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

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

  )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 

 

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي  استان چهارمحال و بختياري -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

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

 



 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  سال 6  مربي  كشاورزي  كارشناسي هاله منصوري بروجني  1

  03834228300:تلفن ثابت 
  09139771573: تلفن همراه 

  : ايميل 
hmansoori1365@gmail.com 

اسـتان چهارمحــال و بختيــارري،  :آدرس 
و مركز آمـوزش فنـي    شهرستان بروجن،

   حرفه اي شهرستان بروجن

  سال 8  مربي كشاورزي كارشناسي  ليال نوآيين  2

 03834342077:تلفن ثابت 

  09132850196: تلفن همراه 
  : ايميل 

l.noaeen@gmail.com 

اسـتان چهارمحــال و بختيــارري،  :آدرس 
ــهرداري  ــه ش ــروجن، فلك ــتان ب -شهرس

 –ردوسي كوچه شهيد جعفرپـور  خيابان ف
  3پالك 

  مرتضي محمديان   3
كارشناسي 

  ارشد 
برق 

  الكترونيك
كارشناس 
  آموزش

  سال  5

   :لفن ثابت 
   : تلفن همراه 

  : ايميل 
   :آدرس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : شغل  استاندارد

 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

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

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

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

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

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است 
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .وانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل ت

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  ايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك ش

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

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

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

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

 .عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و 



 

 

 
 

 

   :شغل ندارد آموزش استانام 
  كشت موسير

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

از قبيل شناسايي بذر  زراعت و باغباني حرفه گياهان دارويي كه كارهاييابرحرفهكشاورزيكشت موسير شغلي از گروه
هت افزايش محصول و مناسب جهت كشت و شناخت زمان مناسب كشت و نحوه كشت  و مواظبت هاي زراعي ج

مچنين شناخت كافي در مورد شناخت آفات و بيماري ها و علف هاي هرز و نحوه ي مبارزه باآن را دارا باشد ه همچنين
  زمان و نحوه ي برداشت و فراوري محصول داشته باشد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  )پايان دوره راهنمائي( پايان دوره اول موسطه : ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني يتوانايي جسمحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  75: طول دوره آموزش               
  ساعت     25:   ـ زمان آموزش نظري         
  ساعت        50:ـ زمان آموزش عملي         

  عتسا      -:    كارورزي                زمان ـ 
  ساعت       -:   ـ زمان پروژه                    

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه3مهندسي كشاورزي زراعت و باغباني با حداقل
 

 

 

 



 

 

 

 

  
  
  ) :حي اصطال( تعريف دقيق استاندارد  ٭
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Shallot planting 

  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
-  
  
  
  
  
  
  
  :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 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 ريموس بررسي گياه1
  ريموستكثير  2
 آماده سازي بستر كشت  3
 ضد عفوني بذر موسير  4
  كشت موسير  5
 يزراع يمواظبت ها  6
 هرزيو علف هاهايماريبمبارزه با آفات و  7
 ريبرداشت موس  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  موسير بررسي گياه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 1 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  اساليدآموزشي    :دانش
  كامپيوتر

  تخته وايت برد
  ماژيك

  ويديوپرژكتور

     5/0 پراكنش جغرافيايي كشت موسير-

     5/0 اقليم مناسب جهت كشتويژگي -

     5/0 ريخت شناسي و گياهشناسي تقسيمات-

     5/0  ريانواع موس -

    :مهارت

    5/0  بررسي موسير از لحاض ظاهري-

    5/0  اسي و تركيبات شيميايي موجود در آنبررسي گياهشن-

-      

  :نگرش
 دقت در بررسي ظاهري گياه موسير-
 دقت در تركيبات شيميايي موسير-

  : ايمني و بهداشت 
- 
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 

 

 



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تكثير  موسير 

 وزشزمان آم

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

  بذر موسير    :دانش
  اساليد
  رايانه
  

     1  شناسايي انتخاب بذر-
     5/0  شكستن خواب بذر-

     5/0  علت خواب بذر موسير
     1  وسيرمباني تكثير م-

    :مهارت
    1   انتخاب بذر مناسب-
    1   تكثير بذر-
    1  بررسي اثر دما و نور بر جوانه زني-
    1  تعيين ارقام مختلف موسير-

  :نگرش
 دقت در شناخت ارقام موسير-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 از ماسك و دستكش استفاده شود كارهنگام  -
- 

 :طي توجهات زيست محي
 بازگردانده شوندافتيبازتميبه سعاتيضا جاديدر صورت ا -
- 

 



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آماده سازي بستر كشت

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 8 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  گاوآهن    :دانش
  تراكتور
  بيل

  كود حيواني
  كود ازته
  كود پتاسه
  كود فسفره

  ماله
  ديسك

     5/0 خصوصيات خاك مناسب-

     5/0 زمان و نحوه شخم زدن-

     5/0 ادوات مورد استفاده جهت شخم-

     5/0  كوددهي قبل از كشت-

    :مهارت

    2   انجام آزمون خاك-

    2   اده سازي زمينآم-

    2  )پخش كود ازته فسفره و پتاسه(نيزم يكودده -

    2  سكيبا د نيزم حيتسط -

  :نگرش
 دقت در انتخاب وسايل مورد نياز-
 ترويج بهترين روش كشت-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات بهداشتي ايمني در استفاده از ابزارآالت كشاورزي-
- 

 :محيطي  توجهات زيست
 استفاده از كودها در حد معقول-
- 

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ضد عفوني بذر

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 4 7 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  بذر    :دانش
  قارچ كش
  سطل

