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  گل تولید کننده بذور سبزی و: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
ده بذور سبزی و گل کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی الزم بتواند از عهده توانایی تولید کنن

 .داشت و پرورش انواع سبزی ، برداشت و عمل آوری بذر سبزی ، پرورش گل و عمل آوری بذر و گل برآید 

   :ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی و روانی : انایی جسمیتوحداقل 

  -:مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت   125    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     30    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    95    :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      -    :     زی در محیط کارکارآموـ زمان 
   ساعت     -      :                   پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت       -        :   زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
 %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1

  %75 : امتیاز سنجش عملی - 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصیالت 
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی پرورش سبزی   1
  توانایی داشت و عمل آوری بذر سبزی   2
  ایی پرورش گل توان  3
  توانایی برداشت و عمل آوری بذر گل   4
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  5
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  31  25  6  رورش سبزی توانایی پ  1
به روش محیط بـاز و   ( آشنایی با تاریخچه کشت سبزی در جهان و ایران            1-1

  ) گلخانه ای 
      

        آشنایی با اهمیت اقتصادی سبزی ها   2-1

        آشنایی با اهمیت غذایی سبزی ها   3-1
        آشنایی با طبقه بندی سبزی ها   4-1

        ی  تقسیم بندی بر اساس تیره های گیاه-  

         تقسیم بندی بر اساس نیازهای دمایی -  

         تقسیم بندی بر اساس روش های کاشت -  

        آشنایی با شرایط اقلیمی مناسب جهت پرورش سبزی   5-1

         آب ، دما و نور، نوع و بافت خاک ، کود -  

        آشنایی با روش های مختلف تکثیر در سبزیجات   6-1

        یر جنسی  انواع روش تکثیر غ-  

         انواع روش تکثیر جنسی -  

        شناسایی اصول کاشت سبزیجات   7-1

        ) نشا کاری (  کاشت مستقیم ، کاشت در خزانه -  
        ) کرتی (  روش دست پاشی -  

         روش خطی -  
         روش نشتی-  

         روش جوی و پشته -  
        آشنایی با مراقبت های پس از کاشت   8-1

        بیاری ، وجین ، تنک کردن ، سله شکنی  آ-  

       شناسایی اصول نشا کاری   9-1
         مقاوم سازی نشاء -  
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         تهیه زمین خزانه -  

        جهت گلدهی آشنایی با شرایط محیطی مناسب   10-1

        شناسایی اصول برداشت بذر   11-1

        آشنایی با طول عمر بذر سبزیجات در انبار   12-1

  35  29  6  توانایی برداشت و عمل آوری بذر   2

       آشنایی با بذر انواع سبزیجات   1-2
        آشنایی با زمان مناسب برای برداشت سبزیجات  2-2
         اسفناج آشنایی با سبزی های خانواده  3-2

        آشنایی با مشخصات بذر خانواده اسفناج   4-2
        آشنایی با روش های تولید بذر خانواده اسفناج  5-2

        آشنایی با روش های بذر تا بذر خانواده اسفناج   6-2
        آشنایی با روش ریشه تا بذر خانواده اسفناج   7-2
        فناج  آشنایی با نحوه گلدهی سبزی های خانواده اس  8-2

        آشنایی با نحوه گرده افشانی سبزی های خانواده اسفناج   9-2
        آشنایی با قرنطینه سبزی های خانواده اسفناج   10-2

        آشنایی با نحوه مراحل و خالص سازی بذر خانواده اسفناج   11-2

        شناسایی اصول برداشت بذر سبزی های خانواده اسفناج   12-2

        ا عملکرد بذر سبزی های خانواده اسفناج آشنایی ب  13-2

        آشنایی با عملکرد وزن هزار دانه سبزی های خانواده اسفناج   14-2

        آشنایی با سبزی های خانواده پیاز   15-2

        آشنایی با نحوه تغذیه سبزی های خانواده پیاز   16-2

        شناسایی اصول آبیاری سبزی های خانواده پیاز   17-2

        آشنایی با روش های تولید بذر خانواده پیاز   18-2

         تولید بذر هیبرید -  
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         تولید بذر پایه -  

