
را��مای ��� ��ی
���ی�ی ��وه

  و �ذا  �شاورزی  :��� ای  -

���ی�ی 
  ا�ور با�ی: ��� ای -ر��ه 

��ت ��ویب � �ورای عا�ی آ�وزش و �ورش

 ١٤٠٠� سال : �ر� ا�تبار

قاضای بازار کار � �ل ��ور  � � � :٢٥٠٠٠  ���

 ورشو�ش ��ر ��وب �ورای عا�ی آ�وز

نگارش دوم



۲ 

فهرست
4 ............................................................................................................................................. مقدمه

6 ................................................................................................................. : یلیتحص شاخه و دوره اهداف

6 ....................................................................................................... غذا و يکشاورز گروه ضرورت و تیاهم

6 ............................................................................................................... گروه یلیتحص يها رشته جدول

7 ............................................................................... غذا و يکشاورز گروه يا حرفه -یلیتحص تیهدا يرهایمس

8 ................................................................................................. غذا و يکشاورز گروه مشترك دروس جدول

9 ..................................................................................... غذا و يکشاورز گروه در دهم هیپا یشغل دروس جدول

9 .......................................................................................... غذا و يکشاورز گروه یدرس برنامه ییاجرا الزامات

9 .................................................................... غذا و يکشاورز گروه یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

11 ................................................................................................. یباغ امور یلیتحص رشته ضرورت و تیاهم

11 ............................................................................................................................. یآموزش یازسنجین

13 ..................................................................................... ):آموزش یسنج امکان( یآموزش حرفه واحد انتخاب

15 .............................................................................................................. یباغ امور رشته یلیتفص اهداف

18 ...................................................................................... یباغ امور رشته به يورود آموزان دانش يها یژگیو

19 .......................................................................... یکاردان دوره در شیگرا و رشته در یلیتحص تیهدا يرهایمس

20 ....................................................................................................... یباغ امور رشته در احراز قابل مشاغل

21 ..................................................................................................یباغ امور رشته يا حرفه توسعه يرهایمس

22 ......................................................... یباغ امور رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يهایستگیشا

27 ............................................................................................... باغی امور رشته در یفن ریغ يها یستگیشا

28 ........................................................................................... یابیارزش يبرا کارها و ها یستگیشا بندي گروه

29 ........................................................................................... یابیارزش يبرا کارها و ها یستگیشا بندي گروه

30 ........................................................................................ یباغ امور يحرفها – یلیتحص رشته دروس جدول

L1 ...................................................................................................... 31 سطح سبزي پرورش آموزش نقشه

L1 .............................................................................................................. 33 سطح  پرورش آموزش نقشه

37 ..................................................................................... یباغ امور رشته يهایستگیشا -دروس قیتطب جدول

39 ........................................................................................................................ اعطایی هاي گواهینامه



۳ 

41 ........................................................................ یباغ امور رشته در يریادگی ـ یاددهی يراهبردها انتخاب اصول

43 .............................................................................................. یباغ امور رشته یدرس برنامه ییاجرا الزامات

47 ....................................................................................... امورباغی رشته دروس یلیتحص شرفتیپ یابیارزش

48 ......................................................................... باغی امور رشته یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

48 .............................................................................................. باغی امور رشته دروس یآموزش بسته ياجزا



٤ 

مقدمه

ها براي رسیدن به توسعه تمام این ظرفیت داراست که باید از 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  تصادي و پیچیدگیبا توجه به تغییرات سریع فناوري، اجتماعی، اق. 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 جتماعی و حرفهها و استانداردهاي توسعه، افراد کشور باید در زندگی ااطالعات 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 فنیمفهومی طراحی آموزشریزي آموزشی با ارائه سند  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 یفن هاي مختلفآموزش و پرورش و برنامه درسی ملی اقدام به تدوین برنامه آموزشی و درسی رشته
، کمک تکنسین باغیهاي کارگر ماهر پرورش دهندگان محصوالت در تجزیه و تحلیل مشاغل مورد مطالعه در حرفه. بازار کار کشور نموده است
 .کار استخراج شد 89وظیفه و  11مجموع در  امور باغیو تکنسین  باغیتولید کنندگان محصوالت 

این . شودهاي اقتصادي کشور محسوب میبه دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذاي مورد نیاز جامعه، یکی از مهمترین بخشکشاورزي 
درصد تولید ملی کشور را در  15هاي تولید محصوالت زراعی، باغی، دام و طیور، شیالت و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود  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 موقعیت متنوع اقلیمی و آب و. دهند، شاغل نموده است درصد جمعیت کشور را تشکیل می
تواند هم ریزي علمی و توجه ویژه دولت و سازماندهی مناسـب می د نیاز، بستري را فراهم نموده است که در صورت برنامهدســـترسی به آب مور

 .میلیون تن برساند 200طی مدت ده سال به ) فعلی(میــلیون تن 90بخشی از مشکل بیکاري امروز جامعه را حل نموده و هـم میزان تولید را از 
 اي تنظیم گردیده که فارغ التحصیالن این رشته بتوانند پس از گذراندن دوره نیاز بازار، محتواي آموزشی به گونه نیروهاي متخصص مورد

 .زایی براي خود، با ایجاد کارآفرینی به توسعه اقتصاد کشور کمک نمایند وارد بازار کار شده و با ایجاد کسب و کار، ضمن ایجاد درآمد هاي الزم
امید است محتواي سند راهنماي برنامه درسی . باشدمی و غذا از گروه کشاورزيامور باغی این سند راهنماي برنامه آموزشی و درسی رشته 

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در : بتواند براي
یابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، ارزش

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

 .بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 کشاورزي و غذاگروه 
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 :تحصیلی اهداف دوره و شاخه 

 شاخه فنی و حرفه اي

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

 ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، نوآوري و کارآفرینی در کشور-
در سطوح ابتدایی و میانی مهارت مبتنی بر  )فعلی و آتی( متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازار کارتربیت نیروي انسانی -

 چارچوب صالحیت حرفه اي ملی و عدالت آموزشی
 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلی-

 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  شود، فرآورده موزش داده میهاي کشاورزي آ 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 نظر  توان به دهد بخش کشاورزى را مى استرالیا و کانادا نشان مى گونه که تجربه برخى کشورها مثل امر همان
در سطح جهان ) مثل غالت(اى از تولید و تجارت محصوالت کشاورزى  یافته با در دست گرفتن سهم عمده عالوه بر این کشورهاى توسعه. گرفت

این در حالى است که در . ل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابنداند عالوه بر دستیابى به ارز قاب توانسته
اى بابت واردات این محصوالت  اى از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى است، سالیانه مبالغ عمده بسیارى از کشورهاى دیگر که بخش عمده

شد جمعیت در جوامع اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به خصوص از آنجا که نرخ ر به. یابد اختصاص مى
هاى  ویژه در سال در کشور ما نیز تولید محصوالت کشاورزى و همچنین مسئله جمعیت به .شود عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى افزایش غالباً به

نگاهى به برخى از آمار و ارقام موجود در این رابطه . عنایت به این بخش بایستى پیوسته ادامه یابد با این وجود. اخیر مورد توجه قرار گرفته است
 .خود گویاى واقعیاتى در این زمینه است

جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 

ايحرفه-تحصیلی
ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

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

 082110منابع طبیعی  -072110فناوري غذایی
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 غذا و کشاورزي حرفه اي گروه -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 و غذامشترك گروه کشاورزي  جدول دروس

 

 3: گروه تحصیلی  کد غذاکشاورزي و : گروه تحصیلی

 سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
 سبزي پرورش و تولید

 وصیفی
0812100110 

مشترك در 
 گروه

 180 120 دهم
 -  سفید کردن -ثقلی ابیاري -سبزي کاشت -بستر سازي آماده

قیم  -وجین -)پاي بوته( دهی خاك -سله شکنی -تنک -واکاري
  سبزي برداشت -سرك دهی کود -زنی 

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها مدیریت ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( سازي مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 مواد مدیریت ،)42N( مناسب هاي فناوري کارگیري به ،)52N(دادن

 ،)N12( گیري ،تصمیم)N64( زمان مدیریت ،)N66( تجهیزات و
 گرفته کار به فناوریهاي نگهداري ،)N72(پذیري مسئولیت

 )43N(شده

2 
انتخاب ( 2درس انتخابی 

 )از گروه
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

3 
انتخاب ( 2درس انتخابی 

 )از گروه
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

4         

5         
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 غذا و جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه کشاورزي

 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

 نگهداري وکاربردماشینهاي کشاورزي فناوري ماشین هاي کشاورزي

 تولید و پرورش سبزي وصیفی امور باغی

 غذا و اجرایی برنامه درسی گروه کشاورزي 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 راهکـار   اجراي برنامه درسی ملی
مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. هاي فنی و تخصصی می باشد
ون آمـوزش و پـرورش و   تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخـش هـاي مختلـف در    .1

 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلـف   طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
یروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمی بـه منظـور   بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي ن .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
شاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هـاي درون و بیـرون   بکارگیري روش هاي اثر بخش در ا .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پژوهش هاي  .6

 مورد نیاز؛
ع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي      ایجاد فرصت هاي متنو .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 گروه کشاورزيمه درسی فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنا

.سال برنامه درسی گروه کشاورزي و غذا مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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امور باغی  رشته تحصیلی
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 امور باغیاهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

شود، در بدو امر  زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها تولیدات کشاورزى اطالق مىباغی و هاى کشاورزى اعم از محصوالت  فرآورده
گونه که تجربه برخى  در کنار این امر همان. ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است خاطر تأمین اساسى به

عالوه بر این . عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت توان به دهد بخش کشاورزى را مى نشان مى فتهیا توسعهکشورها 
اند عالوه بر دستیابى  در سطح جهان توانستهباغی اى از تولید و تجارت محصوالت  یافته با در دست گرفتن سهم عمده کشورهاى توسعه

این در حالى است که در بسیارى از کشورهاى . و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابندبه ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى 
اى بابت واردات این محصوالت اختصاص  اى از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى است سالیانه مبالغ عمده دیگر که بخش عمده

تر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع اخیر معموالً باال به. یابد مى
ویژه در  و همچنین مسئله جمعیت به باغیدر کشور ما نیز تولید محصوالت  .شود عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى افزایش غالباً به

