
 

 

  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ریزي درسی  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 غلاستاندارد آموزش ش

 پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل

 گروه شغلی

 باغیامور 

 کد ملی آموزش شغل/شایستگی    

1 0 0 0 2 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
 6113-61-060-1:  شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

97 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 :سیون تخصصي برنامه ريزي درسي اعضاء كمی

 علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 عاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي  رامک فرح آبادي م

 ارژنگ بهادري ريیس گروه برنامه ريزي درسي امور باغي  

 

 :  شغلآموزش همكار براي تدوين استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 سازمان نهضت سوادآموزي -

-  

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي    كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .
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   شايستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 ل و سمت شغ رشته تحصیلي آخرين مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف
سابقه كار 

 مرتبط
 ايمیل تلفن و، آدرس  

 کارشناسی مهدیه واعظ تهرانی 1
کشاورزی زراعت 

 و اصالح نباتات 
 سال 10 مربی

 22737478تلفن ثابت :

 09389095214تلفن همراه : 

 smart786@yahoo.comایميل : 

 50پ  ،خ جاللوند،تجریشآدرس : 

 کارشناسی سهيال رحمتی  2
ت کشاورزی زراع

 و اصالح نباتات 
 سال 10 مربی

 22085962تلفن ثابت :

 09126025733تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس : 

 

 
 - کارشناسی آقای سيف 3

کارشناس 

نهضت 

 سوادآموزی

 سال 10

 83782210 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس : 

 

 

 
 سال 30 استاد کشاورزی دکترا محمدعلی برهانی 4

 : تلفن ثابت

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس :

 

 
5      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

 

6      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

7      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
ل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغ

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بارداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . رداقل ش

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هردارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي 
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  ايستگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك ش

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ن با طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوو

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  رداقل هماهنگي

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و

 ايمني : 
 نجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي است كا عدم يا ا

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل : ش استاندارد آموزنام 

 پرورش دهنده گیاهان آپارتماني در منزل

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

وظایفی از قبيل انتخاب و تقسيم بندی و ) امور باغی (   پرورش دهنده گياهان آپارتمانی شغلی است در گروه کشاورزی

آبياری کردن  ،اهان آپارتمانی گي نکود داد ،تهيه خاک مناسب برای پرورش گياهان آپارتمانی  ،گياهان آپارتمانی 

ن آپارتمانی بر عهده دارد که با مشاغلی چون نگهداری و مراقبت از گياها ،تکثير گياهان آپارتمانی  ،گياهان آپارتمانی 

 گلخانه داران و کارشناسی که در این حوزه فعاليت دارند در ارتباط می باشد . ،توليد کنندگان 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره ابتدائيمیزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد: مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت       67طول دوره آموزش                    :    

 ساعت       31ی زمان آموزش نظري               :    

 ساعت       36ش عملي                :   ی زمان آموز

 ساعت     كارورزي                       :     زمان ی 

  ساعت      ی زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 ٪25:  كتبي -

 ٪65عملي : -

 ٪10اخالق حرفه اي : -

ن :صالحیت هاي حرفه اي مربیا  

  سال سابقه کار مفيد 2ليسانس مهندسی کشاورزی با گرایش باغبانی با 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

تهیه خاك مناسب براي  ،پرورش دهنده گیاهان آپارتماني وظايفي از قبیل انتخاب و تقسیم بندي گیاهان آپارتماني 

 ،تكثیر گیاهان آپارتماني  ،آبیاري كردن گیاهان آپارتماني  ،اهان آپارتماني كود دادن گی ،پرورش گیاهان آپارتماني 

 نگهداري و مراقبت از گیاهان آپارتماني را بر عهده دارد . 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Grower of house plants 

 

 

 

 

 ا اين استاندارد : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط ب ٭

 پرورش دهنده گل محمدي

 پرورش دهنده گل در فضاي باز 

 

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 انتخاب و تقسيم بندی گياهان آپارتمانی 1

 تهيه خاک مناسب برای پرورش گياهان آپارتمانی 2

 کود دادن گياهان آپارتمانی 3

 آبياری کردن گياهان آپارتمانی 4

 تکثير گياهان آپارتمانی 5

 نگهداری و مراقبت از گياهان آپارتمانی 6
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 رد آموزش استاندا

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انتخاب و تقسيم بندی گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 6 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بيلچه  دانش :

 رایانه

 تخته

 پارتمانیانواع گياهان آ

 اسالید

 تخته

 سایر وسایل کمک آموزشی 

   1 مفهوم گياه آپارتمانی و خصوصيات آن -

   2 تقسيم بندی گياهان آپارتمانی بر اساس نياز توری -

   1 معرفی رایج ترین گياهان آپارتمانی در منزل-

   1 روش های انتخاب گياهان آپارتمانی-

  مهارت :

