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اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته  كشاورزي  : 
-رامك فرح آبادي 

-ارژنگ بهادري  
-زيبا ياوري  

 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :  
  -
  -

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



  

 

 
 

 

 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
 ايميل تلفن و، آدرس  سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي 

 سال  15- گل آرايي  تكنسينمرجان احمدپور  1

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل : 

1000rosen@gmx.net 
آدرس :  

 سال 21 معاونت صنايع چوب  فوق ليسانس رامك فرح آبادي   2

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :  

 

 

 سال 17 معاونت كشاورزي  ليسانس ارژنگ بهادري   3

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :  

 

 

 سال  23 كارشناس ادبيات فارسي  ليسانس زيبا ياوري   4 

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 

 

 
5      

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :  

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

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

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

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

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

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

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 

 
 

 

 نام استاندارد آموزش شغل: 

طراح و نگهدارنده گل و گياه  

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

طراح و نگهدارنده گل و گياه شغلي از حوزه كشاورزي كه شايستگي هايي از قبيل ضوابط ايمني، اقتصاد، زبان بوتانيك، 

 طراحي گل ¡ برخورد مناسب با مشتري¡ راهنماي مشتري براي خريد گل¡ طبقه بندي گياه شناسي گل¡در طراحي گل

 نگهداري ¡ بازديد از محل گل¡ بسته بندي گل و بازاريابي گل¡ بكارگيري ايده هاي جديد در طراحي گل¡وظروف گل

 فروشندگان ابزار و ¡ توليد كنندگان¡ فروشندگان گل و گياه¡گل و كار با ابزار را در بر دارد. اين شغل با مشاغلي همچون

 وسايل كشاورزي در ارتباط است.

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : ديپلمحداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسمي و رواني  حداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  :-

0B :آموزش  دوره طول  

   ساعت 235طول دوره آموزش                    :        

   ساعت 87ـ زمان آموزش نظري               :        

  ساعت 148ـ زمان آموزش عملي                :        

ـ زمان كارورزي                       :           -  ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :           - ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار مرتبط  2ليسانس كشاورزي با 

 



  

 
 
 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

 گل آرايي هر دو سال Froristyاين استاندارد از مشاغل بين المللي مي باشد كه در المپياد جهاني مهارت تحت عنوان 

يكبار در مسابقات ملي آن در سطح دنيا برگزار مي گردد. 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

 

Floristry 
 

 

 

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

- پرورش گل در فضاي آزاد  

- پرورش دهنده گياهان آپارتماني   

 

 

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

       طبق سند و مرجع ...................................... �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

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

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

           �د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 

 

 

 



  

 
 

0Fاستاندارد آموزش شغل / شايستگي

�                        

P1F- شايستگي ها / كارها 

� 

 عناوين رديف

2B1   بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت و ارگونومي در محيط كار

3B2   بكارگيري اقتصاد (منابع مالي) در طراحي گل

بكارگيري زبان بوتانيك در طراحي گل   3

بكارگيري طبقه بندي گياهشناسي گل   4

راهنماي مشتري براي خريد گل   5

برخورد مناسب با مشتري   6

طراحي گل و ظروف گل   7

بكارگيري ايده هاي جديد و فنون خالقيت در طراحي گل   8

بسته بندي گل و تزئين آن   9

بازاريابي گل و گياه و فروش آن (بازاريابي اينترنتي)  10

بازديد از محل هاي كاشت گل و گياه   11

نگهداري گل هاي شاخه بريده (پختن و ....)  12

كار با ابزار و دستگاههاي مرتبط با طراحي گل و گياه   13

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 



  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت و ارگونومي در محيط كار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 8 13 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

كپسول آتش نشاني 

جعبه كمك هاي اوليه  

وايت برد  

ماژيك وايت برد  

مواد ضدعفوني كننده  

مواد شستشو دهنده  

دستكش  

ماسك 

لباس كار  

ويدئو پروژكتور   

 

   1 ...) ¡ دما¡ چيدمان¡ رنگ¡-عوامل فيزيكي در محيط كار (نور

   1-عوامل بيولوژيكي در محيط كار (ميكروب ها و باكتري ها) 

   1-كپسول آتش نشاني و عوامل آتش زا و حوادث شغلي 

   1-جعبه كمك هاي اوليه 

   1-دستگاه ضدعفوني و مواد ضد عفوني و شستشو دهنده 

 مهارت : 