نگاهى به برخى از آمار و ارقام . یابدبه این بخش بایستى پیوسته ادامه  توجهبا این وجود . هاى اخیر مورد توجه قرار گرفته است سال
 .موجود در این رابطه خود گویاى واقعیاتى در این زمینه است

 آموزشی نیازسنجی 
، باغیاین بخش در عرصه هاي تولید محصوالت .بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد داشته است 

در حال حاضر حدود  .استدرصد تولید ملی کشور را در اختیار داشته  15دام و طیور ، شیالت و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود 
نفر درسال   910000از امور باغیشاغلین بخش  براساس گزارش مرکز آمارایران. یک پنجم جمعیت شاغل در این بخش فعالیت دارند

. مواجه باشد% 5باافزایش حدود  1404افزایش یافته وپیش بینی میشود تعداد شاغلین درسال  1390ال نفردرس 1330000به  1375
 1365هاي ي سالتر کشور در فاصلهساله و بیش10توزیع شاغالن  1385همچنین براساس گزارش مرکز آمارایران در آمارگیري سال 

درمجموع شاغلین . افزایش داشته است  1385درصد در سال  49ه ب 1365درصد در سال  42ها از دربخش خدمات نسبت 1385تا 
فعالیت هاي . درصد کاهش یافته و در بخش صنعت نیز شاهد افزایش نسبتاً کمی از هستیم 22درصد به  29بخش کشاورزي از 

در . ي برخوردار استکشاورزي وابسته به شرایط اقلیمی است به نحوي که هر محصول در شرایط خاصی از محیط از عملکرد باالتر
به دلیل سازگاري با ( صورتی که الگوي کشت بر اساس استعدادهاي منطقه اي تبیین گردد، اقتصاد از مزیت هائی مانند رشد پایدار 

با توجه به شرایط متنوع اقلیمی در ایران موضوع الگوي کشت از اهمیت . و کاهش قیمت تمام شده برخوردار خواهد شد) محیط زیست 
، را در ایران تعریف نمود و بر مبناي قطب هاي باغیاز این طریق می توان قطب هاي تولیدي محصوالت . ري برخوردار استبیشت

باتوجه به آماربیسوادان وکم سوادان .این امر یک تجربه جهانی موفق بوده است .داده شود اموزشو  منطقه اي تعیین شده سیاستگذاري
رمایه گذاري وگسترش آموزشهاي مورد نیاز بخصوص درحوزه آموزشهاي رسمی میتواند منجر به وسن باالي شاغلین دراین حوزه س
 .افزایش بهره وري دراین حوزه شود

باال رفتن هزینه تولید، ضایعات، فشار روي منابع طبیعی از پی آمدهاي بهره وري .بطور کلی بهره وري عوامل تولید بویژه نیروي کار
براي ارتقاء بهره وري نیروي کار بخش کشاورزي الزم است حلقه هاي تحقیق، اموزش و ترویج فعال . پائین در کشاورزي ایران است

 . سن زیاد و تجربه طوالنی برخوردار استپیکره تولید کنندگان و کارگران بخش کشاورزي از سطح تحصیالت کم، . گردد

ضمن اینکه . غذا اولین سطح از هرم نیازهاي انسانی را تشکیل می دهد و تامین آن براي عموم افراد جامعه، اولین وظیفه دولتهاست
عی در مناطق اجتما و اقتصادي فنی، تحقیقات گسترش. اولین نقش کشاورزي درتوسعه اقتصادي تامین مواد غذائی جامعه می باشد



۱۲ 

 سرمایه ،گسترش فعالیت ترویج و آموزش کشاورزي در زمینه ارتقاء بهره وريو روستائی به منظور یافتن روشهاي نوین ارتقاء بهره وري
کاربران  اییزدانش اف.کشاورزي مکانیزاسیون افزایش ،...) غیره و آالت ماشین انسانی، نیروي زمینه در( کشاورزي بخش در گذاري

استفاده از کشت هاي گلخانه ...  کشت و صنعتها و مراکز تولید کشاورزي وجوار –پود مانی  –دوره اي  –پاره وفت  –بصورت متمرکز 
 .از ضروریات کشور می باشد...  وبیماریها و علف هاي هرز  ،تفااي ،مدیریت آ
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 

 611 :حرفهگروه فرعی 
 611 :88کد

 611 :08کد 

 6112 :واحد حرفه
 6112 :88کد

 6112 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

  ■  
 

نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروي  2
 کار ماهر 

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  
 

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

    
 

سرعت بروز تغییرات در حرفه در دنیاي -4
 کار

 خیلی باال باال متوسط کم

    
 

نقش بخش دولتی در تربیت نیروي کار -5
 ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم

    
 

آمادگی آموزش و پرورش در تربیت در -6
 موجودوضع 

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  
 

هزینه تامین بروز رسانی مربی داراي -7
 صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم

    
 

 خیلی باال باال متوسط کم خودکفایی کشور  میزان تاثیر گذاري در -8

    
 

میزان مزیت اقتصادي بخش هاي اصلی  -9
 مرتبط با حرفه در کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  
 

میزان جذب دانش آموختگان دوره هاي  -10
  قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم

    
 

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

 از.... میزان تولید، مقدار مصرف نهاده ها، ارزش اقتصادي تولیدات، تعداد افراد شاغل، هاي مختلف کشاورزي با توجه به سطح عمل،در بین گرایش امور باغیرشته 
نیاز به هزینه در حد و ادوات باغی هاي ماشین تجهیزات آزمایشگاهی و این مرحله از فرایند آموزش از نظر. باشدهاي کشاورزي میبزرگترین بخش ها و مهمترین رشته

هاي ها آماده شده است و با توجه به امکانات و کارگاهزیرساخت و هاي کشاورزي فراهم گردیدهکه خوشبختانه در سالهاي قبل زمینه آن در تمامی هنرستان .متوسطی دارد
 ماهر نیروهاي تربیت در دولتی هاي بخش زیاد نقش به توجه با .می باشد ها، هزینه ها ي چندان زیادي نیاز نمی ها براي تکمیل و روز آمد سازي ماشینوجود در هنرستانم

.دانست باال بسیار )دانشگاهآموزش مهارت پیش از (مرحله این در دولتی نهاد یک عنوان به را پرورش و آموزش نقش توان می ایران در فنی
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):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 611 :گروه فرعی حرفه
 611 :88کد

 611 :08کد 

 6113 :واحد حرفه
 6113 :88کد

 6113 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف

 خیلی باال باال متوسط کمنیاز بازار کار کشور  1

    

نقش آموزش و پرورش در تربیت  2
 نیروي کار ماهر 

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  

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

 ■   

سرعت بروز تغییرات در حرفه در -4
 دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم

    

نقش بخش دولتی در تربیت نیروي -5
 ماهرکار 

 خیلی باال باال متوسط کم

    

آمادگی آموزش و پرورش در تربیت در -6
 وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  

هزینه تامین بروز رسانی مربی داراي -7
 صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم

    

خودکفایی  میزان تاثیر گذاري در -8
 کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم

    

میزان مزیت اقتصادي بخش هاي  -9
 اصلی مرتبط با حرفه در کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم

  ■  

میزان جذب دانش آموختگان دوره  -10
  هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم

    

 انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي         خیر     ■بلی   :شود در دوره متوسطه دوم آموزش داده

براي توسعه فعالیت ها و روز آمد . بخشی از تجهیزات مورد نیاز در شرایط فعلی وجود دارد. در حد متوسط می باشد در این مرحله نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
این مرحله نقش بسیار مهمی در اصالح . در این مرحله زمین و آب کشاورزي از مهمترین نیاز ها می باشد. گذاري متوسطی صورت گیردسازي ماشین ها باید سرمایه 

رحله قبلی بخش مزیت نسبی این مرحله به مراتب بیشتر از مرحله قبلی بود ولی همانند م. فرایند تولید و بهبود راندمان مصرف نهاده و درنتیجه در خود کفایی کشور دارد
 .دولتی نقش اساسی را درآموزش این مرحله دارد
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 امور باغیرشته 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، تامل، استدالل، (

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درك، 

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 باغیانی تحلیل عملکرد دستگاه ها، ماشین آالت و تجهیزات  
 درك دقیق به وظایف و کارهاي شغلی و حرفه اي خویش 
 وگلخانه هادر مزارع  درك ایمنی و بهداشت فردي 
  درك فرآیند نگهداري و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات 
 پژوهش در مورد تغییرات فناوري علوم و باغیانی  
  خالقیت درارائه طرح ها و ایده ها ي جدید با توجه به شرایط

 موجود
 تجزیه و تحلیل توسعه حرفه اي 
 روشهاي منطقی  کشف 
  تفکر در خلقت نظامند خود 
 امور باغی ه ریزي درکارهايدرك مدیریت و برنام 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 واحادیث و روایات درمورد  تفکر و تامل در آیات قرآن کریم

 ،هوا ، غذا و تغذیه  ارزش زمین ، آب ، خورشید

   تفکر و تامل در مورد کسب روزي حالل با استفاده از آیات

 قرآن و احادیث و روایات

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

 کوشش ، برکت 

 فصول منطبق بر  تفکر و تد بیر در رویش ،میوه دهی و تغییرات

 ایات الهی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  توجه به استفاده بهره ورانه از دستگاه ها، مواد، وسایل و

  تجهیزات در باغیانی
 تحلیل وظایف و کارها در یک تیم کار ي 
 تفکر در شیوه کار خبرگان حوزه باغیانی  
 توجه به مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار باغیانی  
  تامل و درك تاثیرگذاري رعایت حقوق دیگر انسان در زندگی

 اجتماعی
 در محیط کار  درك ایمنی و بهداشت اجتماعی 

 شایستگی پایه 
 ر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگ 
  درك عملکرد نظام خلقت در رشد گیاهان 

  تجزیه و تحلیل روابط آب و خاك و گیاه 

   درك مفهوم توسعه پایدار در تولید محصوالت کشاورزي 

  درك تاثیر متقابل عوامل طبیعی براي کشت و برداشت محصوالت 

 درك اهمیت مواد قابل بازیافت 

  خالقیت در انتخاب روش هاي کاري 

 درك اهمیت ایمنی و بهداشت محیطی در کار باغیانی  

 الهام گرفتن از طبیعت جهت ارائه کارهاي خالقانه باغیانی  

 تفکر در استفاده بهینه از منابع طبیعی 

 در دستیابی به سند چشم انداز کشور تفکر در باره اهمیت باغیانی 

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

  باغیانی

 استاندارد هاي مربوط به گروه شغلی باغیانی تامل در  

 تفکر در باره توسعه پایدار 

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  باور به نقش دین اسالم مبین اسالم براي تحقق حیات طیبه 
 عنوان راهی براي رسیدن به مرتبه اي از به  ایمان به عمل صالح