انی با توجه به شررای  محري  موجرود در    متانتخاب گياه آپار-

 منزل

 2  

  3  پرورش چند گياه آپارتمانی رایج در طول دوره آموزشی -

  1  حمل گياهان آپارتمانی -

-    

 نگرش :

 دقت در انتخاب گياهان آپارتمانی-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

- 

- 

 توجهات زیست محيطی :

- 

- 
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 رد آموزش استاندا

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهيه خاک مناسب برای پرورش گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 5 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 خاک  دانش :

 بيلچه

 ماسه

 کننده مواد ضدعفونی

   1 انواع خاک-

   2 انتخاب صحيح خاک برای هر گياه-

   1 انواع گلدان از نظر جنس و اندازه -

-    

  مهارت :

  2  تهيه مخلوط خاک مناسب برای هر گياه-

  1  ضدعفونی خاک-

  2  تعویض کردن گلدان-

-    

 نگرش :

 دقت در تهيه خاک مناسب برای هر گياه-

 دقت در تعویض گلدان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاه از دستکش در هنگام لمس کردن خاک-

- 

 توجهات زیست محيطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کود دادن گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 7 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع کود )شيميایی و حيوانی(  دانش :

 لباس کار

 دستکش

 انواع مکمل های غذایی

 

   1 انواع کودهای مصرفی-

   2 زمان مصرف کود و ميزان آن-

   3 عالئم کمبود مواد غذایی در گياهان-

-    

  مهارت :

  3  کود دادن و برنامه ریزی کردن برای فواصل زمانی کوددهی-

  3  از بين بردن کمبود مواد غذایی از گياه-

  1  استفاده از مکمل های غذایی بر طبق دستورالعمل-

-    

 نگرش :

 اجتناب از تغذیه بيش از اندازه-

 دقت در استفاده از مکمل های غذایی-

 اده از کودهای استاندارد استف-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش در هنگام استفاده از کودها-

- 

 توجهات زیست محيطی :

 دفع مناسب ضایعات-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آبياری کردن گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 2 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبپاش  دانش :

 اسپری یا افشانه آب

 دماسنج

 رطوبت سنج

   1 روش آبياری گياه-

   1 زبان آب دادن گل های آپارتمانی-

   2 عوامل موثر در آبياری گياه و ميزان آن-

-    

  مهارت :

  2  آبياری کردن گياه و ميزان آن-

-    

-    

-    

 نگرش :

 دقت در ميزان و فواصل آبياری -

 استفاده از زیرگلدانی -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از آب و آبپاش تميز و به دور از هر آلودگی-

- 

 توجهات زیست محيطی :

 گلدانی جهت دفع آب خارج شده از گياهاستفاده از زیر-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تکثير گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبپاش  نش :دا

 بيلچه

 چاقوی باغبانی

 گلدان

 کيسه

 شلنگ

 رایانه

 تخته

 ماژیک

 ،برر    ،روش های تکثير گياهان آپارتمرانی ) قلمره سراقه    -

 پيوند زدن (  ،خواباندن  ،ریشه 

3   

   1 نکات الزم جهت قلمه زدن در آپارتمان-

-    

-    

  مهارت :

  4  تکثير گياهان آپارتمانی-

  2  شه دار کردن قلمه ها ری-

-    

-    

 نگرش :

 دقت در هنگام جدا کردن گياه برای قلمه یا پيوند-

 زمان مناسب جهت تکثير-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام کار با چاقوی باغبانی-

 ایجاد شرای  محيطی به دور از هرگونه آلودگی برای جلوگيری از بيماری های گياهی-

 توجهات زیست محيطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداری و مراقبت از گياهان آپارتمانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 10 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مه پاش  دانش :

 دماسنج

 رطوبت سنج

 سموم مورد نياز

 چوب تيم

 شيشه نوشابه

 ،رطوبرت   ،نرور   ،شرای  نگهداری گياه آپارتمانی ) هروادهی  -

 درجه حرارت (

2   

   2 ثار آن به روی گياهرایج ترین آفات گياهان آپارتمانی و آ-

   2 آن به روی گياهاریهای گياهان آپارتمانی وآثاررایج ترین بيم-

   2 نکات الزم جهت نگهداری و پرورش گياهان آپارتمانی -

  مهارت :

  2  ایجاد شرای  محيطی مناسب با توجه به نوع گياه -

  2  نصب تيم در صورت نياز-

  2  اری های رایج در گياهان آپارتمانیمبارزه با آفات و بيم-

  2  نگهداری گياهان آپارتمانی در هنگام مسافرت-

  2  تميز کردن و براق نمودن بر  ها-

 نگرش : 

