
بــه اطــالع کلیــه گلخانــه دارها،کارشناســان و عالقمنــدان بــه کشــت صیفــی جــات 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 

ــردی  ــدی و کارب ــات کلی ــا موضوع ــک دوره آموزشــی ب ــرز در نظــر دارد ی ــا همــکاری نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان الب ــرز( ب الب

 Tecnova  کاشــت تــا فــروش ) فلفــل ، گوجــه ، خیــار ( گلخانــه ای  را بــا همــکاری یکــی از مراکــز آمــوزش کشــاورزی برتــر جهــان

) در کشــور اســپانیا( برگــزار نمایــد.

موضوع دوره آموزشی: :

ــی ، روش هــای کشــت  ــروی انســانی، بازاریاب ــن دوره در راســتای افزایــش دانــش و علــم کشــاورزی، نحــوه مدیریــت صحیــح نی ای

محصــوالت صیفــی جــات ، آشــنایی بــا نــکات کشــت محصــول و محیــط کشــت ، کنتــرل آفــات و همچنیــن روشــهای بهینــه آبیــاری، 

ــه  ــاورزی و گلخان ــه کش ــاال در زمین ــابقه ب ــا س ــته ب ــاتید برجس ــی از اس ــین دوره آموزش ــد. مدرس ــد گردی ــزار خواه ــی برگ ــود ده ک

هســتند.

مدت زمان و نحوه برگزاری:

ــز آمــوزش  ــد در مرک ــی و بازدی ــن و 4 روز کارگاه هــای عمل ــه صــورت آنالی ــه مــدت 32 ســاعت آمــوزش ب ــن دوره آموزشــی ب ای

ــد: ــن دوره آموزشــی شــرکت کنن ــد در ای ــزار خواهــد شــد. کســانی مــی توانن Tecnova در اســپانیا برگ

چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند:

معرفی مرکز 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 و دارای امکانــات مختلفــی اســت ماننــد آزمایشــگاه هــای تجزیــه و تحلیــل 

گیاهــان و محصــوالت کشــاورزی و بســته بنــدی شــده و فرآینــد بعــد از برداشــت و اتــاق هــای کشــت بــا المــپ رشــد ؛ و یــک مرکــز 

تجربــی بــرای فــن آوری و آزمایــش هــای کشــاورزی اســت .

ایــن مرکــز تحقیقــات کشــاورزی دارای مســاحت 12 هکتــار بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات اســت کــه شــامل 15 نــوع گلخانــه مختلــف 

و یــک ســاختمان اداری بــا اتــاق هــای آمــوزش مــی باشــد.

ــت  ــرای کیفی ــا، اجــرای روشــهای محاســبه ب ــه ه ــی گلخان ــود ایمن ــد، بهب ــاوری تولی ــت  Tecnova شــامل طراحــی فن ــه فعالی زمین

گلخانــه، ارزیابــی مــواد و روش هــای ســاخت و ســاز در ســاختمان هــای کشــاورزی، نوســازی و اتوماســیون فراینــد، توســعه جامــع 

ــزات آمــاده اســتقرار، اتوماســیون صنعتــی ماشــین آالت و فرآیندهــای کشــاورزی، توســعه آزمایشــات کشــاورزی،  قطعــات و تجهی

تدویــن تکنیــک هــای محصــوالت زراعــی پایــدار بــه منظــور بهبــود عملکــرد و بهــره وری در اســتفاده از نهــاده هــا، پیــاده ســازی و 

ارزیابــی بــرای ادغــام فــن آوری هــای مختلــف در گلخانــه هــا، پایــداری زیســت محیطــی، طراحــی سیســتم هــای صرفــه جویــی در 

مصــرف انــرژی، اســتفاده از انــرژی تجدیــد پذیــر در سیســتم هــای پــرورش میــوه و ســبزیجات، بهــره بــرداری و بازیافــت مــواد زایــد، 

بهبــود شــرایط آب و هوایــی گلخانــه هــا، ارزیابــی مــواد زایــد کشــاورزی، بهینــه ســازی در اســتفاده از ورودی هــای کشــاورزی )آب ، 

کــود ، حشــرات مفیــد ، بیولوژیکــی و غیــره( مــی باشــد.

اطالعیه : موضوعات کلیدی و کاربردی کاشت تا فروش ) فلفل ، گوجه ، خیار ( گلخانه ای
، دانش کاربردی و مهارتی کشت صیفی جات در گلخانه - بهار 1400

اطالعیه آموزشی موضوعات کلیدی و کاربردی کاشت تا فروش گلخانه ای

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:

اطالعیه آموزشی موضوعات کلیدی و کاربردی کاشت تا فروش گلخانه ای

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 موضوعات کلیدی و کاربردی کاشت تا فروش ) فلفل ، گوجه ، خیار ( گلخانه ای

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  •
انواع کودها  •

 Co2 تغذیه  گیاه توسط  •
Co2 نقش و کمبود  •

اثر و اهمیت تزریق دی اکسیدکربن بر گیاه  •
نور و سیستم نوردهی مصنوعی  •

شدت و مدت مناسب نور  •
تنظیم کننده های رشد  •

کنترل آفات و بیماری ها  •
بیماری های قارچی و قارچ کشها و باکتری کشها  •

مدیریت تلفیقی آفات  •
حشرات و آفات گلخانه ای  •

کنترل بیولوژیکی  •
روش های مختلف استفاده ار حشره کش ها  •

نکات الزم برای مصرف سموم  •



اطالعیه آموزشی موضوعات کلیدی و کاربردی کاشت تا فروش گلخانه ای

مدرسین دوره آموزشی از اساتید برجسته با سابقه باال در زمینه کشاورزی و گلخانه هستند.

آموزش 32 ساعت آنالین توسط پلتفرم نظام مهندسی کشاورزی

4 روز آموزش عملی در اسپانیا همراه با بازدید از مجموعه های بزرگ گلخانه و سازنده های گلخانه و تجهیزات و تاسیسات آن

هتل 

مشاوره بازرگانی و پیگیری های بازرگانی پس از سفر

تدارکات)بیمه نامه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، لیدر و راهنما، مترجم، صبحانه، ناهار، ایاب ذهاب(

جمع کل هزینه ها: 1300 یورو + بلیط

+ 200 یورو هزینه ویزا )در صورت نداشتن ویزا(

مـدرســین

هزینه های برگزاری دوره

لطفــا پــس از تاییــد دوره فــرم ثبــت نــام را کامــل فرمائیــد، کــه پــس از بررســی مــدارک اولیــه و همچنیــن فــرم ثبــت 
نــام، ثبــت نــام قطعــی و نهایــی خدمــت شــما اعــالم و عقــد قــرارداد صــورت پذیــرد.   

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   •

نکتــه : موضــوع نحــوه بازاریابــی و فــروش محصــوالت در زمــان بازدیــد از شــرکت هــای تولیــد کننــده یــا بازاریــاب هــا 
همــراه بــا مثــال هــای علمــی ، آمــوزش داده خواهــد شــد.


