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 دمهمق

ها براي رسیدن به توسعه که باید از تمام این ظرفیتداراست  را متنوعی و ویژه هاي مزیت و منابع ها، ظرفیت ایران اسالمی جمهوري کشور
-هاي مهم کشور جمعیت رو به رشد و جوانی است که براي افزایش کارایی و اثربخشی آن نیاز به ارائه آموزشیکی از ظرفیت. پایدار استفاده نمود

هاي دنیاي کار به همراه ظهور  جتماعی، اقتصادي و پیچیدگیبا توجه به تغییرات سریع فناوري، ا. هاي به روز و متناسب با فرآیندهاي توسعه است
آوري  سازي، به کارگیري فن شایستگی و کار شایسته، جهانی العمر، آموزش همگانی، ها و مفاهیمی از قبیل توسعه پایدار، آموزش مادام چالش

هاي خود اي خود پیوسته شایستگی در زندگی اجتماعی و حرفهها و استانداردهاي توسعه، افراد کشور باید اطالعات و ارتباطات و رسیدن به شاخص
هاي درسی اي، دفتر تالیف کتابوحرفههاي فنیهاي مورد نظر در نظام رسمی آموزشبراي کسب آموزش. را به روز کرده و آنها را گسترش دهند

اي و کاردانش و وحرفه هاي فنیارائه سند مفهومی طراحی آموزشریزي آموزشی با  اي و کاردانش از دفاتر تابعه سازمان پژوهش و برنامهوحرفه فنی
، سندتحول بنیادین 1404انداز جمهوري اسالمی ایران درافق  رهنمودهاي مقام معظم رهبري، سند چشم: با عنایت به اسناد باالدستی مانند

اي و کاردانش براساس نیازسنجی از  وحرفه فنی ي مختلفهاآموزش و پرورش و برنامه درسی ملی اقدام به تدوین برنامه آموزشی و درسی رشته
 . بازار کار کشور نموده است

این . شودهاي اقتصادي کشور محسوب میکشاورزي به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذاي مورد نیاز جامعه، یکی از مهمترین بخش
درصد تولید ملی کشور را در  15آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود  هاي تولید محصوالت زراعی، باغی، دام و طیور، شیالت و بخش در عرصه
 40میلیون نفر کشاورز را که با احتساب خانوارهایشان  5/3جـــمله از مستقیم و غیرمســـتقیم حدود پنج میلیون نفر به طور اختیار داشته و 

و همچنین امکان بالقوه  شرایط مناسب خاك ی ویهوا اقلیمی و آب وموقعیت متنوع . دهند، شاغل نموده است درصد جمعیت کشور را تشکیل می
تواند هم ریزي علمی و توجه ویژه دولت و سازماندهی مناسـب می دســـترسی به آب مورد نیاز، بستري را فراهم نموده است که در صورت برنامه

  .میلیون تن برساند 200طی مدت ده سال به ) فعلی(میــلیون تن 90یزان تولید را از بخشی از مشکل بیکاري امروز جامعه را حل نموده و هـم م
 به نوین کشاورزي  دانش از گیري بهره با و گرفت فاصله سنتی کشاورزي از باید است، کشور اقتصادي توسعه محور که کشاورزي بخش توسعه براي

هاي  آموزش رشتهدر این . شود می داده آموزشرشته فناوري ماشین هاي کشاورزي  در آن تخصص و دانش که شد نزدیک مکانیزه کشاورزي
 .گردد و تجهیزات کشاورزي انجام می ها ماشیناندازي  مربوط به کاربري، سرویس و نگهداري، تعمیرات، تولید، مونتاژ، نصب و راه

محتواي اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور، از مفاد و رشته فناوري ماشین هاي کشاورزي در تدوین سند برنامه درسی 
سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي کشور، سند برنامه درسی ملی، ارزشیابی هاي انجام شده در دفتر تالیف کتب فنی و حرفه اي و 

 .استفاده شده است... کاردانش و 
امید است محتواي سند . باشدمیگروه کشاورزي و غذا از رشته فناوري ماشین هاي کشاورزي این سند راهنماي برنامه آموزشی و درسی 

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه : راهنماي برنامه درسی بتواند براي
ی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درس

مه مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنا
یادگیري مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور  درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و

 .و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 :تحصیلی اهداف دوره و شاخه 

 شاخه فنی و حرفه اي

 –عقلی یکپارچه تربیت و اجتماعی و سیاسی وبینش اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقی و عملی –ایمانی

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -

 چارچوب بر مبتنی مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی و عدالت ملی اي حرفه صالحیت

 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 کشاورزي و غذااهمیت و ضرورت گروه 

میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع  118تا  100میلیون هکتار اراضی داراي قابلیت کشاورزي،   51کشور ایران با بیش از 

باغی بین کشورهاي  کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و. اقلیم گوناگون ، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزي دارد 14آب و هوایی در 

اند، باید از کشاورزي سنتی  البته براي توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کرده. جهان رتبه هشتم را دارد

 .کشاورزي به کشاورزي مکانیزه نزدیک شد گیري از دانش فاصله گرفت و با بهره

هاى کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها  فرآورده شود، هاي کشاورزي آموزش داده می دانش و تخصصی که در گرایش 

 در کنار این. ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است خاطر تأمین اساسى شود، در بدو امر به تولیدات کشاورزى اطالق مى

عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در  توان به دهد بخش کشاورزى را مى گونه که تجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کانادا نشان مى امر همان

در سطح ) مثل غالت(اى از تولید و تجارت محصوالت کشاورزى  یافته با در دست گرفتن سهم عمده عالوه بر این کشورهاى توسعه. نظر گرفت

این در حالى است . اند عالوه بر دستیابى به ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابند توانستهجهان 

اى بابت واردات این  اى از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى است، سالیانه مبالغ عمده که در بسیارى از کشورهاى دیگر که بخش عمده

خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى  به. یابد ختصاص مىمحصوالت ا

در کشور ما نیز تولید محصوالت کشاورزى و همچنین مسئله جمعیت  .شود عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى جمعیت رو به افزایش غالباً به

نگاهى به برخى از آمار و ارقام . با این وجود عنایت به این بخش بایستى پیوسته ادامه یابد. ر مورد توجه قرار گرفته استهاى اخی ویژه در سال به

 .موجود در این رابطه خود گویاى واقعیاتى در این زمینه است

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 

 ايحرفه-تحصیلی
 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 غذا کشاورزي و
-071620ماشین هاي کشاورزيفناوري -083110امورشیالت -081120امور زراعی-081210امورباغی-081110اموردامی 

 082110منابع طبیعی  -072110فناوري غذایی



۲ 

 غذا و کشاورزي حرفه اي گروه -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 غذا و کشاورزي مشترك گروه جدول دروس

 

 3: گروه تحصیلی  کد کشاورزي و غذا: گروه تحصیلی

 سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
و کاربرد  نگهداري

ماشینهاي 
 کشاورزي

0716200110 
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

 انجام، کشاورزي هاي ماشین تعمیر کارگاه نگهداري، تعمیر براي کشاورزي ماشین کردن آماده
، کش یدك ماشینهاي اتصال ،کشاورزي هاي ماشین تایر گیري پنچر، تراکتور اي دوره هاي سرویس

 نورد پی با بار حمل، تراکتوري بیل کاربري ،کشاورزي هاي ماشین اي دوره هاي سرویس انجام
 جزئی هاي عیب رفع،اندازي راه براي شده تعمیر کشاورزي ماشین کردن آماده، تراکتوري

 کار و کشت هاي ماشین

، تنظیم و اصالح عملکرد  )62N(ها پروژهو  کارها، مدیریت )33N(تفسیر اطالعات
، به کارگیري فناوري هاي )52N(، مهارت گوش دادن)37N(، مستند سازي ) 22N(سیستم

،تصمیم گیري )N64(، مدیریت زمان )N66(، مدیریت مواد و تجهیزات )42N(مناسب 
)N12(مسئولیت پذیري ،)N72(نگهداري فناوریهاي به کار گرفته شده ،)43N( 

2 
 2انتخابی  درس

 )انتخاب از گروه(
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

3 
 2انتخابی  درس

 )انتخاب از گروه(
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

4         
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 غذا و کشاورزيجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 

 نام درس پایه دهم نام رشته

 جوجه پرورش و تولید امور دامی 

 حبوبات تولید و پرورش امور زراعی

 ------ امور شیالت

 فرآوري و بسته بندي مواد غذایی فناوري غذایی

 ------ منابع طبیعی

 ماشینهاي کشاورزي نگهداري وکاربرد فناوري ماشین هاي کشاورزي

 تولید و پرورش سبزي وصیفی امور باغی

 غذا و کشاورزياجرایی برنامه درسی گروه  الزامات

 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار هاي  اجراي برنامه درسی ملی

فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي فنی  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش،

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. و تخصصی می باشد

تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هـاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و      .1
 وزیر آموزش و پرورش؛ تایید و ابالغ آن توسط 

آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف  طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

مشاوران و ناظران علمی بـه منظـور   بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان،  .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هاي درون و بیـرون  بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و  .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبـود آن وانجـام مطالعـات و پـژوهش      .6

 هاي مورد نیاز؛
ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي      ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي  .7

 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 غذا و کشاورزيگروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد کشاورزي و غذاسال برنامه درسی گروه  5رایند اعتبار سنجی، هر بر اساس ف
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 اشینهاي کشاورزيمفناوري رشته تحصیلی 
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 رشته تحصیلی فناوري ماشین هاي کشاورزيهمیت و ضرورت ا

صحیح و با رویکردي اي در فرآیند توسعۀ کشور است، شایسته است از منظري  که بخش کشاورزي داراي نقش و سهم تعیین کننده از آنجایی
نیازمند گذر سریع از مرحلۀ تولید معیشتی و سنتی به مرحلۀ تولید  ،کشاورزي ما براي تحقق امنیت غذایی جامعه .شود نگریستهمناسب به آن 

 .صنعتی و تجاري است، لذا ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر کارشناسانه به نوسازي همه جانبۀ آن پرداخته شود

براي بهبود کیفی و . بخش کشاورزي به آن اهتمام ورزید، توسعۀ فناوري و کاربرد آن استترین تدابیري که باید در جریان نوسازي  از جمله مهم   
مجبـور به انطبـاق خود با شرایط حاصل از کاربرد  )چه دولتی و چه غیردولتی(بخشاین فعـاالن کمی تولید و رقابت در بازار محصوالت کشاورزي، 

  .هستندهاي نوین  فناوري

اساساً  و می باشد مکانیزاسیون یکی از عوامل اصلی در توسعۀ کشاورزي. هاي کشاورزي است فعالیت ه کردنزـیکی از مصـادیق فنـاوري، مکانی   
ریزي توسعـۀ مکانیزاسیون  بنـابراین، برنامه. کند می به مثابه رویکردي است که رسیدن بخش کشاورزي به مرحلۀ تولید صنعتی و تجاري را ممکن

کند از  باید ارتباط اهداف آن با اسنادي که راهبردهاي کلی کشور را مشخص می و ها در برنامۀ توسعۀ بخش کشاورزي است ترین مؤلفه از مهم
 .بررسی شده و انطباق داده شود ))هجري شمسی 1404چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق ((جمله 

ترین مسائلی است که در اکثر کشورهاي  براي مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزي یکی از مهم فشار هاي آبیاري تحت از منظر دیگر انواع روش   
با توجه به قرار گرفتن در منطقه کم آب و خشک اهمیت  پیشرفته دنیا به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع در کشور ما