 حیات طیبه
  ایمان و باور آگاهانه به توانمندیهاي فردي براي پیشرفت

  اي در حوزه باغیانی حرفه
  برخورداري از روحیه اعتماد به نفس و استقالل در کارتولید

 محصوالت باغی 
 باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروتهاي ملی به خداوند 
 امور دینی و  به عنوان گاهانه به برنامه ریزي انجام کارباور آ

 عبادي 
 براي تو لید محصوالت باغی  کرامت و توانمندي فردي ایمان به 
 حالل  باور آگاهانه به امرار معاش و تولید محصوالت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ایمان به رزاق بودن خداوند 
  پیامبر اسالم و ائمه و نقش بی –قران  –الهی ایمان به انبیاي

 بدیل انها در رستگاري بشر 
  
  باور داشتن به دریافت پاداش دنیوي و اخروي از طریق تامین

 غذاي
 هاي ملی به خداوند باور داشتن تعلق کلیه ثروت 
  امور درهمهاعتقاد به نظارت خداوند 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 باور داشتن به کار تولید غذا و ارزش آن در کاهش فقر 
 و  باور داشتن به نقش گروه شغلی کشاورزي در عرصه سالمت

 جامعه  بهداشت
  باور داشتن به ارزش کارآفرینی 
  باور داشتن به عامل سرمایه انسانی به عنوان محرك اصلی

 پیشرفت و توسعه در گروه شغلی باغیانی 
  دیگران و نقش آن در زندگی فردي و  تکریمباور به رعایت

 اجتماعی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  هدف مندي و قانون مندي خلقت  -=ایمان به ارزش مندي 
 باور زیباییهاي جهان افرینش بعنوان مظاهر فعل و جمال خداوند  
  باور داشتن نقش موثر انسانها در تغییرات محیط زیست 
 از منابع طبیعی به حق برخورداري نسل هاي آینده باور داشتن 
 دنیا مزر عه آخرت است  باور به اینکه 
  و دوري از اسراف استفاده بهینه از طبیعت بهایمان 
 به توسعه پایدار درارتباط با تولید محصوالت باغی  اگاهی 

 



۱٦ 

 تفصیلی رشته امور باغی اهداف
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )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

 علم

کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 شناخت نحوه کارکرد دستگاهها و تجهیزات باغیانی  
  در باغیانی شیمیایی و صنعتیآگاهی از موارد استفاده و کاربرد مواد  
 آگاهی از روش کار با دستگاه ها و تجهیزات باغیانی  
 شناخت وظایف و کارهاي حوزه باغیانی  
 شناخت مراحل انجام کارهاي شغلی و حرفه اي 
 شناخت دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز مراحل کاري 
 شناخت کارهاي مشترك گروه شغلی باغیانی  
  آگاهی از مفاد قانون کار 
 شناخت استاندارد هاي ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 آگاهی از چگونگی ادامه تحصیل در دوره هاي باالتر 
 شناخت روش هاي کارآفرینی در حوزه باغیانی  
  آگاهی از خطرات شغلی 
 شناخت کمک هاي اولیه در محیط کار 
 دانش شیوه و اصول ساماندهی محیط کار 
 صول ارگونومی محیط کاري حوزه باغیانیشناخت ا  
 باغیانی دانش استاندارد ها، رویه ها و مقررات کاري گرو ه شغلی  
 دانش شیوه هاي کسب تجربه در محیط کار 
  روش هاي حل مسائل محیط کاري 
 شناخت فرآیند و روش هاي نگهداري و تعمیرات دستگاه هاو تجهیزات 
 ي شغلی و حرفه ايشناخت روش هاي مستند سازي فعالیت ها 
 آگهی ازاخالق حرفه اي 
 شناخت اصول مشتري مداري 
 شناخت اصول مدیریت و تضمین کیفیت 
  شناخت مهارت هاي خود اشتغالی 
 شناخت منابع اطالعاتی مرتبط با گروه شغلی باغیانی  
 شناخت وظایف و کارهاي سرپرستی 
 دانش انواع فناوري در گروه شغلی باغیانی  
  کسب و کارشناخت مهارت هاي 
 آشنایی با ویژگی هاي خاص گروه شغلی باغیانی  
  کسب اطالعات با استفاده از برگه هاي اطالعاتی، دفترچه هاي راهنما و... 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 آگاهی از احکام اسالم در زمینه کشاورزي و غذا 

 آگاهی از جلوه هاي صفات الهی 

  دستورات دینی درزمینه تاثیر کسب روزي حالل آگاهی از

 در حاالت و روحیات انسانها

  اگاهی و شناخت ارتباط اقتصاد اسالمی و فعالیت هاي

  باغیانی

  اگاهی از قدرت خالقه خداوند ي و ارتیاط ان با فعالیت

  باغیانی

  اگاهی از فعالیت هاي اقتصاد بدو ن ربا در پیشرفت شغلی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 آگاهی از رویه هاي کاري تهیه شده مربوط به حوزه باغیانی  

 آگاهی از وظایف و کارهاي شغلی به عنوان جزئی از کل 

 در نگهداري و  آگاهی از پیامدهاي شخصی، عمومی و بیت المال

 تعمیرات نامناسب محیط کار

 آگاهی از مشاغل سبز در محیط کار 

 آگاهی از اهمیت کشاورزي ارگانیک در سالمت افراد  و شناخت

 جامعه

 آگاهی از رابطه بین کارگر ، کارفرما و سرپرست 

  آگاهی از روش هاي ارتباط موثر با دیگر افراد در محیط کاري 

 شناخت اصول اقتصادي در محیط کار 

  آگاهی از مفهوم بهره وري محیط کاري 

 باغیانی آشنایی با مراکز یادگیري در حوزه شغلی  

 متناسب با توسعه  شناخت مشاغل مرتبط با گروه شغلی باغیانی

 حرفه اي

 در توسعه اقتصادي کشور باغیانی نقش گروه شغلی 

 دانش انواع نقشه هاي فنی، دیاگرام ها و نمودارها 

 شناخت استانداردهاي عملکرد کارها و وظایف شغلی 

 در اموزش دیگران  به نقش باغیانی اگاهی 

 ایهشایستگی پ 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  شناخت روش هاي دفع و امحاء مواد خطرناك و پسماند

 کود ها  –سموم –صنعتی 

  شناخت روش هاي بازیافت مواد 

  کسب اطالعات گروه شغلی امور باغی مرتبط با استاندارد هاي

 محیط زیست 

 آشنایی با فرصت هاي شغلی منطقه اي در حوزه باغیانی  

 آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار 

 در زمینه محصوالت  و اقتصاد جهانی کشوربازارهاي  شناخت

 باغی و غذایی

  آگاهی از پیامدهاي استفاده غیر صحیح از منابع و امکانات )

 ...)-زمین  –اب 

 



۱۷ 

 باغی اهداف تفصیلی رشته امور
 عرصه  

 عناصر

 رابطه با خویشتن
)روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

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

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

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

 عمل

 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 ...)و

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 مهارت کار با وسایل، تجهیزات و دستگاه هاي باغیانی  
 شایستگی انجام کارها و وظایف حرفه اي 
  پذیري شغلیمسئولیت 
 شایستگی انجام کارهاي مشترك گروه شغلی باغیانی  
 مدیریت کارها در محیط کاري 
 ریزي براي ایجاد کسب و کار برنامه 
 انتخاب وسایل ، تجهیزات ودستگاههاي مورد نیاز گروه شغلی باغیانی  
 مواد و محلول هاي مورد نیاز انتخاب 
 رعایت ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 ل ارگونومی در محیط کاررعایت اصو 
 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات در محیط کار 
 کسب تجربه در محیط کار واقعی 
 نگهداري و تعمیرات وسایل ، تجهیزات و دستگاهها 
 برنامه ریزي فعالیت هاي کاري 
  مستند سازي فعالیت ها 
 ارائه رفتار منطبق با اخالق حرفه اي 
  محوري دنیاي کارکسب شایستگی هاي مهارت هاي 
 مدیریت کیفیت و تضمین در محیط کاري 
 کسب مهارت هاي خود اشتغالی 
 کسب شایستگی زبان فنی در حوزه شغلی باغیانی  
 شایستگی کسب اطالعات از منابع گوناگون 
 شایستگی سرپرستی محیط کاري 
 بکارگیري فناوري مناسب در انجام وظایف شغلی 
 ، تجهیزات و دستگاههاي باغیانی شایستگی نصب و راه اندازي وسایل  
 تنظیم اهداف قابل اندازه گیري ، واقعی و انعطاف پذیر 
 تنظیم گزارش هاي شغلی و حرفه اي با استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 غذا و  پایبندي به احکام اقتصاد اسالمی در زمینه باغیانی

 تغذیه 
 انجام کارها با اتکال به خداوند و با اعتقاد به او 
 رعایت انصاف و عدل 
 غذا و تغذیه  پایبندي به احکام اسالمی در زمینه باغیانی 
 انجام کارها براي تقرب به خداوند 
  تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت خداوند 
  تقدم اعمال شرعی و دینیبر انجام کار هاي روزمره 
 ش براي انجام فعالیت هاي شغلی در جهت رضاي تال

 خداوند 
  تنظیم برنامه ها و فعالیت هاي مالی منطبق بر احکام فقهی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 عضویت موثر در گروههاي مختلف کاري باغیانی  
 رهبري گروه کاري 
 انجام کارهاي شغلی بر اساس قانون کار 
 ي کار گروهی و توزیع کارهابرنامه ریز 
 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار 
  همکاري در گروه نگهداري و تعمیرات جامع به عنوان عضوي

