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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
  6-2/1/92/12شغل : آموزش ملي شناسايي  کد
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 :باغي (   -کشاورزي ) امور زراعي کميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته  اعضاء

 ارژنگ بهادري ) سرگروه (  آقاي ، محي الدين مواليي وآقايان شاهرخ کريمي  زينب تاجيك و خانم 

 

 

  : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 شرح استاندارد شغل  -

 طول دوره آموزش -

 بودجه بندي -

 صالحيت حرفه اي مربيان  -

 محتواي استاندارد شغل  -

 محتواي استاندارد آموزش   -

 ، مواد مصرفي، ابزار ليست تجهيزات  -

 اينترنت، فهرست منابع آموزشي  -
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   شايستگي    شغلوزش آمتهيه کنندگان استاندارد 

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

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

کارشناس  يال رحمتيسه 1
 يکشاورز

زراعت و 
اصالح 
 نباتات

 تلفن ثابت : سال 2 يمرب

 03122022100تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 

 مهسا واعظ 2
 يتهران

  تلفن ثابت :    يکشاورز يدکتر
 03121323627تلفن همراه : 

 ايميل : 
 آدرس : 

 
 

کارشناس  يم جالليمر 0
 يکشاورز

  تلفن ثابت :   يباغبان
 03132272700تلفن همراه : 

 ايميل : 
 آدرس : 

 
 
 

ه واعظ يمهد 6
 يتهران

کارشناس 
 يکشاورز

زراعت و 
اصالح 
 نباتات

  تلفن ثابت :  
 03073032216ن همراه : تلف
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد حرفاه اي نياف وفتاه     ت شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کاار را وويناد در بع اي از ماوارد ا    مشخصا
 .مي شود

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

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

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

 غل . شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز ش

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

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 :يکارورز
رد و ضارورت  يا و يا با ماکت صورت ما يبه صورت محدود  يا همگام با آن آموزش عملي يزش نظراست که بعد از آمو يصرفا در مشاغل يکارورز

د در محال آماوزش باه صاورت     که فر يستگيك شايف شده تجربه شود.)مانند آموزش يتعر يمدت يبرا يط واقعيدارد که در آن مشاغل خاص مح
 وردد.( ياز مشاغل نم ياريند و شامل بسيبب يآموزش عمل يكان واقعك ميدر  يآموزد و ضرورت دارد مدت يبا استفاده از عكس م تئوريك

 ارزشيابي : 
کتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ه، که شاامل سا  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 موزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .حداقل توانمندي هاي آ

 شايستگي : 
 توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
رياضي . که مي تواند شامل علوم پايه ) ناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توا

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيفيك 

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

 کمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد. مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که
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 :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 آزاد يپرورش دهنده گل در فضا

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

ل کاشت ياز قب يفين شغل وظاي( ايو باغ يع)امور زرا ياست از وروه کشاورز يآزاد شغل يپرورش دهنده ول در ف ا

همچون  ين شغل با مشاغلي. ا ر ول ، مبارزه با آفات و امراض ول را در بر داردي، تكث ول يول، پرورش و نگهدار

ه و ي، کارور تغذ يد کننده بذور ول ، فروشنده سموم و دفع آفات نباتي، تول ، هرسكار يوند زن درختان باغي، پ باغداران

  شت باغات در ارتباط است.بهدا

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 يان دوره راهنمائيپاميزان تحصيالت : حداقل 

 يو روان يجسمان سالمت کامل:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  156  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   42 وزش نظري               :    ـ زمان آم

 ساعت    115 ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت   -  کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     - ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  کتبي -

 %65: عملي -

 %11اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 شغل مربوطهد در يبا دو سال سابقه کار مف ي  باغبانيورا يکشاورزمهندسي کارشناس 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ) اصطالحي (  استاندارد دقيق تعريف ٭

 يشت گل، پرورش و نگهدارکاشت ، کا ين برايزم يل آماده سازياز قب ييآزاد کارها يپرورش دهنده گل در فضا

 دهد. يرا انجام م ياهير آن، مبارزه با آفات و امراض گيگل، تكث

 

 

 

 مشابه جهاني ( : اصطالحاتاستاندارد ) و  انگليسي اصطالح ٭

Planting in the open air 

 

 

 

 

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

  يپرورش دهنده گل محمد

 

 

 

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

 