 . بیشتري دارد

آب از مهمترین . ی و یک کاالي با ارزش و غیرقابل جایگزین بوده و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه داردآب یک منبع طبیعی کمیاب و حیات   
کننده آب  درصد بزرگترین مصرف 90کشاورزي با سهم بیش از  .باشد ها در تولید و حفظ تعادل و پایداري اکوسیستم و محیط زیست می مؤلفه

     .کشور است

میلیون هکتار از اراضی یاد  5/18اراضی ایران استعداد بالقوه کشت داشته ولی به دلیل محدودیت منابع آبی تنها  میلیون هکتار از 37حدود    
هاي  هاي اخیر توجه وزارت کشاورزي به بخش آبیاري و سیاست در سال .شده به صورت دیم و آبی به تولید محصوالت کشاورزي اختصاص دارد

را مکانیزه کارگیري این تجهیزات  اهمیت این مطلب است و این موضوع لزوم تربیت نیروهاي خبره در بهحمایتی دولت در این زمینه گویاي 
 .نماید ضروري می

هاي محتوایی مشترکی است که شماري از مشترکات آنها عبارتند  هاي توسعۀ مکانیزاسیون سایر کشورها و مناطق مختلف دنیا داراي ویژگی طرح
 :از

 .فناوري هاي مناسب با اقلیم مورد نظراستفاده از  -1
 .ها هاي نوین از طریق واردات و حذف تعرفه ایجاد امکان و تسهیل دسترسی به فناوري -2
 .هاي مناسب و نوین از طریق تأمین اعتبارات الزم ارتقاي توان کشاورزان براي دسترسی به فناوري -3
 .توجه به تولید ادوات و تجهیزات مناسب -4
 .، ادوات و تجهیزات کشاورزيها ماشینهاي فنی و نگهداري  به پشتیبانیتوجه  -5
 .هاي آموزشی و ترویجی ها از طریق برنامه هاي کاربرد فناوري آموزش روش -6
 .هاي نوین و کاربرد بهینه آنها رسانی براي ارتقاي آگاهی کشاورزان از فناوري هاي اطالع ایجاد نظام -7
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 نیازسنجی آموزشی

این بخش در عرصه هاي تولید محصوالت زراعی ، باغی ، دام .بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد داشته است  
درصد تولید ملی کشور را در اختیار داشته و مستقیم و غیر مســـتقیم حدود پنج  15حدود و طیور ، شیالت و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته 

 .درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، شاغل نموده است 40میلیون نفر کشاورز را که با احتساب خانوار هایشان  5/3میلیون نفر منجـــمله 
 هزار فرصت شغلی در بخش 900حدود  1380-1375طی سال هاي . عالیت دارنددر حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت شاغل در این بخش ف

 .آمده است وجوده ب کشاورزي

در کشور ایران . شود که یکی از نمودهاي پیشرفت در چنین جوامعی صنایع آن کشور است کشور ایران جز جوامع در حال پیشرفت محسوب می 
ترین صنایع به حساب آمده و خیل عظیمی از نیروي کار  ي کشاورزي یکی از استراتژیکها ماشینصنایع مربوط به تولید تراکتور، کمباین و سایر 

و رسیدن به خودکفایی در  1404ساله کشور در سال  20هدف سند چشم انداز  در راستاي. هاي مختلف این صنعت اختصاص دارد کشور به حوزه
به همین نسبت صنعت خدمات پس از . و تجهیزات کشاورزي به رشد باالیی برسد ها نماشیبخش کشاورزي باید صنایع مربوط به تولید و مونتاژ 

شور را به خود اختصاص خواهد فروش و تعداد تعمیرکاران و فعاالن تعمیرات و کاربران این صنعت نیز رشد کرده و قشر عظیمی از نیروهاي کار ک
 .داد

باال رفتن هزینه تولید، ضایعات، فشار روي منابع  از سایر بخش هاست رخش کشاورزي کمتبطور کلی بهره وري عوامل تولید بویژه نیروي کار در ب
براي ارتقاء بهره وري نیروي کار بخش کشاورزي الزم است حلقه هاي تحقیق، . طبیعی از پی آمدهاي بهره وري پائین در کشاورزي ایران است

 . ن بخش کشاورزي از سطح تحصیالت کم، سن زیاد و تجربه طوالنی برخوردار استپیکره تولید کنندگان و کارگرا. اموزش و ترویج فعال گردد

ي در کوتاه مدت براي باال بردن بازدهی عوامل تولید، الزم است سرمایه گذاري جدید در زمینه هاي نیروي انسانی در بخش کشاورزي و استراتژ
امروزه .جز مشکل پذیرش آن که مطابق بحث قبلی با سرعت کم صورت می گیرداز آنجا که تحول تکنولوژي به . ضریب مکانیزاسیون افزایش یابد

، بدلیل )پائین بودن بهره وري( علی رغم مشکالت تولید و تکنولوژي تولید و پائین بودن عملکرد محصوالت کشاورزي نسبت به منابع بکار رفته 
. کشاورزي مانند پسته، زعفران، مرکبات، سیب، انگور، خرما، خشکبار، زیره و وسعت زیاد، گوناگونی اقلیم در کشور، ایران در بسیاري از محصوالت 

غذا اولین سطح از هرم نیازهاي انسانی را تشکیل می دهد و تامین آن . از عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهان شناخته شده است. . 
سترش گ .ن نقش کشاورزي درتوسعه اقتصادي تامین مواد غذائی جامعه می باشدضمن اینکه اولی. براي عموم افراد جامعه، اولین وظیفه دولتهاست

گسترش فعالیت ترویج و آموزش کشاورزي و تحقیقات فنی، اقتصادي و اجتماعی در مناطق روستائی به منظور یافتن روشهاي نوین ارتقاء بهره وري
 مکانیزاسیون افزایش ،...) غیره و آالت ماشین انسانی، نیروي زمینه در( کشاورزي بخش در گذاري سرمایه ،در زمینه ارتقاء بهره وري

, استفاده از کشت هاي گلخانه اي ،مدیریت آقات ....جوار –پود مانی  –دوره اي  –پاره وفت  –کاربران بصورت متمرکز  دانش افرایی.ورزيکشا
 بیماریها و علف هاي هرز 

هاي کشاورزي نشان دهنده این نکته است که تعداد شاغلین در این  هاي گروه ماشین حد حرفههاي آماري و تحلیلی وا نگاهی اجمالی به جدول
وري، هاي کشاورزي، افزایش بهره واحد حرفه با شیب مالیمی در حال افزایش است که این امر تحت تاثیر افزایش تولیدات داخلی و واردات ماشین

یش افزایش سطح زیر کشت، افزایش خدمات حمایتی دولت، افزایش توان سرمایه گذاري کشاورزان، افزایش جمعیت، نیاز بیشتر به تولید غذا و افزا
اي ه میالدي مشاغل مربوط به تعمیر و کاربري ماشین 2022بر اساس مطالعات بین المللی تا سال . باشد سطح آگاهی از علوم نوین کشاورزي می

 .رشد خواهند داشت% 10کشاورزي به طور متوسط حدود 

هاي ماهر و تحصیل کرده به خوبی  ها و تجهیزات در این صنعت، وجود کارگران و تکنسین با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي و تنوع ماشین
انداز وسیعی  توان چشم میبوده و آموزش و پرورش اي  حرفه  و شود که سهم زیادي از تربیت چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزش فنی احساس می
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اي کشور را بیش از پیش متذکر  حرفه و متصور شد که توجه به گسترش این رشته در آموزش فنیرشته فناوري ماشین هاي کشاورزي پیش روي 
 .گردد می

نرخ افزایش معناداري در کاهش شیب شان دهنده هاي کشاورزي ن هاي گروه ماشین هاي آماري و تحلیلی واحد حرفه جدولاز طرف دیگر دقت در 
توجه به این حوزه در سالیان گذشته به درستی نشان میدهد است که  1390تا  1375هاي  نسبت به سال 1404تا  1390هاي  شاغلین در سال

رشته ماشینهاي کشاورزي، برخورداري از از کارفرمایان فعال در % 37، 92مطابق نتایج بدست آمده از آمارهاي مربوط به سال . انجام نگرفته است
. آشنایی با بازار کار و تحوالت رشته و شغل را از ویژگیهاي کارگران و کارمندان شاغل در این رشته میدانند% 28مهارتهاي حرفه اي و تخصصی و 

درس هاي عملی و کارگاهی را بین درسهاي که به محیط کار راه یافته اند از دانش آموختگان این رشته % 73همچنین این آمار نشان میدهد که 
 بنابراین نیاز است تا نظام آموزشی رشته ماشینهاي کشاورزي بنابر اهمیتی که در بخش کشاورزي دارد بر . این رشته مورد تاکید قرار داده اند

 



۹ 

 )امکان سنجی آموزش( انتخاب واحد حرفه آموزشی
 

 834 :گروه فرعی حرفه 
 833 :88کد
 834 :08کد 

 8341 :واحد حرفه
 8331 :88کد
 8341 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1
  ■   

نقش آموزش و پرورش در  2
 تربیت نیروي کار ماهر 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

آموزش و پرورش در  آمادگی-6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  8341 :انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب
     ■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي       خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

 ها کارگاه تجهیز و نصب هاي هزینه به معطوف هم هزینه، این که گردیده محسوب اي حرفه و فنی حوزه پرهزینهنسبتا  هاي رشته از یکی ي کشاورزيها ماشینفناوري  رشته
که خوشبختانه در سالهاي قبل زمینه آن در تمامی هنرستانهاي کشاورزي  باشد می آموزش و نگهداري هاي هزینه به معطوف هم وو به خصوص خرید ماشین آالت کشاورزي 

 نقش به توجه با .، هزینه ها بسیار کاهش می یابدها ماشینو با توجه به امکانات و کارگاههاي موجود در هنرستانها براي تکمیل  است و زیر ساختها آماده شده فراهم گردیده
رشته  مطالعه. دانست باال بسیار خصوص این در دولتی نهاد یک عنوان به را پرورش و آموزش نقش توان می ایران در فنی ماهر نیروهاي تربیت در دولتی هاي بخش زیاد

نسبتا  نیروهاي تربیت آن نتیجه و کرده عملمناسب  زمینه این در خود نقش ایفاي در پرورش و آموزش که دهد می نشان اخیر هاي سال درفناوري ماشین هاي کشاورزي 
 است زیاد بسیار کشور در ماشین هاي کشاورزي ماهر نیروهاي تربیت در پرورش و آموزش نقش اگرچه که است ضروري نکته این به توجه لذا. باشد می رشته این در ماهر
 .و تکمیل اطالعات هنرآموزان با اجراي دوره هاي ضمن خدمت است ها ماشینبراي به روز کردن  هزینه صرف نیازمند مهم این به رسیدن ولی
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 723 :گروه فرعی حرفه 
 723 :88کد
 723 :08کد 

 7233 :واحد حرفه
 7233 :88کد
 7233 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

  ■   
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

  7233انتخاب واحد حرفه جهت آموزش : ب
     ■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي       خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

و به  ها کارگاه تجهیز و نصب هاي هزینه به معطوف هم هزینه، این که گردیده محسوب اي حرفه و فنی حوزه پرهزینهنسبتا  هاي رشته از یکی ي کشاورزيها ماشینتعمیر 
ي موجود در هنرستانها قسمت زیادي از این ها ماشینکه با توجه به کارگاهها و  باشد می آموزش و نگهداري هاي هزینه به معطوف هم خصوص خرید ماشین آالت کشاورزي و

