بر اساس قراداد (1

 را با شرایط مشخص و تحت نظارت به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.  امیرآباد

توانند با مدیریت امور اداری و  بازدید از مزرعه و ارائۀ پیشنهادات می  و  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر (2

 در وقت اداری( تماس حاصل نمایند.  31024211پشتیبانی دانشگاه )

شرایط اعالم شده از سوی متقاضی    وکمیته  این  نظر  بررسی و بر اساس  خصصی  هادات ارائه شده در کمیتۀ تپیشن (3

 گیری خواهد شد. تصمیم

های نوآور و متقاضیان با تخصص امور باغبانی و کشاورزی یا تجربه در این زمینه به ویژه ها یا هستهشرکت (4

 دانشگاه بیرجند در اولویت هستند.دانش آموختگان 

 از تعهدات متقاضی خواهد بود.  های جدید آبیاریسیستماخذ تسهیالت از جهاد کشاورزی و اجرای  (5

    خواهد بود.  1400 بهمن  20ها حداکثر تا پایان تاریخ ارسال درخواست (6
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 امیرآباد دانشگاه بیرجندۀ مزرعضعیت فعلی و آیندۀ و
 قطعات مطابق نقشۀ صفحۀ بعد 

 مالک خصوصی   تحویل پیمانکار    تحویل دانشکده  

 آینده وضعیت  وضعیت فعلی متراژ هکتار  قطعه 
 : پیمانکار / ناظر دانشگاه حفظ وضعیت موجود ، چاه، نگهبانی اداری و انبار 8/0 1

 : تحویل دانشکده حفظ وضعیت موجود مزرعۀ پژوهشی  6/4 2

 حفظ وضعیت موجود: تحویل دانشکده  مزرعۀ پژوهشی  1 3

 حفظ وضعیت موجود: تحویل دانشکده  مزرعۀ پژوهشی  2/5 4

 پیمانکار تحویل   یونجه  4/5 5

 تحویل پیمانکار  یونجه  8/5 6

 تحویل پیمانکار  پمپاژ سیستم بارانی + استخر  1/ 8=  8و   7 7

 تحویل پیمانکار  درختان توت و انجیر، زردالو،  غیرمثمر کاج  1/ 8=  8و   7 8

 حفظ وضعیت موجود: تحویل دانشکده  مزرعه آموزشی  8/1 9

 تحویل پیمانکار  کود سبز  1399گندم /  1398 1/8 10

 خصوصی قابل مذاکره با مالکان  زمین خصوصی معروف به بند بی بی   9/6 11

 تحویل پیمانکار  ذرت علوفه ای - کودسبز  1399گندم / 1398 5/11 12

 تحویل پیمانکار  کود سبز  1399/ ای و گندمذرت علوفه 1398 4/11 13

 پیمانکار تحویل   ذرت علوفه ای  1399ایش /  1398 2/7 14

 حفظ وضعیت موجود: تحویل دانشکده  مرکز تحقیقات شوری  4/1 15

 تحویل پیمانکار  گندم 1399ذرت علوفه ای / 1398 5/8 16

 خصوصی قابل مذاکره با مالکان  زمین خصوصی معروف به کوله سنگی   2/6 17

 تحویل پیمانکار  گندم و کلزا  1399ایش /  1398 8 18

 خصوصی قابل مذاکره با مالکان  )ورثه مرحوم طوفانی + بند بی بی( خصوصی  9/6 19

 

 2متر مربع انبار سرپوشیده، چاه شماره   400متر مربع نگهبانی،  18مترمربع فضای اداری،   88  شامل:  1قطعۀ شمارۀ  ✓

 یک اتاق برای سرپرست بخش آموزشی و پژوهشی و ناظر پیمانکار، مابقی تحویل پیمانکار  :1قطعۀ شمارۀ  ✓

 پمپاژ آبیاری بارانی، ترانس برق   ایستگاهچاه آب، ،  25003mاستخر  :7قطعۀ شمارۀ  ✓

 معروف به کاله  3چاه شمارۀ   :13قطعۀ شمارۀ  ✓

 مذاکره برای استفاده با مسئولیت پیمانکار  قطعات بخش خصوصی: ✓
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 نمای کلی قطعات مزرعۀ امیرآباد دانشگاه بیرجند 
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 امیرآباد دانشگاه بیرجندپژوهشی آموزشی و قطعات مزرعۀ  
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 امیرآباد دانشگاه بیرجند پژوهشیها و خطوط آبرسانی مزرعۀ آموزشی و وضعیت چاه
 

 
 



6 

 دانشگاه بیرجند های عمیق مزرعۀ امیرآبادوضعیت چاه
 

 سال حفر  نام شماره پرونده  ردیف
نوع  

 مصرف
 ( 3mسهمیه مجاز سالیانه ) ( L/S) دبی مجاز عمق 

 567000 22 110 کشاورزی  1353 بارانی  400052 1

 286000 16 110 کشاورزی  1353 کاله 400053 2

 : کاله آب شور 2ردیف  •
 

 وضعیت استخر و مخازن آب مزرعۀ امیرآباد دانشگاه بیرجند 
 

 وضعیت  ( 3mظرفیت ) سال احداث/ساخت  عنوان  ردیف

 در حال بهره برداری  2500 1368 استخر مزرعه امیرآباد 1

-دیده و غیر قابل استفاده میلیتری در مرکز تحقیقات شوری است که اکثراً آسیب 12000تا  6000تانکر فلزی بین  5تعدادی  •
 اشد. ب

 


