
 گلخانهرگزاری آزمون مسئولین فنی واحدهای ب

 
  18/12/94  تاریخ برگزاری:

 صبح 30/10ساعت:
 -  مهلت ثبت نام:آخرین 

نزد بانک پاسارگاد به نام سازمان نظام مهندسی  3748100111848731ریال به حساب شماره  000/500هزینه ثبت نام:  
 کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.

 

 :عمومیشرایط 

 داشتن عضویت در سازمان-
 داشتن صحت و سالمت جسم و روان-
 ترجیحاً بومی-
 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی-
 شرایط اختصاصی: 

و کلیه گرایش های مرتبط با آن از دانشگاههای زراعت،باغبانی تولیدات گیاهی دارا بودن مدارک کارشناسی در یکی از رشته های -
 معتبر داخلی یا خارجی که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

 تبصره: فارغ التحصیالن سایر رشته های تحصیلی کشاورزی در صورت ارائه رتبه پیمانکاری و اجرا در زمینه رشته های یاد شده 
 می توانند به عنوان مسئول فنی انجام وظیفه نمایند.

 اجرا در گرایش های امور گلخانه ای ( پیمانکاری و5به )دارا بودن حداقل رت-
 

 منابع آزمون:

 ،معاونت نظارت راهبردی 472نظامنامه گلخانه ای کشور فصل نامه  -1

 یا،مشهد آموزش کشاورزی سبز ایران(ننویسنده ساسان جعفرراهنمای جامع و مصور کشت گلخانه ای  -2

 )دانلود(اصول طراحی سازه های گلخانه ای  -3

 سیاست ها وبرنامه ها سازمانی در زمینه توانمندسازی مسئوالن فنی گلخانه ها )دانلود( -4

 تجهیزات گلخانه )دانلود( -5

 معصومه استکی، دکتر سعید دوازده امامی مانی تالیف مهندس غالمحسین نصوحی،خیار گلخانه ای و خواص در -6

 خیار دربستی تالیف غالمحسین نصوحی -7

 کامل کشت و پرورش خیار گلخانه ای مهندس کیهان خسروی مهندس مهری خسرویهنمای ار -8

 
 
 

 شرایط احراز صالحیت عمومی و قبولی درآزمون:

 های تعریف شده آزمون و قبولی در مصاحبه نمره در هریک از سرفصل آوردن حدنصاب
ند، یافرادی که به هر دلیل قادر به احراز صالحیت علمی در آزمون های مسئولین فنی نشدند الزاماً باید در دوره های مهارتی سازمان شرکت نماتبصره: 

گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شد و این گواهینامه به عنوان امتیاز مثبت در آزمون  بدیهی است به این گونه افراد پس از طی دوره های مهارتی الزم
 مسئولین فنی در نظر گرفته می شود.

 نحوه ثبت نام:



 تکمیل فرم ثبت نام-1

 تحویل فرم تکمیل شده به همراه اصل فیش واریزی به حوزه آموزش سازمان-2


