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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    
ازمان آمـوزش فنـي و    سـ - نبش چهارراه خوش  -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 
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  پرورش دهنده زيتون: 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
 كسي است كه ضمن گذراندن دوره هاي آموزشي الزم ازعهده تشخيص منطقه مناسب پرورش دهنده زيتون

كاشت ، انتخاب ارقام مناسب منطقه ، كاشت درخت ، مراقبت هاي ويژه درخت ، تشخيص و مبارزه با آفات و 
 .امراض و علف هاي هرز زيتون و برداشت برآيد

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

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   120      :                آموزش    دوره طول

  ساعت     25    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     95   :                 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 : مليسنجش ع امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  پرورش دهنده زيتون : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص منطقه مناسب كاشت زيتون  1
  توانايي انتخاب ارقام زيتون مناسب منطقه  2
  توانايي تكثير درخت زيتون  3
  توانايي كاشت درخت زيتون  4
  توانايي مراقبت هاي ويژه درخت زيتون  5
  توانايي تشخيص و مبارزه با آفات زيتون  6
  توانايي تشخيص و مبارزه با امراض درخت زيتون  7
 توانايي برداشت زيتون  8
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9
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  پرورش دهنده زيتون: ام شغلن                                                             
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  8  6  2  توانايي تشخيص منطقه مناسب كاشت زيتون  1

        آشنايي با اهميت اقتصادي زيتون  1-1

         رويش درخت زيتونآشنايي با شرايط  2-1

         آب و هوا-  

         خاك-  

         نيازهاي غذايي-  

        شناسايي اصول تشخيص منطقه مناسب كاشت زيتون  3-1

        بازديد از باغات زيتون منطقه به منظور شناخت آب و هوا و خاك مناسب  

  3  1  2  توانايي انتخاب ارقام زيتون مناسب منطقه  2

        مناسب براي مناطق مختلف كشورآشنايي با ارقام   1-2

         زيتون ماري-  

         زيتون زرد-  
         زيتون شنگه-  
         زيتون گوله-  

        شناسايي اصول انتخاب ارقام زيتون مناسب منطقه   2-2

         مشاهده ارقام زيتون-  

         بازديد از موسسه اصالح بذر نهال منطقه-  

  20  15  5  توانايي تكثير درخت زيتون  3

        آشنايي با روشهاي تكثير درخت زيتون  1-3

        )هسته( تكثير بوسيله بذر -  

        ير غير جنسي تكث-  

        شناسايي اصول تهيه زمين خزانه  2-3
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  پرورش دهنده زيتون: ام شغل                                                             ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح رهشما زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        )هسته(شناسايي اصول آماده كردن بذر   3-3
         آماده كردن هسته بوسيله محلول سديم كربنات-  

        در آب) هسته( خيساندن بذر -  

         چيدن نوك هسته-  

         شناسايي اصول كاشت هسته در خزانه-  

         كاشت هسته در خزانه-  

        اصل كاشت تعيين فو-  

        شناسايي اصول انتقال هسته هاي سبز شده به خزانه انتظار  4-3

        نهال سبز شده ) اسكنه اي(شناسايي اصول پيوند شكمي   5-3

        شناسايي اصول قلمه زدن و كاشت آن در زمينه خزانه  6-3

         انتخاب قلمه-  

         قلمه گيري-  

        ان كاشت  كيسه يا گلد، كاشت قلمه در خزانه-  

  14  12  2  توانايي كاشت درخت زيتون  4

        آشنايي با كاشت درخت زيتون  1-4

        شناسايي اصول آماده كردن زمين و پياده كردن نقشه باغ زيتون  2-4

        شناسايي اصول انتقال نهال هاي ريشه دار شده و پيوند شده به زمين اصلي  3-4
         حفر گودال كاشت-  

        ال با خاك پركردن گود-  

         غرس نهال-  

         قيم بندي-  
         ايجاد شبكه آبياري-  

 

  

 



 5

  پرورش دهنده زيتون: ام شغل                                                             ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  14  12  2  زيتونتوانايي مراقبت هاي ويژه درخت   5

