
 

 

 سبزبانانآموزشي  تقويم
شما را فرا می خوانیم برای داشتن 

 شهری زیبا و سر سبز

 

 سازمان پارکها و فضای سبز 
 شهرداری بندرعباس

 ساعت دوره مخاطبین نام دوره ردیف 
تاریخ 

 برگزاری
 نام شرکتها  تعداد مدرس محل برگزاری

  √ 12 الهام نصرتی  82/28/59 3 اولشش ماهه  گروه سم پاشی و کودپاشی شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری ها 1

  √  را غالمی نژادالمی  11/23/59 8 شش ماهه اول باغبانان آبیاری فضای سبز در فصل گرم 8

    المیرا غالمی نژاد  22/20/59 8 شش ماهه اول تأسیسات آب و سرکارگر اصول نگهداری تاسیسات آبی 3

    پیمان عالی زاده  88/20/59 8 اولشش ماهه  سرکارگر و هرس کار شناخت درختان خطرساز قبل از وقوع حادثه 0

هرس درخت و درختچه و درختان زینتی و  9

 گلدار
 سرکارگر و هرس کار

 راحیل قاسمی  85/20/59 8 شش ماهه اول
  

 

    لیال مقصودی  29/29/59 8 اولشش ماهه  سرکارگر و خدمات و سیار (HSEایمنی و بهداشت کار) 6

7 
 آشنایی با ادوات کشاورزی

سیار، هرس کار، سرکارگر، باغبان، 

 گروه گلکاری و سم پاشی

 راحیل قاسمی  15/29/59 8 شش ماهه اول
  

 

 نگهبان آشنایی با وظایف نگهبانی 2
 موسی اکبری  86/29/59 8 شش ماهه اول

  
 

    بتول ذاکری  28/26/59 0 شش ماهه اول گل کاری گل های دائمی و فصلی 5

    راحیل قاسمی  16/26/59 8 شش ماهه اول سرکارگر و نگهبان مدیریت و نحوه نگهداری پارک 12

    ملک عسکری زاده  83/26/59 8 شش ماهه اول گروه سیار آشنایی با روش های تکثیر گیاهان فضای سبز 11

    رعنا دهقانی  26/27/59 0 دومشش ماهه  گروه سیار و چمن زن کاشت و نگهداری چمن و گیاهان پوششی 18

    نجمه مظفری  13/27/59 8 شش ماهه دوم گروه سیار طراحی کاشت 13

    المیرا غالمی نژاد  20/22/59 8 دومشش ماهه  رانندگان تانکر آبیاری تانکری 10

    المیرا غالمی نژاد  89/22/59 8 شش ماهه دوم تأسیسات آب اصول طراحی و احداث سیستم آبیاری قطره ای 19



 

 

 سبزبانانآموزشي  تقويم
شما را فرا می خوانیم برای داشتن 

 شهری زیبا و سر سبز

 

 سازمان پارکها و فضای سبز 
 شهرداری بندرعباس

 سارا سماوی تهيه كننده:

 تاريخ و امضاء:

 مصطفی خادم تأييد كننده:

 تاريخ و امضاء:

 نام شرکتها تعداد مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری ساعت دوره مخاطبین نام دوره ردیف

   المیرا غالمی نژاد  25/25/59 8 شش  ماهه دوم باغبان آبیاری فضای سبز در فصل سرد 61

   نجمه مظفری  83/25/59 8 شش  ماهه دوم گروه گل کاری شناسی اجرای طرح گلکاری و رنگ 61

چگونگی کاشت،گل آرایی،حفظ و  61

 نگهداری فالور باکسها
 گروه گل کاری

 شش  ماهه دوم
8 

27/12/59 
   ملک عسکری زاده 

   الهام نصرتی  10/12/59 8 شش  ماهه دوم باغبان آشنایی و مبارزه با علفهای هرز 61

تعامالت شهروندی در برخورد بهبود  02

 کارگران با مراجعه کنندگان شهروندی
 کلیه سبزبانان

 دومشش  ماهه 
8 

86/11/59 
   مریم پاساالر 

          

          

          

          

          

          

          

 سارا سماوی تهيه كننده:

 تاريخ و امضاء:

 مصطفی خادم تأييد كننده:

 تاريخ و امضاء:
 


