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 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 250، شماره ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

 33530099 – 0تلفن                                                    33044116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 

 

 

 :)امور باغي و زراعي(کشاورزی اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته  

 بهادری )مدير گروه( ارژنگ-

 رضا قهرماني-

 کوروش لواف زاده-

 داريوش طاهری-
 

 ه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد شغل و آموزش: حوز

 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان آذربايجان شرقي -

 اداره کل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي -

 فرآيند اصالح و بازنگری : 

- 

- 
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 تهيه کنندگان استاندارد شغل 

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

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

مدير امور اداري  مديريت اجرايي کارشناسي ارشد  حبیب مقصودي 1

تربیت بدني استان 

 آذربايجان شرقي

 

11 

 سال

 لفن ثابت :ت

 19133144191تلفن همراه :

 H_maghsudi@yahoo.com: ايمیل 

 تربیت بدني استانسازمان  -تبريزآدرس : 
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سید محمود 

 طباطبايي

 

 کارشناسي

 

مهندسي فضاي 

 سبز

 

کارشناس سازمان 

پارکها و فضاي 

 سبز

 

11 

 سال

 13114131141تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 m_taba@yahoo.comايمیل : 

 سازمان پارکها و فضاي سبز -ائل گليآدرس : 
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 برهمنمحمد 

 

 کارشناسي

 

 فضاي سبز

 

کارشناس سازمان 

پارکها و فضاي 

 سبز

 

 سال 4

 13114131141تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 moc.oohoo@m-berahmanايمیل : 

 سازمان پارکها و فضاي سبز -ائل گليآدرس : 
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 هانیه هاللي

 

 کارشناسي ارشد

 

 -مهندسي کشاورزي

 زراعت

 

 ناظر پیاز

 

 سال 4

 13113341111تلفن ثابت :

 19134411119تلفن همراه : 

 gmail.comhleoeh.h@ايمیل : 

 آدرس : سازمان جهاد کشاورزي بناب
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 مي شود .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
 استاندارد آموزش : 

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

ل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوويي  هئا ، شئرايط كئاري و     بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغ
 استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ه دوره آموزش انتظار مي رود . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود ب

 کارورزی:
کئه در آن  کارورزی صرفا در مشاغلی اس  که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماک  صورت می گیئرد و رئرورت دارد   

ر محل آموزش به صورت تووریک یا با استفاده از عکس مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فرد د
 می آموزد و ررورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.(

 ارزشيابي : 
 بي عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود . كت، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير 

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

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

 دانش : 
، شيمي ، فيزيك مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ) رياري حداقل 

 ، تكنويوژي و زبان فني باشد . ، زيس  شناسي ( 
 مهارت : 

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

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

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

 مالحظاتي اس  كه در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيس  وارد گردد.
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 نام شغل: 

 متصدی نگهداری چمن های ورزشي

 : 1شغلشرح 

آبیاري، ترويج روش هاي صحیح  هايي از قبیل بوده و شايستگي کشاورزيدر حوزه  متصدي نگهداري چمن هاي ورزشي

مهندسي کشاورزي،  مشاغلرا داشته و با و ...  چیدن، کوددهي، مبارزه با آفات و بیماري ها و نوسازي چمن هاي ورزشي

   در ارتباط است.    بدنيولین ورزشگاه و تربیت کارگران استاديوم هاي ورزشي، مراکز فروش بذر چمن، مسئ

 :  ورودیويژگي های کارآموز 

 با گرايش تولیدات گیاهي  کشاورزيفوق ديپلم ميزان تحصيالت : حداقل 

  سالمت کامل جسمي و ذهني: وضعيت

 ندارد گواهي نامه های پيش نياز اين استاندارد :

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 119:               آموزش       دوره  طول

 ساعت  24 :                ـ زمان آموزش نظری

 ساعت 62  :                ـ زمان آموزش عملي

 ساعت  -   :                        کارورزیزمان ـ 

  ساعت   -:                               ـ زمان پروژه

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %34 ن عملي  :آزمو

 %44 آزمون کتبي عملي :