 مراجعه به وزارت کار طبق سند و مرجع    الف : جزو مشاغل عادي و کم آسيب    

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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                        2/ شايستگي شغلآموزش استاندارد 

 0ها / کارها شايستگي  -

 عناوين رديف

1 
 بذر يآماد ساز

 ن قبل از کاشتيزم يآماده ساز 2

 کاشت ول 9

 ول ينگهدار 4

 مبارزه با آفات و امراض مهم ول 5

 ر وليتكث 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان

 بذر يآماده ساز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستك -    دان  :

 لباسكار-

 ماسك-

 چكمه-

 كيد سولفورياس-

 سطل-

 آب ورم-

 يجفوه آموزش-

   1 آزاد يف ا يولهاانواع  -

   1 ،رطوبت( نور )دما ، آزاد يف ا يمناسب ولها يميط اقليشرا -

 رطوبت، ، نور ، )دما ر موثرندعوامل مهم که در سبف شدن بذ -

 ه(يژن، عمق کاشت،قوه نامياکس

0.2   

   0.2 ه بذريقوه نام -

   1 (يكيولوژيفيو رکود ف يكيفيعوامل رکود بذر)رکود ف -

ا يا  يباذر)خراش دها   يكيفين بردن رکود فياز ب يها روش -

د يبا اسا  يبا آب ورم ، خراش ده يشن، خراش دهيكيفياسكار

 ظ(يرم و غلك ويسولفور

1   

 يباذر باا سارماده    يكيولاوژ يفين بر دن رکاود ف يروش از ب -

 همراه با رطوبت

1   

   1 کردن بذر يبوجار يها روش -

   1 زمان کاشت بذور -

    مهارت :

  0  بذر يكيفين بردن رکود فيات از بيانجام عمل-

  0  ات خراش دادنيعمل -

ات يباذر)عمل  يكيولاوژ يفيرکاود ف ن بردن يات از بيانجام عمل-

 سرما دادن(

 0  

  0  کردن بذر يات بوجاريانجام عمل-
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 استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان

 آماده سازي بذر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 ايجاد انگيفه در جهت شناخت بيشتر انواع ولهاي ف اي آزاد و تمايف آنها با ولهاي ديگر -

بهبود شرايط اقليمي مناسب با هر ول در جها اففاي  عمر ول و بهاره وري بيشاتر از    -

 ول

در جهت مصرف بهينه بذر و بهبود شرايط متناسب براي اماده سازي و جوانه زني بذور  -

 براي جلوويري از آفات و صدمات احتمالي

 بهبود کيفيت خاک و ايجاد بستر مناسب جهت کشت بذور -

 استفاده از غلظت مناسب مواد شيميايي متناسب با سختي پوسته بذور -

 : و بهداشت ايمني 

 عمليات خراش دهي بذررعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از مواد شيميايي جهت  -

 شستشوي بذور بعد از استفاده از مواد شيميايي و فبل از کاشت -

 ضدعفوني کردن محيط هاي آماده سازي بذر -

 استفاده از دستك  و روپوش و ماسك هنگام آماده سازي بذور و بوجاري کردن -

 توجهات زيست محيطي :

متناسب با آن ول باعث اففاي  عمر ول و از پرورش هر يك از ولها در شرايط اقليمي  -

 بين نرفتن آن در کوتاه مدت مي شود.

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان

 نيزم يآماده ساز

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

6 13 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ين زراعيزم-    دان  :

 خاک يمواد ضدعفون-

 دستك -

 چكمه-

 ماسك-

 

   1 انواع خاک -

   1 اهيرشد و ياثر خاک بر رو -

   0.2 الزم يبات مناسب خاک با سنتهايترک -

ح يخاک بستر کاشت ول)روش تسط يآماده ساز يها روش -

 کردن خاک( ينون، روش ضدعفيزم

0.2   

و  يري  نفوذ پذيجاد بافت مناسب در خاک در جهت اففايا -

  يوانيا کاود ح  شاامل  ي)اففودن مواد آلا  آب يه و نگهداريتهو

خاک برگ به خاک، افافودن شان و ماساه در صاورت لافوم،      

سانت در صورت لفوم،  20به عمق  يعوض کردن خاک سطح

 ن بردن بذور علف هرز(ياز ب

1   

    : مهارت

    :خاک بستر کاشت ول يات آماده سازيانجام عمل -

  0  ح خاکيات تسطيانجام عمل -

  0  کردن خاک يات ضدعفونيانجام عمل -

  0  جاد بافت مناسب در خاکيات ايانجام عمل -

  2  يض خاک سطحيات تعويانجام عمل -

و از  و شن و ماسه به خااک  يات اففودن مواد آليانجام عمل -

 ن بردن بذور علف هرزيب

 2  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان

 آماده سازي زمين

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 هتر انواع خاک در جهت بهبود کاشت ولشناخت ب -