 فعال
 مستند سازي فعالیت هاي تیم و گروه کاري 
 مدیریت منابع انسانی 
 شایستگی کارآفرینی 
  کاربست مفاهیم اقتصادي در محیط کار 
  ورانهانجام کارها بصورت بهره 
  بازخوردبر اساس و عملکرد پایش پیشرفت 
 مدیریت پروژه 
 توانایی ارزشیابی پایدار شغلی 
 درگروه شغلی باغیانی کاربرد شایستگی هاي غیر فنی  
 همکاري در گروه نصب و راه اندازي تجهیزات باغیانی  
 توانایی آموزش دیگران در گروه شغلی باغیانی  
  محیط کارحل مسائل کارگران و کارکنان در 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 جلوگیري از انتشار آالینده ها 
 دفع و امحا ء مواد و پسماند ها به روش اصولی 
 کاهش آلودگی هاي فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی 
  مشارکت در جلوگیري از خسارت هاي زیست محیطی ناشی از

  فعالیت هاي گروه شغلی باغیانی
 ش در توسعه منابع اقتصادي کشورتال 
 مفاهیم توسعه پایدار درگروه کاري  کسب شایستگی بکارگیري

  باغیانی

 خالقا

تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش دهی به تالش در انجام صحیح کارهاي شغلی 
 تجهیزات باور به استفاده بهینه از ماشین آالت و 
  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 
 ارزش گذاري به اخالق حرفه اي در محیط کار 
  باور به سخت کوشی در محیط کار 
 ارزش قائل شدن به کار و کسب معاش از راه حالل 
  خود باوري 
  درونی سازي ارزشهاي دینی و اخالقی در زمینه حرفه اي 
  رعایت تقواي الهی در تمام شئونات زندگی فردي 
  التزام به اصول وارزشهاي اخالقی در استفاده از علوم و فن اوري نوین 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 فه ايباور به اهمیت آیات وروایات دراخالق حر 
  تزکیه نفس بر اساس ایات و روایات فطرت مدار 
 کارها  پرهیز تقلب در انجام 
  تال ش باي اشاعه فعالیت هاي بدون ربا 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 انجام کارهاي محول شده با دقت کامل 
 ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه کاري باغیانی  
  رفتار مغایر با قانون کارپرهیز از 
 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 
 برخورداري از روحیه تعاون 

 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 محیط کار سالم 
 پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی 



۱۸ 

 امور باغی آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي

 رشته کشاورزي عالقه به تحصیل در .1

 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی .2

 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  .3

 )آمادگی دست و بازو -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی رون حرکتی  .4

 )تعادل جسمی -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  .5

 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  .6

 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت .7



۱۹ 

 در دوره کاردانی مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش

 



۲۰ 

 مشاغل قابل احراز در رشته امور باغی

امور باغیکمک تکنسین   کارگر ماهر امور باغی

 عنوان شغل ردیف عنوان شغل ردیف
 متصدي پارك 1 سیرکار 1
 نشاکار گل 2 حشاش 2
 گلکارنهالکار و  3  کارگر ماهرمراقبت از گیاه 3
 غیرمثمر و مثمر درختان دهنده پرورش 4  )خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، هواي آزاد و گلخانه اي(صیفی کار  4
 پارك نگهداري ماهر کارگر 5 پرورش دهنده قارچ 5
 نهال دهنده پرورش و تولید 6 به جز گل -نشاکار 6
 درختکار 7 کشاورزي کارگر 7
 کارچمنقطعه 8 چمن مراقبت 8
 کارنهال 9 آبیاري ماهر کارگر 9
 قارچ مزرعه ماهر کارگر 10 کارسبزي 10
 زمین نگهداري ماهر کارگر 11  صیفی و سبزي دهنده پرورش 11
 گلخانه و نهالستان کارگر 12  دارویی گیاه دهنده پرورش 12
 پرورش دهنده گل  13  سبزي مزرعه کارگر 13
 درخت پیوندکار 14 کارگرماهرمزرعه 14
 کارگل 15 ي ا تکمه بندقارچ بسته 15
 بوته و گل کن هرس 16  یفرنگ گوجه دهنده پرورش 16
 فضاي سبز باغبان 17 کارگر فضاي سبز 17
 توام کشت کشاورز 18  پرورش دهنده قارچ تکمه اي 18
 زریاتوما سمپاش 19 قارچ جمع کن  19
 نهال دهنده پرورش 20  کارگر نگهدارنده فضاي سبز 20
 باغدار 21 سبز فضاي باغبان 21
 يکشاورز سمپاش 22 قارچ کشتکار 22
 چمن تولیدکننده 23  پرورش دهنده قارچ صدفی 23
 قرنطینه کارگر 24 زن قلمه 24
 وهیم کننده برداشت 25 کارگر کشاورزي  25

 وهیمي بند درجه کارگر سر 26
 تاکستان ماهر کارگر 27
 )برداربهره(  چایکار 28
 کیارگان مزرعه ماهر کارگر 29
 کنهرس 30
 کارگر ماهر فضاي سبز 31



۲۱ 

 رشته امور باغی ايمسیرهاي توسعه حرفه

ت حر

ک

کمک

تکنسین

مهندسحر



۲۲ 

 

 امور باغی اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61120191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  61130292 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  31420293 :کد 3 :سطح تکنسین امور باغی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 میوه انتخاب نوع نهال پرورش درختان میوه
آماده سازي زمین 

 درختان میوه
 تهیه و نگهداري نهال

 میوه
کاشت نهال درختان 

 میوه
هرس خشک درختان 

 میوه
 برداشت میوه هرس سبز درختان میوه

01  231 154 0101 L3 36 24 0102 L2 36 24 0103 L2 21 14 0104 L2 36 24 0105 L3 36 24 0106 L3 36 24 0107 L3 30 20 
 

 بذرگیري سبزي برداشت سبزي پیش رس کردن هرس بوته کاشت سبزي آماده سازي بستر سبزي انتخاب نوع سبزي تولید سبزي 

02  180 120 0201 L3 24 16 0202 L1 24 16 0203 L1 24 16 0204 L3 24 16 0205 L2 24 16 0206 L1 18 12 0207 L3 24 16 
 

 انتخاب نوع گیاه زینتی تولید گیاهان زینتی
گیاه بستر آماده سازي 

 زینتی
 کاشت گیاه زینتی

 انگیاههرس خشک 
 زینتی

 هرس سبز گیاهان زینتی
برداشت اندامهاي 

 گیاهان زینتی
 

03  153 102 0301 L3 36 24 0302 L2 24 16 0303 L2 15 10 0304 L2 24 16 0305 L2 24 16 0306 L2 30 20     
 

 انتخاب محل  تکثیر گیاهان
 ، غدهپیاز  باتکثیر

 ریزومو
 خوابانیدن پاجوشبا  تکثیر تکثیر با قلمه  پیوند  کاشت بذر گیاهان

04  195 130 0401 L3 36 24 0402 L2 21 14 0403 L2 21 14 0404 L2 42 28 0405 L2 21 14 0406 L2 15 10 0407 L2 18 12 



۲۳ 

 

 یباغ امور دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61120191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  61130292 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  31420293 :کد 3 :سطح تکنسین امور باغی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 
آماده سازي نهال براي 

       فروش

    0408 L2 21 14                         
 

 پیاده کردن نقشه ترسیم کروکی احداث فضاي سبز
کاشت درختان و 

 ي زینتی درختچه ها
 گیاه پوششیکاشت  کاشت گل در محوطه  

فرم دهی درختان و 
 درختچه ها

 نگهداري گیاهان زینتی 

05  189 126 0501 L3 24 16 0502 L3 30 20 0503 L2 15 10 0504 L1 33 22 0505 L1 15 10 0506 L3 30 20 0507 L2 18 12 
 

سفارش احداث عناصر فضاي  
       سبز

    0508 L3 24 16                         
 

 انتخاب گیاه دارویی تولید گیاهان دارویی
آماده سازي زمین گیاه 

  دارویی
 بذرگیري گیاهان دارویی داروییبرداشت گیاهان  کاشت گیاهان دارویی

آماده سازي بذر گیاهان 
  دارویی

06  154 102 0601 L3 30 20 0602 L1 36 24 0603 L1 21 14 0604 L1 24 16 0605 L1 12 8 0606 L3 30 20     



۲٤ 

 

 یباغ امور دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61120191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  61130292 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  31420293 :کد 3 :سطح تکنسین امور باغی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

  حمل محصول به مقصد نگهداري و ذخیره عقد قراردادها ثبت سفارشات تبلیغات محصول تعیین بازار هدف بازاریابی و فروش

07  147 98 0701 L3 27 18 0702 L3 30 20 0703 L3 30 20 0704 L3 30 20 0705 L3 18 12 0706 L3 12 8     
 

 انتخاب نوع چمن تولید گیاهان پوششی
 کاشتآماده سازي بستر

 گیاهان
 کاشت چمن

مراقبتهاي چمن پس از 
 آبیاري اولیه

 تولید چمن رول )ترمیم(پالکاژ 
فرش (انتقال چمن رول 

 )کردن

08  192 128 0801 L3 27 18 0802 L2 36 24 0803 L1 24 16 0804 L2 24 16 0805 L2 21 14 0806 L3 30 20 0807 L3 30 20 
 

 پرورش قارچ خوراکی
تعیین محل پرورش قارچ 

 خوراکی
 مایه کوبی میسیلیوم رانی خوراکیایجاد بستر قارچ  تهیه مواد بستري قارچ

کنترل عوامل محیطی 
 قارچ پرورش

 خراش دهی خاك پوششی اضافه کردن خاك پوششی

09  186 124 0901 L1 21 14 0902 L1 21 14 0903 L1 12 8 0904 L1 18 12 0905 L1 24 16 0906 L1 18 12 0907 L1 18 12 
 

 هوادهی خاك پوششی 
عملیات نگهداري ضمن 

 قارچرشد
 -درجه بندي -برداشت

     بسته بندي قارچ خوراکی

    0908 L1 18 12 0909 L1 18 12 0910 L1 18 12                 



۲٥ 

 

 یباغ امور دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61120191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  61130292 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  31420293 :کد 3 :سطح تکنسین امور باغی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 )دائمی(پوشش گلخانه  )موقت(برپایی سازه  راه اندازي گلخانه
آماده سازي بسترهاي 

 خاکی
آماده سازي بسترهاي 

 بدون خاك
 ضدعفونی بستر کشت

راه اندازي سیستم 
 گرمایشی

 خنک کردن گلخانه

10  222 148 1001 L3 24 16 1002 L3 30 20 1003 L3 30 20 1004 L3 36 24 1005 L3 30 20 1006 L3 24 16 1007 L3 24 16 
 

        نصب سیستم روشنایی 

    1008 L3 24 16                         
 

 شکنیسله  خاك دهی کنترل آفات کنترل بیماریها کنترل علفهاي هرز آبیاري تحت فشار آبیاري ثقلی عملیات داشت