 %11 اخالق  حرفه ای :

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه آموزش و فعالیت در زمینه مربوطه 4حداقل گرايش با  کشاورزيکارشناس 

 

 

 

                                                      

1. Job / competency Description  
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقيق تعريف ٭

 داقل نیروي کارفراهم آوري چمني لطیف با يک زمین بازي مطلوب با ح

 

 

 ( : جهاني مشابه اصطالحات و)  استاندارد انگليسي اصطالح ٭

In charge of keeping of gymnasium lawn  
 

 

 :  استاندارد اين با مرتبط های رشته و استانداردها ترين مهم ٭

 توليد کننده چمن 

 

 

 

 

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

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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       1استاندارد شغل

 4هاشايستگي  -

  عناوين رديف

 آبياری چمن های ورزشي 1

 سربرداری و چيدن چمن های ورزشي 2

 تغذيه و پخش کود برای چمن های ورزشي 3

 با بيماری های چمن های ورزشيمبارزه  4

 مبارزه با آفات و حشرات چمن های ورزشي 5

 مبارزه با علفهای هرز چمن های ورزشي 3

 احيا و نوسازی چمن های ورزشي 6

8  

0  

19  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 آبياری چمن های ورزشي

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

4:41 1 11:41 

 بهداشتو  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات

 و منابع آموزشي مصرفي

 اساليدهاي نمايشي    دانش :

 ديتا پروژکتور

 تانسیومتر

 آبپاش

 شلنگ

 

   دقیقه41 انواع چمن ها از نظر نیاز آبي -

   دقیقه41 مفهوم دوباره پر کردن -

   1 عوامل موثر در فواصل زماني آبیاري چمن  -

   1 عکس العمل چمن به خشکسالي -

   دقیقه41 مفهوم پودپي -

    مهارت :

  4  تعیین رطوبت خاک چمن توسط تانسیومتر -

  4  آبیاري پودپي هاي تازه استقرار يافته -

  4  اي چند سالهآبیاري چمن ه -

 نگرش :

 بهینه سازي رنگ و رشد چمن با آبیاري هاي منظم نه مکرر -

 ايمني و بهداشت : 

 

 توجهات زيست محیطي :
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     آموزش  استاندارد

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : عنوان

 سربرداری و چيدن چمن های ورزشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4:41 1 11:41 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 اساليدهاي نمايشي    دانش :

 ديتا پروژکتور

 چرخي دستگاه چمن زن

 دستگاه چمن زن چرخشي

 خط کش

   دقیقه41 ارتفاع سربرداري انواع چمن -

   دقیقه41 رداري چمنفواصل زماني سرب -

   دقیقه41 مفهوم کچلي چمن -

   دقیقه41 مفهوم رگه و بريده در چمن -

   دقیقه41 موارد ايمني و مهم عمل چمن زني -

    مهارت :

  4  سربرداري چمن توسط چمن زن چرخي -

  4  سربرداري چمن توسط چمن زن چرخشي -

  4  چمن زنيجمع آوري بريده هاي چمن بعد از  -

  4  باز گرداندن بريده هاي چمن به داخل چمن -

 نگرش :

 بهینه سازي رشد و جذابیت بخشیدن به چمن هاي ورزشي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ايمني هنگام کار با چمن زن ها -

 توجهات زيست محیطي :

 

 

 

 

 

 



 11 

     استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 تغذيه و پخش کود برای چمن های ورزشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 9 14 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 اساليدهاي نمايشي    دانش :