  2 -استفاده از جعبه كمك هاي اوليه  

  2 -استفاده از دستگاه ضد عفوني كننده  

  1 -استفاده از مواد ضدعفوني كننده و شستشوي دهنده  

  2 -استفاد ه از كپسول آتش نشاني 

  1 -تفكيك و جمع آوري مواد زائد و ضدعفوني محيط  

نگرش : 

-جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي  

-صرفه جويي در مصرف زمان و مواد مصرفي  

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از دستكش و لباس كار مناسب و پرهيز از عوامل بيماري زا در محيط كار  

 -

توجهات زيست محيطي : 

-تفكيك و دفع مناسب مواد زائد  

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري (اقتصاد منابع مالي) در طراحي گل  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

 

 

   1-اصول و مباني اقتصاد و منابع مالي  

   1-مفهوم قيمت و كاربرد آن  

   1مفهوم عرضه و تقاضا و كاربرد آن  

   1-روش هاي بكارگيري منابع مالي در طراحي گل  

   1 سرمايه گذاري در گل و گياه  ¡-اقتصاد جهاني گل و گياه

 مهارت : 

  3 -تجزيه و تحليل قيمت جهاني گل و گياه  

  2 -تجزيه و تحليل قيمت گل و گياه در كشور  

  2 -بكارگيري اقتصاد (منابع مالي) در طراحي گل  

  3 -بكارگيري سرمايه گذاري در گل و گياه  

نگرش : 

-پائين آوردن هزينه ها  

 -

ايمني و بهداشت :  

 -

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري زبان بوتانيك در طراحي گل  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 6 14 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

وايت برد  

ماژيك وايت برد  

 

   2-زبان بوتانيك (گياه شناسي) و كاربرد آن  

   2-مفهوم شاخه/زير شاخه/رده/زير رده/ جنس/ گونه 

 ¡-روش هاي طبقه بندي گياهان بر اساس نوع خاك

هماهنگي با يكديگر از نظر خاك و كود و رنگ و بر اثاث 

ظرف مورد نظر 

2   

   2-روش هاي بكارگيري زبان بوتانيك در طراحي گل  

 مهارت : 

  2 -بكارگيري مفاهيم اوليه زبان بوتانيك (گياه شناسي) 

  2 -طبقه بندي گياهان در طراحي گل  

  2 -بكارگيري زبان بوتانيك در طراحي گل  

 -   

نگرش : 

-دقت در كار  

-رعايت اخالق حرفه اي  

ايمني و بهداشت :  

 -

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

راهنماي مشتري براي خريد گل  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 4 10 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

كامپيوتر 

 

 

   2-مناسبت گل  

   2-رنگ گل  

   2-هزينه گل  

 -   

 مهارت : 

  2 -انتخاب مناسبت گل  

-انتخاب رنگ گل در مراسم و مناسبت هاي مختلف به 

درخواست مشتري مناسب توانايي خريد  

 2  

 -   

 -   

نگرش : 

-صرفه جويي در مواد مصرفي  

-پائين آوردن هزينه مشتري 

-كم كردن زباله و مواد زائد 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت بهداشت در محيط كار و برخورد با مشتري  

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -



  

 
 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

برخورد مناسب با مشتري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

كامپيوتر 

 

   1-روش هاي برقراري ارتباط موثر  

   5/0-مشاوره با مشتري  

   5/0-كارت سوابق مشتري  

 -   

 مهارت : 

  1 -ارتباط صحيح و مشتري پذيري  

  1 -رسيدگي به درخواست و اعتراض مشتري  

  1 -پر كردن كارت مشتري  

  1 -رفتار مناسب با مشتري  

نگرش : 

-اگاهي نسبت به مسئوليت و احترام به شخصيت افراد در محيط كار  

-آراستگي در محيط كار  

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از لباس كار مناسب 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-تفكيك مواد زائد  

 -



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

طراحي گل  و ظروف گل  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 30 42 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

كامپيوتر 

نرم افزارهاي مربوطه  

   4-روش هاي طراحي گل و رنگ بندي آن  

   4-روش هاي طراحي گل جهت مناسبت هاي مختلف  

   4-روش هاي طراحي ظروف گل  

 -   

 مهارت : 

  10 -طراحي گل و رنگ بندي  

  10 -طراحي گل جهت مناسبت هاي مختلف  

  10 -طراحي ظروف گل  

 -   

نگرش : 