 هاي بخش زیاد نقش به توجه با .تجهیزات اجراي آموزشهاي بهینه امکان پذیر می گردد و ها ماشینهزینه کاهش یافته و با انجام هزینه اندك براي تکمیل و به روز رسانی 
با توجه به ارائه رشته هاي کاردانش . دانست باال بسیار خصوص این در دولتی نهاد یک عنوان به را پرورش و آموزش نقش توان می ایران در فنی ماهر نیروهاي تربیت در دولتی

ستر مناسبی را ي کشاورزي آموزش و پرورش در تربیت نیروي انسانی ماهر نقشی نسبتا موثر را ایفا نموده است و تجربه هنرآموزان در اجراي این رشته ها بها ماشیندر تعمیر 
با صرف هزینه مناسب می توان به خوبی  ي کشاورزي را فراهم نموده و با تکمیل کارگاهها و به روز کردن اطالعات هنرآموزانها ماشینبراي تکمیل و اجراي آموزش تعمیرات 

 .آن را اجرا نمود

 



۱۱ 

 اشینهاي کشاورزيم فناوري رشته اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 تعقل،تفکر و اندیشه ورزي
استنباط، تجزیه و تامل، استدالل، (

تحلیل ،توجه ،تدبر، نقد ،کشف 

 )،درك، حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  تحلیل عملکرد دستگاه ها، ماشین آالت و تجهیزات

 کشاورزي
 تحلیل وظایف و کارهادر حرفه هاي گروه کشاورزي 
 ادوات  درك فرآیند نگهداري و تعمیرات تراکتورها و

 کشاورزي
  پژوهش در مورد تغییرات فناوري در زمینه مکانیزاسیون

 کشاورزي
  خالقیت درارائه طرح ها و ایده ها ي جدید با توجه به

 شرایط موجود
 توجه به ایمنی و بهداشت فردي در محیط کار 
  تجزیه و تحلیل حرفه 
 درك اهمیت برنامه ریزي درانجام وظایف وکارها 
  روشهاي خوداشتغالیتجزیه وتحلیل 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  تفکر در احادیث و روایات جهت ارزش گذاري بر کارهاي
 کشاورزي

  تفکر در احادیث و روایات درمورد ارزش غذا و تغذیه 
  تفکر در مورد کسب روزي حالل با استفاده از آیات قرآن و

 احادیث و روایات
  قرآن و احادیث و روایات در اهمیت تالش و تدبر در آیات

 کوشش
  تفکر درمورد کسب روزي حالل وتاثیر آن برزندگی فردي

 براساس سیره نبوي
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 استفاده بهره ورانه از ادوات، مواد، ابزار و تجهیزات کشاورزي درك 
 تحلیل وظایف و کارها در یک تیم کار ي 
 هاي کشاورزي  تفکر در شیوه کار خبرگان حوزه ماشین 
 تحلیل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار 

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  تجزیه و تحلیل عملکرد ابزارها ، وسایل و مواد قابل بازیافت 
 درك اهمیت ایمنی و بهداشت محیطی در کار 
  جهت ارائه کارهاي خالقانهالهام گرفتن از طبیعت 
 تفکر در استفاده بهینه از منابع طبیعی 
  تفکر در باره اهمیت مکانیزاسیون کشاورزي در دستیابی به سند چشم

 انداز کشور
  تحلیل و تفسیر نقشه ها، نمودار ها و دیاگرام ها در حوزه شغلی

 هاي کشاورزي ماشین
 هاي کشاورزي ناستاندارد هاي مربوط به گروه شغلی ماشی تامل در 
 تفکر در باره توسعه پایدار 

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ایمان به نقش تربیتی کار 
 به عنوان راهی براي رسیدن به مرتبه  ایمان به عمل صالح

 اي از حیات طیبه
  فردي براي پیشرفت ایمان و باور آگاهانه به توانمندیهاي

 هاي کشاورزي اي در حوزه ماشین حرفه
 روحیه اعتماد به نفس و استقالل در کار 

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 خداوند در انجام کارهاي کشاورزي توکل به 
  باور داشتن به دریافت پاداش دنیوي و اخروي از طریق تامین غذاي

 کشاورزيخلق با فعالیتهاي 
 باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروتهاي ملی به خداوند 

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 باور داشتن به نقش کشاورزي و ارزش آن در کاهش فقر 
 خدمت رسانی به تامین  در هاي کشاورزي باور داشتن به نقش ماشین

 غذاي افراد
 نی ارزش کارآفری باور داشتن به 
  باور داشتن به عامل سرمایه انسانی به عنوان محرك اصلی پیشرفت و

 هاي کشاورزي توسعه در گروه شغلی ماشین
  باور و ایمان به رعایت حقوق دیگران و نقش آن در زندگی فردي و

 اجتماعی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  خداوند و محافظت از آنباور داشتن محیط زیست به عنوان خلقت 
  باور داشتن نقش موثر انسانها در تغییرات محیط زیست 
  توسعه (باور به داشتن حق برخورداري نسل هاي آینده از منابع طبیعی

 )پایدار
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    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
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 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ها و ادوات کشاورزي چگونگی کارکرد ماشین: آگاهی در خصوص 
  موارد استفاده و کاربرد روغنها، گریس ها و شوینده هاي

 شیمیایی
 هاي مربوطه روش کار با ادوات و ماشین 
 هاي کشاورزي شناخت وظایف و کارهاي حوزه ماشین 
 شناخت مراحل انجام کارهاي شغلی و حرفه اي 
  مراحل کاريشناخت دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز 
 هاي کشاورزي شناخت کارهاي مشترك گروه شغلی ماشین 
  آگاهی از مفاد قانون کار 
 شناخت استاندارد هاي ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 آگاهی از چگونگی ادامه تحصیل در دوره هاي باالتر 
 هاي کشاورزي  روشهاي کارآفرینی در حوزه ماشین شناخت 
 وسایل و تجهیزات کار با دستگاه ها، دانش ایمنی 
 شناخت کمک هاي اولیه در محیط کار 
 هاي  شناخت اصول ارگونومی محیط کار ي حوزه ماشین

 کشاورزي
  دانش استاندارد ها، رویه ها و مقررات کاري گروه شغلی

 هاي کشاورزي ماشین
  کسب روش هاي حل مسائل محیط کاري 
 ها و  شناخت فرآیند و روش هاي نگهداري و تعمیرات ماشین

 ادوات کشاورزي
 شناخت روش هاي مستند سازي فعالیت هاي شغلی و حرفه اي 
 کسب اخالق حرفه اي 
 آگاهی از خطرات شغلی 
 شناخت اصول مشتري مداري 
  شناخت مهارت هاي خود اشتغالی 
 هاي  شناخت منابع اطالعاتی مرتبط با گروه شغلی ماشین

 کشاورزي 
 شناخت وظایف و کارهاي سرپرستی 
 هاي کشاورزي اوري در گروه شغلی ماشیندانش انواع فن 
 شناخت مهارت هاي کسب و کار 
 هاي کشاورزي آشنایی با ویژگی هاي خاص گروه شغلی ماشین 
 روش هاي نصب و راه اندازي تجهیزات و ادوات کشاورزي 
  آگاهی از رویه هاي کاري تهیه شده مربوط به حوزه کاري

 هاي کشاورزي ماشین
  شغلی به عنوان جزئی از کلآگاهی از وظایف و کارهاي 
 دانش انواع نقشه هاي فنی، دیاگرام ها و نمودارها 
 دانش انواع برگه هاي اطالعاتی و دفترچه راهنما 
 شناخت استانداردهاي عملکرد کارها و وظایف شغلی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  کشاورزيآگاهی از احکام اسالم در زمینه کار و فعالیتهاي 
 آگاهی از روایات و احادیث در زمینه کار و فعالیتهاي کشاورزي 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ناشی از نگهداري و تعمیرات نامناسب محیط کار بر  آگاهی از پیامدهاي

  بیت المال
 اهمیت کشاورزي ارگانیک در سالمت افراد جامعه شناخت و آگاهی از 
 رابطه بین کارگر ، کارفرما و سرپرست آگاهی از 
  آگاهی از روش هاي ارتباط موثر با دیگر افراد در محیط کاري 
 آگاهی از اصول اقتصادي در مکانیزاسیون کشاورزي 
 آگاهی از مفهوم بهره وري درمحیط کاري 
 هاي کشاورزي آشنایی با مراکز یادگیري در حوزه شغلی ماشین 
 هاي کشاورزي متناسب با  غلی ماشینشناخت مشاغل مرتبط با گروه ش

 توسعه حرفه اي
 در توسعه اقتصادي کشور هاي کشاورزي نقش گروه شغلی ماشین 
 هاي کشاورزي آشنایی با فرصت هاي شغلی منطقه اي در حوزه ماشین 
 در زمینه مکانیزاسیون  و اقتصاد جهانی کشوربازارهاي  شناخت

 کشاورزي
 
 

 شایستگی پایه 
  حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر 
  شناخت روش هاي دفع و امحاء مواد خطرناك و پسماند صنعتی 
  شناخت روش هاي بازیافت مواد 
 هاي کشاورزي مرتبط با استاندارد هاي  کسب اطالعات گروه شغلی ماشین

 محیط زیست 
 آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار 
 آگاهی از پیامدهاي استفاده غیر صحیح از منابع و امکانات 
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 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
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 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)و مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ها، تجهیزات و ادوات کشاورزي مهارت کار با ماشین 
 شایستگی انجام کارها و وظایف حرفه اي 
 مسئولیت پذیري شغلی 
 ریزي براي ایجاد کسب و کار برنامه 
  انتخاب ابزارها، ادوات و مواد مصرفی مورد نیاز گروه شغلی

 هاي کشاورزي ماشین
  انجام به موقع و درست سرویس هاي ادوات 
 رعایت ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 انجام کمک هاي اولیه در محیط کار 
 رعایت اصول ارگونومی در محیط کار 
 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات در محیط کار 
 کسب تجربه در محیط کار واقعی 
 ها و تجهیزات کشاورزي نگهداري و تعمیرات ماشین 
 برنامه ریزي فعالیت هاي کاري 
  مستند سازي فعالیت ها 
 ارائه رفتار منطبق با اخالق حرفه اي 
 مدیریت کیفیت و تضمین در محیط کاري 
 کسب مهارت هاي خود اشتغالی 
 سرپرستی محیط کاري 
 مناسب در انجام وظایف شغلیفناوري  بکارگیري 
  استفاده از برگه هاي اطالعاتی و دفترچه هاي راهنما 
 هاي کشاورزي نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین 
 براي  تنظیم اهداف قابل اندازه گیري ، واقعی و انعطاف پذیر

 انجام فعالیتها
  بازخوردبر اساس و عملکرد پایش پیشرفت 

 شایستگی پایه 
  دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص 
 پایبندي به احکام اقتصاد اسالمی در زمینه فعالیتهاي کشاورزي 
 انجام کارها با اتکال به خداوند و با اعتقاد به او 
 رعایت انصاف و عدل 

 
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 گروه هاي مختلف کاري مکانیزاسیون کشاورزي  عضویت موثر در 
 گروه کاري رهبري 
 انجام کارهاي شغلی بر اساس قانون کار 
 برنامه ریزي کار در تیم و توزیع کارها 
 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار 
 همکاري در گروه نگهداري و تعمیرات جامع به عنوان عضوي فعال 
 کسب شایستگی هاي کارآفرینی 
  کاربست مفاهیم اقتصادي در محیط کار 
 پایدار شغلی توانایی ارزشیابی 
 هاي  شغلی ماشین افزایش کسب شایستگی هاي غیر فنی گروه

 کشاورزي
 هاي کشاورزي همکاري در گروه نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین 
 هاي کشاورزي توانایی آموزش دیگران در گروه شغلی ماشین 
 حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار 

