
 

 

 "آموزشی و فنیآموزشی معاونت دوره های "

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 

 "1396 نیمه اول سال " 

 شهریه دوره

 )ریال(

مدت دوره 

 )ساعت(

 تاریخ شروع دوره روز برگزاری

 -مدیریت حرفه کسب و کار

بامجوز  -دیپلماسی تجاری

 وزارت علوم

 ساعت400 155.000.000

 دوسال 

  جمعه ها

 تربیت مدیران راهبردی
 )با همکاری تشخیص مصلحت نظام(

 ساعت  514 140.000.000

 )یکسال(

 ویژه مدیران بخش کشاورزی

معماری،  ،طراحیاولیه اصول 

محوطه سازی  و چیدمان 

 گیاهی 

شنبه و روزهای  140 8.800.000

چهارشنبه در دوره 

 صبح و عصر

دوره حد نصاب رسیدنبه تا   

(1396)نیمه اول سال    

 
 
 

 روزهای زوج 30 3.500.000 اتوکد 

 )صبح و عصر( 

 شنبه و چهارشنبه  

 
 روزهای فرد 

 یکشنبه و پنجشنبه

 

1396نیمه اول سال   

  

طراحی و اجرای سیستم های 

 آبیاری تحت فشار

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 100 *  

  40 2.800.000 آبیاری عمومی

 
1396نیمه اول سال   

آموزش الزامات مستندسازی 

و ممیزی داخلی سیستم 

 isoمدیریت زیست محیطی )

14000:5015) 

3.000.000 

 گواهینامه سازمان

3.800.000  

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 24  



گواهینامه بین 

 المللی و سازمان

آموزش الزامات مستندسازی 

و ممیزی داخلی سیستم 

مدیریت ایمنی مواد غذایی 

(iso 22000:2005) 

3.000.000 

 گواهینامه سازمان 

3.800.000  
گواهینامه بین المللی 

 و سازمان

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 24  

 کشت نشاء پیوندی 

)برای اولین بار توسط سازمان 

 نظام مهندسی استان تهران (

چهارشنبه پنجشنبه  24 2.000.000

 جمعه

1396نیمه اول سال   

Gis  arc شنبه و یکشنبه 30 2.500.000 مقدماتی 

 عصر

1396نیمه اول سال   

Gis   arc1396نیمه اول سال   30 3.500.000 پیشرفته  

Utm 1.500.000 16 چهارشنبه 

 عصر

1396نیمه اول سال   

hse 1.800.000  

 گواهینامه سازمان

2.200.000  

گواهینامه بین 

 المللی و سازمان

1396نیمه اول سال   16  

1396نیمه اول سال   30 2.200.000 قارچ خوراکیپرورش   

ارگانیک مقدماتی ) اهمیت 

 غذای سالم( 

1396نیمه اول سال   8 1.500.000  

 9پنجشنبه ها ساعت  30 2.000.000   جیره نویسی دام

 15الی 

1396نیمه اول سال   

 9پنجشنبه ها ساعت  30 2.000.000 طیورجیره نویسی 

 15الی 

1396نیمه اول سال   

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 12 2.500.000 گوسفند  تلقیح مصنوعی  

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 30 7.500.000 گاو  تلقیح مصنوعی  

شنبه تا چهارشنبه  30 4.000.000 گلخانه و قارچ  طرح نویسی

 بعدازظهرها

1396نیمه اول سال   

 شنبه تا چهارشنبه 30 4.000.000 دام و طیور طرح نویسی

 بعدازظهرها

 



 قناریپرورش 

 ویکروزبازدید از باغ پرندگان 

1.800.000 12 

 

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه  

 ماهیان زینتی پرورش
 -گیاهخوار و زنده زا -)مجموعه گوشتخوار

 گذار(تخم

4.000.000 16 

تئوری و 

 عملی

1396نیمه اول سال    

کارگاه فیلمسازی) فیلم کوتاه 

و مستند سازی محیط 

 زیستی( 

1396نیمه اول سال   40 2.000.000  

 برندینگ و مارکتینگ

 کشاورزی

1396نیمه اول سال  روزهای پنجشنبه 8 850.000  

 min) وکار کسب  مدیریت

MBA) 

1396نیمه اول سال  روزهای پنجشنبه 60 7.500.000  

1396نیمه اول سال   8 4.000.000 پرورش زالو  

1396نیمه اول سال  پنجشنبه و جمعه 18 4.000.000 دوره مربیگری حیوانات  

 

 

 

 

 معاونت آموزش و فناوری سازمان


