اطالعیه  :اصول و قواعد ساخت و راه اندازی گلخانه ( فلفل  ،گوجه  ،خیار )  -تابستان 1400
بــه اطــاع 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
البــرز) بــا همــکاری نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان البــرز در نظــر دارد یــک دوره آموزشــی بــا موضــوع اصــول و قواعــد راه انــدازی
و ســاخت گلخانــه را بــا همــکاری یکــی از مراکــز آمــوزش کشــاورزی برتــر جهــان  ( Delphyدر کشــور هلنــد) برگــزار نمایــد.
موضوع دوره آموزشی:
موضوع دوره آموزشی :
ایــن دوره در راســتای افزایــش دانــش و علــم کشــاورزی  ،آشــنایی بــا طراحــی و ســازه هــا در گلخانــه ،آشــنایی بــا تجهیــزات و
تاسیســات گلخانــه و همچنیــن آبیــاری و تاسیســات گرمایــش و ســرمایش و ، ....برگــزار خواهــد گردیــد .مدرســین دوره آموزشــی از
اســاتید برجســته بــا ســابقه بــاال در زمینــه کشــاورزی و گلخانــه هســتند.
مدت زمان و نحوه برگزاری:
ایــن دوره آموزشــی بــه مــدت  20ســاعت بــه صــورت آنالیــن و  4روز کارگاه هــای عملــی و بازدیــد در مرکــز آمــوزش  Delphyدر
هلنــد برگــزار خواهــد.
چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند:
مهندســین مشــاورین گلخانــه  ،گلخانــه ســازان ،گلخانــه داران ،ســرمایه گــذاران گلخانــه کــه تجربــه در زمینــه اجــرا و یــا مشــاوره
پــروژه داشــته باشــند .
معرفی مراکز آموزش:
 Delphyبیــش از  120ســال ســابقه در زمینــه هــای ســامت 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 .هــدف Delphy
توســعه دانــش در زمینــه کشــت محصــوالت ،افزایــش بهــرهوری ،شــرایط کشــت و سیســتم هــای تولیــد اســت و از طریــق توســعه
دانــش در مراکــز خــود مــی توانــد دانــش کلیــدی دربــاره محصــوالت کشــاورزی ،مکانیــزه ســازی ،خودکارســازی ،نــرم افزارهــای کنترل
کامپیوتــری و کنتــرل محصــول از طریــق اینترنــت را توســعه دهــد و در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهــد و امــکان اشــتراک گــذاری
اطالعــات و دانــش را مــی دهنــد Delphy .دانــش خــود را بــه وســیله حمایــت مدیــران پــرورش دهنــده و کشــاورزان اجرایــی مــی
ســازد و شــما از تجربیــات کل گــروه بهــره منــد مــی گــردد .ایــن مرکــز مشــکالت را بررســی و تخصــص هــای شــخصی خــود را بــا
مشــارکت همــکاران کــه گــروه هایــی براســاس نــوع فعالیــت و ناحیــه و کشــور پیــاده ســازی مــی کننــد ..بیــن المللــی ســازی مفهــوم
عمیقــی بــرای  Delphyاســت کــه بیــش از صــادرات و واردات دانــش اهمیــت دارد.
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جزییات دوره آموزشی:
جزییات دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:

سرفصل های کلی اصول و قواعد ساخت و راه اندازی گلخانه صیفی جات
•

مکانیابی در گلخانه

•

نقشه های گلخانه

•

روش های مطالعات اقلیم

•

نحوه تدوین دفترچه فنی گلخانه

•

نکات نرم افزار های طراحی سازه و کلیات نرم افزارهای revite-sap

•

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

•

حفظ 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

•

جمع آوری آب زه کش

•

مخازن و استخر ها

•

روش های مختلف کنترل اقلیم
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مـدرســین
مدرسین دوره آموزشی از اساتید برجسته با سابقه باال در زمینه کشاورزی و گلخانه هستند.

هزینه های برگزاری دوره
آموزش  20ساعت آنالین توسط پلتفرم نظام مهندسی کشاورزی
 4روز آموزش عملی در هلند 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)

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 اعــام و عقــد قــرارداد صــورت پذیــرد.
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.
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