Seminar No. 3-2015

دوره آموزشی صنعت کشاورزی
موضوع سمینار:






اصول اصالح نباتات
تکثیر جنسی گیاهان
تنفس در گیاهان
فیزیولوژی جذب آب در گیاهان

زمان برگزاری:
تاریخ برقراری کالسها با توافق متقاضیان شرکت کننده انجام میگیرد و باید حداقل سه ماه قبل از شروع کالسها مشخص گردد
محل برگزاری :برلین  ،پایتخت آلمان -مرکر آموزش عالی ITW

مخاطبین سمینار:
 -مدیران عامل ؛ مشاورین ؛ مجریان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشجویان رشته های مرتبط

برنامه سفر تور  7روزه آموزشی
روز اول ترانسفراز فرودگاه به هتل انتخاب شده دربرلین
چهرشنبه
روز دوم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت  16بازگشت به هتل( شش ساعت تدریس)
روز سوم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 16بازگشت به هتل ( شش ساعت تدریس)
روز چهارم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت  16بازگشت به هتل( شش ساعت تدریس)
روز پنچم بازدید از کارخانه تولیدی کود  /بعد از ظهر بازدید از جاذبه های تاریخی برلین

روز ششم بازدید از یک نمایشگاه تولیدی ماشین آالت کوچک و بزرگ کشاورزی و دامداری
روز هفتم ترانسفر از هتل به فرودگاه

خدمات :
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ترانسفر مسافران از فرودگاه برلین به هتل
اقامت در اتاقهای دو تخته درهتل چهار ستاره با صبحانه ( در صورت درخواست اتاق یک تخته قیمت
تغییر خواهد کرد)
هزینه دوره آموزشی
بازدید از کارخانه تولیدی کود  /بعد از بازدید از یک نمایشگاه تولیدی ماشین آالت کوچک و بزرگ
کشاورزی و دامداری
ظهر بازدید از جاذبه های تاریخی برلین
بازدید از کارخانه تولید غذای دام و طیور و آبزیان و مکمل های غذا
مترجم و راهنمای محلی
ارائه گواهینامه حضور در سمینارها از مرکز آموزش عالی برلین آلمان
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هزینه برای هر شرکت کننده3800,00 € :
قابل توجه:
 حداکثر شرکت کنندگان در هر دوره  02نفر و با حداقل  20نفر کالسها دایر میگردد. -کالسها توسط اساتید آلمانی به همراه مترجم رسمی فارسی زبان و اساتید ایرانی مقیم آلمان تدریس خواهد شد.

شرکت کنندگان در این دوره ها می توانند در صورت تمایل در تور تفریحی پاریس که از بعد از پایان هر دوره به مدت چهار روز
برگزار می گردد نیز شرکت نمایند.
قیمت تور چهار روزه گردشی برای هر نفر  852یورو
خدمات تور گردشی شامل پرواز از برلین به پاریس ؛ اقامت در هتل چهار ستاره با صبحانه ؛ یک تور شهری در پاریس؛
ترانسفر و راهنمای فارسی زبان

تور  4روزه پاریس /هر نفر در هتل چهار ستاره  /اتاق دو تخته
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم

ترانسفراز فرودگاه به هتل انتخاب شده درپاریس
تور گردشی به مدت  8ساعت در پاریس با راهنمای محلی فارسی زبان  +صرف نهار
حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  9صبح
تور بازدید از شهر بروکسل /زوریخ ( اختیاری) به مدت  20ساعت
حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  8صبح (قیمت تور نفری  242یورو که می توان به قیمت پکج اضافه
کرد و یا در محل خریداری کرد)
ترانسفر به فرودگاه جهت برگشت به ایران
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