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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  محمود تقي پور مديركل  اداره كل آموزش فني و حرفه اي  استان چهارمحال و بختياري 
  طرح و برنامه هاي درسي رامك فرح آبادي معاون دفتر

  )راعيزامور (و مسئول گروه كشاورزي  معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيارژنگ بهادري 
  ) ، امور دام و ماكيان شيالت و آبزي پروري(سيد محسن جاللي مسئول گروه كشاورزي 

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  آموزش فني و حرفه اي  استان چهارمحال و بختياري اداره كل -
-   
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور بـوده و   
  .استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است هرگونه سوء 

 



 

 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
شغل و 
  سمت 

كار سابقه 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  سال 8  مربي كشاورزي كارشناسي  ليال نوآيين  1

 03834342077:تلفن ثابت 

  09132850196: تلفن همراه 
  : ايميل 

l.noaeen@gmail.com 

استان چهارمحال و بختيـارري،  :آدرس 
-شهرستان بـروجن، فلكـه شـهرداري   

بان فردوسي كوچه شـهيد جعفرپـور   خيا
  3پالك –

  سال 6  مربي  كشاورزي  كارشناسي هاله منصوري بروجني  2

  03834228300:تلفن ثابت 
  09139771573: تلفن همراه 

  : ايميل 
hmansoori1365@gmail.co

m  
استان چهارمحال و بختيـارري،  :آدرس 
مركز آموزش فني و  تان بروجن،شهرس

   حرفه اي شهرستان بروجن

 كارشناسي ارشد   مرتضي محمديان   3
برق 

  الكترونيك
كارشناس 
  آموزش

  سال  5

   :لفن ثابت 
   : تلفن همراه 

  : ايميل 
   :آدرس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : آموزش  استاندارد
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
ا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه ي

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . ي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و تواناي

  :كارورزي
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(به شوددارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجر
  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  ست يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده ا

  . اي خواهد بود  حرفه
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . را برابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كا
  : دانش 

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . ي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم برا

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود  مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن

  :توجهات زيست محيطي 
 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 
 

  :شغل استاندارد آموزش نام 

  پرورش دهنده انواع شمعداني

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

از ابر حرفه باغباني حرفه گياهان زينتي شايستگي هاي پرورش دهنده انواع شمعداني در گروه كشاورزي 
،تهيه رش اين گياه ،امل موثر در پروكنترل عو، قبيل بكارگيري گلخانه مناسب جهت پرورش انواع شمعداني

علفهاي  مخلوط خاك مناسب ،تكثير انواع شمعداني ،تغذيه و كود دهي،كنترل آفات و بيماريها،مبارزه با
مي باشد كه با مشاغلي همچون توليد هرز،توليد بذر،نشاء،قلمه وآماده سازي بوته ها جهت عرضه به بازار 

  .اليت دارند در ارتباط مي باشندكنندگان،گلخانه داران وكارشناساني كه د اين حوزه فع
  

  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ) پايان دوره راهنمائي( پايان دوره اول موسطه : حداقل ميزان تحصيالت 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت    120:        طول دوره آموزش              

  ساعت  40     :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت    80  :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     :     كارورزي                       زمان ـ 
  ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( ي بودجه بندي ارزشياب

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه كار مفيد در زمينه مربوطه4ي با گرايش باغباني يا زراعت با كشاورزفوق ديپلم 
 



 

 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

به كشت و پرورش شمعداني ،آماده سازي بستر مناسب كشت ،مبارزه با شمعداني كار به شغلي اشاره دارد كه 
  .علفهاي هرز ،وجين و تنك كردن واستفاده از انواع گلهاي شمعداني در منزل ،و گلخانه وفضاي سبز مي پردازد

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Geranium-farmers 

  
  
  
  : نداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد مهم ترين استا ٭

  ندارد
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع              جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                        جزو مشاغل نسبتاً سخت  : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع              جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

                   �نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

 

 

 

 شغل آموزش استاندارد 
  ا شايستگي ه -

 عناوين رديف

 وطبقه بندي انواع شمعدانيبررسي  1
 كاشت و پرورش انواع شمعداني 2
 انواع شمعدانينگهداري   3
 بيماريها و آفات انواع شمعداني  4
 علفهاي هرز انواع شمعداني  5
 توليد بذر و نشاءو قلمه انواع شمعداني  6
 انواع شمعدانيباطراحي فضاي سبز  7
 گهداري انواع شمعداني در منزلپرورش و ن  8
 پرورش و نگهداري انواع شمعداني در گلخانه  9