11    1101 L1 12 8 1102 L3 30 20 1103 L3 24 16 1104 L3 30 20 1105 L3 18 12 1106 L1 12 8 1107 L1 18 12 
 

 سفید کردن  قیم زنی  وجین   سم پاشی تنک واکاري سرك کود دهی 

    1108 L2 12 8 1109 L1 12 8 1110 L1 18 12 1111 L2 18 12 1112 L1 9 6 1113 L1 12 8 1114 L1 9 6 



۲٦ 

 

 یباغ امور رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61120191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  61130292 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت باغی :نام حرفه 

  31420293 :کد 3 :سطح تکنسین امور باغی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 
راه اندازي سیستم 

 آبیاري
پوشاندن گلخانه 

      )موقت(

    1115 L1 24 16 1116 L1 12 8                     
 

        

                                
 

        

                                
 

        

                                

 



 

۲۷ 

 باغی شایستگی هاي غیر فنی در رشته امور
 بکارگیري فناوري مناسبانتخاب و -1

 تنظیم و اصالح عملکرد سیستم-2

 تفسیر اطالعات-3

 تصمیم گیري-4

 مسئولیت پذیري -5

 مهارت گوش دادن-6

  ه و پروژهمدیریت کار- -7

 مواد و تجهیزاتمدیریت -8

 نهگداري فناوري هاي به کار گرفته شده—9

 مستند سازي-10



 

۲۸ 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی                

 L1 :سطح 61120191 :کد پرورش دهندگان محصوالت باغی :نام حرفه
 

 نشاء کار بجز گل :نام شغل

 

 کارگرماهر مزرعه :نام شغل ،

 

 زنقلمه : :نام شغل

 

 حشاش :نام شغل

 

پرورش دهنده گیاهان  :نام شغل*

 دارویی

 نوبت سوم 
 611243 :کد شغل 611232 :کد شغل 611255کد شغل 611245 :کد شغل 611236:کد شغل

  1116-0603:کد کارها  0605-0604:کد کارها 0405-0406 :کد کارها  0602 :کد کارها  0407-0402 :کد کارها

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

 

 بسته بند قارچ تکمه اي :نام شغل

 

تکمه پرورش دهنده قارچ  :نام شغل

 اي

 

 پرورش دهنده قارچ صدفی  :نام شغل

 

 کشت کار قارچ : :نام شغل

 

 کارگر کشاورزي :نام شغل

 611237 :کد شغل 611253 :کد شغل 611254 :کد شغل 611249 :کد شغل 611246 :کد شغل نوبت دوم 

  907-906:کد کارها 0901-0902 -:کد کارها 0905-0904: کد کارها 0908-0903 :کد کارها   0909-0910 :کد کارها

 60:زمان 2:واحد 70:زمان 5/2:واحد 70:زمان 5/2:واحد 50 :زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد

           

 صیفی کار:نام شغل

 

 سبزي کار :نام شغل

 

 کارگر ماهر مراقبت از گیاه :نام شغل

 

پرورش دهنده سبزي و  : :نام شغل

 صیفی

 

 کارگر مزرعه سبزي :نام شغل

 611244 :کد شغل 611242کد شغل  611233 :کد شغل 611241 :کد شغل 611235 :کد شغل نوبت اول 

  1114-1106-1110 :کد کارها   0206-1109: کد کارها   1113-1108-1101:کد کارها  0202-1107:کد کارها 0203-1112 :کد کارها

 55:زمان 2:واحد 60:زمان 3:واحد 60:زمان 2:واحد 70:زمان 5/2:واحد 55:زمان 2:واحد

 

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



 

۲۹ 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی  

 L2 :سطح 61130192 :کد محصوالت باغی  تولید کنند گان :نام حرفه

 هرس کن گل وبوته :نام شغل

 

 دهنده گلپرورش  :نام شغل

 

 کارگر نهالستان و گلخانه  :نام شغل

 

 نهالکار و گلکار  :نام شغل

 

 کارگل :نام شغل*

 نوبت سوم 
 611346 :کد شغل 611333 :کد شغل 611343 :کد شغل 611344 :کد شغل 611347 :کد شغل

  0504 :کد کارها  0306:کد کارها  0205:کد کارها 0302-0403 :کد کارها  0304-0305: کد کارها

 55:زمان 2:واحد 50:زمان 5/1:واحد 40:زمان 5/1:واحد 75: :زمان 5/2:واحد 80:زمان 5/2:واحد

           

 قطعه کار جمن:نام شغل

 

 باغیان فضاي سبز :نام شغل

 

 کارگر ما هر فضاي سبز :نام شغل

 

پرورش دهنده درختان  :نام شغل

 مثمر وغیر مثمر

 

 چمن تولیدکننده :نام شغل

 نوبت دوم 
 611352 :کد شغل 611334 :کد شغل 611360 :کد شغل 611348 :کد شغل 611338کد شغل

 0805 - 0804:کد کارها 1111-0503 :کد کارها 0802 :کد کارها    507-0303: کد کارها  0505-0803 :کد کارها

 75:زمان 5/2:واحد 45:زمان 5/1: واحد 60:زمان 2:واحد 55:زمان 2:واحد 65:زمان 2:واحد

           

 تولید و پرورش دهنده نهال: نام شغل

 

 درخت پیوندکار نام شغل

 

 کارنهال :نام شغل

 

 نهال دهنده پرورش :نام شغل

 

 درختکار : :نام شغل

 نوبت اول 
 611337 :کد شغل  611349 :کد شغل 611340 :کد شغل 611345 :کد شغل 611336 :کد شغل

 1115 :کد کارها  0408و0103:کد کارها 0102 :کد کارها 0404 :کد کارها 0104 :کد کارها

 40:زمان 1:واحد 70:زمان 5/2:واحد 60:زمان 2واحد 70:زمان 5/2:واحد 60: زمان 2:واحد
 

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



 

۳۰ 

 امور باغیاي حرفه –جدول دروس رشته تحصیلی 

 
 

 

  
 3 :کد گروه کشاورزي و غذا :گروه تحصیلی

 

    
 081210   :کد رشته تحصیلی امور باغی: رشته تحصیلی

 
  
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 

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

1 

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 

 یادگیريخاص دیگر حوزه هاي 
8 8 

2 

3 

4 

5 

 4,0 4,0 امورباغیدانش فنی   6

* 

7 
مشترك در سه ( کارگاه نوآوري و کار آفرینی 

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0 )شاخه

 8,0 8,0 تولید وپرورش درختان میوه وزینتی 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه( فناوري و تولید 8

 8,0 8,0 فضاي سبز  تولید ونگهداري گیاهان  2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 پرورش سبزي وصیفی تولید و 9

 تولید وپرورش گیاهان زینتی 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
  

8,0 8,0 

       8,0 8,0 تولید وعرضه قارچهاي صدفی وتکمه اي 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 گیاهان دارویی  تولید وآماده سازي       12

 40,0 40,0 جمع 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 اقتصادي در 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

ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. محیط واقعی کار اختصاص می یابد



 

۳۱ 

 L1سطح  و صیفی  سبزيو تولید  پرورش نقشه آموزش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهم سال

 لید.و تو پرورش
  صیفی سبزي و

 بستر سازي آماده
 سبزي

  سبزي برداشت

 كاشت سبزي

  سرك دھي كود

   دھي خاك

 واکاري

  سله شکنی
 

   ثقلي ابیاري

  تنك

 وجین

 

 سفید كردن   

 قیم زني



 

۳۲ 

 

 ۳۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یازدهم سال  

تولید وعرضه 
قارچهاي صدفی 

  وتکمه اي

 

  

کنترل عوامل 
محیطی 

 پرورش قارچ
 

تعیین محل 
پرورش 

 قارچ
 خوراکی

عملیات 
نگهداري 

من رشد ض
 قارچ

 

تهیه مواد 
 بستري قارچ

 كوبي مایھ
راني میسلیوم  

 

  اضافھ
 خاك كردن

 پوششي

خراش 
دهی 
خاك 
  پوششی
 

 -برداشت 
درجه بندي 

و بسته بندي 
 قارچ

 خوراکی 

 

هوادهی 
خاك 

 پوششی

ایجاد بستر 
قارچ 

 خوراکی 



 

۳۳ 

 L1سطح   پرورشنقشه آموزش 
 

 

۲۹٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تکثیر با 
غده  ،پیاز

 و 
 ریزوم

تکثیر با 
 فلمه

یازدهم سال  

تولید وآماده سازي 
  گیاهان دارویی

  

  

 آماده
 سازي

 گیاه زمین
  داروئي

کاشت 
 انگیاه

 داروئی

 برداشت     
دارویي گیاھان  

تکثیر با 
 پاجوش

 

پوشاندن 
 گلخانه 

) موقت (   

 بذرگیري     
 گیاھان دارویي

     
 خوابانیدن



 

۳٤ 

L۲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازدهمدو سال  

تولید وپرورش درختان میوه 
 وزینتی

  

تهیه و نگهداري 
 نهال میوه

کاشت نهال درختان 
 میوه

 زمین سازي آماده
میوه درختان  

 

 

 

 نھال سازي آماده
فروش براي  

راه اندازي سیتم 
 آبیاري

 پیوند



 

۳٥ 

 

 

 

 

                                                               

 

 

       

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

۳۰۰ 
 

 
 

 

 

 

 

ازدهمدو سال  

تولید ونگهداري   
  گیاهان  فضاي سبز

       

 

  

چمن كاشت  

پوششي گیاه كاشت  

)ترمیم(پالکاژ   

مراقبت هاي چمن پس از 
 آبیاري اولیه

اماده سازي 
گیاهان کاشت بستر  

 کاشت گیاه زینتی

کاشت درختان ودرختچه 
 هاي زینتی

 سم پاشی 

 نگهداري گیاهان  زینتی 



 

۳٦ 

 

 

 

 ۲۹۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرس سبز 
گیاهان 
 زینتی

 

 آماده
 سازي
 بستر

 گیاه زینتي 

 

دوازدهم سال  

تولید وپرورش 
 گیاهان زینتی

  

  