 دقت در تشخيص نوع آفت یا بيماری و مبارزه-

 دقت در ایجاد شرای  مناسب برای گياه-

 از شکسته شدن بر  ها و ساقه ها دقت در هنگام تميز کردن بر  ها برای جلوگيری-

 ایمنی و بهداشت : 

- 

 توجهات زیست محيطی :

- 
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  3 متوس  مه پاش 1

  3 مينيمم و ماکزیمم دماسنج 2

  4 دستی سم پاش 3

  3 متوس  جرطوبت سن 4

  1 کامل جعبه ابزار 5

  3 کيلوگرمی 6پودر خشک  کپسول اطفاء حریق 6

  1 یک سری کامل جعبه کمک های اوليه 7

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد   مشخصات فني و دقیق نام  رديف

  5 دسته بلند بيل باغبانی 1

  5 باغبانی ، متوس  بيلچه 2

  2 باغبانی  شن کش 3

  5 پيوند متوس چاقو 4

  4 باغبانی بزر  آبپاش 5

  15 بزر  کاتر 6

  1 سانتی متر 150*  100 تخته وایت برد 7

  15 آبی خودکار 8

  1 یک بسته  A4ورق  9

 توجه:

 ازاء هر سه نفر محاسبه شود . ابزار به -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  15 کوچک، متوس  ، بزر  انواع گلدان 1

  بسته1 پالستيکی کيسه 2

  مترگلخانه500برای  متر 500برای  خزه 3

  متر500به مقدار اینچی 2/1 شلنگ 4

  1 فلزی خاک انداز 5

  3 فلزی سطل آشغال 6

  3 آبی ماژیک 7

  15 چوبی جعبه ميوه 8

  NPK  15 کودهای شيميایی 9

  کيلویی30 بادی ماسه و شن 10

  متر گلخانه500برای  معدنی پوکه 11

  عمق هر گلدان4/1 باغچه خاک 12

  یک قوطی باغبانی چسب 13

  عمق هر گلدان 4/1 پيت خاک 14

  عمق هر گلدان 4/1 بر  خاک 15

  - معمولی اسفنج 16

  گرم1 اکسين و سيتوکنين هورمون های ریشه زاد 17

کنه  ،انواع سموم حشره کش  18

 شپش کش ،کش 

  3 ليتری 1قوطی 

  15 ساق بلند چکمه 19

  15 پارچه ای ماسک 20

  15 برزنتی دستکش 21

  5 کاتر تيغ 22

  15 یکدست لباس کار 23

، ليندا،دیفن باخيا،آکلوئونما،حسن یوسف،پيله آ  انواع گياهان آپارتمانی  24

، فيلودندرون، دراسنا، کاکتوس،پاندانوس، مارانا،کروتون

کاج  ،بنشه آفریقایی  ،سرخس،سانسوریا،بگونيا، پيروميا

، بر  عبایی، فيکوس، اسپاتيفيلوم، گندمی ،مطبق 

 پتوس  ،يکاسس، بنجامين ،بر  بيدی، کوردیلين

15  

 محاسبه شود . نفر 15و يک كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -توجه : 
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

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

 سروش هدایت گلبر  86  حسين متقی و گياه آپارتمانی گل  1

2 CD  حسن بنی هاشمی آموزشی     

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 نام كتاب يا جزوه رديف
سال 

 نشر
 مولف / مولفین

 مترجم/

 مترجمین
 ناشر محل نشر

آموزش پرورش و تکثير گياهان آپارتمانی به زبان  1

 ساده

 چاپخش تهران - حسن بنی هاشنی 91

 جمشيد حکمتی 91 گل ها و گياهان زینتی آپارتمانی 2

 محمدنبی ایلکایی

 آبنوس تهران -

آپارتمان  پرورش دهنده گل در باغ ، خانه ، 3

  2و  1آموزش برای همه ( جلد )

 حامی تهران - حسن حسنی زاده 91
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 ست سایت های قابل استفاده در آموزش استانداردفهر

 رديف عنوان

www.keshavarzi.net  1 

www.aftabir.com  2 

www.plant-golden Mihan blog.com 3 

www.bestarticles.ir  4 

www.keshavarzejavan.com  5 

www.farmers.ir  6 

group.ir-www.agriculture  7 

 

 

 

 

 

 افزارهای سودمند و مرتب  ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( فهرست معرفی نرم 

 آدرس تهیه كننده عنوان نرم افزار رديف

  پردیس گلخانه نکات فنی پرورش و نگهداری گياهان زینتی 1

شرکت لوح سرزمين  پرورش و نگهداری گياهان آپارتمانی 2

 پارس

ساختمان  ،باالتر از پل سيد خندان  ،تهران 

 22961142شماره  ، 3 طبقه ، 938

  پرهام مجيدی دانلود نرم افزار پرورش گل و گياهان در کامپيوتر 3
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