 بهبود کيفيت خاک در جهت ايجاد بستر مناسب در جهت کاشت و نگهداري ول-

باال بردن سطح آواهي افراد در مورد تاثير مستقيم خاک و آماده سازي آن در پارورش   -

 ول و بهره وري بهتر از آن

د يکه سبب تراکم شاد  يفيام خاک رر لودر در هنگيبفرگ نظ ين ايعدم استفاده از ماش-

 شود يخاک م

 : و بهداشت ايمني 

ن ي، چكماه و ماساك در حا    و اساتفاده از دساتك  ، روپاوش    يت نكات بهداشتيرعا -

 خاک يساز آماده

 خاک يدر آماده سازو نظافت ابفار مورد استفاد  يفيتم -

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 ش استاندارد آموز
 يي تحليل آموزش بروه -

 

 

 
 

 :  عنوان
 کاشت ول

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 21 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 نشاء-    دان  :
 زمين زراعي-
 دستك -
 چكمه-
 ماسك-
 

   2 ولدان و زمان آن -خفانه -روشهاي کاشت در زمين اصلي -

   1 نشاء کاري و انتقال نشاء-

   1 عمق کاشت-

   2 ، نواري( ، کپه اي ، خطي )دستپاش انواع بذر کاري-

   2 انواع ولخانه و شاسي-

   2 روش تعويض ولدان-

    مهارت :
    انجام عمليات کاشت در زمين اصلي: -
  2  لدانانجام عمليات کاشت در و-

  0  انجام عمليات نشاء کاري و کاشت در خفانه-
  0  انجام عمليات انتقال نشاء-
  2  انجام عمليات بذر کاري به روش دستپاش-

  2  انجام عمليات بذر کاري به روش خطي-

  2  انجام عمليات بذرکاري به روش کپه اي-
  2  انجام عمليات بذر کاري به روش نواري-
  0  انجام عمليات کاشت بر روي شاسي-
  2  عمليات تعويض ولدان -

 نگرش :
دقت در بهترين روش کاشت براي هر وياه براي صرفه جويي در ميفان بذرميفان وقت و -

 تعداد کارور
جلوويري از صدمات ناشي از وسايل مورد استفاده در کاشت بر روي پوش  ويااهي آن  -

 منطقه
 : ت و بهداشايمني 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي در هنگام کاشت -

 رعايت بهداشت در جهت جلوويري از آلودوي بذور-

 توجهات زيست محيطي :
توجه به ميفان تاثير وذاري وياه کشت شده بر روي پوشا  ويااهي اطاراف و محايط     -

 زيست آن منطقه
کاشت بر روي پوش  ويااهي آن  جلوويري از صدمات ناشي از وسايل مورد استفاده در -

 منطقه
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 

 

 :  عنوان
 نگهداري ول

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 13 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 بيلچه باغباني-    دان  :
 انواع کود-
سموم قارچ ک  و  انواع-

 علف ک 
 سمپاش-
 ماسك-
 دستك -

   1 ابفار مورد نياز جهت پرورش ول-
   2 نحوه ابياري-
   1 نحوه تنك کردن-

   1 نحوه سله شكني-
   1 نحوه وجين کردن-
   2 روشهاي هرس-
   1 نحوه کوددهي-
   1 انواع کود-
   1 زمان مصرف هر يك از انواع کودها-
   1 عالئم کمبود مواد غذايي در هر يك از ولها-

    مهارت :
    طرز کار هر يك از ابفار جهت پرورش ول:

  0  انجام عمليات آبياري-
  2  انجام عمليات تنك کردن-
  2  انجام عمليات سله شكني-
  2  انجام عمليات وجين کردن-

  2  انجام عمليات هرس-
  2  ات کود دهيانجام عملي-

 استفاده از روشهاي مناسب آبياري در جهت بهينه سازي مصرف آب -نگرش :
اففاي  ميفان آواهي در مورد )تنك کردن، سله شكني، هرس و مباارزه باا علفهااي هارز( در جهات       -

