
  Tecnova و Delphy  دوره آموزشى ارتقاء بهره ورى در گلخانه با همکارى
(بهترین مراکز تخصصی آموزشی در هلند و اسپانیا ) 

9شب و 10روز در هلند و اسپانیا 
 3000 یورو + پول بلیط

هـمراه  با بازدیدهاى آموزشى و نمایشگاهى  
 ( بازدید از صنعت باغبانی، گلخانه ای و پرورش گیاه)

 در صورت نداشتن ویزا ، مبلغ 200 یورو به هزینه تور اضافه می گردد

تور آموزشى راهکارهاى افزایش بهره ورى در گلخانه ها
(هلند - اسپانیا)

مرکز توان افزایی و مهارت آموزی غیر دولتی راهبر برگزار می کند:

صندوق ضمانت صادرات ایران راهبـــر پیشگامان آمــوت

N
PERSANOL



نشانی:کرج-بلوار جمهوری اسالمی-ساختمان ونوس

طبقه چهارم واحد11 - شرکت راهبر پیشگامان آموت

برنامه های تور:
آموزش تخصصی راهکارهای ارتقاء بهره وری و اقتصادی نمودن گلخانه با همکاری موسسه  Delphy هلند  

آموزش تخصصی راهکارهای ارتقاء بهره وری و اقتصادی نمودن گلخانه با همکاری موسسه Tecnova اسپانیا 
بازدید از صنعت باغبانی، گلخانه ای و پرورش گیاه

بازدید از مجموعه های گلخانه سازهای بزرگ جهان  و بناهای تاریخی هلند و اسپانیا

خدمات :
•  هتل 4 ستاره - ویزا شینگن (هزینه نقدی سفارت، معرفی نامه بازدید مراکز هلند و اسپانیا، ترجمه مدارک)

•  مشاوره بازرگانی و پیگیری های بازرگانی پس از سفر 

•  برگزاری دوره های آموزشی 
•  بیمه نامه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی،  ایاب و ذهاب بازدیدها - لیدر و راهنما - مترجم 

026تلفن:       34202195-7       

    سرفصل موضوعات دوره راهکارهای افزایش تولید و بهره وری در گلخانه:
• نحوه مدیریت صحیح نیروی انسانی           • بهترین روش مدیریت آب        •  روش های بهینه تغذیه

•  روش های مختلف کاشت، داشت، برداشت و معرفی بهترین روش اجرا
Integrity Pest Managment (مدیریت آفات یکپارچه IPM )مدیریت آفات و بیماری ها به روش  •

Good Agricultural Practices ( عملیات مناسب کشاورزی GAP) نحوه برنامه ریزی تولید بر اساس  •
•  روش های اقتصادی نمودن گلخانه ها ( افزایش عملکرد بر اساس استانداردهای روز دنیا) 

•  نحوه مدیریت کنترل اقلیم و تجهیزات و تاسیسات گلخانه 
• راهکارهای افزایش بهره وری به وسیله ساخت گلخانه های مدرن جهان

• تاثیر انواع پوشش گلخانه ( پالستیک، پلی کربنات، شیشه ) در افزایش بهره وری
• انواع مختلف اسکلت و جنس آنها و تاثیر آن در افزایش بهره وری

•  • تاثیر ارتفاع گلخانه در افزایش بهره وری 
•  چگونگی تاثیر بستر کشت در استفاده از نهاده ها و کاهش مصرف آب وتاثیر آن در افزایش بهره وری 

صالح زعـیم :   65 89 263 0912

خانم اصالنی:   87 51 462 0912
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