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 باغداری زمینهتخصصی از مراکز فعال در -گزارش بازدید فنی

 کشورهای  بلژیک، آلمان و هلند

در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی مدیران بخش های دولتی و خصوصی با آخرین دستاوردها و انتقال تکنولوژی روز 

روز انجام  1ماه به مدت  9164آذرماه  00در کشورهای بلژیک، آلمان و هلند از  باغداریکشور، بازدیدهایی از مراکز فعال در زمینه دنیا به داخل 

 گرفت.

بازدیدهای مذکور . نفر از مدیران بخش های دولتی و خصوصی برگزار گردید 04 اروپا برای باغداریهایی تخصصی از صنعت در این برنامه بازدید

 از شرکت های زیر به عمل آمد:

- Boweco 

- Marc De Raeve 

- Wageningen University and TGS Co. 

- Hillebrand Nursery 

- Fruit tree nursery J. Morren 
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 :برنامه بازدید 

 برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

 شنبه  پنج
00/46/64 

Dec. 13
th
 2018 

 تهران

 بروکسل

 شب 90:44در ساعت ینی)ره( حضور در فرودگاه امام خم
 صبح 41:94یشبا پرواز ترک یهبه فرودگاه آتاتورک ترک ینیرفت از فرودگاه امام خم پرواز

 یبه وقت محل 94:22و فرود در ساعت  یکبه فرودگاه بروکسل، بلژ یهاز فرودگاه آتاتورک ترک پرواز
 Thon hotel Brussels City Centerدرهتل  اقامت

 جمعه
01/46/64 

Dec. 14
th
 2018 

 بروکسل

6:44-1:44صبحانه، ساعت صرف   
 Bowecoشرکتو مزارع  میوه باغات از بازدید مقصد به هتل از خروج

 Marc de Raeve شرکت میوه باغات از بازدید
 Thon hotel Brussels City Centerهتل  در اقامت

 شنبه
00/46/64 

Dec. 15
th
 2018 

 بروکسل

 دوسلدورف

6:44-1:44صرف صبحانه، ساعت   
 دوسلدورف،آلمان سمت به حرکت

 Melia Dusseldorfاقامتدرهتل

 یکشنبه
02/46/64 

Dec. 16
th
 2018 

 دوسلدورف
6:44-1:44صرف صبحانه، ساعت   

 (انفرادی( شهری گشت اروپا آخرهفته
 Melia Dusseldorfاقامت در هتل 

 دوشنبه
09/46/64 

Dec. 17
th
 2018 

 دوسلدورف

 آمستردام

 8:45-7:45 ساعت صبحانه صرف
 واخنینگن دانشگاه تحقیقاتی ومزارعTGS شرکت از بازدید مقصد به ازهتل خروج

 آمستردام،هلند سمت به حرکت
 Urban Lodge Hotelهتل در اقامت

 شنبه سه
04/46/64 

Dec. 18
th
 2018 

 آمستردام
 6:94-1:94صرف صبحانه ساعت 

 گشت شهری)اتفرادی(
 Urban Lodge Hotelاقامت در هتل

 چهارشنبه
01/46/64 

Dec. 19
th
 2018 

 آمستردام

 6:94-1:94صرف صبحانه ساعت 
 HILLEBRANDشرکت  یوهاز باغات م یدخروج از هتل به مقصد بازد

 Fruitboomkwekerij Morren VOFشرکت  یو سردخانه ها یوهاز باغات م بازدید
 Urban Lodge Hotelاقامت در هتل 

 شنبه پنج
06/46/64 

Dec. 20
th
 آمستردام 2018 

 تهران

 1:44-4:44صرف صبحانه 

 آمستردام یپولحرکت از هتل به سمت فرودگاه اسخ
 یشبا پرواز ترک یهآمستردام به فرودگاه آتاتورک ترک یپولبرگشت از فرودگاه اسخ پرواز

 (ینی)رهبه فرودگاه امام خم یهاز فرودگاه آتاتورک ترک پرواز
 جمعه

14/46/64 
Dec. 21

th
 2018 
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  تصویری بازدیدهای انجام شده به همراه توضیحاتی مختصر ارائه می گردد:در ادامه گزارش 

 

 

. 

