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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان

تحلیل اهمیت و ضرورت  - 1

کشاورزی
های کشاورزی،  بررسی و تحلیل ضرورت

بندی گیاهان زراعی از نظر کاربرد و  دسته

ها و معیار  پودمان کاشت و تعیین شاخصه

مکانیزاسیون

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2هایمکانیزاسیونبندیگیاهانزراعیوتعیینشاخصدستهدرحد انتظار
تحلیل و بررسی اهمیت  - 2

پایین تر از حد مکانیزاسیون و تعیین آن

انتظار

بندیگیاهانزراعییاتعییندرستنبودنیکیازموارددسته

هایمکانیزاسیونشاخص
1

باالتر از حد 

انتظار

بندیگیاهانزراعیتحلیلضرورتواهمیتکشاورزی،دسته

هایدرمنطقه،تحلیلعلتتوسعهمکانیزاسیونبانمونه

هایمکانیزاسیونکشاورزی،تعیینشاخص

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

بهداشت و 

کار ایمنی محیط

20نمره پودمان از 

به کارگیری بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام انجام کار

3

درحد انتظار

فیزیکی،)کارکشاورزانآوردرمحیطتعیینعواملزیان

،رعایتبهداشتوایمنی(شیمیایی،ارگونومیکی،روانی

کارمحیط

2

پایین تر از حد 

انتظار
1آوریارعایتنکردننکاتایمنیعدمتعیینعواملزیان

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل 

آور محیط کار، عوامل ارگونومی،  زیان

تسهیالت بهداشتی محیط کار و اصول 

پیشگیری از حوادث

باالتر از حد 

انتظار

آوردرمحیطکارکشاورزانتعیینتحلیلعواملزیان

،تسهیالتبهداشتی(فیزیکی،شیمیایی،ارگونومیکی،روانی)

کارهایپیشگیریازحوادثمحیطکارکاروارائهراهمحیط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

کود و سم

تعیین نقش انواع کودها در گیاهان زراعی  تعیین کاربرد نوع کود1

بندی سموم، تعیین مشخصات سم با  و دسته

استفاده از برچسب سم و بررسی عوامل 

مؤثر در کشاورزی کم نهاده

باالتر از حد 

انتظار

بندیسمومبهلحاظشکلوتعییننقشانواعکودهاودسته

ها،تعیینمشخصاتسموکالیبرهکردننوعآفاتوبیماری

سمپاشوتحلیلعواملمؤثردرکشاورزیکمنهاده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
ها،بندیسمومبهلحاظشکلونوعآفاتوبیماریدسته

کالیبرهکردنسمپاش
2

 تعیین کاربرد نوع سم2

پایین تر از حد 

انتظار
1بندیسمومیاکالیبرهنکردنسمپاشعدمدسته
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.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

اقتصاد 

کشاورزی

بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزی 

ریزی زراعی با استفاده از تجزیه و  و برنامه

تحلیل عوامل مؤثر

باالتر از حد 

انتظار

زراعیبرنامهتنظیم،کشاورزیاقتصاداهمیتتحلیلوبررسی

وتولیدعملیاتیبرنامهومحیطیتحلیلوتجزیهازاستفادهبا

تعیینسودناخالص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ریزی مدیریت مزرعه برنامه

3

درحد انتظار
تولیدعملیاتبهتوجهبازراعیبرنامهارائهوتنظیم(طراحی

(طرحتوجیهیبرایتولیدیکمحصول
2

پایین تر از حد 

انتظار
1عدمطراحیطرحتوجیهیبرایتولیدیکمحصول

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

محاسبات 

کاربردی

گیری طول و تبدیل واحدها،  اندازه

گیری زاویه و پیاده کردن آن، تعیین  اندازه

گیری حجم مخازن و  شیب زمین، اندازه

میزان بارندگی با استفاده از ابزار ساده 

کش مانند متر و خط

باالتر از حد 

انتظار

گیریگیریطول،مساحت،حجم،شیبزمین،اندازهاندازه

گیریمیزانزاویهوپیادهکردنزاویهبهکمکمترواندازه

هابارندگیوتحلیلکاربردآن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب زمین، 

گیری زاویه و پیاده کردن آن انداز ه

3

درحد انتظار

گیریگیریطول،مساحت،حجم،شیبزمین،اندازهاندازه

گیریمیزانزاویهوپیادهکردنزاویهبهکمکمترواندازه

بارندگی

2

پایین تر از حد 

انتظار

طول،مساحت،حجم،(درصد60کمتراز)گیریعدماندازه

میزان،مترکمکبهزاویهکردنپیاده،زاویه،زمینشیب

بارندگی

1