 ديتا پروژکتور
 نمونه خاک

 پاکت
 آون

 ي حساسترازو
 استات آمونیوم

 دستگاه سانتريوفوژ
 بالن ژوژه

 اسید سولفوريک غلیظ
 سولفات پتاسیم
 سولفات آهن
 سولفات مس
 متیل قرمز
 متیلن آبي

 محلول سود سوزآور غلیظ
محلولهاي اسید کلريدريک 

 نرمال 1/1و سود سوزآور 
 دستگاه کجلدال
 دستگاه تقطیر

 نمونه کود
 ترازوي حساس

 بالن ژوژه
 رآب مقط

 برگه هاي اطالعاتي
 مبرد

 دستگاه فلیم فتومتر
 عصاره گیاهي
 کلرور پتاسیم

 ترازوي حساس

   1 فوايد کوددهي چمن و عوامل موثر در آن -

   1 واکنش چمن ها به انواع مواد معدني -

   دقیقه41 مصرفي براي چمن NPKانواع و اشکال کودهاي  -

   دقیقه41 وددهي به زمین چمنانواع روش هاي ک -

    مهارت :

  4  انجام آزمايش خاک چمن قبل از کوددهي -

  4  دادن کود نیتروژن به چمن -

  4  دادن کود فسفره به چمن -

  4  دادن کود پتاسیم به چمن -

 نگرش :

 تسهیل و سرعت بخشیدن به رشد چمن با تغذيه به موقع -

  ايمني و بهداشت :

 رعايت نکات ايمني و بهداشتي هنگام کار با دستگاه ها و مواد شیمیايي -

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح ضايعات شیمیايي -
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 پیپت
 آب مقطر

 ارلن
 بي کرومات پتاسیم

 اسید سولفوريک غلیظ
 هود آزمايشگاهي

NAF 
 اسید فسفريک

 آب مقطر
 مبرد

 معرف دي فنیل آمین
 سولفات آهن

 بورت
 همزن مغناطیسي

 مگنت
 اسپکتروفتومتر

 بالن
 پیپت

 آب مقطر
 اسید کلريدريک
 اسید استیک

pH متر 
 نمونه عصاره گیاهي

 کود نیتروژنه
 کود فسفره
 کود پتاسیم
 کودپاش
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 مبارزه با بيماری های چمن های ورزشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 1 11 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 مانکوزب

 سولفات مس

 آزوکسي استروبین

 متیل برومايد

 کاپتان

 سمپاش پشتي

   1 انواع بیماري هاي رايج در چمن و عالئم آنها -

   دقیقه41 انواع روش هاي کنترل زراعي جلبک در چمن -

   دقیقه41 انواع روش هاي کنترل زراعي آنتراکنوز در چمن -

   دقیقه41 انواع روش هاي کنترل زراعي حلقه هاي پريان در چمن -

   دقیقه41 انواع روش هاي کنترل زراعي فوزاريوم در چمن -

    مهارت :

  4  یايي جلبک در چمن توسط مانکوزب يا سولفات مس کنترل شیم -

  4  کنترل شیمیايي آنتراکنوز در چمن توسط آزوکسي استروبین -

  4  کنترل شیمیايي حلقه هاي پريان در چمن توسط تدخین با متیل برومايد -

  4  کنترل شیمیايي فوزاريوم در چمن توسط کاپتان -

 نگرش :

 سیدگي چمن توسط هجوم عوامل بیماري زاجلوگیري از پال -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات بهداشتي و استفاده از ماسک و دستکش هنگام کار با سموم -

 توجهات زيست محیطي :

 عدم زياده روي در استفاده سموم  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 چمن های ورزشيمبارزه با آفات و حشرات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 1 11 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 سوين

Turcam 

Astro 

 سمپاش

 

   1 ر چمن و عالئم خسارت آنهاانواع آفات و حشرات رايج د  -

   1 انواع روش هاي کنترل زراعي آفات و حشرات رايج در چمن -

   1 مبارزه با آفات چمن و فرموالسیون آنهاانواع حشره کش هاي رايج در  -

    مهارت :

  4  کنترل شیمیايي سرخرطومي با سوين -

  Turcam  4کنترل شیمیايي کرم سفید ريشه توسط سوين يا  -

  Astro  4کنترل شیمیايي کرم طوقه بر توسط سوين يا  -

  Astro  4کنترل شیمیايي کرم برگ خوار پودپي توسط سوين يا  -

 نگرش :