 Boweco  شرکت

(Flemish  Growers Co-Operation) 

 خنت، بلژیک  مکان شرکت

 ستان،  باغات میوه، سردخانهلنها محل بازدید

 زمینه فعالیت

ایجاد تعاونی تصمیم به  شرکت متخصص در امور باغداری و پرورش درختان میوه 9، 0444در سال 

هکتار  99 هکتار زمین زراعی و 14این تعاونی دارای اکنون هم باغداران ناحیه فالندر بلژیک کردند.

  باشد. یافته می کانتینر نگهداری گیاهان پرورش

 محصوالت این شرکت شامل :

 درختان میوه) سیب، گالبی، هلو، آلو، گیالس( -

 ها( ها، فضای سبز و خیاباندرختان و گیاهان تزئینی )پارک  -

 انواع مختلف درختان کاج -

 ی بلند   گل رز با ساقه -
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 Bowecoبازدید از مزارع شرکت 

 ، مدیر عاملJan Van Herrewegheبا حضور  آقای 
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بازدید از نهالستان و 

شرکت باغات میوه 

Boweco 
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 .Marc de Raeve Co  شرکت

 خنت، بلژیک مکان شرکت

 آالت کشاورزی باغات میوه، محل و شیوه نگهداری نهال درختان در زمستان، ماشین محل بازدید

 زمینه فعالیت

با هدف به  9604یک کسب و کار خانوادگی است که در سال .Marc de Raeve Co شرکت 

امروزه، پس از گذاری تجارب خود در زمینه باغداری پا به عرصه فعالیت در بازار بلژیک گذاشت.  اشتراک

  Marc هکتاری به عنوان یک میراث خانوادگی به آقای 24نسل، مسئولیت اداره این باغ  1فعالیت 

de Raeve  گذاری کرده و  کارمند دیگرشرکتی به نام خود پایه 92سپرده شد. او به همراه همسرش و

 شناخته شده اند. ها در این حوزه در بازار بلژیک امروزه به عنوان یکی از معتبرترین شرکت

 محصوالت این شرکت شامل :

 درختان میوه) سیب، گالبی، هلو، آلو، گیالس، آلبالو، شلیل، زردآلو، ازگیل و به( -

 ها( درختان و گیاهان تزئینی )پارک ها، فضای سبز و خیابان -

 انواع مختلف درختان کاج -

 ی بلند   گل رز با ساقه -
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 Marc de Raeveبازدید از شرکت 

 ، مدیرعاملMarc de Raeveبا حضور آقای 
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 Marc de Raeve باغات میوه بازدید از
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 Wageningen University  شرکت

TGS Business & Development Initiatives 

 تیل، هلند مکان شرکت

 میوهباغات میوه، نهالستان، سردخانه میوه و سبزیجات، کارخانه بسته بندی  محل بازدید

 زمینه فعالیت

های نوین و با  واقع در دانشگاه واخنینگن هلند در زمینه توسعه کشاورزی به وسیله تکنولوژیTGS شرکت 

کند. در این بازدید گروه مذکرو تواسنت بازدید از مزارع  های موجود در این دانشگاه فعالیت می کمک ظرفیت

هکتار  29هکتار سیب،  01زمین کشاورزی با سطح کاشت هکتار  944و باغات میوه تحقیقاتی این دانشگاه) 

هکتار گیالس(، نهالستان، سردخانه پیشرفته میوه و سبزیجات و در نهایت از کارخانه اتوماتیک  9گالبی و 

 بسته بندی محصوالت کشاورزی دیدن نماید..
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 TGSبندی و سردخانه شرکت  بازدید از بخش بسته
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 TGSجلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان 
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 TGSبازدید از مزارع و باغات میوه شرکت 
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  شرکت
Hillebrand 

 هلند مکان شرکت

 باغات میوه و نهالستان محل بازدید

 زمینه فعالیت

هلند) منطقه باغداران هلندی( یکی از   South Flevoland، واقع در ناحیه Hillebrand شرکت 
 باشد. تولیدکنندگان انواع گوناگون درخت سیب، گالبی، آلو و به می

تاسیس شده است. این باغ در ابتدا تنها در Piet Hillebrand Snr توسط  9691این شرکت از سال 

ز نمود. امروزه این المللی نی شروع به کار در سطح بین 9614کرد و سپس از سال  سطح ملی فعالیت می