 جلوويري از صدمات احتمالي به وياهان تازه کشت شده
 آواهي از دوره کارنس سموم مورد استفاده -
 اففاي  سطح آواهي در مورد استفاده از هر يك از کودهاي شيميايي و زمان مصرف آنها -

رعايت نكات ايمني در هنگام اساتفاده از ساموم قاارچ کا  و علاف کا  باراي         -ايمني و بهداشت : 
 جلوويري از مسموميت احتمالي

 يري از آسيب ديدوي دستها و بدنرعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از ابفار باغباني براي جلوو -
 به همراه داشتن جعبه کمكهاي اوليه -
 آواهي از دوره کارنس سموم ضدعفوني کننده -
استفاده از وسايل حفاظت فردي )دستك ، لباسكار، ماساك، چكماه( در هنگاام اساتفاده از ساموم و       -

 کودهاي شيميايي
 ياييرعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از کودهاي شيم -

 توجهات زيست محيطي :

 دقت در استفاده از سموم قارچ ک  و علف ک  براي جلوويري از آلودوي آب و محيط زيست -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش بروه -         

 

 

 

 :  عنوان
 ه و مبارزه با آفات و امراض مهم وليتغذ

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

10 12 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع کود-    دان  :
 انواع سم-
 سمپاش-
 ماسك-
 دستك -
 يلچه باغبانيب-
 فرغون-
 يفلف يسطل ها-
 
 

   0 آفات مهم ول-

   0 مهم ول يهايماريب-

، يكيزه بااا آفااات و امااراض)روش مكااان   مبااار يروشااها-
ا ياان بااردن ي،اسااتفاده از سااموم، انهاادام و از باا يكيولوژيفيف

 اه آلوده(يسوزاندن و

6   

م ئا و عال يين عالئم کمبود مواد غذايف بيجاد تمايا يروشها-
 يماريب

0   

    مهارت :

    ات مبارزه با آفات :يانجام عمل

  2  يكيكانات مبارزه با روش ميانجام عمل-

  2  يكيولوژيفيات مبارزه به روش فيانجام عمل-

  0  يات سمپاشيانجام عمل-

  2  اهيات انهدام ويانجام عمل-

 نگرش :
 اهيو عالئم کمبود و ياهيو يماريف بهتر عالئم بيافراد متخصص در جهت تما ي  سطح آواهياففا-
 ك از سموم دفع افاتي ( و اثر هريق دوره کارنس)ماندواريشناخت دق-

 ايمني و بهداشت : 

 و مصرف کود ي)ماسك، دستك ، لباسكار( در هنگام سمپاشيل حفاظت فردياستفاده از وسا -

 يدر هنگام سمپاش يمنيت نكات ايرعا-
 شتر انيوع بياز ش يريجلوو يمار براياه بيدر هنگام مواجهه با و يت نكات بهداشتيرعا-
 آب ياز آلودو يريجلوو-
 در آن منطقه يوع آلودوياز ش يريجلوو ياهان کامال آلوده براين بردن کامل ويسوزاندن و از ب-

 توجهات زيست محيطي :
ر حشارات و جاانوران آن   يسا يب را براين آسيكه کمتريبه طور يدقت در انتخاب سموم دفع آفات نبات-

 تناسب با بافت جانواران و حشرات آن منطقه(م يآفات نباتمنطقه داشته باشد)دقت در انتخاب سموم دفع 
وع آن در ياز شا  يريجلاوو  يد دارناد بارا  يشد يماريا بيو  يکه آلودو ياهانيا سوزاندن وين بردن ياز ب-

 منطقه
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -       

 

 

 :  عنوان

 ر وليتكث

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 20 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سمپاش-    دان  :

 ماسك-

 دستك -

 ييايميسموم ش-

 يريل اندازه ويوسا-

 سموم

   1 روش تكثير جنسي-روشهاي تكثير ول:

روش تكثير غيار جنساي)قلمه زدن، پيوناد زدن، خوابانيادن،     -

 ده از پياز و غده و ريفوم و پاجوش و غيره(استفا

6   

    مهارت :

  2  قلمه زدن-انجام عمليات تكثير ول:

  2  پيوند  زدن-

  2  خوابانيدن-

  2  پاجوش-ريفوم-غده-عمليات تكثير به وسيله پياز-

 نگرش :

 بهبود روشهاي تكثير ول در جهت اففاي  توليد وياهان و ولها-

 د انگيفه در افراد متخصص در جهت توليد و تكثير وونه هاي کميابايجا-

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات بهداشتي در جهت جلوويري از آلودوي وياه مادر و وياه توليد شده -

استفاده از دستك ، لباس کار در هنگام جدا کاردن ويااه باراي جلاوويري از صادمات      -

 احتمالي به دست و وياه

 شو و تميف کردن وسايل مورد استفاده قبل از شروع کارشست-

 توجهات زيست محيطي :

دقت در هنگام جدا کردن وياه از وياه مادر در جهت جلوويري از آسيب و از باين رفاتن   -

 وياه مادر
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  بروه استاندارد تجهيفات  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  2 سطمتو  يجعبه چوب 1

  12 متوسط يكيجعبه پالست 2

  12 کوچك يسفال ولدان  0

  12 متوسط يسفال ولدان 6

  12 بفرگ يسفال ولدان 2

  12 کوچك يكيپالست ولدان  2

  12 بفرگ يكيپالست ولدان 1

  12 متوسط يكيپالست ولدان  7

  2 يدست سم پاش 3

  1 لو)پودر خشك(يک 2 يکپسول آتشنشان 10

  0 يدست شآبپا 11

  2 يباد فرغون 12

  1 متر يسانت 120*100 ت برديتخته وا 10

  1  هياول يجعبه کمكها 16

  2 يپشت سمپاش 12

  1 ينچيا 2/1 شلنگ 12

  12 يكسري لباسكار 11

  12 يكيبلند پالست چكمه 17

  12 يبرزنت دستك  13

  12 لبه دار يريحص کاله  20

  12 سبك نخ 21

 

 وجه :ت

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يك کارگاه به ظرفيت  - 
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  مواد  بروه استاندارد -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

لو يک 00سه يك کي( N P K)ييايميش کود کامل  1

 يورم

1  

  1 رام(ي)تيتريك لي يقارچ ک  قوط سم  2

در هفار  2)يتريك لي يآفت ک  قوط سم 0

 ون(يباالت

1  

  عدد 00 از(يج در منطقه)پيرا ول 6

  ورم 200 ج در منطقه)بذر(يرا ول 2

  1 (يورم 200سه ي)کييايميش كرويکود م 2

  1 (يورم 20سه ي)کييايميش کود ماکرو 1

  1  خاک برگ 7

  1 )بوتاکلر(يتريك لي يعلف ک  قوط سم 3

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و يك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
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  بروه استاندارد ابفار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  2 دسته بلند يل باغبانيب 1

  2 يباغبان لچهيب 2

  2 يباغبان شن ک  0

  2 يباغبان چاقو 6

  2 هرس متوسط يچيق 2

  1 ينشاء کار خيم 1

  1 قرمف كيماژ 7

  1 سبف ك يماژ 3

  1 سانت 120*100 ت برديتخته پاکن وا 10

  1 يآب كيماژ 11

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  ستفاده در تدوين و آموزش استاندارد () اصلي مورد امنابع و نرم اففار هاي آموزشي  -

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اففار رديف

د يااا)نظاااام جديولكار 1

 آموزش متوسط(

-يعباااس خلقاا 

-مجد آرا يمرت 

-يمحمود محمد

ر يااام يرهااااديم

 ينعمت

 رانيچاپ و نشر ا تهران 1010 

       

 

 

   حتواهاي آموزشي ) پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصليممنابع و ساير  -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جفوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

 يولهااا  يفصاال يولهااا 1

 ازاد يف ا

مهنااااادس  1072

د يجمشاااااا

 يحكمت

علااااااوم  تهران 

 يکشاورز

 

اهان و يپرورش و يراهنما 2

 يخانگ يولها

مهناادس مااراد   1012

 آذر يليوک

فرهناااگ  تهران

 نشر

 

د يمهندس س 1070 نينو يولكار 0

ل ياسااااماع

 يهاشااااام

 ياصفهان

انتشااارات  تهران 

 نق  مهر

 

و  1ولكاري براي همه)جلد  6

2) 

مهنااااادس  1010

حسن حسن 

 زاده

  پرتو دان  تهران 
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