-صرفه جويي در مواد مصرفي  

-رعايت اخالق حرفه اي  

ايمني و بهداشت :  

 -

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 
 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ايده هاي جديد و فنون خالقيت در طراحي گل  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 20 32 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

كامپيوتر 

نرم افزارهاي مربوطه 

   4-ايده هاي اخالق در طراحي گل  

   4-روش هاي استفاده از مدل ها و سبك هاي گل و گياه  

   4-روش هاي تلفيق روش هاي سنتي و مدرن در طراحي گل 

 -   

 مهارت : 

  10 -ايده پردازي در طراحي گل و نوشتن يك پرووزال 

  5 -بكارگيري ايده هاي جديد و فنون خالقيت در طراحي گل  

  5 -(فصل) بكارگيري ايده هاي مختلف در فصل هاي مختلف  

 -   

نگرش : 

-دقت در كار  

-رعايت اصول و قوائد اجتماعي در طراحي گل  

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول ارگونومي در طراحي گل  

 -

توجهات زيست محيطي : 

-عدم پخش مواد آلوده كننده در محيط كار و محيط زيست  

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بسته بندي و تزئين گل و گياه  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 23 33 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز كار   دانش : 

وسايل تزئين گل به طور كامل 

جعبه گل  

گلدان گل  

قيچي  

سيم چين  

سيم باريك  

حلقه گل 

انواع گل طبيعي  

   3-روش هاي بسته بندي گل  

   3-روش هاي تزئين گل  

   2-روش هاي ار سال گل به مشتري  

 -   

 مهارت : 

  8 -بسته بندي گل و گياه در بسته ها و پك هاي ابداعي  

  8 -تزئين گل با استفاده از اكسوري ها و مواد تزئيني  

  8 -ارسال گل به مشتري 

نگرش : 

-دقت در كار  

-رعايت اخالق حرفه اي  

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه  

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار  

-عدم استفاده از مواد برنده در بسته بندي و تزئين گل 

-رعايت بهداشت و ايمني د ركار  

 توجهات زيست محيطي :

 -دفع مناسب مواد زائد 

-عدم انتشار مواد آالينده در محيط كار و محيط زيست  

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بازاريابي گل و گياه و فروش آن (بازاريابي اينترنتي) 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز صندلي مديريت و كارآموز  دانش : 

تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  

ويدئو پروژكتور   

كامپيوتر 

نرم افزارهاي مربوطه 

   2-بازار و تعريف آن  

   2-بازارهاي محلي،منطقه اي ، ملي و جهاني  

   2-روش هاي فروش گل و گياه  

   2-روش هاي بازاريابي سنتي  

   2-روش هاي بازاريابي اينترنتي  

 مهارت : 

-بررسي بازارهاي محلي،منطقه اي ، ملي و جهاني از طريق 

سايت هاي اينترنتي) 

 2  

  3 -بازديد از بازار گل و گياه  

  10 -بازاريابي اينترنتي گل و گياه  

  5 -فروش گل و گياه از طريق اينترنت  

نگرش : 

-دقت در كار  

-رعايت اخالق حرفه اي  

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از فايروال و آنتي ويروس در رايانه  

-رعايت اصول ارگونومي در هنگام كار  

توجهات زيست محيطي : 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

نگهداري گل هاي شاخه بريده (پختن و .....) 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 11 20 

22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز كار   دانش : 

انواع گل طبيعي و مصنوعي  

 
   3-انواع گل هاي شاخه بريده  

   3-روش هاي نگهداري گل هاي شاخه بريده  

   3-روش هاي پخت ساقه  

 -   

 مهارت : 

  4 -گل هاي شاخه بريده  

  4 -بكارگيري روش هاي نگهداري گل هاي شاخه بريده  

  3 -پخت  ساقه  

 -   

نگرش : 

-رعايت اخالق حرفه اي  

-دقت در كار  

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول ايمني و  ارگونومي در كار  

-رعايت ايمني در پخت گياه  

توجهات زيست محيطي : 

 -عدم انتشار مواد آالينده در محيط كار و محيط زيست 

-دفع مناسب مواد زائد 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

كار با ابزار و دستگاههاي مرتبط با گل و گياه  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ميز كار   دانش : 