 

 شایستگی پایه 
 زه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر حو 
 دفع و امحاء مواد و پسماند ها به روش اصولی 
 و آالینده ها در محیط زیست جلوگیري از انتشار سموم 
  کاهش آلودگی هاي بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی 
 مشارکت در جلوگیري از خسارت هاي زیست محیطی ناشی از انجام 

 هاي کشاورزي فعالیت هاي گروه شغلی ماشین
 سعه منابع اقتصادي کشورتالش در تو 
 هاي کشاورزي مفاهیم توسعه پایدار در گروه کاري ماشین بکارگیري 

 
 

 خالقا
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش دهی به استفاده بهینه از ماشین آالت، ابزار و

 تجهیزات
  ارزش دهی انجام کارها و وظایف بصورت کامل 
  ارزش گذاري به رعایت مقررات شغلی و حرفه اي 
  ارزش گذاري به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت 
 به نگهداري و تعمیرات به هنگام اهمیت دادن 
  سخت کوشی در محیط کار 
 ارزش قائل شدن به کار و کسب معاش از راه حالل 
 کارهاي محول شده با دقت کامل ارزش قائل شدن به انجام 
 اخالق حرفه اي در محیط کار ارزش گذاري به 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت خداوند 

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ارزش گذاري به اخالق حرفه اي در محیط کار 
  ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه کاري 
 پرهیز از رفتار مغایر با قانون کار 
 توجه به ساماندهی محیط کار بصورت مشارکتی 
 ارزش قائل شدن به تجربه کار واقعی 
  پایبندي به حقوق همکاران شغلی 
 رعایت اصول مشتري مداري 
 بر اهداف شخصی ترجیح هدف گروه کاري 
  تعاونبرخورداري از روحیه 

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از خطرات مواد سمی و تجزیه

 ناپذیر
  ارزش گذاري به نگرش محیط کار سالم 
 پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی 



۱٤ 

 فناوري ماشین هاي کشاورزي آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي

 

 دانش
 

 فناوري ماشین هاي کشاورزيعالقه به تحصیل در رشته  -
 فناوري ماشین هاي کشاورزيآشنایی با اهداف رشته تحصیلی  -
 ...انواع توانایی از قبیل فیزیکی، ادراکی، روانی حرکتی و  -
داشتن شرایط الزم از قبیل نمرات درسی و معدل مورد قبول، آگاهی از محتواي گروه تحصیلی  -

نمره پودمان تخصصی رشته % 70کسب ( کشاورزي و غذاپودمان هاي مشترك تخصصی گروه 
 ، مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی)مورد نظر

 مهارت
 

 رشته مورد عالقه به عنوان فناوري ماشین هاي کشاورزيرشته  انتخاب -
 فناوري ماشین هاي کشاورزيدارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -
 فناوري ماشین هاي کشاورزي تحصیل در رشته شرایط الزمدارا بودن  -

 



۱٥ 

 کاردانیدر دوره  مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش

 

 

 



۱٦ 

 ماشینهاي کشاورزيفناوري مشاغل قابل احراز در رشته 

 ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینکاربران 

 83410191: کد حرفه
 مکانیک ها و تعمیرکاران ماشینهاي کشاورزي

 72330192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 برداشت هاي ماشین کاربر 1

 فشار تحت آبیاري هاي سیستم کاربر 2

 )کشاورزي( مکانیکی بیل و تراکتور راننده 3
 کشاورزي هاي ماشین کاربر کمک 4

 کاشت هاي ماشین کاربر 5

 ورزي خاك هاي ماشین کاربر 6

 کشاورزي دامپر دستگاه کاربر 7

 کن خشک هاي ماشین کاربر 8

 کشاورزي ثابت ماشینهاي کاربر 9

 داشت هاي ماشین کاربر 10

 چاپر کاربر 11

 باغبانی هاي ماشین کاربر 12

 یونجه بند بسته کاربر 13

  کشاورزي تجهیزات کاربر 14

 سنگین آالت ماشین سرویسکار 15

 کشاورزي و صنعتی هاي ماشین تعمیرات کارگر 16

17 
 زراعی محصوالت برداشت هاي ماشین کاربر
 اي غده

 برنج کشت هاي ماشین کاربر 18

 گریدر کاربر 19

  کاترپیالر ماشین کاربر 20

 جنگل هاي ماشین کاربر 21

 کشاورزي هاي ماشین مکانیک کمک 22

 بار حمل متصدي 23

 خوراکی مواد فرآوري هاي ماشین کاربر 24

 غالت کمباین کاربر 25

26  
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 اي علوفه ذرت چاپر تعمیرکار 1

  کشاورزي ثابت هاي ماشین تعمیرکار 2

  تراکتور برق سیستم تعمیرکار 3

 کشاورزي دیزل موتور 1 درجه تعمیرکار 4

 کشاورزي دیزل موتور 2 درجه تعمیرکار 5

 ها سمپاش تعمیرکار 6

 کشاورزي سنگین هاي ماشین آهنگر و تعمیرکار 7

  آبیاري هاي سیستم کننده سرویس و تعمیرکار 8

 کشاورزي و صنعتی هاي ماشین رسانی سوخت سیستم تعمیرکار 9

 کشاورزي تجهیزات مکانیک 10

 تراکتور 2 درجه تعمیرکار 11

 چغندرقند برداشت هاي ماشین تعمیرکار 12

 نقلیه وسایل جز به ماشین نقاش 13

 )مکانیکی(تراکتور توان انتقال سیستم کار تعمیر 14
  زراعی خودگردان هاي ماشین برق تعمیرکار 15

 موتور مکانیک کمک 16

 باغبانی هاي فرآورده برداشت بند دنباله هاي ماشین تعمیرکار 17

  علوفه برداشت هاي ماشین تعمیرکار 18

 )هیدرولیکی( کشاورزي هاي ماشین نیرو انتقال سیستم تعمیرکار 19

 کشاورزي سبک هاي ماشین تعمیرکار 20

 ها آن تجهیزات و موتورپمپ تعمیرکار 21

 کشاورزي هاي ماشین مونتاژکار 22

 علوفه سواتر هاي سیستم تعمیرکار 23

24  
25  

26  
 



۱۷ 

 رشته فناوري ماشین هاي کشاورزي توسعه حرفه اي هايمسیر

ک

کمکت

تکنسین

مهندسحر



۱۸ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(کشاورزي و صنایع وابسته    25 
 

  83410191 :کد 1 :سطح کشاورزي و منابع طبیعیي ها ماشینکاربران  :نام حرفه 

  72330192 :کد 2 :سطح ي صنعتی و کشاورزيها ماشینها و تعمیرکاران  یکمکان :نام حرفه 

  31420593 :کد 3 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 کشت و کار مکانیزه
اتصال ماشینهاي یدك 

 کش 
تسطیح مکانیزه 

 ي کشاورزي ها نیزم
آماده کردن مکانیزه 

 ي باغبانیها نیزم
آماده کردن مکانیزه 

 زراعی هاي زمین
کاشت مکانیزه با 

 ي خطی کارها ماشین
 کاربري بیل تراکتوري

حمل بار با پی نورد 
 تراکتوري

01   234 156 0101 L1 15 10 0102 L1 15 10 0103 L1 12 8 0104 L1 27 18 0105 
L
1 12 8 0106 L1 15 10 0107 L1 24 16 

 

 
ي ها سیسروانجام 

ي ها ماشیني ا دوره
 کشاورزي

ي ها سیسروانجام 
  ي تراکتورا دوره

کاشت مکانیزه محصوالت 
 ردیفی

کاشت مکانیزه محصوالت 
 يا غده

ي جزئی ها بیعرفع 
  ي کشت و کارها ماشین

  

    0108 L1 21 14 0109 L1 24 16 0110 L1 12 8 0111 L1 12 8 0112 
L
1 24 16         

 

 داشت و برداشت مکانیزه
ردیف کردن  -درو 

مکانیزه علوفه خشک 
 کردنی

برداشت مکانیزه 
 يا غدهمحصوالت 

بسته بندي مکانیزه 
 علوفه 

برداشت علوفه سیلو 
 کردنی

برداشت مکانیزه 
 محصوالت باغی

برداشت محصول با 
 کمباین غالت

 فشار تحت آبیاري

02   252 168 0201 L1 18 12 0202 L1 18 12 0203 L1 21 14 0204 L1 30 20 0205 
L
1 12 8 0206 L1 24 16 0207 L1 18 12 

 

 
 مکانیزه عملیات
 کنترل /کوددهی

 سم پاشی مکانیزه 
نگهداري مکانیزه فضاي 

 سبز
 هاي سیستم سرویس

 آبیاري
 کمباین جزیی تعمیرات

 غالت
 بوجاري مکانیزه خرمنکوبی مکانیزه



۱۹ 

 هرز هاي علف مکانیکی

    0208 L1 18 12 0209 L1 18 12 0210 L1 18 12 0211 L1 18 12 0212 
L
1 15 10 0213 L1 6 4 0214 L1 12 8 



۲۰ 

 

 انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(کشاورزي و صنایع وابسته    25 
 

  83410191 :کد 1 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینکاربران  :نام حرفه 

  72330192 :کد 2 :سطح ي صنعتی و کشاورزيها ماشینها و تعمیرکاران  یکمکان :نام حرفه 

  31420593 :کد 3 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیر موتورهاي 
 کشاورزي

تعمیر موتور سبک 
 کشاورزي

تعمیر موتور دیزل 
 کشاورزي

تعمیر میل لنگ موتور 
 هاي کشاورزي

تعمیر سیستم روغن 
 کاري موتور کشاورزي 

تعمیر سیستم سوخت 
  رسانی موتور کشاورزي

تعمیر بلوك سیلندر و 
 بوش موتور کشاورزي 

شاتون، پیستون  تعمیر
 موتور کشاورزي

03  198 132 0301 L2 18 12 0302 L2 24 16 0303 L2 12 8 0304 L2 9 6 0305 L2 15 10 0306 L3 15 10 0307 L2 18 12 
 

 
تعمیر سر سیلندر موتور 

 کشاورزي
تعمیر سیستم خنک 

 کننده موتور کشاورزي 
موتور  تعمیر مدار شارژ
 کشاورزي

تعمیر سیستم راه اندازي 
  موتور کشاورزي

ي بهینه ها ستمیستعمیر 
سازي کارکرد موتور 

 کشاورزي
موتور تنظیم  موتور کردن سوار و پیاده  

    0308 L2 18 12 0309 L2 9 6 0310 L2 9 6 0311 L2 9 6 0312 L3 21 14 0313 L2 9 6 0314 L3 12 8 
 

تعمیر سیستم هاي 
انتقال قدرت ماشینهاي 

 کشاورزي

تعمیر سیستم انتقال توان 
 تراکتور

تعمیر سیستم تعلیق و 
 چرخ 

  ها دندهتعمیر جعبه 
تعمیر دیفرانسیل و 

 کاهنده نهایی 
 تعمیر کالچ 

ي انتقال ها زمیمکانتعمیر 
 و کشت هاي توان ماشین

 کار

تعمیر سیستم پی تی او 
 تراکتور

04   180 120 0401 L2 30 20 0402 L2 9 6 0403 L3 36 24 0404 L3 24 16 0405 L3 24 16 0406 L3 24 16 0407 L3 24 16 
 

       مکانیکی ترمز تعمیر 

    0408 L2 9 6                         



۲۱ 

 

 انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(کشاورزي و صنایع وابسته    25 
 

  83410191 :کد 1 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینکاربران  :نام حرفه 

