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  درسي ريزيطرح و برنامه ، پژوهش  دفتر   :آدرس
  اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه  جنوبيخيابان خوش نبش ، تهران ، خيابان آزادي  

                     66583628تلفن                                                     66583658      دورنگار 
 RPC:iran tvto.ir: آدرس الكترونيكي 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي

  رضا باجولوند مديركل دفتر پژوه  ش، طرح و برنامه هاي درسي 
  ني و حرفه اي استان خراسان شمالي  محمدرضا رضايي مديركل  آموزش ف

  رامك فرح آبادي معاون دفتر پژوهش، طرح و برنامه هاي درسي
  ارژنگ بهادري معاون دفتر پژوهش، طرح و برنامه هاي درسي و مسئول گروه كشاورزي امور زراعي  

 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
 وزش فني و حرفه اي استان خراسان شمالي  اداره كل آم

  

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان شمالي

  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و هرگونه 
  .سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

ز مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـ   
  .گفته مي شود 

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

  :  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 
ر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي ،      بيانيه اي شامل مهم ترين عناص

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

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

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

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

  : حرفه اي مربيان  صالحيت
  .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 
كه مي توانـد شـامل علـوم    . ني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذه

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

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

 .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق 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 

 .ست كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي ا



 

  

  يگلخانه ا اريخ يكشت خاك: نام شغل 
  شغل شرح

از  كارهاي كه)  يامور زراع(  ياست از گروه كشاورز شايستگي يگلخانه ا يكشتكار محصوالت خاك
 اتي، عمل زاتي، احداث و انتخاب سازه و تجه يابي، مكان  يطرح گلخانه ا كي يبرآورد اقتصاد ليقب

   . را در بردارد يانواع محصوالت گلخانه ا يكاشت ، داشت و برداشت و بازار رسان
ازندگان همچون فروشندگان بذر، سموم ، كود، كشاورزان، گلخانه داران، س يبا مشاغل شايستگي نيا

 .در ارتباط است  يسازه گلخانه، فروشندگان محصوالت كشاوررز

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
   )پايان دوره راهنمايي(پايان دوره اول متوسطه  :ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسمي حداقل 

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد 

   موزشآ دوره طول
        ساعت  130 :   آموزشدوره  طول

  ساعت 40 :   ـ زمان آموزش نظري
      ساعت 90  :  ـ زمان آموزش عملي

  ساعت                     :  زيروكارـ 
 ساعت             :   ـ زمان پروژه

  شيوه ارزشيابي 
  %65: آزمون عملي
  %25: آزمون نظري

 %10: ارزشيابي مشاهده اي 

   حيت هاي حرفه اي مربيانصال
 سال در شغل مربوطه 3زراعت با سابقه كار حداقل  اي يباغبان شيبا گرا يكشاورز يمهندس سانسيل -
  
  

  

  

  

  

  



 

  

   شايستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل    

نام و نام  رديف
  خانوادگي

آخرين مدرك
  تحصيلي 

رشته
  تحصيلي

شغل و
  سمت 

سابقه كار 
  مرتبط

زراعت و اصالح  ليسانس مريم حسين نيا  1
  نباتات

  سال 4 مربي

  سال  10  مربي   كشاورزي   فوق ليسانس   حجت اله فرخي   2

 زراعت  ليسانس   حميد شاه پسندي   3
كارشناس بيمه 

  كشاورزي 
  سال  16

 باغباني  ليسانس   محمد عابدزاده   4
كارشناس جهاد 

  كشاورزي 
  سال  12

  

  

  



 

 

                             استاندارد شغل
  يشايستگي ها -

 عناوين رديف

 يگلخانه اديطرح توليبرآورد اقتصاد  1

 مناسبزاتي، احداث گلخانه و انتخاب سازه و تجه يابيمكان   2

 اريبستر مناسب كشت خ يآماده ساز  3

 بستر كشت يضدعفون  4

 يگلخانه ااريكاشت خ اتيعمل  5

 يخانه اگلاريداشت خ اتيعمل  6

 هرزيها و علف هايماريكنترل و مبارزه انواع آفات و ب  7

 برداشت و پس از برداشتاتيانجام عمل  8
  يابيو بازار يبسته بند  9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  يگلخانه ا ديطرح تول يبرآورد اقتصاد

 زمان آموزش

 عجم عملي نظري  

4 6 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  : دانش 
. پروژه ايطرح  ليو تحل هيتجز

  طرح نهيو هز انينحوه محاسبه سود و ز

  
2  
2 

  
  