انواع ابزار و دستگاههاي مرتبط 

با گل و گياه  

 سيم چين و ...) ¡ بيلچه¡(قيچي

   5 ) بيلچه و چاقو و چكش¡-انواع ابزار باغباني (قيچي

   5- انواع دريل و پيچ گوشتي برقي  

   - روش هاي كار با دريل و پيچ گوشتي برقي  

 مهارت : 

  4 -آماده كردن ابزار جهت عمليات باغباني  

  4 - كار با دريل و پيچ گوشتي برقي 

  4 -رعايت موارد ايمني در حين كار با ابزار و دستگاه ها  

  4 -كار با ابزار دستي باغباني  

  4 -كار با دستگاه هاي برش شاخه و خار گل  و گياه  

نگرش : 

-دقت در كار  

-رعايت اخالق حرفه اي  

ايمني و بهداشت :  

 كفش و عينك حفاظتي  ¡ماسك¡-استفاده از دستكش

-رعايت اصول ايمني و بهداشت كار  

-رعايت اصول ارگونومي 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 

 



  

 

 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد 3 متر 5/1*2فلزي ميز كار  1

  عدد 1چوبي ميز مديريت  2

  عدد 1چوبي صندلي مدير  3

  عدد 15پالستيكي ،چوبي صندلي كارآموز  4

  دستگاه P4 1كامپيوتر  5

  دستگاه 1 ويدئو پروژكتور  6

  دستگاه 1 رطوبت ساز  7

  عدد 5پايه بلند صندلي كار  8

  عدد 5ديواري ديوار كوب  9

  عدد 15سفالي بلند گلدان  10

  عدد 15فلزي پايه گلدان  11

  عدد 1 50*70وايت برد  12

  عدد 1جعبه جعبه كمك هاي اوليه  13

  عدد 1كوچك دماسنج  14

  دستگاه 1 وسايل خنك كننده  15

  عدد 2زباله بزرگ سطل  16

17     

     

     

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
 

 

 

 

 



  

 
 

                   

             - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 
 به تعداد الزم طبيعي انواع گل   1
 به تعداد الزم فلزي  سيم باريك   2
 به تعداد الزم نواري  چسب   3
 به تعداد الزم گل و گياه  سم   4
 به تعداد الزم به رنگ هاي مختلف  روبان   5
 به تعداد الزم پالستيكي(كوچك،بزرگ،متوسط) جعبه گل   6
 به تعداد الزم چوبي(كوچك،بزرگ،متوسط) جعبه گل   7
 به تعداد الزم مقوايي(كوچك،بزرگ،متوسط) جعبه گل   8
 به تعداد الزم فلزي و چوبي  پايه گل   9
 به تعداد الزم كاغذي  كاغذ كادويي  10
 به تعداد الزم كوچك،بزرگ،متوسط اسفنج  11
 به تعداد الزم فلزي تور   12
 به تعداد الزم كوچك،بزرگ،متوسط ابر   13
 به تعداد الزم كوكوپيت، ورمي كمپوست خاك   14
 به تعداد الزم اسپري  مواد براق كننده   15
 به تعداد الزم رنگي  سنگ ريزه   16
  عدد 1وايت برد  تخته پاكن   17
  عدد 2وايت برد  ماژيك   18
 به تعداد الزم مايع مواد شوينده   19
 به تعداد الزم گل و گياه  مواد ضدعفوني كننده   20
 به تعداد الزم كنفي  نوار تزئين   21
 به تعداد الزم فلزي  حلقه   22

 به تعداد الزم تزئيني  پوست درخت   23

 يك جفت پالستيكي  چكمه  24

 يك دست مناسب لباس كار   25

 يك جفت باغباني  دستكش  26

 يك جفت يكبار مصرف دستكش  27

  عدد 5يكبار مصرف ماسك  28

 به مقدار الزم تزئين وسايل تزئين  29

توجه :  

 



  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد  5دسته دار كوچك قيچي باغباني   1

  عدد  5كوچك بيلچه   2

  عدد  5باغباني چاقوي كوچك  3

  عدد  5كوچك آويز فلزي   4

  عدد  5كوچك باغباني سيم چين   5

  عدد 2نواري پايه چسب   6

  عدد  5كوچك آب پاش  7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

توجه :  

شود .  - سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 -      

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
مترجم/ 

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

1  -      
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

 



  

 

 

 

 
 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
 

رديف عنوان 

 -1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  

 
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

  -   
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