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تعیین قیمت تمام شده ماهی قزل آال به صنعت آبزی   پلتفرمهای گذشته نرم افزار بتا به عنوان اولین طی هفته 

گروه تحقیق و توسعه شرکت بهسان تغذیه آریان بوده   تالش پروری کشور معرفی گردید. این نرم افزار حاصل 

  مزرعه  به آبزی پروری می باشد. اپلیکیشن بتا اقتصادی مزارع مدیریت یند آفر سازی بهینه آن هدف از انتشار و

به راحتی تمامی فاکتور های دخیل در امر پرورش   تا نماید  می  کمک پروری  آبزی  های  مجموعه  مدیران  و  داران 

  افزایش  و مزرعه مدیریت وضعیت  بهبود  جهت در و در نهایت با تحلیل دقیق نتایج را مورد ارزیابی قرار دهد 

 ند.ی گام بردارر سودآو

  استفاده  تصویری  راهنمای مخاطبان،  پیشنهاد  و  نظر   به نهادن  ارج  جهت در   و  بتا  نرم افزار از کاربران  استقبال پیرو

 . گیرد می  قرار  جامعه آبزی پروری کشور  دسترس  در  و  گشته   تدوین  افزار نرم  از
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 دریافت و نصب نرم افزار بتا 

جهت دریافت نرم افزار  قابل اجرا می باشد.    iOSبر روی هر دو پلتفرم اندروید و  در گوشی های همراه  نرم افزار بتا  

 بر اساس سیستم عامل گوشی همراه از دو طریق می توانید اقدام نمایید:بتا 

 اندروید سیستم عامل  

  کافه بازار از  دریافت نرم افزار دو روش وجود دارد. روش اول  د یاندرو سیستم عامل دربتا نصب نرم افزار  به منظور

  پیتارا در بخش جستجو  "بتا"نام نرم افزار ابتدا  .است ی مایکتد یاز مارکت اندرو  دریافت نرم افزار و روش دوم 

آن وارد صفحه بتا شوید و با کلیک بر روی گزینه  پس از نمایش نرم افزار در فیلد پیشنهادی با کلیک روی  .  نمایید 

 شما اضافه می شود. گوشی همراه بتا به  نصب، نرم افزار 

 کافه بازار 

https://cafebazaar.ir/app/com.btafeed.mobileapp 

 مایکت 

https://myket.ir/app/com.btafeed.mobileapp 

 iOSسیستم عامل  

App store 

را در بخش   "بتا"ابتدا نام نرم افزار شود.   App storeوارد  iOS عامل  سیستمدربتا نصب نرم افزار  به منظور

دریافت  کلیک نمایید تا نرم افزار  Getروی بر پس از نمایش نرم افزار در فیلد پیشنهادی . نمایید  پیتاجستجو 

 شود.  نصب Installگردد و سپس با کلیک روی  

 نصب از طریق لینک 

صفحه  در ابتدا فیلتر شکن یا پروکسی را فعال نمایید. بر روی لینک مخصوص نرم افزار بتا کلیک نمایید تا وارد 

د و آن را نصب نمایید. در این مرحله فیلتر شکن خود را غیر فعال نمایید و وارد نرم افزار بتا  دریافت نرم افزار شوی

 :  App storeلینک مخصوص نرم افزار بتا در  .شوید 

https://apps.apple.com/us/app/id1519631157 

https://cafebazaar.ir/app/com.btafeed.mobileapp
https://myket.ir/app/com.btafeed.mobileapp
https://apps.apple.com/us/app/id1519631157
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 بتا   ورود به نرم افزار 

به اپلیکیشن بتا از شما درخواست می گردد تا شماره  جهت ورود در ابتدا 

شما  ه از طریق پیامک بتماس خود را وارد نمایید تا کد تاییدیه نرم افزار 

نموده    مدنظر وارد در فیلد    رقمی را   ۵کد    پیامک،  ارسال گردد. پس از دریافت 

 نمایید تا نرم افزار اجرا گردد.  و تایید 

 

 

  

 

 

 

 : بخش هستیمزیر  ۴بتا در صفحه اصلی شاهد  اپلیکیشن پس از ورود به 

 لیست قیمت  •

 محاسبه قیمت تمام شده  •

    اعالن ها  •

 ی کاربر  اطالعات تکمیل  •

های مذکور با هدف خاصی تدارک دیده شده اند که در ادامه   هر یک از آیکون 

 . به معرفی جزئیات هر بخش می پردازیممتن 
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  لیست قیمت 

   

ماهی قزل آال در بازار بعثت تهران می   روزانه  دهی قیمت صفحه  وارد  پس از کلیک بر روی آیکون لیست قیمت 

 .بود دماهی و میزان تغییرات قیمت خواهی   انهقیمت روز آال،  قزل  های  ماهی  انواع شاهد  صفحه  این  در  شوید.