 رود.  شرکت از بزرگترین صادرکنندگان قلمه و نهال درختان میوه به سایر کشورها به شمار می
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 Hillebrandبازدید از شرکت و باغات میوه 
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 شرکت
 

Fruitboomkwekerij Morren 

 هلند مکان شرکت

 باغات میوه، انبار نگهداری قلمه و نهال درختان بازدیدمحل 

 زمینه فعالیت

شروع به فعالیت در بازار هلند نموده و امروزه  9664از سال Fruitboomkwekerij Morren شرکت 

 آید. هکتار مساحت سطح کشت به شمار می 24یکی از مطرح ترین و بزرگترین باغات میوه هلند با 

 شامل :الت این شرکت محصو

 درختان میوه) سیب، گالبی، هلو، آلو، گیالس( -

 ها( درختان و گیاهان تزئینی )پارک ها، فضای سبز و خیابان -

 انواع مختلف درختان کاج -
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 Morren بازدید از بخش نگهداری و انبار نهال درختان میوه شرکت
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 Morrenجلسه پرسش و پاسخ با کارشناسان شرکت 



از تخصصی –بازدید فنی  گزارش 

  شرکت ها و مراکز مرتبط با                  

باغداری

فرانسه، بلژیک و هلندکشورهای      

2931آذر  21الی  5    
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 بلژیک و هلند ، فرانسه یکشورهاباغات فعال در زمینه  یاز شرکت ها یدگزارش بازد    

ها و با آخرین دستاورد مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

به  ،بلژیک و هلندفرانسه کشور های  باغداریشرکت های پیشرفته انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ال جاری انجام گردید.ماه س آذر 90لغایت  آذر 2روز از تاریخ  1مدت 

 Dalival، Greenyard ،BAB از مراکز نهال کاری در محل بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه               

BAMPS  ،TGS و WAGENINGEN برگزار گردید که ضمن آن مدیران بخش های دولتی و خصوصی نفر از  91رای ب

به عمل و سازنده ماشین آالت برداشت میوه های سر درختی   های پرورش  انواع نهال های پیوندی مراکز و شرکتبازدید هایی از 

 .برگزار شد بروکسل بلژیک و آمستردام هلند ،فرانسه پاریس های آمد. این بازدید ها در شهر
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 رنامه بازدید:ب

 

 برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

 یکشنبه
2/6/69 

26 Nov. 2017 

 تهران

 پاریس 

 بامداد 02:10حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 

 صبح 02:10 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز با رم فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از رفت پرواز

 به وقت محلی  21:10در ساعت  فرودگاه پاریس و فرود به رم فرودگاه از پرواز

 ) پاریسMercure Paris Porte De Versailles Expo  (هت در اقامت

 دوشنبه
9/6/69 

27 Nov. 2017 

 پاریس
 0:70الی  03:70صبحانه ساعت  صرف

 گشت شهری در پاریس )انفرادی(

 )پاریس(  Mercure Paris Porte De Versailles Expo اقامت در هتل

 سه شنبه
4/6/69 

28 Nov. 2017 

 پاریس

 0:70الی  03:70صبحانه ساعت  صرف

 Dalival  شرکتخروج از هتل پاریس به مقصد بازدید از 

 )پاریس( Mercure Paris Porte De Versailles اقامت در هتل

 چهارشنبه
1/6/69 

29 Nov. 2017 

 پاریس

 بروکسل

 0:70الی  03:70صبحانه ساعت  صرف

 GAEC DESRUMEEAUXخروج از هتل پاریس به مقصد بازدید از شرکت   
 (بروکسل )  Husa President Park اقامت در هتلGREENYARD   شرکتبازدید از 

 پنج شنبه
6/46/69 

30 Nov. 2017 

 بروکسل

 08:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

   BAB Bamps NV شرکتبه مقصد بازدید از  (بروکسل )  Husa President Park خروج از هتل   

 )بروکسل(  Husa President Park اقامت در هتل

 جمعه
94/46/69 

1 Dec. 2017 

 بروکسل

 آمستردام

 08:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

 Wageningen Plant بازدید از  به مقصد   (بروکسل )  Husa President Park هتلخروج از 

Research 
 TGS Business & Development Initiatives and Fruit Orchards  بازدید از شرکت 