   انهيرا  
   يكمك آموزش ليوسا

نوشــته  يهيتــوج يهــا طــرح
  شده

  : مهارت 
   طرح نهيو هز انيسبه سود و زمحا

  طرح يبرآورد اقتصاد
   

   
3 
3 

  

  : نگرش 
  دقت در محاسبات -
  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  
  
  
  



 

  استاندارد آموزش    
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  مناسب زاتي، احداث گلخانه و انتخاب سازه و تجه يابيمكان 

  

 زمان آموزش

 جمع مليع نظري  

5 13 18 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   محل احداث گلخانه ييايو جغراف يمياقل تياز وضع يآگاه

منطقه ياز نقشه توپوگراف يآگاه   

  گلخانه يانواع سازه ها

  
5/1   
5/1   

2  
 

    
  

   انهيرا  
   زكاريم

   مناسب سازه
   مناسب پوشش

   آچار و متر انواع
   لنگيش

   شسته ماسه
   مانيس

  نردبان
 2نمـره    زهيمفتول گالوان ميس
  3و 

   دستكش
   كار لباس
   يمنيا كفش

  كار نكيع

  : مهارت 
   محل احداث گلخانه يو توپوگراف يمياقل تيوضع نييتع
   حداثسازه و پوشش سازگار و مناسب با محل ا نييتع
  يجهت مناسب گلخانه ا نييتع

 

   
4  
5/6  

3 

  

  : نگرش 
   دقت در انتخاب سازه و پوشش  مناسب

  جهت مناسب گلخانه نييدقت در تع

  : ايمني 
يمنياستفاده از لباس كار ، دستكش ، كفش ا

  

  :توجهات زيست محيطي 
  افتيجهت باز يو اضاف ديمواد زا يجمع آور 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  گهبر -
 

  : عنوان
  اريبستر مناسب كشت خ يآماده ساز

 زمان آموزش

جمععملينظري  

5/7  5/18  26 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 بافت و ساختمان خاك

  تر كشتو اصالح بس ينحوه آماده ساز

  
4   
5/3  

  بيل و ميكسر    
   ليب 
   لچهيب 
   كلنگ 

   فرغون  
   كش شن

EC  سنج   
  PH  سنج   

   ييايو شم يكود آل انواع
   لباس كار 
   دستكش 
  ماسك 

  كفش

  : مهارت 
   بافت و ساختمان خاك نييتع

  بستر كشت يآماده ساز
  اصالح بافت خاك

  
8  
6  
5/4  

  

  : نگرش 
 اختمان خاك بافت و س نييدقت در تع

  بستر كشت يدر آماده ساز دقت

  : ايمني 
  انجام كار نياستفاده از لباس كار كفش و دستكش  در ح

  : توجهات زيست محيطي 
  شود ينم ستيز طيكه باعث مح ياستفاده از مواد آل

  
  
  
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  بستر كشت يضدعفون

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/4 5/17 22 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  : دانش 
كننده يانواع سموم ضدعفون   

كردن يضدعفون يروش ها   

از سم حيصح زانيم  

بستر يزمان مناسب جهت ضدعفون   

  

   
  

5/0   
2   
1   
1 

  سمپاش     
   يكيمالچ پالست

   كننده يسموم ضدعفون انواع
   سم يرياندازه گ ليوسا

   فرغون
   لچهيب

   كيپالست
   دستكش
   ماسك

   كار نكيع
   كار لباس
  كفش

  : مهارت 
   از سموم حياستفاده صح

   استفاده از سموم حيصح زانيم
   استفاده از سموم حيزمان صح

  كردن بستر   يانجام ضدعفون
 

    

5/3   

3   
3   
8  

  

  : نگرش 
  و انتخاب محصول يبند ميدقت در تقس

  : ايمني 
  

  : توجهات زيست محيطي 
  

 

 

 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
  : عنوان

  يگلخانه ا اريكاشت خ اتيعمل
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/4 5/7 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  بطمرت توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  : دانش 
   نيزم يآماده ساز اتيعمل

   بستر يضدعفونروش هاي 
   يو سنت زهيكشت مكان يانواع روش ها

   زمان كشت به موقع
   در رشد محصول يميو اقل يطيعوامل مح ريتاث
   بذر مناسب نييتع
  ياصل نيمنشا در خزانه و انتقال نشا از خزانه به ز هيته

  
  
1   
5/0   

1  
5/0  
5/0 
5/0   
5/0  

  

   سكيد    
   ماله

   ليب
  فرغون
   كلنگ

  بذر
   نشا ظرف

   لچهيب
   ياريآب ستميس

   كار لباس
   كفش

   دستكش
  ماسك

  : مهارت 
   بستر مناسب كشت هيو ته نيزم يآماده ساز اتيعمل

   بستر كشت يضدعفون
ــان مناســب جهــت   ياســتفاده از ســموم ضــدعفون ــده و زم كنن

