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- خيابـان آزادي-تهران :دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي     
اي    سازمان آموزش فنـي و حرفـه       -نبش چهارراه خوش  

  درسي دفتر پژوهش و برنامه ريزي -كشور
  66944120  و66944119 و 66427694: تلفن

   66944117: فاكس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 نبش  -خيابان آزادي -تهران :معاونت پژوهش و توسعه   
 -اي كشور   زش فني و حرفه    سازمان آمو  -چهارراه خوش 

  معاونت پژوهش و توسعه
  

   66941272:        فاكس  66941516:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

  

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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  پرورش دهنده گل محمدي: نام شغل 

   خالصه برنامه درسي 
  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
ل محمدي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي الزم از عهده توجيه اقتصادي، پرورش دهنده گ

انتخاب مكان، آماده كردن زمين، كاشت گل، عمليات داشت و برداشت و عمليات پس از برداشت و بازار 
  .رساني محصول برآيد

 

   : وروديويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميل حداق

  __  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      64        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       7        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      57      :                 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:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :  ويژگيهاي نيروي آموزشي
  دارا بودن شرايط زير :حداقل سطح تحصيالت 

   مرتبط ليسانس -
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  پرورش دهنده گل محمدي: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي برنامه درسيكد رديف

  توجيه اقتصادي و برآورد هزينه ها توانايي    1
   مكان مناسب جهت پرورش گل محمديتوانايي انتخاب     2
  آماده كردن زمين جهت پرورش گل محمديتوانايي     3
  كاشت گلتوانايي     4
  عمليات داشتتوانايي     5
  عمليات برداشتتوانايي     6
  عمليات پس از برداشت و بازار رساني محصولتوانايي     7
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  پرورش دهنده گل محمدي :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  4  1  توجيه اقتصادي و برآورد هزينه هاتوانايي   1

         عرضه و تقاضاآشنايي با   1-1

        هزينههاي ثابت و جاريآشنايي با   2-1

        برآورد ميزان محصول در هكتارآشنايي با   3-1

        شناسايي اصول محاسبه هزينه هاي ثابت و جاري  4-1

        شناسايي اصول برآورد محاسبه سود خالص  5-1

          

          

          

  4  3  1  انتخاب مكان مناسب جهت پرورش گل محمديتوانايي   2

         شرايط اقليمي و اكولوژيكي منطقه آشنايي با   1-2

         اظ خاك و توپوگرافياراضي منطقه از لحشناسايي اصول   2-2

         شناسايي منبع آب منطقه از لحاظ كميت و كيفيت  3-2

         شناسايي مكان از نظر دوري و نزديكي به مراكز فرآوري محصول  4-2

         انتخاب مكان مناسب جهت پرورش گل محمديشناسايي اصول  5-2

          

          

  13  12  1  توانايي آماده كردن زمين جهت پرورش گل محمدي  3

         نحوه مراحل آماده كردن زمينآشنايي با  1-3

         شخم و تسطيح زمينشناسايي اصول  2-3

         زهكشي زمينشناسايي اصول  3-3

         نحوه كود دهي زمينشناسايي اصول  4-3

         ايجاد شبكه آبياريشناسايي اصول  5-3
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  پرورش دهنده گل محمدي :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  8  1  كاشت گلتوانايي   4

         آشنايي با مراحل تهيه نهال  1-4

          حفر گودال جهت كاشتشناسايي اصول   2-4

         كاشت نهالشناسايي اصول  3-4

        آبياري پس از كاشت شناسايي اصول  4-4

          

          

          

  9  8  1  توانايي عمليات داشت  5

         عمليات سله شكنيشناسايي اصول   1-5

        مبارزه با علف هاي هرزشناسايي اصول   2-5

          نحوه آبياريآشنايي با   3-5

         هرس گلشناسايي اصول  4-5

          

          

          

  17  16  1  عمليات برداشت توانايي   6

        زمان مناسب برداشت  آشنايي با  1-6

         اسب جهت برداشت محصولابزار منآشنايي با   2-6

        عمليات برداشت  شناسايي اصول  3-6
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  پرورش دهنده گل محمدي :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  6  1  عمليات پس از برداشت و بازار رساني محصولتوانايي   7

         ن گلبرگهاجدا كردشناسايي اصول   1-7

        خشك كردن گلبرگهاشناسايي اصول   2-7

         نگهداري محصول در مكان مناسبشناسايي اصول   3-7
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  پرورش دهنده گل محمدي :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره (ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  -  -  دستگاه 1  زراعي تراكتور  1

  -  -  دستگاه 1  سه خيش  گاوآهن  2

  -  -  دستگاه 1  -  ماله   3

  -  -  دستگاه 1  -  كديس  4

  -  -  دستگاه 1  -  كودپاش  5

6  PHيك عدد  -   متر -  -  

7  ECيك عدد  -   متر -  -  

  -  - يك عدد  -  رطوبت سنج  8

  
  
  
  
  
  
  

  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  -  -   عدد براي هر كارگاه5  باغباني  وچاق  1

  -  -   عدد براي هر كارگاه5  باغباني  بيلچه  2

  -  -   عدد براي هر كارگاه5  -  كج بيل  3
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  پرورش دهنده گل محمدي :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -   متر100  - گوني  1

  -   عدد50  پالستيكي كيسه  2

  -   عدد50  پالستيكي كوچك گلدان  3

  -   تن1  ماسه خاك  4

  -   كيلوگرمي50 تا كيسه P.N.K 5 كود شيميايي  5

  -   كيلوگرمي50 تا كيسه 5  حيواني كود  6
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 9براساس كاربرگ شماره (منابع و نرم افزارهاي آموزشي
 شرح رديف

 1387تاب پرورش دهنده گل محمدي از انشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال ك 1

 مراجعه به سايت مربوطه 2
  

  

 