 )  آمستردام ( Mercure Hotel Amsterdam City Southدر هتل اقامت

 شنبه
99/46/69 

2 Dec. 2017 

 آمستردام
 0:70الی  03:70صبحانه ساعت  صرف

 )انفرادی( گشت شهری در آمستردام

 (آمستردام )    Mercure Hotel Amsterdam City South  اقامت در هتل

 یکشنبه
90/46/69 

3 Dec. 2017 

آمستردام 

 تهران

 00:00الی  03:00صبحانه ساعت  صرف

 0::0حضور در فرودگاه آمستردام در ساعت 

 0::22 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز با رم فرودگاه به آمستردام فرودگاه از رفت پرواز

 آذر 27بامداد دوشنبه  :01:2در ساعت  فرودگاه امام خمینی و فرود به رم فرودگاه از پرواز



       
                          

                                           

 
 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور

 90440040491شناسه ملی:     090444شماره ثبت:    9611691991کد پستی: 
 409-00096002فاکس:            409-00096002تلفن: 

     www.edu.pezhvac.com پایگاه الکترونیک:
              info@pezhvac.comپست الکترونیک: 

Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University, 

Daneshjoo St., Velenjak, Tehran, IRAN. 
Post Code: 1983963113    

Tel: +98(21)22419445    Fax: +98(21)22419445 

Web Site: www.edu.pezhvac.com   
E-mail:  info@pezhvac.com  
Reg. Code.:462000      National code:14004474063 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

No.: 

Date: 

Enclosure: Research & Innovation Co. 

 پژواک

 شماره:  

     تاریخ:  

 پیوست:  

Shahid Beheshti University  

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 
 :می گردد به همراه توضیحاتی مختصر ارائهامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده اددر 

 Dalival نام شرکت

 

 پاریس ، فرانسه  مکان شرکت

 نمایشگاه محصوالت کارخانه مکان بازدید

 زمینه فعالیت

متخصص در درختان سیب و گالبی و سایر درختان میوه )درختان گیالس، زردآلو، هلو و  Dalivalنهالستان 

 درختان آلو(

Dalival  متشکل از ادغام نهالستانهای(Valois  وDL Davodeau Ligonnière متخصص در درختان )

 سیب و گالبی است که پیشرو در صدور مجوز و نهالستان میوه می باشد.

با بهره گیری از تجربه های گسترده ای که در فعالیت های مختلف به دست آمده است، این شرکت دارای 

 مشخصات تخصصی است:

 نوع بازدید

  حضور در جلسه معرفی محصوالت شرکت

 بازدید از محصوالت مرتبط با نهال

 آشنایی با کاربری محصوالت
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 (Dalivalبازدید از انبار و تجهیزات شرکت دالیوال )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( و جلسه پرسش و پاسخ با مدیر شرکتDalivalشرکت دالیوال )از  میدانیبازدید                                       
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 (Greenyard) گرینیاردشرکت بین المللی                                           

 

 (Greenyard) شرکت بین المللی گرینیارد نام شرکت

 بروکسل ، بلژیک مکان شرکت

 گرینیاردکارخانه شرکت  – گرینیاردمرکز قلمه زنی و نهال کاری شرکت  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

این شرکت یک تولید کننده جهانی میوه و سبزیجات تازه، منجمد و فراوری شده، گل و گیاهان می باشد. 

گروهی از خرده فروشان اروپایی در میان مشتریان این شرکت قرار دارند. تولید میوه ها و سبزیجات به صورت 

 های این شرکت و گلخانه های آن است.سریع با کیفیت باال به روش ارگانیک از مشخصه 

Greenyard  کشور جهان با روابط گسترده از دیگر مشخصه های این شرکت  :1کارمند در  0000با بیش از

   میلیارد یورو در سال عرضه کند :2،1می باشد چرا که قادر است کاال و خدمات را به ارزش تقریبی 

 نوع بازدید
 میوه مرکز قلمه زنی و پیوند نهال، بازدید از تاکستان ، بازدید از مرکز فرآوری از  یدبازد

 تجهیزات شرکت و جلسه پرسش و پاسخ از یدبازد          
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 (Greenyard)گرینیارد شرکت  مرکز قلمه زنی و پیوند نهالاز  یدبازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Greenyard)گرینیارد شرکت جلسات پرسش و پاسخ با مدیر                                                  
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 (TGS ) تی جی اس شرکت

 