   يونضدعف
   نهاخز هيته
   بذر مناسب جهت كشت نييتع
  زمان و روش كشت نييتع

    
   
2   
2  
1  
5/1  
5/0  
5/0  

  

   : نگرش 
و  يطـ يمح طيكشت به منظـور اسـتفاده حـداكثر از شـرا     يو نحوه  خيتار نيبهتر نييتع
  يمياقل

  : ايمني 
   هنگام استفاده از ابزار و ادوات يمنينكات ا تيرعا 

  كار نيار كفش و دستكش و ماسك  درحاز لباس ك استفاده
  : توجهات زيست محيطي 

و كـود   اهيـ از گ يخـال  يهـا  سـه يك) ينشـاكار ( ميرمسـتق يدر صورت كشت به صورت غ
  شود يجمع آور ييايميش



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
  : عنوان
  يگلخانه ا اريداشت خ اتيعمل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 7 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  در دوران رشد اريخ ييغذا يازهاين

  ييايميو ش يآل يانواع كودها
   نحوه و زمان استفاده از انواع كودها

   )و تحت فشار  يسنت( ياريآب يروش ها
   ياريآب حيحزمان و مقدار ص
  اهيگ حينحوه هرس صح

  
  
1  
5/0  

1  
1  
5/0  

1  

  دماسنج    
   رطوبت سنج

   ياريآب ستميس
   كاتر

   آبپاش
  لنگيش

   فرغون
   لچهيو ب ليب

   ماسك
   كود انواع

   يچيق
   كار لباس
   كفش

  دستكش

   :مهارت 
  يو انجام كودده يروش كودده نييتع
   حبوبات ازيآب مورد ن زانينمودن م نييتع
   ازيمورد ن ياريدن روش آبنمو نييتع

  اهيهرس مناسب گ

    
2  
2  
2  
1  

  

  : نگرش 
    و زمان مناسب آن ياريدقت در آب
   كشور ياز هدر رفتن آب با توجه به بحران آب يرياز منابع آب و جلوگ نهياستفاده به

  ييايميش يكودها يبه جا يآل ياز كودها استفاده
  : ايمني 

  است يالزام  يتنفس يها ياز الودگ يريجلوگ يپوشش كامل برا تيرعا يدر هنگام كودپاش
  : توجهات زيست محيطي 
شـود تـا    يجمـع آور  ديـ با يضيتحت فشار، قطعات تعو ياريآب ستميدر صورت استفاده از س

   .رديقرارگ افتيمورد باز
  رديقرار گ افتيشود تا مورد باز يجمع آور ديكود با يحاو يكيپالست يها سهيك

  
  
  



 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان
  اريهرز در خ يها و آفات و علف ها يماريمبارزه با انواع ب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/3 5/6 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  اريت مهم خآفا
  اريمهم خ يها يماريب

    هرز يانواع علف ها
  ) كيولوژيو ب ييايميش( مبارزه  يانواع روش ها

  انواع سم

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0 

   سمپاش   
   حشره كش
   قارچ كش

   سم يرياندازه گ ليوسا
   يزرد و آب كارت

   لچهيب
   كاتر

   كار لباس
   آبپاش
   كفش

   دستكش
   ماسك

  كار نكيع

   :مهارت 
   مبارزه ياجرا نمودن روش ها

   كنترل انواع آفات
   يماريكنترل انواع  ب

  هرز يها و علف ها يمارينمودن آفات ، ب ييشناسا
  يسم و سم پاش ونيبراسيانجام دادن كال
  و به اندازه از سم حياستفاده صح

  زمان استفاده از سم  

   
1  
5/0  
5/0  
5/1  

1  
1  
1 

  

  : نگرش 
هـرز و اسـتفاده حـداقل از     يها و علف ها يماريكنترل آفات ، ب يبرا يقيتلف تيريانجام مد
  ييايميسموم ش

  : ايمني 
  استفاده شود)  نكيلباس ، دستكش ، ماسك و ع( از پوشش مناسب  يهنگام سم پاش

  : توجهات زيست محيطي 
  ييايميمبارزه ش يبه جا كيولوژيمبارزه ب

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  : عنوان توانايي 
  يگلخانه ا اريبرداشت و پس از برداشت خ اتيانجام عمل

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/3 5/6 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