  72330192 :کد 2 :سطح ي صنعتی و کشاورزيها ماشینها و تعمیرکاران  یکمکان :نام حرفه 

  31420593 :کد 3 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 تعمیر تراکتور
 يبرا تراکتور رشیپذ

 ریتعم

ي ها زمیمکانتعمیر 
کنترل کننده هیدرولیکی 

 و نیوماتیکی 

ي ماشینهاي ها جکتعمیر 
 مدار ریتعم کشاورزي

 ها دهنده هشدار و ییروشنا

تعمیر اتصاالت 
 هیدرولیکی و نیوماتیکی 

ي ها پمپتعمیر 
 هیدرولیکی 

 ترمز سیستم تعمیر
  هیدرولیکی

 سه اتصال سیستم تعمیر
 تراکتور نقطه

05  234 156 0501 L3 12 8 0502 L3 21 14 0503 L3 18 12 0504 L3 6 4 0505 L3 27 18 0506 L3 12 8 0507 L3 15 10 
 

 
ي ها ستمیستعمیر 

 الکترونیکی 
 تیلر ریتعم ي فرمان ها ستمیستعمیر 

نگهداري کارگاه تعمیر 
  ماشینهاي کشاورزي

 تایر گیري پنچر
  کشاورزي هاي ماشین

 ماشینهاي کردن آماده
 تعمیر براي کشاورزي

 و ییروشنا مدار ریتعم
 ها دهنده هشدار

    0508 L3 21 14 0509 L3 21 14 0510 L2 18 12 0511 L1 21 14 0512 L1 12 8 0513 L1 12 8 0514 L2 18 12 
 

 سمپاش تعمیر تعمیر ماشینهاي زراعی
 قطعات آهنگري

 کشاورزي هاي ماشین
 تعمیر بسته بند علوفه دروگرهاتعمیر  تعمیر چاپر کششی

 ي دروها ستمیستعمیر 
 کمباین غالت

ي ها ستمیستعمیر 
جدایش و ذخیره کمباین 

 غالت

06  234 156 0601 L2 18 12 0602 L2 15 10 0603 L2 33 22 0604 L2 15 10 0605 L2 24 16 0606 L3 18 12 0607 L3 18 12 
 

 
 خرمنکوبی واحد تعمیر

 غالت کمباین
 کنترل سیستم تعمیر

 غالت کمباین
تعمیر مکانیسم هاي 

 ماشین سبک کشاورزي
 هاي ماشین اندازي راه

 تعمیر از پس کشاورزي

 ماشین کردن آماده
 شده تعمیر کشاورزي

   اندازي راه براي

 قطعات کاري رنگ
 کشاورزي هاي ماشین

 

    0608 L3 18 12 0609 L3 15 10 0610 L2 18 12 0611 L3 12 8 0612 L1 12 8 0613 L2 18 12     



۲۲ 

 

 جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(کشاورزي و صنایع وابسته    25 
 

  83410191 :کد 1 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینکاربران  :نام حرفه 

  72330192 :کد 2 :سطح ي صنعتی و کشاورزيها ماشینها و تعمیرکاران  یکمکان :نام حرفه 

  31420593 :کد 3 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیر ماشینهاي ثابت 
 کشاورزي

ها ابیآستعمیر  ها نقالهتعمیر  تعمیر مخلوط کن   
تعمیر تجهیزات توزیع 

 دان طیور
ي آبیاريها پمپتعمیر  تعمیر ماشین بوجاري  

 آماده هاي ماشین نصب
موادغذایی اولیه سازي  

07  207 138 0701 L2 12 8 0702 L2 9 6 0703 L2 18 12 0704 L2 12 8 0705 L2 12 8 0706 L2 18 12 0707 L3 18 12 
 

 میکسر و آسیاب نصب 
ي بسته ها ماشیننصب 

ي ها فرآوردهبندي 
 کشاورزي

ي فرآوري ها ماشیننصب 
 ي کشاورزيها فرآورده

مخازن و بدنه  تعمیر
 ماشینهاي کشاورزي

جوش کاري قطعات 
 ي کشاورزيها ماشین

  تعمیر خرمنکوب

    0708 L3 24 16 0709 L3 24 16 0710 L3 12 8 0711 L2 18 12 0712 L2 21 14 0713 L2 9 6     
 

تعمیر ماشینهاي فرآوري 
 مواد کشاورزي

ي آماده ها دستگاهتعمیر 
سازي مواد خام و 

 ي غذاییها فرآورده

و  ها دهندهتعمیر شکل 
اکسترودر هاي مواد و 

 ي غذاییها فرآورده

ي ها دستگاهتعمیر 
مواد و  ها یصافجداکننده و 
 ي غذاییها فرآورده

ي ها دستگاهتعمیر 
 خردکن مواد غذایی

ي سالم ها دستگاهتعمیر 
سازي و پخت مواد 

 غذایی

ي پرکن ها ماشینتعمیر 
 مواد غذایی

ي ها ماشینتعمیر 
 مواد غذاییدربندي 

08  192 128 0801 L3 12 8 0802 L3 12 8 0803 L3 21 14 0804 L3 18 12 0805 L
3 21 14 0806 L3 24 16 0807 L3 21 14 

 

 
 کنترل هاي سیستم تعمیر

 هاي ماشین الکترونیکی
 بند بسته

ي مکمل ها ماشینتعمیر 
ي ها فرآوردهبسته بندي 

 کشاورزي

ي بسته ها ماشینتعمیر 
 FFSبندي 

    

    0808 L3 18 12 0809 L3 21 14 0810 L3 24 16                 



۲۳ 

 

 دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(کشاورزي و صنایع وابسته    25 
 

  83410191 :کد 1 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینکاربران  :نام حرفه 

  72330192 :کد 2 :سطح ي صنعتی و کشاورزيها ماشینها و تعمیرکاران  یکمکان :نام حرفه 

  31420593 :کد 3 :سطح ي کشاورزي و منابع طبیعیها ماشینتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 نصب تجهیزات کشاورزي
پیاده سازي نقشه 

سیستم آبیاري روي 
 زمین

نصب تجهیزات ایستگاه 
 پمپاژ

نصب تجهیزات آبیاري 
 تحت فشار

نصب تجهیزات خنک 
ي واحدهاکننده 

 کشاورزي

نصب تجهیزات گرمایشی 
هیتر و (ي کشاورزيواحدها

 )مادر مصنوعی

 تهویه سیستم نصب
 کشاورزي واحدهاي

 توزیع تجهیزات نصب
 مکانیزه آبخوري و دان

09  216 144 0901 L3 12 8 0902 L3 30 20 0903 L3 24 16 0904 L3 12 8 0905 L3 15 10 0906 L3 9 6 0907 L3 24 16 
 

 
نصب تجهیزات شیر 

 دوشی
 نصب سازه گلخانه تونلی نصب سایبان گلخانه

نصب سازه گلخانه 
 )پلی کربنات(دائمی

 تجهیزات کشی لوله
 کشاورزي

  

    0908 L3 24 16 0909 L3 18 12 0910 L3 18 12 0911 L3 15 10 0912 L3 15 10         
 

خدمات ماشینهاي 
 کشاورزي

سرپرستی کارگاه 
 ي کشاورزيها ماشین

اجراي طرح احداث 
ي ها ماشینکارگاه 

 کشاورزي

برنامه ریزي اجراي طرح 
 مکانیزه باغبانی

پیمانکاري عملیات 
 مکانیزه کشت و کار

برنامه ریزي اجراي طرح 
 مکانیزه زراعی

ي ها ماشین مونتاژ
 کشاورزي

ي سبک ها ماشینمونتاژ 
 کشاورزي

10  213 142 1001 L3 24 16 1002 L3 18 12 01003 L3 18 12 1004 L3 18 12 1005 L3 18 12 1006 L1 18 12 1007 L1 18 12 
 

   بار مکانیزه جایی به جا گردانی انبار حسابداري  بازاریابی انبارداري  

    1008 L3 15 10 1009 L3 15 10 1010 L3 24 16 1011 L3 9 6 1012 L1 18 12         



۲٤ 

 کشاورزيماشینهاي فناوري  شایستگی هاي غیر فنی در رشته
 

 تفکر منطقی -1

 تفکر انتقادي -2

 تفکر و نگرش سیستمی -3

 تفکر خالق -4

 یادگیري مادام العمر -5

 اطالعات سواد -6

 کاربرد فناوري -7

  محاسبه و کاربست ریاضی -8

 ارتباط موثر -9

 کار تیمی -10

 اخالق حرفه اي -11

 آموزش دیگران -12

 مستند سازي -13

 منابع مدیریت -14

 مدیریت کار و کیفیت -15

 کارآفرینی -16

 اخالقی شخصیتی ویژگیهاي -17

  



۲٥ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی 

 L1 :سطح 83410191 :کد طبیعی منابع و کشاورزي هاي ماشین کاربران :نام حرفه
 

 کاربر کمباین غالت: نام شغل

 

کاربر ماشینهاي ثابت : نام شغل

 کشاورزي

 

 کاربر چاپر: نام شغل

 

 کاربر بسته بند یونجه : نام شغل

 

 ينهایماش کاربر: نام شغل

 برداشت

 834131  :کد شغل 834143  :کد شغل 834141  :کد شغل 834139  :کد شغل 834137  :کد شغل نوبت سوم 

 0205-0202  :کد کارها 0203-0201  :کد کارها 0204  :کد کارها 0214-0213-1012  :کد کارها 0212-0206  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 65  :زمان 2,5  :واحد 50  :زمان 1,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 65  :زمان 2,5  :واحد

           

 ينهایماش کاربر: نام شغل

 باغبانی

 

سیستم هاي  کاربر: نام شغل

 آبیاري تحت فشار

 

 شتدا ينهایماش کاربر: نام شغل

 

 ي کاشتنهایماش کاربر: نام شغل

 

کاربر ماشینهاي : نام شغل

 خاکورزي

 834136  :کد شغل 834135  :کد شغل 834140  :کد شغل 834132  :کد شغل 834142  :کد شغل نوبت دوم 

 0104-0102  :کد کارها 0111-0110-0105  :کد کارها 0209-0208  :کد کارها 0211-0207  :کد کارها 0210-0103  :کد کارها

 70  :زمان 2,5  :واحد 60  :زمان 2,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 1,5  :واحد

           

کمک مکانیک  :نام شغل

 ماشینهاي کشاورزي
 

راننده تراکتور و بیل : نام شغل

  )کشاورزي(مکانیکی

 

 کاربر کمک :نام شغل

 ي کشاورز يها ماشین
 

 نیماش سکاریسرو: شغل نام

 نیسنگ آالت

 

 نیماش راتیتعم کارگر: شغل نام

 يکشاورز و یصنعت يها

 834155: شغل کد 834145 :کد شغل 834134 :کد شغل 834133  :کد شغل 834152 :کد شغل نوبت اول 

 0511-0513: کارها کد  0512 -0109 :کد کارها 0108-0101: کارها کد 0107-0106  :کد کارها 0612-0112 :کد کارها

 55  :زمان 2 :واحد 60: زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 65  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *



۲٦ 

 

 ارزشیابیگروه بندي شایستگی ها و کارها براي 

 L2 :سطح 72330192 :کد  کشاورزي هاي ماشین تعمیرکاران و ها مکانیک :نام حرفه
 

 تعمیرکار سم پاش: نام شغل

 

تعمیر کار ماشینهاي : نام شغل

 برداشت علوفه

 

تعمیرکار چاپر ذرت : نام شغل

 علوفه اي

 

 ماشینهاي تعمیرکار: نام شغل

 کشاورزي  سبک

 