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  انواع شمعدانيبرسي وطبقه بندي 

 زمان آموزش

جمععملينظري  

3 6 9 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع گياه شمعداني     :دانش 
  رايانه 

  تخته وايت برد 
  ماژيك 

 ساير وسايل كمك آموزشي

      1  تاريخچه كاشت انواع شمعداني-
      1  خصوصيات گياهشناسي شمعداني-

      1  طبقه بندي انواع شمعداني
-        

    :مهارت 

    3    رقام مناسب شمعدانيانتخاب ا-

    3    تقسيم بندي انواع شمعداني -

-        

  :نگرش 

  مناسب با منطقهرقم دقت در انتخاب -

-  

  : ايمني و بهداشت 

  رعايت نكات ايمني -

  اصول اطفاء حريق-

 :توجهات زيست محيطي

- 
 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و پروش انواع شمعداني  كاشت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  گلدان سفالي     :دانش 
  گلدان پالستيكي 

  جعبه نشاء 
  بيلچه 

  دستكش 
  آبپاش 
  شلنگ 
  پوكه 

  خاك برگ 
  شن  

  رليت  پ
  رايانه 

  تخته وايت برد 
ماژيك ساير وسايل كمك 

  آموزشي

      1  كاشت در گلدان -

      1  كاشت در جعبه نشاء-

      1  باز يكاشت در فضا-

    :مهارت 

      2  انتخاب انواع و ابعاد مناسب گلدان وجعبه نشاء -

      2  كاشت شمعداني در گلدان،جعبه نشاء

-      
  :نگرش

  ر گيري گلدانهاي مناسب جهت كاشت شمعدانيدقت و بكا

  انتخاب ابزار و تجهيزات مناسب-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني-

  اصول اطفاء حريق-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح ضايعات-
- 

 

 
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  انواع شمعداني نگهداري 

 ن آموزشزما

جمععملينظري  

4 4 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دستكش     :دانش 
  آبپاش 
  شلنگ 
  پرليت 
  پوكه 

  خاك برگ 
  شن 

  بيلچه رايانه
  تخته وايت برد 

ماژيك ساير وسايل كمك 
  آموزشي

      2  ،مدت تابش نور و خاك مناسب يتحرار ازين -

      2  رطوبتي،–نياز نوري ،نياز آبي -

-        

    :مهارت 

      1  نور دهي -زمان مناسب آبياري تعيين-

      2  تهيه مخلوط خاك مناسب براي شمعداني -

      1  ضدعفوني خاك-

  :نگرش 

  انتخاب زمان مناسب آبياري ومخلوط خاك مناسبدقت در -

  اده از المپهاي فلورسنت و معمولي در صورت نيازاستف-

  : ايمني و بهداشت 

  رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از خاك-

  دستكش استفاده از -

 :توجهات زيست محيطي 
  عاتيضا حيدفع صح -
- 

 
 
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بيماريها و آفات انواع شمعداني

 زمان آموزش

جمععملينظري  
4 4 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  گلدان گياه بيمار     :دانش 
  دستكش 

  سم پاش دستي 
  سيستم آبياري 

  ماسك 
  رايانه 

  تخته وايت برد
  ماژيك 

ساير وسايل كمك 
  آموزشي 

      1  بيماريهاي مهم انواع شمعداني -
      1  آفات مهم انواع شمعداني -
      1  پيشگيري از آفات و امراض گياهي -
      1  زمان و دز مصرفي سموم-

    :مهارت 
    1    شستشو و تميز كردن برگها وتعويض گلدان -
    1    هرس اندامهاي بيمار-
    1    كنترل آفات و بيماريهاو درمان آنها-
استفاده از سم پاش و ساير ابزار و تجهيـزات و كـاربرد   -

  آنها
  1    

  :نگرش 
  اطالع از حساسيت و مقاومت گياه جهت استفاده صحيح از سموم -
  جلوگيري از پژمردگي و حفظ شادابي گياهان-

  : ايمني و بهداشت 
 سـموم  يدفـع بهداشـت   ياستفاده از كاله ،ماسك و دستكش در هنگـام سـم پاشـ   

  و يسمپاش
  رعايت نكات بهداشتي هنگام استفاده از سموم-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب گياه آلوده شده به بيماريها و آفات -
-  

 

 

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  علفهاي هرز انواع شمعداني 

 زمان آموزش

جمععملينظري  

3 2 5 

 ايمني ،نگرشهارت ،م،دانش
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سيستم آبياري     :دانش 
  سم پاش دستي 