 جلوگیري از پالسیدگي چمن توسط هجوم آفات و حشرات -

 ايمني و بهداشت : 

 ام کار با سموم آفت کشرعايت نکات بهداشتي و استفاده از ماسک و دستکش هنگ -

 توجهات زيست محیطي :

 عدم زياده روي در استفاده سموم آفت کش -
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 استاندارد آموزش

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 مبارزه با علفهای هرز چمن های ورزشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4:41 1 11:41 

 اشتايمني و بهد  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 آترازين 

 سیمازين

 پرونامید

 توفوردي

 دايکامبا

 اکساديازون 

 DSMA 

 مخزن اسپري سوار بر چرخ

 واند

   1 هاانواع علف هاي هرز رايج در چمن هاي ورزشي و خسارت آن -

   1 انواع علف کش هاي رايج براي چمن هاي ورزشي و فرموالسیون آنها -

   1 انواع روش هاي پیشگیري از شیوع علفهاي هرز در زمین هاي ورزشي -

   دقیقه41 بهترين زمان کاربرد علف کش ها در زمین بازي -

    مهارت :

مبارزه با علفهاي هرز يکساله زمستانه در برموداگراس توسط آتررازين يرا سریمازين     -

 بعد از انجام آخرين بازي
 4  

  4  مبارزه با بلوگراس يکساله و گندمک توسط پرونامید -

  4  مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ يکساله زمستانه توسط توفوردي و دايکامبا -

  DSMA  4باريک برگ يک و چند ساله توسط اکساديازون و کنترل علفهاي هرز  -

 نگرش :

 جلوگیري از پالسیدگي چمن توسط هجوم و استیالي غلفهاي هرز -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات بهداشتي و استفاده از ماسک و دستکش هنگام کار با سموم علفکش -

 توجهات زيست محیطي :

 ستفاده سموم علفکشعدم زياده روي در ا -
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 استاندارد آموزش

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 احيا و نوسازی چمن های ورزشي
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4:41 43 49:41 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    ش :دان
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 گاليفوسیت

 اسپري

 چمن زن

 شن کش

 بذرپاش

 کود استارتر

 بذر چمن

   دقیقه41 اهداف و داليل نوسازي دوباره چمن -

   1 بهترين زمان اقدام به نوسازي چمنهاي فصل سرد و گرم  -

   1 انواع علف کش هاي غیر انتخابي مورد استفاده در نوسازي چمن -

   1 بازسازي لکه هاي لخت زمین چمن با بذر نحوه  -

   4 مفهوم نوسازي شیمیايي چمن و روش انجام آن  -

    مهارت :

  4  به کار بردن گاليفوسیت دو هفته قبل از بذر پاشي براي ازبین بردن چمن -

  4  وسیتروز بعد از کاربرد گاليف 11قطع چمن از بین رفته از قسمت تحتاني  -

  4  کشیدن يک شن کش قوي جهت تهويه اليه خاک -

  4  بذرپاشي چمن در دو جهت مختلف -

  4  دادن کود استارتر به چمن تازه کشت شده -

  4  آبیاري چمن نوسازي شده -

  4  سانتیمتري  4/3سربرداري چمن در ارتفاع  -

  4  واکاري چمن -

 نگرش :

 قديمي با چمن جديد براي اصالح نواقص چمن قديمي جايگزيني چمن -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات بهداشتي هنگام کار با گاليفوسیت -

 رعايت نکات ايمني هنگام کار با چمن زن -

 توجهات زيست محیطي :

 عدم زياده روي در مصرف سم گاليفوسیت -
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برگه استاندارد تجهیزات -  

