
بــه اطــالع کلیــه گلخانــه دارها،کارشناســان و عالقمنــدان بــه کشــت فلفل،گوجه،خیــار و تــوت فرنگــی در گلخانــه مــی رســاند، شــرکت 

راهبــر پیشــگامان آمــوت )مرکــز تــوان افزایــی و مهــارت آمــوزی کشــاورزی غیــر دولتــی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی اســتان البــرز( بــا همــکاری نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان البــرز در نظــر دارد یــک دوره آموزشــی جامــع تخصصــی گلخانــه  

 Delphy و مرکــز آمــوزش WUR در کشــور اســپانیا ، دانشــگاه Tecnova ( را بــا همــکاری مراکــز آموزشــی کشــاورزی برتــر جهــان

در کشــور هلنــد( برگــزار نمایــد.

موضوع دوره آموزشی: :

ــزات و  ــا تجهی ــه، آشــنایی ب ــا در گلخان ــا طراحــی و ســازه ه ــم کشــاورزی ، آشــنایی ب ــش و عل ــش دان ــن دوره در راســتای افزای ای

تاسیســات گلخانــه و همچنیــن آبیــاری و تاسیســات گرمایــش و ســرمایش ، روش هــای کشــت ، کــود دهــی ، کنتــرل آفــات و بیمــاری 

هــا ، برداشــت ، بازاریابــی ، مدیریــت  و.... ، برگــزار خواهــد گردیــد. مدرســین دوره آموزشــی از اســاتید برجســته جهــان بــا ســابقه بــاال 

در زمینــه کشــاورزی و گلخانــه هســتند.

زمان و نحوه برگزاری:

ایــن دوره آموزشــی بــه مــدت 45 ســاعت آمــوزش بــه صــورت آنالیــن و کارگاه هــای عملــی در گلخانــه هــای ایــران ) 20 ســاعت 

آنالیــن و 3 روز بــه صــورت عملــی(  برگــزار خواهــد شــد . ) طــی 3 مــاه هــر هفتــه 1.5 ســاعت تدریــس آنالیــن و در پایــان دوره ، 3 

روز اجرایــی حضــور در گلخانــه در ایــران بــا تدریــس اســاتید بــزرگ هلنــد و اســپانیا (

چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند:

معرفی مراکز آموزش :

Tecnova یــک مرکــز مرجــع تجــارت و تحقیقــات اســت کــه بــا ایجــاد یــک خــط اســتراتژیک در زمینــه فنــاوری رشــد و توســعه و 

فرآینــد هــای بعــد از برداشــت و بســته بنــدی مــی باشــد زمینــه فعالیــت Tecnova شــامل طراحــی فنــاوری تولیــد، بهبــود ایمنــی 

ــای  ــاختمان ه ــاز در س ــاخت و س ــای س ــواد و روش ه ــی م ــه، ارزیاب ــت گلخان ــرای کیفی ــبه ب ــهای محاس ــرای روش ــا، اج ــه ه گلخان

کشــاورزیی اســت . 

دانشــگاه Wageningen هلنــد بــه عنــوان رتبــه اول دانشــگاه کشــاورزی دنیــا دارای تخصــص در دوره هــای آموزشــی مفهومــی و 

پایــه-ای و افزایــش دانــش تولیــد و تکنولــوژی هــای مــدرن کــه در حــال حاضــر بــا شــرکت راهبــر پیشــگامان آمــوت همــکاری دارد.

Delphy  بیــش از 120 ســال ســابقه در زمینــه هــای ســالمت و ایمنــی غــذا، آمــوزش صرفــه جویــی مصــرف آب و انــرژی در سراســر 

جهــان فعالیــت داشــته اســت. همچنیــن خدمــات جهانــی بــرای بهبــود تولیــد محصــول ســالم از طریــق توســعه دانــش، داشــته اســت 

و همچنیــن از آخریــن دانــش هــای روز در کشــت و مدیریــت در همــه زمینــه هــای کشــاورزی برخــوردار مــی باشــد. 
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مهندســین مشــاورین گلخانــه ، گلخانــه ســازان، گلخانــه داران، ســرمایه گــذاران گلخانــه کــه تجربــه در زمینــه اجــرا و یــا مشــاوره 

پــروژه داشــته باشــند .