  دستكش 
  ماسك 
  بيلچه 
  فوكا 

  كج بيل 
  چهار شاخ 

  تخته وايت برد
  ماژيك 
  رايانه 

ساير وسايل كمك 
  آموزشي

      1  علفهاي هرز مهم شمعداني-
      1  ل علفهاي هرزكنتر-
      5/0  زمان و دز مصرف علف كشها -
      5/0  ابزار و تجهيزات مناسب-

    :مهارت 

    1    وجين كردن علفهاي هرز -
    5/0    شناسايي علفهاي هرز-
    5/0    علف كش با استفاده از هرز يعلفها مبارزه با -

  :نگرش
  ي هرز استفاده از ابزار مناسب جهت وجين كردن علفها-

  اطالع از حساسيت و مقاومت گياه جهت استفاده صحيح از دز علف كشها -

  : ايمني و بهداشت 

  داشتي هنگام استفاده از علف كشها هرعايت نكات ب-

  رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از ابزار وجين كردن-

  :توجهات زيست محيطي 

  دفع بهداشتي بقاياي علف كشها -
 

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  توليد بذر ،نشاء ،قلمه انواع شمعداني

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

9 2231 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  بذر     :دانش
  قلمه 
  نشاء 

  گلدان 
  دستكش 

  جعبه كاشت 
  پرليت 

  خاك برك 
  پوكه 
  شن 

  چاقوي باغباني 
  قيچه باغباني 

  بيلچه 
  شيلنگ آبپاش 

  رايانه 
  تخته وايت برد 

 ساير وسايل كمك آموزشي 

      3  شناخت و تهيه بذر سالم -

      2  شناخت و تهيه قلمه سالم -

      2  شناخت و تهيه نشاءسالم-

      2  ابزار و تجهيزات مناسب-

    :مهارت 

    8    تكثير شمعداني با بذر در جعبه هاي نشاء -

    8    تكثير شمعداني با قلمه در گلدانهاي مناسب -

    3    ريشه دار كردن قلمه ها-

    3    استفاده از از وسايل و ابزار و تجهيزات و كاربرد آنها-

  :نگرش 

  عدانيدقت در انتخاب بذر،قلمه،نشاءسالم جهت تكثير انواع شم-

  استفاده از هورمون ريشه زا-

  : ايمني و بهداشت 

  رعايت نكات ايمني هنگام كار با چاقو و قيچي باغباني-

-  

  :توجهات زيست محيطي 

  ي ضايعاتدفع بهداشت -
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  طراحي فضاي سبز با انواع شمعداني

 زمان آموزش

جمععملينظري  

5 18 23 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سيستم آبياري     :دانش 
  دستكش 

  انواع گل شمعداني 
  بيلچه 
  متر 

  نقشه طرح 
  رنگ يا گچ 

  بيل 
  شلنگ 

  خاك برگ 
  شن 
  ماسه 

  شنهاي رنگي

بر حسب زمان و (داني مناسب با اقليم منطقه شمعانواع 
  )و رنگ گل گلدهي و مدت رشد

3      

      1  تهيه و طراحي نقشه مناسب -

      1  مناسب زاتيابزار و تجه -

    :مهارت 

    4    انتخاب انواع شمعداني با توجه به اقليم -

طراحي و نقشه كشي با توجه به اصول طراحي فضاي  -
  سبز

  11    

ه از ابزار طراحي و ساير ابزار و تجهيـزات و كـار   استفاد-
  برد آنها

  3    

  :نگرش 

دقت در انتخاب شمعداني از نظر رنـگ گلهـا ،زمـان گلـدهي ،مـدت گلـدهي در       -
  طراحي فضاي سبز 

  : ايمني و بهداشت 

  رعايت نكات ايمني و بهداشتي هنگام كار با وسايل باغباني-

  :توجهات زيست محيطي 

  ع صحيح بقاياي گياهي و مواد آلوده كنندهادف -
 

 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

 