پیش 
رس 
 کردن 

برداشت 
 اندامهاي 
گیاهان 
 زینتی 

هرس 
 خشک

گیاهان 
 زینتی

 

کاشت 
بذر 

 گیاهان
 

 گل كاشت
محوطھ در  



 

۳۷ 

 هاي رشته امور باغیشایستگی -جدول تطبیق دروس

 3: کد گروه کشاورزي و غذا  :تحصیلیگروه   

 081210 :کد رشته تحصیلی امور باغی  :رشته تحصیلی

          

 کد درس نام درس شماره
نوع 
 درس

 سال
ساعت 
 تئوري

ساعت 
 عملی

 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار

تولید و  1
پرورش 
سبزي 
 وصیفی

مشترك  0812100110
 در گروه

 -يسبز کاشت سبزي بستر سازي آماده 180 120 دهم
 خاك -، سله شکنیتنک سفید کردن واکاري،

، سرك دهی کود قیم زنی ، -، وجین دهی
 ,ثقلی ابیاري، ,سبزي برداشت

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

، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 
و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 
مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش 

 دادن، مسئولیت پذیري

 

2 

تولید و 
عرضه 

قارچهاي 
صدفی و 
 تکمه اي

0812100211 
مشترك 

در 
 رشته

 180 120 یازدهم

تهیه مواد -خوراکی تعیین محل پرورش قارچ 
 -خوراکی ایجاد بستر قارچ  -بستري قارچ

 مایه -کنترل عوامل محیطی پرورش قارچ
 خاك کردن اضافه -رانی میسلیوم کوبی

 -خراش دهی خاك پوششی -پوششی
عملیات نگهداري  -هوادهی خاك پوششی

درجه بندي و دسته بندي  -برداشت-قارچ
  قارچ خوراکی

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

، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 
و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 
مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش 

 دادن، مسئولیت پذیري

 

3 

تولید و 
آماده 
سازي 
گیاهان 
 دارویی

0812100311 

مشترك 
در 
 رشته

 180 120 یازدهم

شاندن پو -داروئی گیاه زمین سازي آماده
 -داروئیکاشت گیاهان  -موقت ( گلخانه 

 -ریزومو غده  -تکثیر با پیاز  -تکثیر با فلمه
 -آبیاري سیستم اندازي راه -تکثیر با پاجوش

بذر گیري گیاهان  -دارویی گیاهانبرداشت 
 دارویی

یري بارگدیریت زمان ، انتخاب و به 
تصمیم فناوري مناسب، تفسیر اطالعات، 

، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 
و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 
مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش 

 دادن، مسئولیت پذیري

 

 یري بارگمدیریت زمان ، انتخاب و به تهیه و نگهداري  -درختان زمین سازي آماده 180 120 دوازدهم مشترك  0812100412تولید و  4



 

۳۸ 

پرورش 
درختان 

میوه و 
 زینتی

در 
 رشته

کاشت نهال  -شاخه ندخوابانی -نهال میوه
 براي نهال سازي آماده -پیوند -درختان میوه

 -فروش

تصمیم فناوري مناسب، تفسیر اطالعات، 
، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 

و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 
مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش 

 دادن، مسئولیت پذیري

5 

تولید و  
نگهداري 

گیاهان 
فضاي 

 سبز 

0812100512 

مشترك 
در 
 رشته

 180 120 دوازدهم

 کاشت -بسترگیاهان زینتیاماده سازي 
کاشت درختان  -پوششی گیاه کاشت -چمن

 -کاشت گیاه زینتی -ودرختچه هاي زینتی
 -مراقبت هاي چمن پس از آبیاري اولیه

پالکاژ  -سم پاشی -نگهداري گیاهان زینتی
  -)ترمیم(

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

، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 
و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 
مدیریت مواد و تجهیزات، مهارت گوش 

 دادن، مسئولیت پذیري

 

6 

تولید و 
پرورش 
گیاهان 
 زینتی 

0812100612 

مشترك 
در 
 180 120 دوازدهم رشته

آماده  -پیش رس کردن -بستر سازي آماده
 -زینتیآماده سازي گیاه  -سازي گیاه زینتی

 -محوطه در گل کاشت -کاشت بذر گیاهان
برداشت اندامهاي  -هرس سبز گیاهان زینتی

 گیاهان زینتی

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

، تنظیم ها  پروژهو  کارهامدیریت گیري ، 
و اصالح عملکرد سیستم ، مستند سازي، 

ت، مهارت گوش مدیریت مواد و تجهیزا
 دادن، مسئولیت پذیري

 

   
 

     
 



 

۳۹ 

 گواهینامه هاي اعطایی

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

 پرورش دهند گان محصوالت باغی 
 61120191 :کد

 31 :شغل/کاريتعداد گروه 
تعداد 
 :کارها

32 
 L1 :سطح

 گواهینامه ها

 ردیف
نام گروه 

 شغل/کاري
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

مزرعه سبزيکار گر  1  G11 1114-1110-1106    

پرورش دهنده سبزي  2
G12 1109-0206 وصیفی    

کارگر ماهر مراقبت  3
G13 1101-1108-1113  ازگیاه    

G14 1107-0202  سبزیکار 4    

G15 0203-1112 صیفی کار 5    

G21 0907-0906 کارگر کشاورزي 6    

G22 0902-0901 کشت کار قارچ 7    

پرورش دهنده قارچ  8
G23 0904-0905 صدفی    

پرورش دهنده قارچ  9
G24 0903-0908 تکمه اي    

G25 0909-0910 بسته بندقارچ تکمه اي 10    

پرورش دهندگان  11
G31 1116-0603 گیاهان دارویی     

G32 0604-0605 حشاش  12    

G33 0405-0406 قلمه زن 13    

   G34 0602 کارگرماهرمزرعه 14

G35 0407-0402 نشاء کار بجزگل 15    

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 

 نام و نام خانوادگی امضاء
 :تائید کننده 

نام و نام خانوادگی  امضاء
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



 

٤۰ 

  :ارزشیابی تاریخ   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

 تو لید کنندگان محصوالت باغی 
 61130292 :کد

 15 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

21 
 L2 :سطح

 گواهینامه ها

ردی
 ف

نام گروه 
 شغل/کاري

کد گروه 
 شغل/کاري

 کد کارها
شماره 

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

   G11 1115 درختکار 1

   G12 0103-0408 پرورش دهنده نهال 2

   G13 0102 نهالکار  3

درخت پیوندکار 4  G14 0404   

پرورش  تولید کننده و 5
   G15 0104 دهنده نهال

   G21 0804-0805 تولیدکننده چمن 6

پرورش دهنده درختان  7
   G22 1111-0503 مثمر وغیرمثمر

   G23 0802  کارگر ماهر فضاي سبز 8

   G24 0507-0303 باغبان فضاي سبز 9

   G25 0505-0803  قطعه کارچمن 10

   G31 0504 گلکار 11

وگلکارنهالکار  12  G32 0306   

   G33 0205 کارگر نهالستان وگلخانه 13

    G34 0302-0403 پرورش دهنده گل 14

   G35 0304-0305 هرس کن گل وبوته 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 

 نام و نام خانوادگی امضاء
 :تائید کننده 

نام و نام خانوادگی  امضاء
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



 

٤۱ 

 امور باغی در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
همانند اغلب رشته هاي مهارتی مبتنی بر اصول و روش هایی می باشد که به  امور باغییاد دهی و یاد گیري در رشته استراتژي یا راهبرد هاي اصلی در فرایند 

 :برخی از آن ها در زیر اشاره می شود

 روش توضیحی -۱

به شاگرد یا از هنر آموز هنرجو صورت در این روش مفاهیم و اصطالحات دانشی مقوالت مختلف رشته به صورت بیان شفاهی یا انتقال اغلب یک سوي از معلم 

توصیه می شود در هر . این روش از روش هاي بسیار با سابقه یا بعبارتی قدیمی بوده و کارآیی آن در شرایط خاص و محدود همچنان محفوظ است. می گیرد

توضیح یا تشریح ویژگی هاي ساختاري گیاهان، انواع . ددقیقه از این روش چه بصورت سخنرانی یا نمایشی، استفاده نگرد 15جلسه آموزشی حداکثر بیش از 

 .نمونه هایی از کاربرد این روش می باشد...خاك ها، روش هاي سرویس و نگهداري ماشین ها

 روش اکتشافی یا روش حل مسئله -2

به بیان دیگر روابط بین اجزا یک . تا خود آن را بیابددر این روش هنر آموز بجاي تشریح یا توضیح یک مفهوم یا یک رابطه، به فراگیر کمک و راهنمایی می کند 

این روش برخالف روش قبلی فراگیر محور بوده و صرفا تکیه بر حافظه نداشته و دوام یا پایداري آن بسیار بیشتر و . سیستم یا بین علت معلول را کشف نماید

 .ماندگار تر است

مشاهده اثر ...) اندازه برگ ها، رنگ برگ ها، ارتفاع گیاه،( بررسی اثرات خشکی روي شکل گیاه: قبیلاجراي فعالیت هاي صحرایی یا کارهاي آزمایشگاهی از 

فرسایش مصرف انواع کود ها یا نوع خاصی از کود در سطوح مختلف یا در زمان هاي مختلف روي شکل گیاه یا عملکرد آن، کشف چگونگی شکل گیري و شدت 

 یاد گیري می باشد –از جمله موارد قابل اعمال این روش یاد دهی ...) شش گیاهی شیب، پو(در شرایط مختلف سطح زمین 

 روش کار گروهی -3

ت هاي غیر فنی در این روش ضمن کشف بسیاري از روابط و درك مفاهیم و قواعد در شرایط همکاري ، تبادل و تقابل یک مقوله علمی یا مهارتی، برخی از مهار

یر را براي ورود به بازار تقویت شده و فراگ...فراگیرا از جمله مشارکت جویی، همدلی و همکاري، تقسیم کاري و مسئولیت پذیري ، وقت شناسی و برنامه ریزي 

مثال هریک از گروه یک نوع محصول . نفره واگذار می شود 3-5در این روش کار هاي مختلف اجزاي مختلف یک کار یا پروژه را به گروه هاي . کار آماده می کند

ر فعالیت هاي مطالعاتی مثال هر گروه بخشی از یک کل را د. را تولید می کنند یا اینکه تمام گروه تمام محصوالت را در سطح مثال نیم هکتار تولید می کنند