جزییات دوره آموزشی:

جزییات دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:
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روش های کشت نشاء   •
انتقال نشاء به بستر کشت  •

بستر های کشت  •
وظایف بستر کشت  •

اجزای محیط رشد ریشه  •
محیط کشت بدون خاک   •

محیط کشت خاکی  •
ضدعفونی محیط کشت  •

NFT سیستم های کشت نوین  •

سرفصل های کلی دوره آموزشی جامع تخصصی گلخانه

مکانیابی در گلخانه  •
نقشه های گلخانه  •

روش های مطالعات اقلیم  •
نحوه تدوین دفترچه فنی گلخانه  •

sap-Autocad نکات نرم افزار های طراحی سازه و کلیات نرم افزارهای  •
casta نکات نرم افزار  •

بررسی آب و خاک زمین گلخانه  •
نکات مطالعات امکانسنجی ) بازار، فنی و مالی (  •

انواع گلخانه  •
اجزای گلخانه  •

متریال ساخت گلخانه  •
طراحی گلخانه  •

تحلیل سازه  •
تاسیسات گرمایش و سرمایش و آبیاری  •

محاسبه نیاز گرمایش و سرمایش  •
انواع روش های گرمایش و سرمایش گلخانه  •

توزیع یکنواخت گرما و سرما  •
تجهیزات و اصول ساخت و نصب  •
انواع پوشش و روش های نصب  •

سکو های کشت و بسترهای کشت در گلخانه  •
بوم آبیاری  •

مخازن و استخر ها  •
روش های مختلف کنترل اقلیم  •
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برداشت و فرآیند پس از برداشت  •
افزایش طول عمر نگهداری   •

انواع روش های انبار داری و عملیات جابجایی و نگهداری پس از برداشت  •

بازاریابی و تبلیغات و برندینگ  •
بسته بندی  •

درجه بندی و استانداردها  •
سیستم بازار  •

مدیریت تجاری   •
مدیریت نیروی کار   •
مدیرت منابع تولید   •

تاثیر و مکانیزم آبیاری بر گیاهان  •
روشهای آبیاری  •
کیفیت آبیاری  •

سیستم های آبیاری  •
خطوط لوله آبیاری   •

کاربری بهینه از سیستم آبیاری  •

معرفی برنامه های کود دهی و انواع تغذیه  •
اثر و اهمیت تزریق دی اکسیدکربن بر گیاه  •

نور و سیستم نوردهی مصنوعی  •
تنظیم کننده های رشد  •

کنترل آفات و بیماری ها  •
مدیریت تلفیقی آفات  •

حشرات و آفات گلخانه ای  •
کنترل بیولوژیکی  •

روش های مختلف استفاده ار حشره کش ها  •
نکات الزم برای مصرف سموم  •
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مدرسین دوره آموزشی از اساتید برجسته با سابقه باال در زمینه کشاورزی و گلخانه هستند.

آموزش 20 ساعت آنالین
)   Tecnova 10 ساعت آموزش توسط ، WUR 5 ساعت آموزش توسط ،  Delphy 5 ساعت آموزش توسط ( 

3 روز آموزش عملی در گلخانه های ایران به مدت 25 ساعت )توسط اساتید بزرگ هلند و اسپانیا(  

جمع کل هزینه ها: 18 میلیون تومان

مـدرســین

هزینه های برگزاری دوره

لطفــا در صــورت تمایــل بــه شــرکت در دوره فــرم ثبــت نــام را کامــل فرمائیــد . پــس از بررســی فــرم ثبــت نــام و مــدارک ، 
عقــد قــرارداد صــورت میپذیــرد.   

ارائه پکیج کامل آموزشی : فبلم و عکس کامل دوره ، فایل POWERPOINT ترجمه شده و چکیده دوره 

-در پایــان دوره متقاضیــان بــا شــرکت در آزمــون مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــه 3 نفــر اول کــه موفــق بــه کســب باالتریــن امتیــاز 
شــده انــد  ،  هدیــه  ســفر 4 روزه هلند-اســپانیا  تعلــق میگیــرد .

- افــرادی کــه موفــق بــه کســب حداقــل امتیــاز تعییــن شــده میشــوند ، مــدارک بیــن المللــی و یــک مــدرک از مرکــز تــوان افزایــی 
نظــام مهندســی کشــاورزی تعلــق میگیــرد .

-  افــرادی کــه موفــق بــه کســب حداقــل امتیــاز تعییــن شــده نشــوند ، فقــط یــک مــدرک حضــور در دوره از مرکــز تــوان افزایــی نظــام 
مهندســی کشــاورزی تعلــق میگیرد .

ارزیابی متقاضیان
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