   :دانش 
   برداشت محصول يانواع روش ها

   برداشت يشاخص ها
   زمان مناسب برداشت نييتع

  محصول پس از برداشت يمناسب نگهدار يروش ها
   

  
1  
5/0  

1  
1 

  محصول يجمع آور ليوسا   
  )پالستيك  اي بدس ( 

  برداشت يها نيماش

   :مهارت 
  برداشت محصول قيزمان دق نييتع

   يمحصول برداشت اتيتوجه به خصوص
   برداشت اتيانجام عمل
  محصول يعمر انباردار شيجهت افزا الزم اتيانجام عمل

  

   

2  
1  
2  
5/1 

  

  : نگرش 
  به محصول وارد شود بيكه حداقل آس رديانجام گ يبرداشت طور

  : ايمني 
  استفاده از لباس كار مناسب و ابزار مناسب جهت برداشت

   :توجهات زيست محيطي 
  به كمپوست شدن آنها ليو تبد نيمحصول به زم يايبازگرداندن بقا

               
 



 

   استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزشي برگه -

   : عنوان توانايي
   بسته بندي و بازاريابي محصوالت گلخانه اي

    زمان آموزش

  كل عملي نظري

5/2  5/7  10  

انش ، مهارت ، نگرش ،  ايمنيد  
  توجهات زيست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي 
  و منابع آموزشي

  :انش د
   يبسته بند يانواع روش ها

   بازار فروش و حمل و نقل محصول
  يو خارج يمحل يبازارها تيمطالعه در رابطه با وضع

  تمام شده محصول متيبرآورد ق يروش ها
  محصول يابينكات مهم در بازار

   
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   يظروف بسته بند    
   كيپالست
   ترازو

   ماسك
    دستكش

  محصول گلخانه 
  : مهارت   يكيپالست هاي عبهج

   يبسته بند يانجام دادن روش ها
   محصول يبازاررسان حينحوه صح

   آنها يفروش و نوع تقاضا يمناسب برا يبازارها داكردنيپ
    يو خارج يداخل يو فروش محصول در بازارها يابيبازار

  
  

    
3  
5/1  

2  
1  

  

  :نگرش
  وددقت ش يو بازاررسان يابيو بازار يدر بسته بند

  :ايمني و بهداشت 
   .شود تيرعا يمنيهنگام كار نكات ا

  شود تيبلند كردن ، رعا حيمحصول اصول صح يحاو يزمان حمل و نقل كارتن ها در
  

  : توجيهات زيست محيطي 
  .باشد هيتجز اي افتياستفاده شود كه قابل باز ياز ظروف و مواد يبسته بند يبرا
  درج شود ستيز طيمربوط به حفظ مح يالعاتمحصوالت اط يحاو يبسته ها يرو بر

  
  



 

                                                                                                                 تجهيزات ، مواد ، ابزار - 

  شماره تعداد  مشخصات فني رديف
1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

  هيتر تك فاز و توليد كننده هواي گرم
  سيستم آبياري قطره اي با اتصاالت مربوط

  ) دستي ، پشتي ، فرغوني (  سمپاشانواع 
EC  متر  
PH  متر  
  فن 

  تانكر ذخيره آب 
  اسكلت گلخانه و پوشش 

  نايلون گلخانه اي 
  انواع حشره كش 
  انواع قارچ كش 

  نواع كارت آب و زرد ا
  انواع گلدان نشا و پالستيك نشا 

  نخ 
  انواع كود شيميايي 

  انواع سموم ضدعفوني كننده 
  مواد شوينده 

  شيلنگ 
  لباس كار 
  آب پاش 
  انواع بذر 

  قيچي 
  كاتر 

  بيلچه 
  فرغون 

  بيل 
  جعبه ابزار 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  تخته وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  كلنگ
  ماسنج انواع د

  رطوبت سنج 

2   
  متر  400براي 

  ليتر  100 – 20 – 4
  ميلي موس 2دقت تا 

  14دامنه تا 
  سه فاز  –مكنده 

  ليتر  5000پالستيكي 
  متر 400براي 

  UVدرصد  5
  ديازينون 

  كاپتان ، مانكوزب
  
  

  نايلوني 
NPK   

  متام سديم 
  

  پالستيكي 
  
  ليتري 10پالستيكي 

  عدد 3
  عدد 3
  عدد 10
  عدد 3
  دعد 5
  عدد 1
  عدد 1
  عدد 1
  عدد 1
  عدد 5
  عدد 3
  عدد 3

  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  - 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  - 
                                .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود  - 



 

 يمنابع و نرم افزار آموزش

  شرح رديف
1  
2  

   ي، فلفل و توت فرنگ يگوجه فرنگ ار،يخ يجامع و مصور گلخانه ا يراهنما
  GPSافزار  نرم

  

  


