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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    -ه خوش نبش چهاررا  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  پرورش دهنده گل در فضاي آزاد: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
هنده گل در فضاي آزاد كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده پرورش د

 .  نگهداري و تكثير انواع گل برآيد ،تشخيص گل ، بكارگيري تجهيزات جهت پرورش گل ، كاشت 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و رواني :  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    87     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    14    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     73   :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -   :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     -      :                 پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -       :   زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10: اهده اي امتياز سنجش مش-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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   در فضاي آزادپرورش دهنده گل : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص گل و انواع آن   1
  توانايي بكارگيري تجهيزات جهت پرورش گل   2
  توانايي كاشت و نگهداري گل   3
  توانايي تكثير گل ها   4
  در محيط كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار   5
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  در فضاي آزادپرورش دهنده گل :                                               نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  4  3  1  توانايي تشخيص گل و انواع آن  1

        آشنايي با گل و انواع آن   1-1

      ) دما، نور، رطوبت( ك از انواع گل هاآشنايي با شرايط اقليمي مناسب هر ي  2-1

        شناسايي اصول تشخيص گل و انواع آن   3-1

  16  14  4  توانايي بكارگيري تجهيزات جهت پرورش گل  2

        آشنايي با ابزار مورد نياز جهت پرورش گل   1-2

        و ابزار جهت پرورش گل شناسايي اصول نحوه استفاده از تجهيزات   2-2

  39  35  4  كاشت و نگهداري گل توانايي   3

        آشنايي با روش هاي كاشت گل   1-3

        آشنايي با روش هاي آماده سازي زمين   2-3

        آشنايي با انواع كود   3-3
        آشنايي با نحوه استفاده از كودهاي شيميايي و حيواني   4-3
        آشنايي با انواع خاك   5-3

        آشنايي با انواع گلخانه   6-3

        آشنايي با پرورش گل در هواي آزاد   7-3

        آشنايي با آفات و بيماري هاي مهم گل   8-3

        آشنايي با عالئم كمبود مواد غذايي در گل ها   9-3

        شناسايي اصول تعويض خاك گلدان ها   10-3
        شناسايي اصول كاشت گل در گلدان   3- 11

        شناسايي كاشت گل در فضاي آزاد   12-3

        شناسايي اصول نحوه و زمان استفاده از كودها   13-3
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  پرورش دهنده گل در فضاي آزاد:                                               نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول آبياري گل ها   14-3

        شناسايي اصول مبارزه با آفات و امراض گل ها   15-3

  19  15  4  توانايي تكثير گل ها   4

         گل ها  تكثيرآشنايي با روش هاي  1-4

        شناسايي اصول تكثير گل ها به روش هاي مختلف   2-4

  7  6  1 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  5

         ناشي از شغل آشنايي با بيماري هاي  1-5

        آشنايي با علل بروز حوادث شغلي    2-5

        شناسايي اصول نكات ايمني و بهداشت فردي   3-5

        آشنايي با اصول انجام كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن   4-5

         عاليم حياتي-  

         احياي قلبي  -  

         احياي ريوي-  

         تنفس مصنوعي -  

        ت  مسمومي-  

         پانسمان خونريزي ها -  
        آشنايي با علل آتش سوزي ها و اصول اطفاء حريق   5-5

        آشنايي با شرايط مطلوب و ايمن محيط كار   6-5

        آشنايي با هدف ها، قوانين و برنامه هاي تامين سالمت و ايمني   7-5

        شناسايي اصول استفاده از وسايل حفاظت فردي  8-5

        ) چكمه- دستكش-  عينك- ماسك-اس كارلب (-  
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  پرورش دهنده گل در فضاي آزاد:                                               نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         استفاده از كودهاي شيمياييهنگامشناسايي اصول نكات ايمني   9-5

        شناسايي اصول نكات ايمني هنگام استفاده از دستگاههاي سمپاش  10-5

  
  

  

 



 6

  پرورش دهنده گل در فضاي آزاد :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      دستيسم پاش   1

       پودر خشك- كيلوگرمي6كپسول آتش نشاني   2

      آبپاش دستي  3

      باديفرغون   4

      Cm 150×100تخته وايت برد   5

      سري كاملكمك هاي اوليه جعبه   6

      دسته بلندبيل باغباني   7

       ليتري20سم پاش پشتي   8

شيلنگ   9
2
       اينچ1

      بيلچه باغباني  10

      شن كش باغباني  11

      چاقو باغباني  12

      متوسطقيچي هرس   13

      متوسطجعبه چوبي   14

     متوسطپالستيكي جعبه   15

     كوچكسفالي گلدان   16

     متوسطسفالي گلدان   17

     بزرگسفالي گلدان   18

     كوچكپالستيكي گلدان   19

     بزرگپالستيكي گلدان   20

     متوسطپالستيكي گلدان   21

      كيلوگرمي30 كيسه 1شيميايي ) N-P-K( كود كامل  22

      ليتري1قارچ كش قوطي سم   23
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  پرورش دهنده گل در فضاي آزاد: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      ليتري1علف كش قوطي سم   24

      ليتري1حشره كش قوطي سم   25
     پيازگل رايج منطقه   26
     بذرگل رايج منطقه   27
     يكسرهلباس كار   28
     پالستيكيلند بچكمه   29
     برزنتيدستكش   30
     لبه دارحصيري كاله   31
     سبكنخ   32
     نشاكاريميخ   33
     آبي ماژيك   34
      قرمزماژيك   35
      سبزماژيك   36
     وايت بردتخته پاك كن   37
      گرمي500 كيسه -شيمياييكود ميكرو   38
      گرمي500 كيسه -شيمياييكود ماكرو   39
      كيلوگرمي50 كيسه – برگخاك   40

 

  

 