  دستكش
  ماسك
  آب
  

     1 بذر يضد عفونروش هاي -

     1  ابزار و تجهيزات الزم-

     1 ي كننده بذرضد عفون انواع مواد-

      

    :مهارت

    1  كننده بذريمواد ضد عفونانتخاب بهترين تركيب -

    5/1  ضدعفوني بذر توسط قارچ كش ها-

    5/1  و كاربرد آنالزمزاتيابزار و تجهاستفاده از -

  :نگرش
 دقت در انتخاب مواد ضدعفوني كننده-
  دقت در استفاده از ابزار-

  : ايمني و بهداشت 
 ايمنيرعايت نكات بهداشتي  و-
 استفاده از ماسك و دستكش استفاده شود-

 :توجهات زيست محيطي 
 استفاده از موادضدعفوني كننده در حد معقول-
- 

 

 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كشت موسير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  اساليد    :دانش
  رايانه

  تخته وايت برد
  ماژيك
  پرژكتور
  بيل
  بيلچه
  تراكتور
  بذرپاش

     5/0  ميزان بذر مصرفي-

     5/1 مفهوم آماده سازي بستر-

     1  تاريخ مناسب كشت-

    :مهارت

    1  تعيين عمق مناسب كاشت-

    3   آماده سازي بستر-

    2   كاشت بذر موسير-

  :نگرش
 دقت در انجام بهترين روش كشت موسير-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 بستر از ماسك و دستكش استفاده شود يهنگام آماده ساز -
 از ماشين آالت كشاورزياستفادهرعايت اصول ايمني در -

 :توجهات زيست محيطي 
 يكشاورزسنگينآالتعدم استفاده بي رويه از ماشين-
- 
  
  
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مواظبت هاي زراعي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 9 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سيستم آّبياري مناسب    :دانش
  داس
  بيل

  كود حيواني
  كود شيميايي

  تراكتور
دياسال  
انهيرا  
  برد تيوا تخته

     5/1 آشنايي با مقدار آب مورد نياز كشت موسير-

     5/1 انواع كودهاي مورد نياز موسير-

     1 تنك كردن مزرعه موسيرروش-

     1 آشنايي با نوع و مقدار و زمان كود سرك-

    :مهارت

    3   ياريانجام عمليات آب-

    3   كوددهي انجام-

    3   تنك كردن مزرعه-

-      

  :نگرش
 دقت در انجام بهترين روش دادن كود-
  دقت در آبياري-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  رعايت مصرف آب-
- 
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مبارزه با آفات و بيماريها و علف هاي هرز

 زمان آموزش

 جمعمليع نظري  

4 8 12 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سم آفت كش    :دانش
  سم حشره كش

  سم پاش
  سم علف كش

     1 انواع آفات و روش مبارزه-

     5/1 انواع بيماريها و روش مبارزه-

     5/1 مبارزهعلف هاي هرز و روش -

    :مهارت

    3  مبارزه با آفات مزرعه و محلول پاشي و زمان مبارزه-

    2  مبارزه با بيماري ها و محلول پاشي و زمان مبارزه-

    3   مبارزه با علف هاي هرز-

-      

  :نگرش
 با آنهاو نحوه مبارزهو بيماري هادقت در شناخت آفات -
- 

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از دستكش روپوش و ماسك الزاميست-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 كامل شود تدر مصرف سموم دق-
- 
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  برداشت و فراوري موسير

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 10 13 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط زيست محيطي توجهات

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  بيل    :دانش
  داس 
  اساليد
  رايانه
  

     5/0 عاليم ظاهري بوته هاي موسير هنگام چيدن-

     5/0 زمان مناسب جهت برداشت-

     1 روش هاي برداشت محصول-

     1  نحوه فراوري موسير -

    :مهارت

    3  ت موسيرتعيين زمان برداش-

    3   برداشت پياز ها-

    2  نحوه قطع ساقه هاي سبز از پياز-

    2  خشك كردن موسير جهت فراوري-

  :نگرش
 دقت در برداشت و نحوه فراوري و خشك كردن محصول-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات بهداشتي الزاميست-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 شوديخوددارياهيگيايشت محصول از آتش زدن بقاپس از بردا-
- 

 



 

 

 
 

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

   1 فهيچهاررد ديسك  1
   1 برگردان گاو آهن  2
   1 يموتور سمپاش  3
   15 آموزشي اساليد  4
   1 استاندارد ويديوپرژكتور  5
   1 با تمام متعلقات كامپيوتر  6
   1 آبي ماژيك  7
   1 وايت برد تخته پاك كن  8
   1 سانتي متر150*100 تخته وايت برد  9

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

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   داد تع مشخصات فني و دقيق نام  رديف

    كيلوگرم در هكتار45 حيواني كود 1
    كيلوگرم درهكتار80 فسفره كود 2
    لوگرم در هكتاريك100 ازته كود 3
    كيلوگرم در هكتار50 پتاسه كود 4
   ميلي ليتر2000 موجود در بازار قارچ كش 5
    گرم در صدمترمربع7500 موجود در بازار بذر موسير 6
    ليتر2 درصد75 ماالتيون 7
    ليتر14 درصد25 توت امولسيون 8
    كيلو20 نرم شن 9

  
  : توجه 

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

 

 



 

 

 

 

 

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

   3 موجود در بازار فرغون  1
    15 موجود در بازار چاقو  2
    50 موجود در بازار گوني  3
    15 موجود در بازار خط كش  4
    15 دسته بلند بيل  5
    15 موجود در ابزار بيلچه  6

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
  
  

 

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

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

ــماعيل ترويج سبزيكاري نوين 1 ــعيد اس س
 هاشمي

 انتشارات سپهر   1387

       

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 