که نسبت   بوده  ۲۲۵۰۰- ۲۲۲۰۰برابر با  در بازار بعثت  قیمت ماهی قزل آال  ، ۱۳۹۹تیرماه  ۲۹در روز به عنوان مثال 

 .تومان افزایش قیمت مشاهده می گردد ۵۰۰به روز گذشته به میزان  

و تقاضا در بازار آبزیان می باشد   عرضه وضعیت تشریح به فرد اپلیکیشن بتا  های منحصر یکی از ویژگی عالوه بر این، 

فروش ماهی   سیاست های گشته و  آگاهتا از قیمت های روزانه و وضعیت بازار   نماید که به پرورش دهندگان کمک می

 د.در سر مزرعه را مدیریت نماین 

عالوه بر قیمت دهی روزانه ماهی قزل آال، در ورژن های بعدی اپلیکیشن بتا شاهد قیمت دهی روزانه میگو و ماهیان  

خود   انگشت  پس از ورود به صفحه لیست قیمت  یسایر بخش های قیمت ده مشاهده  جهت  گرمابی نیز خواهید بود.

سایر آبزیان   وارد صفحات قیمت دهی روزانه ترتیب  بدین  را بر روی صفحه قرار داده و به سمت چپ حرکت دهید، 

 .خواهید شد پرورشی
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 قیمت تمام شده محاسبه  
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زیر   ۴این صفحه شامل  .می شوید قزل آال محاسبه قیمت تمام شده صفحه وارد مد نظر  پس از کلیک روی آیکون

  جهت محاسبه دقیق تفکیک شده اند.  "فروش، مواد و کاال، هزینه ها و سایر اطالعات"که با عناوین مجزا بوده  بخش

  و  گرددتکمیل در هر صفحه موجود فیلد های خالی با توجه به وضعیت فعلی مزرعه  بایستی قیمت تمام شده ماهی

   . کلیک نمایید تا به صفحه بعد انتقال یابید " مرحله بعد" سپس بر روی آیکون 

 

قیمت  محاسبه " آیکون پس از تکمیل تمامی اطالعات درخواستی در نهایت 

قابل  نتایج    مذکور  فعال می گردد و با کلیک روی آیکون  کاربر برای    "تمام شده

در صفحه نتایج قیمت تمام شده ماهی، ضریب تبدیل   مشاهده خواهند بود.

( و میزان  ROI)  نرخ بازده سرمایه گذاری  ،حاشیه سود خالص  ، (FCRخوراک ) 

 ر دوره ارایه می گردد.کل سود د 

نتایج مربوط به   تا اپلیکیشن بتا این امکان را فراهم می آورد  عالوه بر این 

   اجتماعی به اشتراک بگذارید.محاسبات مزرعه را به سهولت از طریق شبکه های  

محاسبات  توانید خالصه نتایج    می  "اشتراک گذاری"شما با کلیک روی آیکون  

 ارسال نمایید. کارشناسان آبزی پروری و یا سایر مجموعه مدیران   ه را ب مزرعه 
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پس از هر بار محاسبه قیمت تمام شده ماهی قزل آال، نتایج آخرین محاسبه در  

نرم افزار ذخیره می گردد تا کاربر دسترسی سریعتری به فاکتورهای ورودی  

می   " مشاهده آخرین محاسبه" قبلی داشته باشد. کاربر با کلیک روی آیکون 

 را رویت نماید. محاسبه تمامی فاکتورهای دخیل در   مجددا  تواند

 

 

 

 

 

 اعالن ها 

. در این بخش اخبار  می شویداعالن ها  صفحه  وارد پس از کلیک روی آیکون 

مرتبط با محصوالت بتا، خبرنامه بتا، کارگاه ها، نمایشگاه ها و کنفرانس های  

تحلیل های  آبزی پروری منتشر می گردد. عالوه بر موارد مذکور برخی از 

اقتصادی بازار آبزیان از طریق بخش اعالن ها در دسترس جامعه شیالتی کشور  

 قرار می گیرد.
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 ی تکمیل اطالعات کاربر 

 

  نرم افزار بتا با کاربران  حرفه ایو  موثر ارتباط  برقراری این بخش به منظور

های مختلف    و تحلیل های مرتبط با بخش   آمارها ،  طراحی شده است تا اطالعات

  زمینه فعالیت و  گونه پرورشیبر اساس تخصصی و  به صورت صنعت شیالت 

 . ارسال گردد  کاربران

 

 

 

 

 

 