 .کامل می گردد پرورش یک گلمطالعه کرده به ترتیبی که با ترکیب کامل آن موضوع یا مقوله مثال 

  کار فردي -4

انگیزه و توانایی یا استعداد نهفته فراگیران  واگذاري یک پروژه عملی انجام شدنی در خانه یا واحد آموزشی یا یک مطالعه کتابخانه اي یاعث تحریک و برانگیختن

 کرم خراطو مقایسه آن با  شاخک بلندیا علف هاي هرز یا حشرات زیان آور منطقه، یا اینکه مطالعه در مورد کرم ساقه  باغیمثال جمع آوري گیاهان . می شود

 .نمونه هایی از کاربرد این روش می باشد

 برگزاري مسابقات علمی و کاربردي -5

مثال اندازه گیري سرعت جریان آب در نهر یا اندازه گیري مقدار جریان آب، اندازه . در این روش مهارت افراد تقویت شده و سطح آن را ارتقاء داده می شود

رد این روش یاد دهی می نمونه هایی از کارب... مترمربع،xمترمربع، وجین مزرعه به مساحتxگیري ابعاد و مساحت زمین، اجراي شخم قطعه زمینی به مساحت

 .کند برگزاري نمایشگاهی از آثار عملی یا مطالعاتی فراگیران نیز می تواند در ایجاد انگیزه با رقابت سالم فراهم. باشد



 

٤۲ 

 شبیه سازي -6

دستگاه بوجار که بذرها یی با اندازه مثالً ساخت ماشین یا . شودهاي جامع پیرامون یک مورد خاص ، آن مورد ساخته یا طراحی میبا توجه به داده در این روش

طراحی سایت ) ارائه نقشه و پیاده کردن آن(یا اینکه طراحی شبکه آبیاري و زهکشی سطحی . هایی با قطر مشخص را جدا نمایدخاص را عبور دهد یا غده

 .عمده منطقه درختانمنطقه ، ساخت کلید شناسایی  باغیرانندگی تراکتور ، طراحی جدول آیش بندي و تناوب 

 بازدید -7

هویتی وابسته به اقلیم دارند، براین اساس در برخی موارد ممکن است با برنامه آموزشی رسمی یا در چارچوب تقویم آموزشی مطابقت  امور باغی هايفعالیت

توانند آموزش مربوطه را در ا این راهبرد ، فراگیران میب. باشدبراي مشاهده پروسه کامل ، ترتیب دادن بازدید علمی ضروري می. نداشته باشد یا ناسازگار باشد

 .خارج از فصل یازمان، مشاهده کرده و فرا بگیرند

 ارائه گزارش-8

هاي بعظاً ضد و نقیض به فراگیران توانایی درك اساسی مفاهیم ، ها ، بررسی نظرات صاحب نظران مختلف با دیدگاهها ، تجزیه و تحلیل دادهگردآوري داده

 .کند مهارت غیر فنی خود از جمله انشاء ، سخنوري ، او تقویت گرددو عالوه بر مهارت به او کمک می. دهدمی... ها ، راهکارها و روش

 جلسه بحث -9

یا اینکه نظرات دیگران با این روش فراگیر قادر خواهد بود از یافته هاي خود دفاع . تواند در راستاي گزارش یا اینکه مربوط به موضوع خاص باشدجلسه بحث می

 .باشدتر از محاسن این راهبرد میهاي عمیقها به پژوهشافزایش تحمل فراگیر به نقد نظرات و الزامات آن. را نقد نماید



 

٤۳ 

 امور باغی الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 امور باغی انسانی رشته استاندارد نیروي-

 :بایستی عالوه بر شرایط عمومی مستخدمین دولت و کارمندان واحدهاي آموزشی می:  باغیمدیر واحد آموزشی مهارتهاي ) الف

تولیدات -3 ترویج و آموزش کشاورزي – 2 امور باغی -1 :داراي مدرك تخصصی حداقل در مقطع کارشناسی به ترتیب اولویت در رشته هاي

 گیاهی 

ساعت دوره آموزشی در ارتباط با اصول و مبانی مدیریت ، مدیریت واحدهاي کشاورزي و سرپرستی مزرعه را  300سه اولویت اول بایستی حداقل 
 .را بگذرانند عمومی ، سرپرستی مزرعه امور باغیساعت دوره آموزشی در ارتباط با کشاورزي عمومی،  300اولویت چهارم باید حداقل . بگذرانند

نفر هنرجو داشته یا اینکه سطح زیر  120گیرد که حداقل معاونت به واحد آموزشی متعلق می: باغیمعاون فنی واحد آموزشی مهارتهاي  -ب
 :هکتار باشد معاون فنی عالوه بر شرایط عمومی مستخدمین دولت و کارمندان واحد آموزشی می بایستی 12بیش از  باغیکاشت محصورات 

 -4ماشینهاي کشاورزي  -3تولیدات گیاهی  -2 امور باغی -1: اراي مدرك تحصیلی حداقل ، مقطع کارشناسی به ترتیب اولویت در رشته هايد-
 .باشد ترویج و آموزش کشاورزي

 طرح درس عملیساعت دوره آموزشی ضمن خدمت در ارتباط با سرپرستی مزرعه ، مبانی مدیریت برنامه ریزي آموزشی و 200گذراندن حداقل -

 صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان

 :بایستیمعلمی می شتن شرایط عمومی و به ویژه اخالق حرفه اي عالوه بر دا باغیهاي هنرآموز مواد درسی تخصصی رشته مهارت

 .حداقل داراي مدرك تحصیلی در مقطع کارشناسی یا باالتر را دارا باشند-1

 واحد درسی مربوط با آن ماده درسی را گذرانده باشد 18اولویت اول با افرادي است که حداقل در تدریس هرماده درسی تخصصی -

 واحد درسی مربوط با آن ماده درسی را گذرانده باشد 14در تدریس هرماده درسی تخصصی اولویت دوم با افرادي است که حداقل -

 واحد درسی مربوط با آن ماده درسی را گذرانده باشد 12اقل در تدریس هرماده درسی تخصصی اولویت سوم با افرادي است که حد-

 داراي گواهینامه رانندگی تراکتور باشد-2

 )مسمومین و مصدومین (داراي گواهینامه کمک هاي اولیه به ویژه امداد و نجات با گرایش کشاورزي -3

 ت محیط کشت و زرع باشدداراي گواهینامه یا مدرکی در ارتباط با حفاظت محیط زیست ، ایمنی و بهداش-4

 .) سال باشد 5عدد نباید کمتر از  2درهر حال جمع این . (سال سابقه استاد کاري باشد 2سال سابقه آموزشی و حداقل  3داراي حداقل -5

ی و خارج از ساعات هاي کشت و کار از جمله کار درخارج از زمان آموزشارایه اقرار نامه مبنی بر مقید بودن به کار درشرایط مزرعه و ویژگی-6
 اداري متناسب با نیاز و شرایط گیاهان تولیدي 

نفر  8-15نفر باشد، دراجراي عملیات فراگیران به گروه  15چنانچه تعداد فراگیران یک ماده درسی داراي عملیات صحرایی بیش از  :استادکار 
 :ایط عمومی متناسب با معلمی و کارمندي دولت داراي شرایط زیر باشداستاد کار باید عالوه بر شر. تقسیم شده و به استاد کار نیاز خواهد بود

 اي سال سابقه و فعالیت مزرعه 3یا تولیدات گیاهی با  باغیهاي در رشته گرایش کارشناسیحداقل مدرك تحصیلی -1

 با ارایه گواهینامه معتبر باغیداشتن گواهینامه رانندگی تراکتور و تسلط به کار براي ماشینها و تجهیزات -2

 داشتن گواهینامه کمک هاي اولیه به ویژه در زمینه کشاورزي-3



 

٤٤ 

 داشت گواهینامه حفاظت از محیط زیست ، ایمنی و بهداشت محیط کشاورزي-4

متناسب با نظم و نسق اقرار به حضور تمام وقت در واحد آموزشی و انجام وظیفه در خارج از زمان آموزشی رسمی و خارج از ساعات اداري -5
 باغیهاي تولید محصوالت منطقه ویژگی

 نکات ایمنی وزیست محیطی به عنوان الگوي فراگیران  مقید به پوشیدن لباس کار و رعایت-6

 :سرپرست مزرعه 

ه عنوان سرپرست مزرعه ساالنه عالوه بر معاون فنی ، داراي یک نفر ب باغیهکتار سطح زیر کاشت محصوالت  12هرواحد آموزشی داراي بیش از 
 :سرپرست مزرعه داراي شرایط زیر است . خواهد بود

  باغیسال سابقه تولید محصوالت 3با حداقل  امور باغیهاي داراي مدرك کارشناسی در رشته گرایش-1

 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت ، سرپرستی مزرعه ، اصول ، عملیات کشاورزي  200گذراندن حداقل -2

 تراکتور رانندگی با-3

 هاي دنباله بند با ارایه گواهی معتبرتسلط به کاربرد انواع ماشین-4

 متناسب با نیاز گیاهان و شرایط منطقه  باغاتاقرار به حضور تمام وقت درواحد آموزشی در سطح -5

 :راننده تراکتور عالوه بر شرایط عمومی کارمندان دولت بایستی : راننده تراکتور)ح

 .ها کشاورزي باشده پایان تحصیالت متوسط در یکی از رشته گرایش ماشینداراي گواهینام-1

 )چرخ ، باغی ، و تراکتور 2اعم از (داراي گواهینامه رانندگی تراکتور -2

ر یا تائیدیه هاي دنباله بند براساس ارایه اسناد معتبمسلط به اتصال یا نصب ، راه اندازي ، تنظیم ، سرویس ، نگهداري و کاربر و انواع ماشین-3
 .شوراي فنی واحد آموزشی باشد

 .دراراي گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط کشاورزي باشد-4

 .سال سابقه کار درمحیط واقعی براساس ارایه اسناد با تائید شوراي فنی واحد آموزش باشد 3حداقل -5

 گیاه و شرایط منطقه  اقرار به کار تمام وقت خارج از فصول آموزشی ساعات اداري متناسب با نیاز-6

متر فضاي سبز یک نفر مراقب کشاورزي اعم از رسمی ، قراردادي یا خرید خدمتی  1000هکتار مزرعه یا هر  10به ازاي هر  :مراقبت کشاورزي 
 .باشدنیاز می