 (TGS ) شرکت تی جی اس نام شرکت

 آمستردام ، هلند مکان شرکت

  ، مرکز تولید نهال و قلمه زنیشرکت مکان یدمکان بازد

 زمینه فعالیت

TGS  در آغاز و حمایت از کسب و کار در سراسر جهان است. با کسب و کار در تمام سطوح طرح های کسب و کار و توسعه

از طریق اشتراک ایده های  .دجامعه، از آغاز و حمایت از کسب و کارهای محلی به توسعه مزارع تجاری بزرگ، همکاری می کن

تصال مشتریان خود به شرکای تجاری مرتبط، تجاری پایدار، مطالعات امکان سنجی، تحقیقات بازار، نوشتن طرح های تجاری و ا

یکی از  .د، کار می کننمانند دانشگاه واگنینگ بنیان . در همکاری نزدیک با شرکای دانشداز کارآفرینان حمایت می کن

ا ، راه اندازی لین است، همیشه برای مدلهای کسب و کار پایدار که مقیاس پذیر هستند ردکن رویکردهایی که از آن حمایت می

 .درویکرد ناب را بپذیر دو در طی مراحل اولیه اجازه می ده ددنبال می کن

 میوه هامرکز تولید نهال و فرآوری از  یدبازد نوع بازدید
 بازدید از تجهیزات شرکت و جلسه پرسش و پاسخ بامدیر شرکت
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  (TGSتی جی اس )بازدید از شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (TGSپیشرفته شرکت تی جی اس )انبار و تجهیزات بازدید از 
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 DESRUMAUXشرکت 

 

 (DESRUMAUXدسروماکس) شرکت نام شرکت

 بروکسل ، بلژیک مکان شرکت

 گلخانه شرکت  مکان بازدید
 تجهیزات مرتبط با باغ و گلخانه

 زمینه فعالیت

 ، ارائه دهنده طیف گسترده ای از گیاهان و ترکیبات مهم خاک است.2010از سال 

 متر مربع، تولید کود ارگانیک مورد نیاز خود را نیز انجام می دهد. 70000گلخانه ای بیش از  با مساحت

دقیق و مکان که اجازه می دهد تا وسایل نقلیه را در زمان  GPSوسیله نقلیه مجهز به  3یک ناوگان از  با

شات انجام می پذیرد و دهد سفارکه اجازه می  کامپیوتر بسیار مدرن یک درست به مشتری برساند و به کمک

 .برای ارسال آماده گردد

 ید از مرکز پرورش نهال و انبار این مرکزبازد نوع بازدید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



       
                          

                                           

 
 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور

 90440040491شناسه ملی:     090444شماره ثبت:    9611691991کد پستی: 
 409-00096002فاکس:            409-00096002تلفن: 

     www.edu.pezhvac.com پایگاه الکترونیک:
              info@pezhvac.comپست الکترونیک: 

Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University, 

Daneshjoo St., Velenjak, Tehran, IRAN. 
Post Code: 1983963113    

Tel: +98(21)22419445    Fax: +98(21)22419445 

Web Site: www.edu.pezhvac.com   
E-mail:  info@pezhvac.com  
Reg. Code.:462000      National code:14004474063 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

No.: 

Date: 

Enclosure: Research & Innovation Co. 

 پژواک

 شماره:  

     تاریخ:  

 پیوست:  

Shahid Beheshti University  

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (DESRUMAUXدسروماکس)بازدید تخصصی و میدانی از تجهیزات پیشرفته مراکز نهال کاری و قلمه زنی شرکت 

 

  (DESRUMAUXدسروماکس) گلخانه شرکتدر مربوط با ترکیبات خاک و ارائه راه کارهای فنی  بازدید تخصصی



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  از تخصصی –فنی  گزارش بازدید  

 شرکت ها و مراکز             

 اتباغمرتبط با               

 

 فرانسه و ایتالیا کشورهای  

 

 

 1395 آذر ماه                  
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 فرانسه و ایتالیا یکشورها باغات انگورفعال در زمینه  یاز شرکت ها یدگزارش بازد

ها و انتقال با آخرین دستاورد مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

 آذر 18روز از تاریخ  8مدت به  فرانسه و ایتالیاکشور های  باغداریشرکت های پیشرفته از  تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی

 ماه سال جاری انجام گردید. آذر 25لغایت 

 و Pépinières Gontard Frèresاز مراکز نهال کاری در محل بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