صات فني و دقيق مشخ نام  رديف  توضيحات  تعداد  

1 
 تانسیومتر

عدد يک    

4 
 آون

 لیتري در مدلهاي مختلف  14

 بدنه با ورق فوالدي و رنگ کوره اي -

محفظه داخلي از جنس استینلس استیل  -

 با طبقات متحرک

تايمر ديجیتالي )قابل استفاده با تايمر و  -

 بدون تايمر(، المنت آلماني

ارت ديجیتالي و سیستم کنترل حر -

میکروپرسسوري قابل برنامه ريزي و نصب 

 به کامپیوتر

سیستم سیر کولیشن هواي داخل  -

محفظه براي يکنواختي تمام زواياي 

درجه  411محفظه با درجه حرارت تا 

درجه  4/1سانتیگراد و با دقت کمتر از 

 سانتیگراد

  يک عدد

4 
 سمپاش پشتي

  يک عدد 

3 
 اسپکتروفتومتر

 UV 1240S UV مدل 

Mini/Mini 

  يک عدد

4 
 اسپري

  يک عدد 

3 
 دستگاه چمن زن چرخي

  يک عدد 

  يک عدد  دستگاه چمن زن چرخشي 1

1 
 بذرپاش

  يک عدد 

9 
 مخزن اسپري سوار بر چرخ

  يک عدد 

 

http://merck.blogfa.com/post-47.aspx
http://merck.blogfa.com/post-47.aspx
http://merck.blogfa.com/post-47.aspx
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برگه استاندارد تجهیزات -  

شخصات فني و دقيق م نام  رديف  توضيحات  تعداد  

  يک عدد  واند 11

11 
pH متر 

 41-44ديجیتالي مدل 

 قابل حمل و دستي

مجهز به نمايشگر براي  1011دقت با 

 خروجي اطالعات  نمايش

و ابعاد  LCD نمايشگر دستگاه به صورت

 اينچ "104آن 

 تفکیک باال  داراي کنتراست و قدرت

1114مقاومت ظاهري اولیه   

  يک عدد

  يک عدد  کودپاش 14

14 
 دستگاه سانتريوفوژ

 شاخه( 43-13-14-1مدلهاي 

 بدنه با ورق فوالدي و رنگ کوره اي -

 (R.P.M) 4500موتور آلماني  -

تايمر ديجیتالي، تشخیص باالنس  -
 نبودن دستگاه و ...

سیستم کنترل دور آنالوگ و  -
میکروپرسسوري )قابل برنامه ريزي(، 

 يقفل ايمن

 Swing outبا هدهاي متحرک و ثابت،  -

rotor or angle rotor 

  يک عدد

13 
 دستگاه کجلدال

 :V40تمام اتوماتبک مدل 

 V40دستگاه کلدال اتوماتیک مدل -1

میباشد که در  Tvnقادر به اندازه گیري 

 سیستم هاي خارجي وجود ندارد . 

در جلوي دستگاه  LCDدستگاه داراي-4

  يک عدد



 18 

و اسیدبوريک مصرفي است که مقدار سود 

و همچنین زمان و توان دستگاه را نمايش 

 میدهد.

مقدار جوش دستگاه در زمان انجام -4

واکنش قابل تغییر است و حتي میتوان آن 

 را صفر کرد.

سیستم هضم مادون قرمز است و به -3

همین علت سرعت واکنش را به حداقل 

ممکن رسانده است ) زمان هضم 

دقیقه  1الي1طیردقیقه ،زمان تق34الي44

 میباشد(.

 محصول کشور : ايران

 34در  13ابعاد : 

 کیلوگرم 44111وزن : 

14 
 دستگاه تقطیر

لیتر در ساعت و با  3با ظرفیت تقطیر 

 لیتر آب 1ذخیره سازي 

model F.M-12 

  يک عدد

13 
 دستگاه فلیم فتومتر

  يک عدد 

11 
 هود آزمايشگاهي

  يک عدد متري 1:41

11 
 مزن مغناطیسيه

بدنه با ورق فوالدي و رنگ کوره اي،  -
 رويه از ورق استینلس استیل

الکتروموتور ژاپني، سیستم کنترل  -
 الکترونیکي

 مگنت انگلیسي، المنت آلماني -
صفحه حرارتي از جنس آلومینیوم مقاوم  -

 در برابر حرارت

  يک عدد

 توجه : 

