


:Tecnova

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.

زمینــه فعالیــت  Tecnova شــامل طراحــی فنــاوری تولیــد، بهبــود ایمنــی گلخانــه هــا، اجــرای روشــهای محاســبه 

ــازی  ــاورزی، نوس ــای کش ــاختمان ه ــاز در س ــاخت و س ــای س ــواد و روش ه ــی م ــه، ارزیاب ــت گلخان ــرای کیفی ب

ــین آالت و  ــی ماش ــیون صنعت ــتقرار، اتوماس ــاده اس ــزات آم ــات و تجهی ــع قطع ــعه جام ــد، توس ــیون فراین و اتوماس

فرآیندهــای کشــاورزی، توســعه آزمایشــات کشــاورزی، 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 مختلف 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.

جزییات دوره آموزشی:

جزییات دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:

اطالعیه آموزشی راهکارهای افزایش بهره وری در گلخانه ها  

• روش های اقتصادی نمودن گلخانه ها )افزایش عملکرد بر اساس استانداردهای روز دنیا(
• بکارگیری و انطباق تجهیزات و تاسیسات گلخانه سازگار با اقلیم

• راهکارهای افزایش بهره وری با بهره گیری از گلخانه های مدرن جهان
• تاثیر انواع پوشش گلخانه )پالستیک، پلی کربنات، شیشه( ، تاثیر ارتفاع گلخانه در افزایش بهره وری و تولید

• انواع مختلف اسکلت و جنس آنها و تاثیر آن در افزایش بهره وری
• آموزش آماده سازی بستر کشت در استفاده از نهاده ها و کاهش مصرف آب وتاثیر آن در افزایش بهره وری

• نحوه مدیریت صحیح نیروی انسانی و اثر آن بر راندمان تولید
• بهترین روش مدیریت و مصرف 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 •

• نحوه ی بازاریابی و فروش محصوالت

سرفصل های کلی موضوعات دوره راهکارهای افزایش تولید و بهره وری گلخانه صیفی جات و گل



اطالعیه آموزشی راهکارهای افزایش بهره وری در گلخانه ها  

نام مدرس :سوابق تدریس :

استاد گلخانه، متخصص کشت گوجه و فلفل دلمه
سابقه تدریس آموزش های گلخانه در چین و خاورمیانه بیشتر از 20 سال

بیش از 30 سال سابقه در زمینه کشت گوجه، خیار و فلفل دلمه ای در گلخانه
مشاوره در زمینه کشت گوجه، خیار و فلفل دلمه ای در گلخانه

مدرس دانشگاه HAS در زمینه فیزیولوژی کشت و حاصلخیزی 

آموزش دوره در هلند

آموزش دوره در اسپانیا

هتل هلند

هتل اسپانیا

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: 3000 یورو + بلیط

+ 200 یورو هزینه ویزا )در صورت نداشتن ویزا(

Mr.Jitse

Mr.Arlet

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.
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