 تعمیرکاربرق: نام شغل*

 زراعی  خودگردان ماشینهاي

 723345  :کد شغل 7233350  :کد شغل 723331  :کد شغل 723348  :کد شغل 723336  :کد شغل نوبت سوم 

 0501-0311-0310  :کد کارها 0610-0301  :کد کارها 0603  :کد کارها 0605-0604  :کد کارها 0706-0601  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 60  :زمان 2  :واحد 2  :واحد 65  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

           

مکانیک تجهیزات : نام شغل

 کشاورزي

 

تعمیرکار ماشینهاي : نام شغل

 ثابت کشاورزي

 

مونتاژکار ماشینهاي : نام شغل

 کشاورزي

 

قاش ماشین به جز ن: نام شغل

 وسایل نقلیه

 

میر کار و آهنگر تع: نام شغل

 ماشینهاي سنگین کشاورزي

 723337  :کد شغل 723343  :کد شغل 723352  :کد شغل 723332  :کد شغل 723340  :کد شغل نوبت دوم 

 0712-0602  :کد کارها 0711-0613  :کد کارها 1007-1006  :کد کارها 0703-0702-0701  :کد کارها 0713-0705-0704  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 65  :زمان 2  :واحد 55  :زمان 2  :واحد

           

 تعمیرکار تراکتور: نام شغل

 

تعمیر کار سیستم : نام شغل

 )مکانیکی(انتقال توان تراکتور

 

 کمک مکانیک موتور: نام شغل

 

 زلید موتور کار ریتعم: نام شغل

 يکشاورز

 

موتور  نیمتعمیر کار : نام شغل

 دیزل کشاورزي

 723335  :کد شغل 723334  :کد شغل 723346  :کد شغل 723344  :کد شغل 723341  :کد شغل نوبت اول 

 0308-0307 :کد کارها 0303-0302  :کد کارها 0309-0305-0304  :کد کارها 0401-0313  :کد کارها 0510-0408-0402  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 55  :زمان 2  :واحد 65  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



۲۷ 

 ماشینهاي کشاورزيفناوري اي حرفه –جدول دروس رشته تحصیلی 
 

 

  

 3  :کد گروه کشاورزي و غذا  :گروه تحصیلی

 
   

     071620: کد رشته تحصیلی فناوري ماشینهاي کشاورزي  :رشته تحصیلی
 12 پایه 11پایه  10پایه   

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی 
هاي خاص دیگر حوزه هاي 

 یادگیري
12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص 
 دیگر حوزه هاي یادگیري

8 

 
 
8 
 
 

 4,0 4,0  ماشینهاي کشاورزيدانش فنی  

 

 کارگاه نوآوري و کار آفرینی
 )مشترك در سه شاخه(

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

مشترك در سه ( فناوري و تولید
 )شاخه

 8,0 8,0 تراکتورسیستمهاي مکانیکی  موتور و تعمیر 4,0 4,0

 ماشینهاي کشاورزي کاربرد گهداري ون
 

 8,0 8,0 کشاورزي تجهیزات مونتاژ و تعمیر 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0

 8,0 8,0 زراعی و باغی ماشینهاي و تنظیم تعمیر 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2بی درس انتخا

کاشت و ماشینهاي  د و نگهداريکاربر 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3بی درس انتخا
       8,0 8,0 داشت

      
ماشینهاي  نگهداري و دکاربر

 برداشت و پس از برداشت
 40,0 40,0 جمع 8,0 8,0

    40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع
 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا

ط به شاخه فنی و حرفه اي می باشدائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربودرسهاي ار. اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



۲۸ 

 L۱ هاي کشاورزي و منابع طبیعی بر ماشیننقشه آموزش کار

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشاورزي هاي ماشین تعمیر کارگاه نگهداري  

35- 1L-0512 

 

تراکتور اي دوره هاي سرویس انجام  

40- 1L-0109 

 

هاي کشاورزي ماشیني ا دورهي ها سیسروانجام   

35- 1L-0108 

 

کشاورزي هاي ماشین پنچرگیري تایر   

20- 1L-0513 

 

 حمل بار با پی نورد تراکتوري

40- 1L-0107 

 

 کاربري بیل تراکتوري

25- 1L-0106 

 

 اتصال ماشینهاي یدك کش

25- 1L-0101 

 

کشاورزي براي تعمیرآماده کردن ماشین   

20- 1L-0514 

 

 رفع عیب هاي جزئی ماشینهاي کشت و کار

40- 1L-0112 

 

 آماده کردن ماشین  تعمیر شده براي راه اندازي

20- 1L-0612 

 



۲۹ 

 L1هاي کشاورزي و منابع طبیعی بر ماشیننقشه آموزش کار

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعی  زمین مکانیزه کردن آماده

45- 1L-0104 

 

 کاشت مکانیزه با خطی کار

20- 1L-0105 

 

کنترل مکانیکی علفهاي هرز/عملیات مکانیزه کوددهی  

30- 1L-0208 

 

 کاشت مکانیزه محصوالت ردیفی

20- 1L-0110 

 

 آبیاري تحت فشار

30- 1L-0207 

 

 سرویس سیستم هاي آبیاري

30- 1L-0211 

 

 سم پاشی مکانیزه با سم پاش توربینی یا بوم دار

30- 1L-0209 

 

 )تراکتوري( کشاورزي هاي زمین تسطیح هاي ماشین کاربري

25- 1L-0102 

 

 آماده کردن مکانیزه زمینهاي باغی

20- 1L-0103 

 

 نگهداري فضاي سبز

30- 1L-0210 

 

 کاشت مکانیزه محصوالت غده اي

20- 1L-0111 

 



۳۰ 

 L1هاي کشاورزي و منابع طبیعی بر ماشیننقشه آموزش کار

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف کردن مکانیزه علوفه خشک کردنی-درو

30- 1L-0201 

 

 برداشت علوفه سیلو کردنی

50- 1L-0204 

 

کمباین غالتبراداشت محصول با   

40- 1L-0206 

 

 برداشت مکانیزه محصوالت غده اي

30- 1L-0202 

 

 برداشت مکانیزه محصوالت باغی

30- 1L-0205 

 

 سرویس و تعمیرات جزئی کمباین غالت

25- 1L-0212 

 

 بسته بندي مکانیزه علوفه خشک کردنی

35- 1L-0203 

 

 جابه جایی مکانیزه بار

30- 1L-1012 

 

 خرمنکوبی مکانیزه

10- 1L-0213 

 

 بوجاري مکانیزه

20- 1L-0214 

 



۳۱ 

 L2سطح  هاي کشاورزي مکانیک و تعمیر کار ماشیننقشه آموزش 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیاده و سوار کردن موتور

15-2L-0313 

 

 تعمیر شاتون،پیستون موتور کشاورزي

30- 2L-0307 

 

سیستم خنک کننده موتور کشاورزيتعمیر   

15- 2L-0309 

 

 تعمیر میل لنگ موتور کشاورزي

20- 2L-0303 

 

 تعمیر سیستم سوخت رسانی موتور کشاورزي

25-2L-0305 

 

 تعمیر سیستم انتقال توان تراکتور

50-2L-0401 

 

 تعمیر سیستم روغنکاري موتور کشاورزي

15- 2L-0304 

 

 سرسیلندر موتور کشاورزيتعمیر 

30- 2L-0308 

 

 تعمیر سیستم تعلیق و چرخ

15-2L-0402 

 

 تعمیر ترمز مکانیکی

15- 2L-0409 

 

 تعمیر موتور دیزل کشاورزي

40- 2L-0302 

 

 تعمیر تیلر

30-2L-0510 

 



۳۲ 

 

 L2سطح  هاي کشاورزي مکانیک و تعمیر کار ماشیننقشه آموزش 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهنگري قطعات ماشینهاي کشاورزي

25-2L-0602 

 

 تعمیر مخازن و بدنه ماشینهاي کشاورزي

30- 2L-0711 

 

 مونتاژ ماشینهاي کشاورزي

30- 2L-1006 

 

ماشینهاي کشاورزيرنگ کاري قطعات   

30- 2L-0613 

 

 تعمیر مخلوط کن

15-2L-0702 

 

 تعمیر نقاله ها

30-2L-0703 

 

 تعمیر آسیاب ها

20- 2L-0701 

 

 جوشکاري قطعات ماشینهاي کشاورزي

35- 2L-0712 

 

 تعمیر خرمنکوب

15-2L-0713 

 

 تعمیر ماشین بوجاري

20- 2L-0705 

 

 مونتاژ ماشینهاي سبک کشاورزي

30- 2L-1007 

 

 تعمیر تجهیزات توزیع دان طیور

20-2L-0704 

 



۳۳ 

 

 L2سطح  هاي کشاورزي مکانیک و تعمیر کار ماشیننقشه آموزش 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 تعمیر موتور سبک کشاورزي

30-2L-0301 

 

دروگرتعمیر  

25- 2L-0604 

 

 تعمیر سم پاش

30- 2L-0601 

 

 چاپر چکشیتعمیر 

55-2L-0603 

 

بسته بند علوفهتعمیر   

40- 2L-0605 

 

 تعمیر مکانیسم هاي ماشین سبک کشاورزي

30- 2L-0610 

 

 تعمیر مدار شارژ موتور کشاورزي

15-2L-0310 

 

 تعمیر سیستم راه اندازي ماشینهاي کشاورزي

15- 2L-0311 

 

 تعمیر پمپ هاي آبیاري

30- 2L-0706 

 

 تعمیر مدار روشنایی و هشدار دهنده ها

30-2L-0515 

 



۳٤ 

 فناوري ماشین هاي کشاورزي هاي رشتهشایستگی -جدول تطبیق دروس
          

شما

 ره
 سال نوع درس کد درس نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

نام و کد گروه ارزشیابی 

 دنیاي کار

1 
نگهداري و کاربرد 

 ماشینهاي کشاورزي
0716200110 

مشترك در 
 گروه

10 120 180 

ي کشت و کار، ها ماشیني جزئی ها بیعرفع  تراکتوري، بیل تراکتوري، کاربري نورد پی با بار حمل
تراکتور، نگهداري کارگاه تعمیر  يها سیسروي کشاورزي، انجام ها ماشینپنچر گیري تایر 

هاي کشاورزي، اتصال ماشینهاي یدك کش، آماده  ماشین يها سیسروي کشاورزي، انجام ها ماشین
 کردن ماشین کشاورزي براي تعمیر، آماده کردن ماشین کشاورزي تعمیر شده براي راه اندازي

یري فناوري مناسب، بارگمدیریت زمان ، انتخاب و به 
و  کارهامدیریت تصمیم گیري ، تفسیر اطالعات، 

، تنظیم و اصالح عملکرد سیستم ، مستند ها  پروژه
 سازي، مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش دادن،

 مسئولیت پذیري

 

2 
کاربرد و نگهداري 

 هاي کاشت و داشت ماشین
0716200211 

اختصاصی 
 رشته

11 120 180 

، آماده کردن مکانیزه زمین هاي )تراکتوري( کشاورزي هاي زمین تسطیح هاي ماشین کاربري
 محصوالت مکانیزه کار، کاشت باغبانی، آماده کردن مکانیزه زمین زراعی، کاشت مکانیزه باخطی

اي ،آماده کردن مکانیزه زمین زراعی، عملیات مکانیزه  غده محصوالت مکانیزه ردیفی، کاشت
کنترل مکانیکی علفهاي هرز، سم ژاشی مکانیزه با سم پاش توربینی یا بوم دار، آبیاري تحت /کودهی