ر در نظر گرفته شودنف 15ظرفيت  تجهيزات برای يك کارگاه به -  
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مواد  برگه استاندارد -                    

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1 
 استات آمونیوم

لیتر 4    

4 
 نمونه خاک

کیلوگرم 4    

4 
 اسید سولفوريک غلیظ

لیتر 4    

3 
 سولفات پتاسیم

  گرم 411 

4 
 سولفات آهن

  گرم 411 

3 
 سولفات مس

  گرم 411 

1 
 سوين

کیلو گرم 4    

1 
Turcam 

کیلو گرم 4    

9 
Astro 

کیلو گرم 4    

11 
 متیل قرمز

  گرم 411 

11 
 متیلن آبي

  گرم 411 

14 
 محلول سود سوزآور غلیظ

  لیتر 4 

14 
 آب مقطر

لیتر 41    

13 
 عصاره گیاهي

لیتر 1    

14 
محلولهاي اسید کلريدريک و 

 نرمال 1/1سود سوزآور 

لیتر 4    

13 
 نمونه کود

کیلوگرم 4    

11 
 کلرور پتاسیم

گرم 41    

11 
 بي کرومات پتاسیم

  لیتر 4 
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مواد  برگه استاندارد -  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

19 
NAF 

  گرم 11 

41 
 اسید فسفريک

  لیتر 4 

41 
 مانکوزب

کیلو گرم 4    

کیلوگرم 411  کود پتاسیم 44   
44 

 آزوکسي استروبین
کیلو گرم 4    

43 
 متیل برومايد

کیلو گرم 4    

44 
 کاپتان

کیلو گرم 4    

43 
 گاليفوسیت

کیلو گرم 4    

41 
 معرف دي فنیل آمین

  نیم لیتر 

41 
DSMA 

کیلو گرم 4    

49 
 اسید کلريدريک

  لیتر 4 

  لیتر 4  اسید استیک 41
41 

 کود نیتروژنه
کیلوگرم 411    

44 
 فسفره کود

کیلوگرم 411    

44 
 کود استارتر

کیلوگرم 411    

کیلوگرم 41  بذر چمن 43   
44 

 آترازين
کیلو گرم 4    

43 
 سیمازين

کیلو گرم 4    

41 
 پرونامید

کیلو گرم 4    

41 
 توفوردي

کیلو گرم 4    

49 
 دايکامبا

کیلو گرم 4    

31 
 اکساديازون

کیلو گرم 4    

 توجه : 
محاسبه شود . نفر 15و يك کارگاه به ظرفيت ك نفر مواد به ازاء ي -  
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1 
 خط کش

عدد 14    

4 
 آبپاش

عدد 14    

4 
 شلنگ

متر 41    

3 
 پاکت

عدد 14    

4 
 بالن ژوژه

عدد 14    

3 
 ترازوي حساس

عدد 14    

1 
 مبرد

عدد 14    

1 
 مگنت

عدد 14    

9 
 پیپت

جفت 14    

عدد 14  ارلن 11   

عدد 14  بورت 11   

عدد 14  شن کش 14   

14 
 مگنت

عدد 14    

 

 توجه : 

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -  
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  ( ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استانداردمنابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 ناشر يا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 

علي محمد  اصول چمن کاري

 مختاري

 

 1413 

سازمان پارکها و  

فضاي سبز شهر 

 تهران

4       

       

       

       

       

       

       

 

 

   عالوه بر منابع اصليتدوين استاندارد (  گروهادي منابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهساير  - 

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

راهنماي جامع زمین  1

 هاي چمن ورزشي

کیررروان شرررعباني   1419

مقرررردم، مهرررردي 

روزبهرراني و حیرردر  

 عبدالهي

  

 تهران

انتشارات آواي 

 ظهور
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.gigapedia.org 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 

 