PEPINIERES VITICOLES BOURGUET  شرکت های  وRichter International ،Grapsud ،OLMI Srl  و   

B.M.V مراکز و شرکت های پرورش  برگزار گردید که ضمن آن بازدید هایی از مدیران بخش های دولتی و خصوصی نفر از  17رای ب

مارسی و مون  های به عمل آمد. این بازدید ها در شهرو سازنده ماشین آالت برداشت میوه های سر درختی  انگور انواع نهال های پیوندی

 .برگزار شد ایتالیا و تورین میالن ،پولیه فرانسه
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 رنامه بازدید:ب

 ایتالیا-باغداری فرانسهتخصصی در زمینه -فنیبرنامه روزانه بازدید 

 اقامتبرنامه بازدید و  شهر روز تاریخ

 آذر  18
8 Dec 

2016 

 شنبهپنج
 تهران
 مارسی

 بامداد 00:45)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم
 یبه وقت محل06:30( در ساعت  FIUMICINO)ّ رمبه فرودگاه شهر  ورود

 به سمت مارسی 09:45در ساعت  (FIUMICINO)ّپرواز از فرودگاه شهر رم 
 به وقت مارسی 11:10( درساعت PROVENCEورود به فرودگاه شهر مارسی )

 Novotel Suites Marseille Centre Euromed اقامت در هتل
 مارسیاز  یگشت شهر

 آذر 19
9 Dec 

2016 

 جمعه
 مارسی
 آبیگنان

 

 Pépinières Gontard Frères مرکز نهال کاری بازدید از 
 Richter International مرکز قلمه زنی و نهال کاریبازدید از 

 مارسیاز  یگشت شهر

 آذر 20
10 Dec 

2016 
 مارسی شنبه

 گشت شهری مارسی 
 Novotel Suites Marseille Centre Euromedاقامت در هتل 

 آذر 21
11 Dec 

2016 
 شنبه یک

 سیمار
 مون پولیه

 گشت شهری در مارسی
 حرکت از شهر مارسی به سمت مون پولیه

 Mercure Montpellier Centre Comedieاقامت در هتل مون پولیه 

 آذر 22
12 Dec 

2016 
 شنبه دو

 مون پولیه

 لزان

 IFVبازدید از موسسه 
 PEPINIERES VITICOLES BOURGUET شرکت زنی قلمه و کاری نهال مرکز از بازدید

 طبیعی های دهنده طعم تولید و ها میوه انواع فرآوری و انگور پرورش زمینه در فعال ، Grapsud شرک از بازدید
 Mercure Montpellier Centre Comedieاقامت در هتل مون پولیه 

 آذر 23
13 Dec 

2016 
 سه شنبه

 مون پولیه
 میالن

 میالن سمت به پولیه مون شهر از حرکت
 Hotel Maninاقامت در هتل میالن 

 آذر 24
14 Dec 

2016 
 چهار شنبه

 میالن

 آستی

 باغات زنی شخم آالت ماشین و درختی سر های میوه برداشت االت ماشین سازنده ، OLMI Srl شرکت از بازدید
 های میوه برداشت آالت وماشین میوه درختان هرس آالت ماشین انواع ی سازنده ، B.M.Vشرکت از بازدید

 سردرختی
 Hotel Maninاقامت در هتل میالن 

 آذر 25
15 Dec 

 شنبه پنج
 میالن
 تهران

 (LINATEبه سمت فرودگاه میالن ) Hotel Maninحرکت از هتل میالن 

به وقت میالن به سمت فرودگاه بین المللی فیومیچینو  15:00( در ساعت LINATE)پرواز از فرودگاه میالن 
 (FIUMICINOرم)

 به وقت رم به سمت تهران 17:30( در ساعت FIUMICINOبین المللی فیومیچینو رم)پرواز از فرودگاه 
 00:40و ورود به فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در ساعت  
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 :می گردد به همراه توضیحاتی مختصر ارائهامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده اددر 

 (Pépinières Gontard Frères) شرکت نهال زنی و قلمه زنی گانتارد

 

 (Pépinières Gontard Frèresگانتارد ) یو قلمه زن یشرکت نهال زن نام شرکت

 فرانسه -آبیگنان مکان شرکت

 مرکز قلمه زنی و پرورش نهال مکان بازدید

 زمینه فعالیت

نوع واریته گوناگون نهال انگور می باشد. نهال های  40گانتارد، فعال در زمینه پروش بیش از شرکت 

پرورش داده شده در این مرکز به تاکستان ها و باغداران فرانسه و سراسر دنیا صادر میشود. پذیرش 

پیوند  سفارش های اختصاصی با توجه به نوع و اندازه نهال ، همچنین انجام برش های قلمه زنی و

 نهال های تاک از جمله فعالیت هایی است که در این مرکز انجام میشود.    