        آشنایی با گرده افشانی سبزی های خانواده پیاز   19-2

        آشنایی با قرنطینه سبزی های خانواده پیاز   20-2
        شناسایی اصول مراحل خالص سازی سبزی های خانواده پیاز   21-2
        آشنایی با عوامل بیماری زا بذر سبزی های خانواده پیاز   22-2

        آشنایی با کاربرد مواد تنظیم کننده رشد در تولید بذر پیاز   23-2
        ده سبزی های کلم آشنایی با خانوا  24-2

        آشنایی با مشخصات گیاه شناسی خانواده کلم   25-2

         کلم پیچ -  
         کلم گل -  
         کلم بروکسل -  

         کلم قمری -  
        آشنایی با نحوه تغذیه سبزی های خانواده کلم   26-2
        شناسایی اصول آبیاری سبزی های خانواده کلم   27-2
        ول تولید محصول سبزی های خانواده کلم شناسایی اص  28-2
        شناسایی اصول کاشت بذر سبزی های خانواده کلم   29-2
        آشنایی با گلدهی سبزی های خانواده کلم   30-2
        آشنایی با گرده افشانی سبزی های خانواده کلم   31-2

        آشنایی با قرنطینه سبزی های خانواده کلم   32-2

        اصول مراحل خالص سازی سبزی های خانواده کلم شناسایی   33-2

        شناسایی اصول برداشت بذر سبزی های خانواده کلم   34-2

        شناسایی اصول تولید بذر هیبرید سبزی های خانواده کلم   35-2
        آشنایی با عملکرد بذر و وزن هزار دانه سبزی های خانواده کلم   36-2
        پایه سبزی های خانواده کلم آشنایی با تولید بذر   37-2
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        )  باقال – لوبیای رونده –لوبیا سبز ( آشنایی با سبزی های خانواده نخود   38-2
         نخود -  
        ت  مشخصات گیاه شناسی و زراع-  

         خاک -  
         تغذیه -  
         آبیاری -  

         کاشت -  
         گلدهی -  
         گرده افشانی -  
         روش های تولید بذر -  
         قرنطینه -  

         مراحل خالص سازی -  

         برداشت -  

         خرمنکوبی -  

        آشنایی با سبزی های خانواده چتریان   39-2

        آشنایی با خاک مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریان   40-2

        آشنایی با تغذیه مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریان  41-2

        مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریانآشنایی با گلدهی   42-2

        مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریانآشنایی با گرده افشانی   43-2

        مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریانبا تراکم گیاه آشنایی   44-2

        مناسب پرورش سبزی های خانواده چتریان آشنایی با عملکرد بذر   45-2
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        ذر روی گیاه بر کیفیت بذر آشنایی با اثر محل استقرار ب  46-2

        آشنایی با تولید بذر پایه سبزی های خانواده چتریان   47-2
        شناسایی اصول برداشت سبزی های خانواه چتریان   48-2
        شناسایی اصول خشک کردن سبزی های خانواده چتریان   49-2

        آشنایی با عملکرد بذر سبزی های خانواده چتریان   50-2
        آشنایی با وزن هزار دانه سبزی های خانواده چتریان   51-2

  35  25  10 توانایی پرورش گل    3
        ) محیط باز و گلخانه ( آشنایی با تاریخچه پرورش گل در جهان   1-3
        ) محیط باز و گلخانه ( آشنایی با تاریخچه پرورش گل در ایران   2-3

        آشنایی با اهمیت اقتصادی گل   3-3
        آشنایی با تقسیم بندی انواع گل   4-3

        آشنایی با شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش گل   5-3

         نوع بافت و خاک ، کود ، آب ، دما ، نور -  

        آشنایی با روش های مختلف تکثیر گل   6-3

         روش های جنسی و غیر جنسی -  

        شناسایی اصول و مراحل کاشت   7-3

        ) » نشاکاری « کاشت بذر ، کاشت و خزانه ( قیم  کاشت مست-  

         کاشت غیر مستقیم -  
         روش دست پاش -  

         روش خطی-  

         روش جوی و پشته -  
        آشنایی با مراقبت های پس از کاشت بذر    8-3

        وجین ، تنک کردن ،  آبیاری -  
         سله شکنی -  
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  بزی و گل تولید کننده بذور س:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول نشاکاری    9-3