 فشار، سرویس سیستم هاي آبیاري، نگهداري فضاي سبز 

مسئولیت پذیري، مدیریت مواد و تجهیزات، 
یري بارگانتخاب و به  استدالل، تصمیم گیري،

 فناوري مناسب، تفسیر اطالعات

 

3 
نگهداري  کاربر د و

ماشینهاي برداشت و پس 
 از برداشت

0716200311 
اختصاصی 

 رشته
11 120 180 

ردیف کردن مکانیزه -برداشت مکانیزه محصوالت غده اي، برداشت مکانیزه محصوالت باغی، درو
علوفه خشک کردنی، بسته بندي مکانیزه علوفه خشک کردنی، برداشت علوفه سیلو کردنی، جابه 

خرمنکوبی مکانیزه، بوجاري مکانیزه، برداشت محصول با کمباین غالت، سرویس و  جایی مکانیزه بار،
 تعمیرات جزئی کمباین غالت

مسئولیت پذیري، مدیریت مواد و تجهیزات، 
 ها، تصمیم یستمستنظیم و اصالح عملکرد 

 مناسب، فناوري بارگیري به و گیري، انتخاب
 اطالعات تفسیر

 

4 
ر وسیستمهاي تعمیرموتو

 مکانیکی تراکتور
0716200412 

اختصاصی 
 رشته

12 120 180 

تعمیر شاتون، پیستون موتور کشاورزي، تعمیر سر سیلندر موتور کشاورزي، تعمیر سیستم خنک کننده موتور 
سیستم کشاورزي، پیاده وسوار کردن موتور ، تعمیر موتور دیزل کشاورزي، تعمیر میل لنگ موتور کشاورزي، تعمیر 

تعمیر سیستم انتقال توان تراکتور،  روغن کاري موتور کشاورزي، تعمیر سیستم سوخت رسانی موتور کشاورزي،
 ، تعمیر ترمز مکانیکی ، تعمیر تیلر چرخ و تعلیق سیستم تعمیر

مدیریت مواد و تجهیزات ، مسئولیت پذیري ، تفسیر 
ي عملکردهاتنظیم و اصالح  اطالعات ، استدالل،

 به کار گیري فن آوري مناسب سیستم، 
 

 

5 
مونتاژ تجهیزات  و تعمیر

 کشاورزي
0716200512 

اختصاصی 
 رشته

12 120 180 

رنگ کاري قطعات ماشینهاي کشاورزي، تعمیر مخازن و بدنه ماشینهاي کشاورزي، آهنگري شاسی 
قطعات ماشین هاي کشاورزي، جوشکاري قطعات ماشین هاي کشاورزي،مونتاژ ماشینهاي کشاورزي، 

ماشینهاي سبک کشاورزي، تعمیر آسیاب ها، تعمیر مخلوط کن، تعمیر نقاله ها، تعمیر  مونتاژ
 خرمنکوب، تعمیر ماشین بوجاري، تعمیر تجهیزات توزیع دان طیور

مدیریت مواد و تجهیزات ، تصمیم  استدالل ،
 گیري، مستند سازي 

 

 

6 
هاي  نظیم ماشینت تعمیر و
 باغی زراعی و

0716210612 
اختصاصی 

 رشته
12 120 180 

تعمیر چاپر کششی، تعمیر دروگرها، تعمیر بسته بند علوفه، تعمیر سمپاش، تعمیر پمپ هاي آبیاري، 
تعمیر مدار شارژ موتور کشاورزي، تعمیر سیستم راه اندازي موتور کشاورزي، تعمیر مدار روشنایی و 

 هشدار دهنده ها، تعمیر موتور سبک کشاورزي، تعمیر مکانیسم هاي ماشین سبک کشاورزي 

و تنظیم  گردآوري اطالعات ،و جمع آوري 
ي سیستم ، مدیریت مواد و عملکردهااصالح 

هاي مناسب،  يفناورتجهیزات ، به کارگیري 
 استدالل، تفسیر اطالعات ، مسئولیت پذیري

 



۳٥ 

 و مدارك اعطایی ها نامهگواهی 

   0108 -0101 834134 کمک کاربر ماشین هاي کشاورزي 1

       0112-0612 834152 کمک مکانیک ماشین هاي کشاورزي 2

       0512-0109 834145 سرویسکار ماشین آالت سنگین 3

      0107-0106 834133 )کشاورزي( مکانیکی بیل و تراکتور راننده 4

    0212-0206 834137 کمباین غالت کاربر 5

       0511-0513 834155 کارگر تعمیرات ماشینهاي صنعتی و کشاورزي 6

      0104-0102 834136 ورزي خاك هاي ماشین کاربر 7

      0111-0110-0105 834135 کاشت هاي ماشین کاربر 8

       0209-0208 834140 کاربر ماشین هاي داشت 9

      0205-0202 834131 برداشت هاي ماشین کاربر 10

   0214-0213-1012 834139 ماشینهاي ثابت کشاورزيکاربر  11

   0204 834141 کاربر چاپر 12

   0203-0201 834143 کاربر بسته بند یونجه 13

    0210-0103 834142 کاربر ماشینهاي باغبانی 14

   0211-0207 834132 کاربر سیستم هاي آبیاري تحت فشار 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: طاي مدركمعیار اع

 

  :نام و نام خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 

 ي کشاور زي و منابع طبیعیها ماشینکاربران  :صالحیت
 83410191 :کد

L1 
 15 :شغل/تعداد گروه کاري

تعداد 

 :کارها
34 

 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 

 گواهینامه

 تاریخ اعطاي

 گواهینامه



۳٦ 

 و مدارك اعطاییها نامهگواهی

      0610-0301 723350 کار ماشین هاي سبک کشاورزيتعمیر 1

       0712-0602 723337 تعمیرکار و آهنگر ماشین هاي سنگین کشاورزي 2

     308-307 723335 دیزل کشاورزيموتور  نیمتعمیرکار  3

     303-302 723334 موتور دیزل کشاورزي تعمیرکار 4

   0401-0313 723344 )مکانیکی(تراکتور توان انتقال سیستم کار تعمیر 5

      0703-0702-0701 723332 تعمیرکار ماشین هاي ثابت کشاورزي 6

   0605-0604 723348 تعمیرکار ماشین هاي برداشت علوفه 7

   0510-0408-0402 723341 تراکتور تعمیر کار 8

   0309-0305-0304 723346 موتور مکانیک کمک 9

   0706-0601 723336 سم پاشتعمیر کار  10

   0603 723331 تعمیرکار چاپر ذرت علوفه اي 11

    0613-0711 723343 نقلیه وسایل جز به ماشین نقاش 12

   0713-0705-0704 723340 کشاورزي تجهیزات مکانیک 13

   1006-1007 723352 مونتاژکار ماشینهاي کشاورزي 14

   0501-0311-0310 723345 زراعی خودگردان ماشینهاي تعمیرکاربرق 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: ي مدركمعیار اعطا

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 

 :صالحیت
مکانیک ها و تعمیرکاران ماشین هاي صنعتی و 

 کشاورزي

 72330192 :کد

L2 
 15 :شغل/تعداد گروه کاري

تعداد 

 :کارها
34 

 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 

 گواهینامه

تاریخ اعطاي 

 گواهینامه



۳۷ 

 در رشته فناوري ماشین هاي کشاورزياصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري 

 بر عملکرد ماشینهاي کشاورزيدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم  )1

 واقعی در تعمیرگاهها و کارخانجات طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

 تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان )3

 امکان درك قوانین کلی حاکم بر سیستم هاي ماشینهاي کشاورزي و روابط علت و معلولی در تعیین عیوب آنها  )4

 ایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر مکانیزم هاي ماشین آالت کشاورزي )5

 ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در تعمیر مکانیزمهاي ماشینهاي کشاورزي )6

 زم براي انجام کار گروهیایجاد شرایط ال )7

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8

 کشاورزي ماشینهاي استفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش مکانیزمهاي )9

 



۳۸ 

 هاي کشاورزي فناوري ماشیندر رشته  یادگیري یاددهی هاي روش

 شود می تقسیم عملی – نظري و نظري دسته دو به اي حرفه و فنی هاي رشته تر بیش درسی برنامه
 زیرجدول  شرح به ها روش این از برخی کرد استفاده مختلف هاي روش از توان می نیز نظري هاي درس یاددهی براي
 :است

 

 شرح یادگیري/یاددهی روش

روش هاي 

تدریس مبتنی بر 

 یادیارها

 یاددهی
تأکید بر این که هنرجویان بر مقدار زیادي اطالعات تسلط یابند وکنترل آگاهانه 

 .اي بر فرآیندها یا جریان هاي یادگیریشان داشته باشند

 یادگیري
بسط تصاویر حسی و تمرین فراخوانی یا , ایجاد ارتباطات , توجه به مواد یادگیري 

 یادآوري

 سخنرانی
 یاددهی

و تشریح گام به گام مطالب ، ارائه مثال و نشان دادن نمونه در ارتباط با  توضیح
مفاهیم ، الگوسازي یا توصیف تکلیف یادگیري، پرهیز از حاشیه رفتن و تمرکز بر 

 توضیح مجدد نکات دشوار درس و پرسش, موضوع اصلی درس 

 گوش دادن فعال ، یادداشت برداري ، پاسخ گویی به پرسش ها یادگیري

 پرسش و پاسخ

 یاددهی

استفاده از ساده ترین کلمات ، ارائه ي سئواالت واضح و روشن ، ارائه ي سئوال 
هاي معقول ، ارائه ي سئوال هاي مربوط و ارائه ي سئوال هایی که جواب 

 .برانگیزنده باشند

 یادگیري

تالش براي مشارکت در گفت و گوي سازنده ، منظم و متمرکز بر موضوع درس ، 
عالقه مندي وکنجکاوي ، استفاده از روش حل مسئله براي یادگیري ، عرضه دانش 

 خود به صورت کالمی ، توجه به دیدگاه هاي دیگران

 گردش علمی

 یاددهی

برنامه ریزي دقیق و زمان بندي براي گردش علمی ، تعیین اهداف گردش علمی ، 
دانش آموزان در جمع تهیه ي پرسش هاي مربوط به گردش علمی ، فعال نمودن 

 آوري اطالعات

 یادگیري

کنجکاوي و ارتباط برقرار نمودن بین محیط خارج و کالس درس ، ارتباط با 
محیط زندگی واقعی ، مشارکت در تعیین اهداف گردش علمی با معلم ، پاسخ 

گویی به پرسش ها ، تهیه ي گزارش مشارکت فعاالنه در جمع آوري اطالعات و 
 تهیه عکس

 نمایشی
 یاددهی

نشان دادن فرایند یک کار یا نتیجه آن به صورت یک واقعی یا فیلم و توضیح 
 برخی از مفاهیم و پرسش در فرایند نمایش براي برانگیختن کنجکاوي فراگیران

 مشاهده ي دقیق ، یادداشت برداري و پاسخ گویی به پرسش معلم یادگیري
 



۳۹ 

 :زیر است شرح به ها روش این از برخی کرد استفاده مختلف هاي روش از توان می عملی هاي درس یاددهی براي
 

 شرح یادگیري/یاددهی روش

 )اکتشافی(آزمایشگاهی

 یاددهی

از مهارت هاي فرآیندي ، آماده سازي ، زنگ کار و جمع بندي ، استفاده 
نمایان ساختن خصیصه هاي رخدادها و مواد ، تجزیه و تحلیل و ترکیب 

 ارزشیابی و بازسازي رخدادها و مواد و روابط

 یادگیري

مشاهده ، پیش بینی ،استنباط ، فرمول بندي ، استفاده از الگوها ، 
بندي یا مرتب آزمایش ، مقایسه ، اندازه گیري ، برقراري ارتباط ، طبقه 