 نوع بازدید
 مرکز قلمه زنی و پروش نهال انگوراز  یدبازد

 در جلسه معرفی شرکت و پرسش و پاسخ حضور
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 فرانسه -آبیگنان -شرکت نهال زنی و قلمه زنی گانتارد مزرعهاز  میدانی بازدید

 فرانسه -آبیگنان -در فارم های شرکت گانتارد جلسات پرسش و پاسخ و ارائه راه کار های مناسببرگزاری 
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 (Richter) شرکت بین المللی ریشتر

 

 (Richter) مرکز قلمه زنی و شرکت ریشتر نام شرکت

 فرانسه -یگنانآب مکان شرکت

 کارخانه شرکت ریشتر –مرکز قلمه زنی و نهال کاری شرکت ریشتر  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

سال سابقه در زمینه قلمه زنی و پرورش تاک ، یکی از بزرگترین مراکز  100شرکت ریشتر با بیش از 

تولید و صادرات نهال می باشد. فعالیت های این شرکت همواره هم گام با پیشرفت تکنولوژی بوده است. 

ولوژی روز دنیا و با هم اکنون انجام پیوندها و تولید نهال های مورد نظر از واریته های مختلف با تکن

استفاده از ماشین های پیشرفته انجام می پذیرد.  هدف این مرکز همواره تولید انواع با کیفیت بوده است 

و در همین راستا مراحل انتخاب نهال ها و فاکتور های بهداشتی مورد نظر در انجام پیوند به طور مداوم 

 توسط متخصصان مورد بررسی قرار می گیرد.  

 مرکز قلمه زنی و پیوند نهال، بازدید از تاکستان ، بازدید از مرکز فرآوری انگوراز  یدبازد بازدیدنوع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه -یگنانآب -توضیحات مقدماتی پیش از ورود به مراکز قلمه زنی شرکت ریشترارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه -یگنانآب -قلمه زنی تاک های شرکت ریشتربازدید میدانی و جلسات پرسش و پاسخ از مراکز 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 (IFV institute ) موسسه آی اف وی 

 

 (IFV institute) یاف و یموسسه آ نام شرکت

 فرانسه –مون پولیه  مکان شرکت

 موسسه، مرکز تولید نهال و قلمه زنی مکان یدمکان بازد

 زمینه فعالیت

زمینه پرورش نهال واریته های گوناگون انگور می باشد. موسسه آی اف وی یکی از مراکز تحقیقاتی در 

این موسسه با سابقه درخشان در تولید قلمه و نهال با کیفیت و همچنین کاشت تاکستان های وسیع در 

کشور فرانسه و سراسر دنیا یکی از برجسته ترین موسسه های فعال در این حوزه می باشد. این موسسه 

 کستان ها و شرکت های فرآوری انگور فعالیت دارد.همچنین در زمینه مشاوره تا

 مرکز تولید نهال و فرآوری انگوراز  یدبازد نوع بازدید

 

 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 فرانسه –مون پولیه  -IFVبازدید از شرکت 

 فرانسه –مون پولیه  -جلسات پرسش و پاسخ به همراه IFVبازدید از آزمایشگاه های پیشرفته شرکت 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 (PepinieresBourguet)مرکز قلمه زنی بورگت

 

 (PepinieresBourguet)مرکز قلمه زنی بورگت نام شرکت

 فرانسه -لزان مکان شرکت

 مرکز قلمه زنی بورگت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

مرکز قلمه زنی بورگت با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه تولید نهال و قلمه انواع واریته های انگور 

یکی از بهترین مراکز تولید نهال در کشور فرانسه می باشد . تمامی نهال های تولیدی در این شرکت 

اری نهال انبار مخصوص نگهد   .تایید شده است  ENTAVتوسط مرکز ملی تولید نهال فرانسه 

های این مرکز به دلیل تجهیزات پیشرفته و شرایط نگهداری مناسب مورد استفاده دیگر مراکز قلمه زنی 

  نیز قرار می گیرد.