        آشنایی با روش های مبارزه با علف های هرز   10-3

         مبارزه بیولوژیکی -  

         مبارزه مکانیکی-  

         مبارزه شیمیایی -  

         مبارزه زراعی -  

  18  12  6  برداشت و عمل آوری بذر گلتوانایی    4
        آشنایی با گل های پیازی   1-4

         مشخصات گیاه شناسی و شرایط محیطی مناسب جهت رشد-  

         روش های ازدیاد و تکثیر -  
نرگس ، گالیول ، الله ، بگونیا ، سـنبل          (  انواع مختلف گل های پیازی       -  

  ) و کوکب 
      

          کاشت پیاز و نگهداری آن-  

         زمان مناسب بذر گیری -  
         مشخصات بذر مناسب -  

         شرایط نگهداری بذر -  

         ازدیاد پیاز با بذر -  

        آشنایی با انواع گیاهان یک ساله ، دو ساله و چند ساله   2-4

         مشخصات گیاه شناسی و شرایط محیطی مناسب جهت رشد -  

         روش های ازدیاد و تکثیر -  

         انواع مختلف گیاهان یکساله و دو ساله -  

         کاشت و نگهداری ، گلدهی -  

         زمان مناسب بذر گیری -  
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         مشخصات بذر مناسب -  

         شرایط نگهداری بذر -  

         ازدیاد با بذر -  

         بذرگیری مداوم از دو ساله ها -  
         گیاهان چند ساله -  
         مشخصات گیاه شناسی -  

         روش های ازدیاد و تکثیر -  

         انواع مختلف گیاهان چند ساله -  
         کاشت و نگهداری -  
         مراقبت -  

ر مناسـب ، شـرایط و    گلدهی ، زمان مناسب بذرگیری ، مشخـصات بـذ         -  
  نگهداری بذر ، ازدیاد با بذر 

      

  6  4  2  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  5

        آشنایی با بیماری های ناشی از شغل   1-5
        آشنایی با علل بروز حوادث شغلی  2-5
        شناسایی اصول نکات ایمنی و بهداشت فردی  3-5
        ول انجام کمک های اولیه و نحوه استفاده از آن آشنایی با اص  4-5

         عالیم حیاتی-  
         ریوی– احیای قلبی -  
         تنفس مصنوعی-  
         مسمومیت-  

        آشنایی با علل آتش سوزی ها و اصول اطفاء حریق   5-5
        آشنایی با شرایط مطلوب و ایمن محیط کار  6-5
         برنامه های تأمین سالمت و ایمنی آشنایی با هدف ها، قوانین و  7-5
        شناسایی اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی  8-5
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   تولید کننده بذور سبزی و گل:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        ) چکمه- دستکش- عینک- ماسک-لباس کار ( -  
        منی حین استفاده از کودهای شیمیاییشناسایی اصول نکات ای  9-5
        شناسایی اصول نکات ایمنی حین استفاده از دستگاههای سمپاش  10-5
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  تولید کننده بذور سبزی و گل :نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  رهشما  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
     پشت تراکتورینشاکار   1

      ماشین بذر پاک کن  2

       پشت تراکتوریکولیتواتور  3

      سازه گلخانه دیواره پالستیک دو جداره و اسکلت فلزی  4

      پشت تراکتوریگاو آهن   5

        cm 100 ×150تخته وایت برد   6

       پودر خشک– کیلو گرمی 6کپسول اطفاء حریق   7

      یه سری کاملجعبه کمک های اول  8

      فرغون بادی ، فلزی  9

      دماسنج متوسط  10

      باغبانیبیل   11

      باغبانیبیلچه   12

      باغبانیقیچی   13

      متوسطاره   14

      متوسطداس   15

      اتوماتیکآبپاش   16

      دستی ، متوسطآبپاش   17

      از جنس چوب جهت حمل و نقل نشاءالوک   18

      متوسطصندوق چوبی   19

      باغبانی دسته بلندکج بیل   20

      باغبانی دسته کوتاهکج بیل   21

      گل چینیقیچی   22

      مخصوص پیوند زدنچاقو   23

      باغبانیشن کش   24

       متوسط-مخصوص پاک کردن بذر غربال   25
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  تولید کننده بذور سبزی و گل :نام شغل 
    نه ای مواد و وسایل رسا‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      آلیکود   26

     معدنیکود   27

     سبزی ، انواع مختلفبذر   28

     گل ، انواع مختلفبذر   29
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