 سازي ، تعیین و کنترل متغیرها ، تفسیر داده هاي اکتشافی

واحد کار یا واحد 

 )پروژه اي(طرح

 یاددهی
انتخاب واحد کار ، عرضه ي واحد کار به فرد یا گروه فراگیران ، هدایت ، 

 ارزشیابی 

 یادگیري

گسترش دامنه ي تجارب ذهنی و علمی ، پیاده کردن فکرها مثل یافتن 
، تجربه کردن ، کسب دانش ، ... راه حل مسئله و ساختن وسیله اي و 

 مهارت و نگرش
 



٤۰ 

 

 تکالیف یاددهی و یادگیري عنوان درس ردیف

1 
نگهداري و کاربرد 

 ماشینهاي کشاورزي

در . مربوط به آن درکارگاه انجام می شوددر این درس پس از تدریس مباحث، عملیات 
ابتداي دوره با رعایت نکات ایمنی و موازین مربوط، رانندگی تراکتور توسط هنرآموز و 

همراهی راننده خبره که داراي گواهینامه رانندگی تراکتور و مدرك مربی گري تراکتور 
 .است انجام می شود

2 

 د و نگهداريکاربر

ماشین هاي کاشت و 

 داشت

اشت بصورت نظري آموزش دو ، کاشت در هر جلسه مباحثی از ماشین هاي تهیه زمین 
داده می شود سپس هنر جویان عملیات مربوط را در محیط کارگاه و بدنبال آن عملیات 

براي آموزش برخی از مباحث انجام بازدید نیز توصیه می . میدانی مربوط انجام می دهند
 .شود

3 

 د و نگهداريکاربر

ماشین هاي برداشت و 

 پس از برداشت

در هر جلسه موضوعات ابتدا به صورت نظري آموزش داده می شود سپس هنرجویان 
عملیات مربوط را در محیط کارگاه و بدنبال آن عملیات میدانی مربوط را در مزرعه انجام 

 .براي آموزش برخی از مباحث انجام بازدید نیز توصیه می شود. می دهند

 تراکتور تعمیر 4

آموزش مباحث نظري در کالس یا درصورت امکان در فضاي کارگاهی انجام می شود در 
ادامه فعالیت هاي مرتبط عملی آن ها در کارگاه آموزش داده می شود پس از آن براي 

نفره  3تا  2یادگیري بیش تر، هنرجویان مشابه آن فعالیت ها را انفرادي یا در گروه هاي 
 .انجام می دهند

5 
 تجهیزاتتعمیر

 کشاورزي

مباحث درس با استفاده از ماشین هاي ثابت کشاورزي موجود در هنرستان تدریس می 
اگر برخی از ماشین هاي مورد بحث در هنرستان موجود نباشد می توان آن موضوع . شود

 را با استفاده از اسالید و تصاویر تدریس کرد و براي انجام عملیات از مراکزي که آن ماشین
با هماهنگی سرپرست آن واحد عملیات آن ماشین در واحد قابل انجام . را دارند بازدید کرد

  .است

6 
ماشینهاي  تعمیر

 کشاورزي

آموزش مباحث نظري در کالس یا درصورت امکان در فضاي کارگاهی انجام می شود در 
آن براي ادامه فعالیت هاي مرتبط عملی آن ها در کارگاه آموزش داده می شود پس از 
نفره  3تا  2یادگیري بیش تر، هنرجویان مشابه آن فعالیت ها را انفرادي یا در گروه هاي 

 .انجام می دهند
 



٤۱ 

 ماشینهاي کشاورزي فناوري اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیري از شایستگی ها در موقعیت  -1

 استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  -

 تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد کارهی رشته ماشینهاي کشاورزي -

 براي قضاوت شواهد کافی و متنوع  -2

 استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي و عمومی در رشته ماشینهاي کشاورزي -

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از دانش آموزان - 3

 تگی هاي عمومی و حرفه در رشته ماشینهاي کشاورزيانجام ارزشیابی مستمر و منظم براي سنجش میزان یادگیري شایس -

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4

 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو -

 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5

 اندوخته هاي هنرآموزانارزشیابی منصفانه و بر مبناي  -

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی -

 مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش - 6

 استفاده ازگروه هنرجویان براي سنجش قضاوتی درفرآیندهاي انجام کار -

 استفاده از نمون برگ هاي ارزشیابی در گروه هاي کاري هنرجویان -

 رسه و معلم در ارزشیابی حفظ نقش مد -7

 .ارزشیابی نهایی گروه کاري توسط هنرآموز انجام شده و در نهایت نظر نهایی توسط هنرآموز اعالم شود -

 نتیجه محور و فرآیند محوري  - 8

 . شودیادگیري هر کار در حرفه تلقی می -استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی -

 و حل مساله  کارگروهی - 9

 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  -

 یادگیري  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 10

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري -

 تکالیف عملکردي در سنجش  -11

ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه -



٤۲ 

 ماشینهاي کشاورزيفناوري الزامات اجرایی برنامه درسی رشته 

حرفه اي و کاردانش در کنار دیگر نظام هاي آموزشی از قبیل نیروي انسانی، مدیریت و راهبري،  اجراي برنامه درسی در شاخه هاي فنی و
هاي تجهیزات، فضا، منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی مستلزم اتخاذ و سیاست هاي کارآمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات و زیر ساخت 

 :اهم این سیاست ها به قرار زیر است. شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش می باشد
  
 صالحیت حرفه اي هنر آموزان واستادکاران -1

 مدرك تحصیلی -1

هاي کشاورزي ، مهندسی  در گرایشهاي ماشینهاي کشاورزي، مکانیک ماشین) کارشناسی و باالتر(دارا بودن تحصیالت دانشگاهی  - 

برداشت، طراحی ماشینهاي کشاورزي و مکانیزاسیون کشاورزي مطابق استاندارد  بیوسیستم، انرژي در کشاورزي، تکنولوژي ماشینهاي پس از

 نیروي انسانی

 مدارك حرفه اي -2

 هاي کشاورزي گذراندن دوره هاي تخصصی ماشین -

 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تراکتور رانندگی گواهینامه بودن دارا - 

 )ICDL(ن گواهینامه مهارتهاي رایانه دارا بود - 

 تجربه کاري -3

 سال سابقه کار فنی در حوزه ماشین هاي کشاورزي 4داشتن حداقل  - 

 : داشتن مهارت در موارد زیر

 متداول تراکتورهاي انواع رانندگی - 

 بنزینی دیزلی و موتورهاي انواع سرویس و تعمیر - 

 کاشت و زمینتهیه  زراعی هاي ماشین انواع با کار - 

 فشار تحت آبیاري سامانه هاي و ها ماشین پمپها، انواع با کار - 

 اي گلخانه هاي سامانه و هاي باغبانی ماشین انواع سرویس و اندازي راه نصب - 

 و برداشت داشت زراعی هاي ماشین انواع با کار - 

 پس از برداشت هاي ماشین انواع با کار - 

 تجهیزات کشاورزيها و  ماشین مونتاژ - 

 هاي کشاورزي ماشین تعمیر - 

 تجهیزات کشاورزي تعمیر - 

 



٤۳ 

 ارتقاء مدیران و هنر آموزان - 2

 آموزش مدیران و هنر آموزان از یکسال قبل جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی -
 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و هنر آموزان  -
 براي بازآموزي هنر آموزان واستاد کاران با استفاده از ظرفیت هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ايتعیین شرایط  -
 هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  -

 
 ابزار و تجهیزات - 3

 متناسب با دوره تحصیلی تعیین استاندارد هاي ابزارها -
 تهیه تجهیزات مطابق کارگاهها و آزمایشگاهها -
 ایجاد شرایط استفاده از امکانات هنرستان ها و امکان شبکه سازي آموزشی -

 
 فضا – 4

 فضاي مورد نیاز براي کارگاهها و آموزشهاي میدانی -
عالوه بر کالسهاي درس، واحد سمعی و بصري، سایت رایانه و واحد هاي رشته فناوري ماشین هاي کشاورزي هر واحد آموزشی داراي 

متناسب با استانداردهاي معاونت ...) نمازخانه، نهارخوري، خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و ورزشی، انبار و ( اداري و عمومی
 . خاص رشته را دارد....) آزمایشگاهی، کارگاهی، صحرایی (عمرانی وزارت متبوع، نیاز به فضاهاي اختصاصی براي انجام فعالیتهاي عملی 

 )دو منظوره(مزارع و فضاي سبز -1
 آزمایشگاه -2
 )هاي کشاورزي کارگاه تعمیر، سرویس و نگهداري ماشین( هانگار -3
 گلخانه -4
 تراکتور سرویس و احتراقی هاي موتور تعمیرکارگاه  -5
 کارگاه نقشه کشی و رسم -6
 کارگاه فلزکاري -7
 باغبانی تجهیزات و ها ماشین برداشت، و داشت هاي ماشین کاشت، و زمین تهیه هاي ماشین هاي درس کارگاه -8
  کشاورزي تجهیزات کارگاه -9

 سایت آموزش رانندگی تراکتور  -10
 کارگاه تجهیزات کشاورزي  -11
 کارگاه نقشه کشی و نقشه خوانی -12

 مشارکت کلیه مجریان -5

 اهداف حوزه یادگیري کار و فناوريبکارگیري دیگر بخش هاي آموزش و پرورش جهت تحقق  -
 بکارگیري و مشارکت ذي نفعان در فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی و تهیه بسته آموزشی -

 
 
 
 
 
 



٤٤ 

 يفناوري ماشین هاي کشاورز فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته

 .سال برنامه درسی رشته ماشینهاي کشاورزي مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .برنامه درسی رشته ماشینهاي کشاورزي هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد -

ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه هاي درسی و مواد و رسانه هاي یادگیري در شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش به منظور فراهم آوردن 
 : اطالعات توصیفی و قضاوتی براي درك بیشتر، هدایت و تصمیم گیري براي بهبود، اصالح و کیفیت بخشی شامل موارد زیر است

 بخشی راهنماي برنامه درسیتدوین فرآیند اعتبار 
 تدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی 

 تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد ورسانه هاي یادگیري
 تدوین فرآیند پایش  

 تدوین فرآیند اصالح و بهبود

 فناوري ماشین هاي کشاورزيرشته اجزاي بسته آموزشی 

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 سایت -8  کتاب مرجع -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

 کتاب درسی

به صورت تصاویر واضح و اینفوگرافی آورده شـود،  ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی 
 .به طور متعادل آورده شود کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. اصول اصلی کار نیز آورده شود نکات ایمنی و

خداونـد را بـه عنـوان    . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خالق و صانع تلقی نماید

 .دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشودمطالب : توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند شـامل فـیلم   . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
نمونه شـیوه  . باشدنرم افزار تعاملی . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. ارزشیابی معرفی گردد

کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات 
پاسـخ  . اي عملی به طور کامل تر آورده شـود همچنین آموزش مربوط به پروژه و کاره. ایمنی و بهداشتی آورده شود

پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مـرتبط بـا پودمـان، منـابع علمـی      
مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشـیابی، روش ارزشـیابی و روش نمـره دهـی و     

 . مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود. آورده شودشرح فعالیتهاي غیر کالسی 

 فیلم راهنماي معلم
برخی . در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود

 .ه شوداز مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورد

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار

 پوستر
تواند براي همچنین می. در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شود

 .هاي کتاب استفاده شودبزرگنمایی عکس

 .هاي مرجع براي رشته آورده شوددر این بخش کتاب  کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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