 ید از مرکز پرورش نهال و انبار این مرکزبازد نوع بازدید

  



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه -لزان - زنی شرکت بورگتبازدید تخصصی و میدانی از تجهیزات پیشرفته مراکز نهال کاری و قلمه 

 فرانسه -لزان -برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و ارائه راه کارهای فنی در مراکز قلمه زنی شرکت بورگت     



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 (Grap Sud) شرکت گرپ سود

 

 (Grap Sudشرکت گرپ سود ) نام شرکت

 فرانسه -لزان مکان شرکت

 کارخانه فرآوری انگور  -شرکت گرپ سود مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شرکت گرپ سود در زمینه تولید و فرآوری انگور فعالیت دارد.  این مرکز با وجود تاکستان های 

اختصاصی خود و با تولید انگور مرغوب و با کیفیت و نیز فرآوری و تولید محصوالت جانبی مانند انواع 

در صنایع غذایی ، تولید روغن دانه انگور، همچنین تولید رنگ های طعم دهنده های مورد استفاده 

خوراکی ، یکی از شرکت های پیشرو در این حوزه می باشد. این شرکت در زمینه تولید فرآورده های 

 مورد استفاده در صنایع داروسازی و محصوالت بهداشتی نیز فعالیت دارد.

 شنایی با مراحل فرآوری انگور از کارخانه گرپ سود و آ یدبازد نوع بازدید

 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه -لزان -بازدید فنی از تجهیزات پیشرفته تولید و فراوری شرکت گرپ سود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه -لزان -بردی توسط متخصصین شرکت گرپ سودارائه توضیحات راهبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ و 
 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 (OLMI Srl) آلمی اس ار ال  شرکت

 

 (OLMI Srl)آلمی اس ار ال   شرکت نام شرکت

 ایتالیا -آستی مکان شرکت

 کارخانه شرکت بی ام وی مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شرکت بی ام وی سازنده ی انواع ماشین آالت کشاورزی می باشد. این شرکت با ساخت انواع ماشین 

آالت اختصاصی باغات و میوه های سردرختی یکی از پیشگامان این صنعت می باشد. بی ام وی با 

ساخت ماشین آالت شخم زنی، حرص و برداشت میوه های سر درختی توانسته سهم بازار خوبی در 

ا و البته در سراسر جهان داشته باشد که این مهم خود نشانگر کیفیت باالی محصوالت ساخت این اروپ

 مجموعه می باشد.  

 ید از کارخانه تولید ماشین آالت کشاورزی و باغداری ، آشنایی با کارکرد ماشین آالت باغداریبازد نوع بازدید

 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 ایتالیا -آستی -اس ار آل و ارائه توضیحات فنی از ماشین آالت تخصصی شرکت آلمیمیدانی بازدید 

 ایتالیا -آستی -شرکت آلمی اس ار آل دربرگزاری جلسات پرسش و پاسخ  



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 (BMV) بی ام وی  شرکت

 

 (BMVبی ام وی ) شرکت نام شرکت

 ایتالیا -آستی مکان شرکت

 بی ام ویکارخانه شرکت  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

سال سابقه در زمینه تولید ماشین آالت کشاورزی یکی از بهترین فعاالن این  40شرکت آلمی با بیش از 

حوزه می باشد. این شرکت با همکاری گسترده ای که تاکستان های سطح ایتالیا داشته است، اقدام به 

الت با هدف اکستان ها نموده است. این ماشین آتطراحی و ساخت انواع ماشین آالت باغداری در 

 حرص و برداشت انگور و منطبق با نیاز تاکستان ها ساخته شده اند.  

 ید از کارخانه تولید ماشین آالت کشاورزی و باغداری ، آشنایی با کارکرد ماشین آالت تاکستان ها بازد نوع بازدید

 

  



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 واحداهی فناوری و کارآفرینیمرکز رشد 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ایتالیا -آستی -به همراه ارائه توضیحات BMVبازدید فنی و میدانی از ماشین آالت کشاورزی شرکت 

 ایتالیا -آستی - BMVبازدید از  بخش ماشین آالت تخصصی باغداری شرکت 