  : عنوان 
  پرورش و نگهداري انواع شمعداني در منزل

 زمان آموزش

جمععملينظري  

4 9 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشيمصرفي و 

  گلدان سفالي     دانش
  گلدان پالستيكي 

  گلدان فانتزي 
  زير گلداني 

  آبپاش 
  دستكش 
  دستكش 
  بيلچه 
  شلنگ 

  خاك برگ 
  پوكه 
  پرليت 
  شن 

  المپ فلورسنت

     1 مكان مناسب جهت پرورش شمعداني در منزل

     1  گلدان مناسب 

     2  خاك مناسب

    مهارت

    3  براي رشد شمعدانيتهيه مخلوط خاك مناسب

    1  انتخاب مكان مناسب در منزل

    5  كاشت و پرورش شمعداني

  نگرش

  فراهم آوردن تركيبات مختلف جهت تهيه خاك مناسب براي كاشت 

 فراهم آوردن محيط مناسب جهت رشد بهتر شمعداني

  ايمني و بهداشتي 
  يرعايت نكات ايمني و بهداشتي هنگام كاشت شمعدان

 :محيطي توجهات زيست

 ياهيگ يايبقا حيدفع صح
                   

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پرورش و نگهداري انواع شمعداني در گلخانه 

 زمان آموزش

جمععملينظري  

5 11 16 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،هيزات تج
  مصرفي و منابع آموزشي

  گلخانه     دانش
  فرغون 
  بيل 
   بيلچه

  شلنگ 
  دستكش 

  انواع گلدان 
  پوكه  

  خاك برگ 
   پرليت
  

      5/1  گلخانه مناسب از نظر توليد و نوع سازه 

      2  عوامل اقليمي قابل كنترل در گلخانه 

      5/0  ابزار و تجهيزات مناسب 

      1  رهاي كاشت بستو سكوها 

    مهارت

    6    )رطوبت،آبياري،زهكشي،پوشش گلخانه(تعيين  

    4    كاشت و پرورش انواع شمعداني

    1    استفاده از ابزار مناسب جهت كاشت در گلدان

  نگرش 

  استفاده مناسب و بهينه از گلخانه جهت تكثير و پرورش شمعداني

  ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني 

  اصول اطفاء حريق

  توجهات زيست محيطي

  دفع بهداشتي و مناسب گياهان آلوده و ظروف سموم و علف كشها

  

  
  



 

  
  
    برگه استاندارد تجهيزات - 

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   3 دو طرفه ده متري  گلخانه  1
    ده متر متعلقاتهبا كلي  تاسيسات سيستم آبياري  2
   5 مينيمم و ماكزيمم  دماسنج  3

   3 دستي  سم پاش  4
   3 متوسط  رطوبت سنج  5
   3   فرغون  6
   1 آبي متوسط  كولر  7
   1 يك سري  جعبه ابزار  8
   3 كيلويي6پودر خشك  كپسول اطفاء حريق  9
   1 يك سري كامل  جعبع كمكهاي اوليه  10

        

  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  از هر كدام  15 كوچك ،بزرگ ،متوسط  گلدان پالستيكي  1
  از هر كدام  15 كوچك ،بزرگ،متوسط  گلدان فانتزي  2
    1 اينچي2/1  شلنگ 3
    15 آبي  ماژيك 4
    كيلو10 ماكرو و ميكرو  كودهاي شيميايي 5
    15 متوسط  جعبه نشاء 6
  به مقدار مناسب   بادي  ماسه و شن  7
عمق 4/1 معدني  پوكه 8

  گلدان
  

    گلدان4/1 پيت  خاك برگ 9
   گرم1 اكسيت و سيتوكسين  هورمون ريشه زا  10
انواع سموم حشره كش كنه  11

  كش وشپشك كش
    3 يقوطي يك ليتر

    15 ساق بلند  چكمه 12
    15 پارچه اي  ماسك 13
    15 برزنتي  دستكش 14
    15 كاتر  تيغ 15
    15 يكدست  لباس كار 16
شمعداني معمولي ،شـمعداني اژدر، شـمعداني پـيچ      انواع شمعداني 17

  ،شمعداني برگ عشقه اي وشمعداني عطري
    

        
        

  
  : توجه 

  .محاسبه شود  نفر 15كارگاه به ظرفيت  و يكمواد به ازاء يك نفر  -
 

 

 



 

 
 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   5 دسته بلند  بيل باغباني  1
   5 باغباني متوسط  بيلچه  2
   2 باغباني  شن كش  3
   5 پيوند متوسط  چاقو  4
   4 باغباني  قيچي  5
   4 باغباني متوسط  شآبپا  6
   15 متوسط  كاتر  7
   1 سانتي150*100  تخته وايت برد  8
   15 آبي  خودكار  9
   1 يك بسته  ورق سفيد  10
      

  
  

  : توجه 
 .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 ) استاندارد اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

ــممسعود گياهان گلدار 1 يقاســـ
 قهساره

 اصفهان  1386 

       

 

 

 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
  رديف عنوان

www.keshavarzi.net 1 

www.keshavarzegavan.com2 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