        آشنايي با سيستم هاي آبياري در باغات زيتون  1-5

         انتخاب روش آبياري-  

         ميزان آب مصرفي-  

         با توجه به شرايط آب و هوايي خاكآبياري دور و زمان دفعات -  

        آشنايي با نيازهاي غذايي درختان زيتون  2-5

        هي درختان زيتون شناسايي اصول نحوه كود د  3-5

        شناسايي اصول هرس درخت زيتون  4-5

         هرس فرم و اسكلت بندي-  

  24  20  4   زيتون مهمتوانايي تشخيص و مبارزه با آفات  6

        آَشنايي با آفات مهم درخت زيتون  1-6

         پسيل-  

         سپردار بنفش زيتون-  

         شپشك سياه زيتون-  

         شپشك سن ژوزه-  

        شناسايي اصول نحوه مبارزه با هر يك از آفات درختان زيتون  2-6

 درخـت   و علف هاي هرز   توانايي تشخيص و مبارزه با امراض       7
  زيتون

4  17  21  

        آشنايي با امراض و علف هاي هرز مهم درخت زيتون  1-7

         بيماري چشم طاوسي بزرگ برگ زيتون-  

        زگيل برگ زيتون بيماري -  

        آشنايي با علف هاي هرز مهم زيتون  2-7
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  پرورش دهنده زيتون: ام شغل                                                             ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول مبارزه با امراض درخت زيتون  3-7

        شناسايي اصول مبارزه با علف هاي هرز درخت زيتون  4-7

  10  8  2  توانايي برداشت زيتون  8

        آشنايي با روشهاي برداشت زيتون  1-8

        آشنايي با عوامل كاهش دهنده زيتون  2-8

        شناسايي اصول برداشت زيتون  3-8

  6  4  2  ارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط ك  9

        آشنايي با بيماري هاي ناشي از شغل   1-9

        آشنايي با علل بروز حوادث شغلي  2-9

        شناسايي اصول نكات ايمني و بهداشت فردي  3-9

        آشنايي با اصول انجام كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن   4-9

         عاليم حياتي-  

         احياي قلبي -  

         احياي ريوي-  

         تنفس مصنوعي-  

         مسموميت-  

        آشنايي با علل آتش سوزي ها و اصول اطفاء حريق   5-9

        آشنايي با شرايط مطلوب و ايمن محيط كار  6-9

        آشنايي با هدف ها، قوانين و برنامه هاي تأمين سالمت و ايمني   7-9

        شناسايي اصول استفاده از وسايل حفاظت فردي  8-9

        ) چكمه- دستكش- عينك- ماسك-باس كارل ( -  
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  پرورش دهنده زيتون: ام شغل                                                             ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نكات ايمني حين استفاده از كودهاي شيميايي  9-9

        شناسايي اصول نكات ايمني حين استفاده از دستگاههاي سمپاش  9- 10
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  پرورش دهنده زيتون :نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      پشتي موتوريسم پاش  1

      تراكتور باغي  2

      پودر خشك- كيلوگرمي6كپسول آتش نشاني  3

      جعبه كمك هاي اوليه سري كامل  4

       بادي-فرغون فلزي  5

      بيل باغباني  6

      بيلچه باغباني  7

      قيچي باغباني  8

      چاقو پيوند  9

      زيتوننهال  10

      پتاسه كود شيميايي  11

      نيتراته كود شيميايي  12
      فسفره كود شيميايي  13
      حيواني كود  14

      ليتري1 - علف كشسم  15

      ليتري1- قارچ كش سم  16

      ليتري1-كش   حشرهسم  17

      ماكروكود  18

      ميكروكود  19

      بزرگ - پالستيكيكيسه  20

      برگ خاك  21

      نرم ماسه  22

      باغباني- يكسرهلباس كار  23

      پارچه ايماسك  24
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  پرورش دهنده زيتون: نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      ليتري200 - آهنيبشكه  25
      اينچ5/2 قطر- پالستيكيشيلنگ  26
      پالستيكينخ  27
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   پرورش دهنده زيتون:نام شغل 
 منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 1386 سال -اي كشور   انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه-كتاب پرورش دهنده زيتون  1

 
 

  

 