،کود باشی، وجین ، سله شکنی ، گوشه بندي (بایستی برحسب وظیفه محوله مراقب کشاورزي عالوه بر شرایط عمومی کارکنان واحد آموزشی می-
 .داراي سابقه کارمفید با ارایه اسناد با تائید شوراي فنی واحد آموزشی باشد....) خاك دهی پاي بوته ، واکاري، تنک ، 

ز آن آبیار از هکتار سطح زیر کاشت آبیاري ثقلی یک نفر موتورچی و یا آبیار نیاز خواهد داشت و پس ا 20هرواحد آموزشی تا  :آبیار و موتورچی
سایرشرایط آب ) اختصاصی(یک نفر آبیار ي باغیهکتار مزرعه  20هر  -دو حلق چاه یک نفر موتورچی اختصاصی . موتورچی جدا خواهد شد

 .همانند مراقب کشاورزي می باشد

نفر به تائید شوراي فنی واحد  3-1هاي جانبی واحد آموزشی جهت حفظ امنیت واحد آموزشی می توانند برحب شرایط منطقه و فعالیت :دشتبان
 . آموزشی دشتبان یا کشیک شب داشته باشد

 

 



 

٤٥ 

 :متصدي تاسیسات و تجهیزات آبیاري 

اي یک نفر بعنوان متصدي تاسیسات و هکتار آبیاري از نوع قطره 4هکتار آبیاري بارانی از انواع کالسیک یک نفر و به ازاي هر  8به ازاي هر 
 : متصدي تاسیسات و تجهیزات آبیاري عالوه بر شرایط عمومی کارکنان واحدآموزشی بایستی. تجهیزات آبیاري مورد نیاز می باشد

پایان دوره متوسطه  سال سابقه کار مفید یا داراي مدرك 4داراي مدرك تحصیلی در حد کاردانی در یکی از رشته گرایش هاي آبیاري با حداقل -1
 سال سابقه کارمفید مرتبط به تاییدیه شوراي فنی واحد آموزشی 8هاي کشاورزي یا حداقل یا ماشین امور باغیدر یکی از رشته هاي 

 هاي آبیاري گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت در زمینه بهینه سازي مصرف آب با نیاز آبی گیاه ، تعمیر و نگهداري ماشین-2

 گواهینامه زیست محیط و بهداشت محیط کشاورزيدراي -3

 متناسب با نیاز گیاه باشرایط منطقه) خارج از زمان آموزش و ساعات اداري(اقرار به انجام کار تمام وقت -4

 :هاي تخصصیمتصدي آزمایشگاه

یک نفر متصدي آزمایشگاه به طور اختصاصی  نیاز به) ، گیاه شناسی ، حفظ نباتات، علوم پایه وآب و خاك امور باغی(هاي هریک از آزمایشگاه
 .متصدي آزمایشگاه هاي عالوه بر شرایط عمومی معلمی و استادکاري باید داراي شرایط زیر باشد. خواهد داشت 

 ، تولیدات گیاهیامور باغی، باغی  اموردریکی از رشته گرایش ) کاردانی (شناسی حداقل فوق دیپلم و گیاه امور باغیبراي -1

، رشته  باغیدر یکی از رشته گرایش هاي تکنولوژي گیاه پزشکی، رشته گرایش هاي ) کاردانی(براي آزمایشگاه ، حفظ نباتات حداقل فوق دیپلم -2
  امور باغیهاي گرایش هاي تولیدات گیاهی ، رشته گرایش

علوم )فیزیک، شیمی ، زیست شناسی (ي علوم پایه هابراي آزمایشگاه علوم پایه و آب و خاك داراي کاردانی در یکی از رشته گرایش-3
  امور باغیآزمایشگاهی ، خاکشناسی ، 

 داراي گواهینامه ایمنی ، بهداشت محیط آزمایشگاهی-4

 داراي گواهینامه کمک اولیه -5

و کاربرد مواد و تجهیزات  ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت در ارتباط با حفاظت از اموال ، سرپرستی آزمایشگاه شناخت 200گذراندن حداقل -6
 آزمایشگاهی 

هاي کشاورزي نیاز به یک نفر متصدي کارگاه هرواحد آموزشی با داشتن حداقل یک هانگارماشین :هاي کشاورزيمتصدي کارگاه ماشین
هاي کشاورزي عالوه بر شرایط عمومی کارکنان دولت به ویژه واحد آموزشی باید داراي شرایط زیر ماشین متصدي. باشدهاي کشاورزي میماشین

 : باشد

سال  4هاي کشاورزي و با حداقل هاي کشاورزي ترجیحاً مکانیک ماشینهاي ماشیندریکی از رشته گرایش) کاردانی(داراي حداقل فوق دیپلم -1
 شوراي فنی واحد آموزشی سابقه کار مفید مرتبط با تأیید گواهی 

 داراي گواهی حفاظت از محیط زیست ، ایمنی، بهداشت محیط کارگاه ماشینهاي کشاورزي -2

 هاي کشاورزيساعت آموزش ضمن خدمت مرتبط با سرپرستی کارگاه اصول و مبانی سرویس و نگهداري و تعمیر ماشین 200گذراندن حداقل -3

کار ، رعایت نظم در چیدمان ابزار و تجهیزات ، گروه بندي نی ، بهداشتی به ویژه پوشیدن لباس و کفشمقید بودن در به کار بستن اصول ایم-4
 فراگیران، حفاظت از امول و مواد کارگاهی، گواهینامه کمک اولیه در محیط کارگاهی 

ور عمومی و اجرایی ، متصدي امور فرهنیگ و هنري معاون آموزشی ، معاون اجرایی ، کارپرداز، انباردار، نگهبان ، متصدي ام( سایر عوامل انسانی
 .باشدهاي دور ه دوم متوسطه فنی و حرفه اي میمتناسب با چارت سازمانی دبیرستان....) ، دبیران دروس پایه وعمومی ، 



 

٤٦ 

 امور باغیاستاندارد فضاي آموزشی رشته  -

نمازخانه ، (واحدسمعی و بصري ، سایت رایانه و واحدهاي اداري و عمومیهاي درس، عالوه بر کالس امور باغیهر واحد آموزشی داراي رشته 

متناسب با استانداردهاي معاونت عمرانی وزارت آموزش و پرورش به ...) غذاخوري،خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و ورزشی ، انبار و 

 . باشدنیاز می امور باغیخاص رشته ...)صحرایی و ها،کارگاهی،آزمایشگاه(هاي عملیفضاهاي اختصاصی براي انجام فعالیت

 :این فضاها را به سه گروه زیر میتوان تقسیم کرد

 باغات-1

 هاآزمایشگاه-2

 )هاي کشاورزيکارگاه تعمیر ،سرویس و نگهداري ماشین(هانگار-3

 :هاي اصلی هریک از سه گروه باال عبارتند ازویژگی

 باغات-1

با آب کافی و مالکیت قطعی  باغیهکتار زمین  10حداقل به مقدار  امور باغیهاي رشته عملیات پیش بینی شده در درسبراي انجام : کمیت -1-1

 .باشدنیاز می

ها ، تأسیسات و امکانات مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزي خاك مناسب باشد، موقعیت نسبت به سایر امکانات و ساختمان: کیفیت-2-1

 . هاي پیش بینی شده در کتاب به آسانی امکان پذیر باشدنحوي باشد که انجام حداکثري فعالیتجانبی باید به 

 هاآزمایشگاه-2

آزمایشگاه کنترل -3هاي هرز آزمایشگاه گیاه شناسی و علف-2آزمایشگاه آب و خاك -1: عبارتند از امور باغیهاي مورد نیاز در رشته آزمایشگاه

 )گیاه پزشکی(باغی هاي گیاهان آفات و بیماري

هاي آزمایشگاه باید به نحوي باشد که عالوه بر ها باید ضمن متابعت از استانداردهاي ساختمانتعداد و ابعاد هریک از آزمایشگاه: کمیت-1-2 

آن به آسانی تردد و  نفر فراگیر همراه با مدرس و تکنیسین آزمایشگاه بتواند در 20جاگرفتن امکانات و تجهیزات ضروري، در هر نوبت حد اقل 

 .فعالیت نماید

در هر آزمایشگاه عالوه بر امکانات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی ، تهویه ، روشنایی، ایمنی و بهداشتی، فضا باید به نحوي باشد که : کیفیت-2-2

ورت به راحتی رفت و آمد کرده و به سادگی از ها نظارت نماید و فراگیران نیز در صورت ضرمربی بر فراگیران اشراف داشته و به آسانی بر کار آن

 . محل استقرار خود به آب ، پریز برق ، شیرگاز ، سینک ظرف شویی ابزار و مواد و تجهیزات انفرادي دسترسی داشته باشند

 ):باغیهاي کارگاه تعمیر ،سرویس و نگهداري ماشین(هانگار -3

لی و نظري، این رشته نیاز به فضایی جهت نگهداري ، سرویس ، بخشی از تعمیرات ادوات و هاي عممتناسب با محتواي آموزش امور باغیدر رشته 

 . را دارد هاي مربوطهانجام آموزش



 

٤۷ 

 رشته امورباغی  وسارزشیابی پیشرفت تحصیلی در

 یادگیريتکالیف یاددهی و  عنوان درس ردیف

1 

پرورش  تولید و
 صیفی سبزي و

ها و فنون مناسب مانند استفاده از فیلم و عکس و نرم افزار و سایر رسانه هاي دیداري و هنرآموز هر موضوع را با روش
ها را هایی را در کالس ارایه می کند وهنرجویان پرسشنماید، پرسشتدریس می شنیداري ، نمایش، مرتبط با سبزیکاري را

در این مرحله اگر هنرجویی از سطح باالیی از .کندهنرآموز در این مرحله اشکاالت هنرجویان را رفع می. دهندانجام می
پس از تدریس، هنرآموز . دانش و مهارت قرار داشته باشد، براي تقویت خود و سایر هنرجویان به هنرآموز کمک خواهد کرد

تا هنرجویان در مزرعه )نو ع سبزي ،برگی ، ، ریشه اي ،گل یا میوه اي  کاشت حد اقل سه( کند تکالیفی را مشخص می
در جلسه بعد هنر آموز پس از انتخاب نمونه مناسب تکیف انجام شده از .آموزشی به صورت انفرادي و یا گروهی انجام دهند 

در این مرحله هنرآموز، به .تعدادي هنرجوي قوي خواهد خواست که تکالیف سایر هنرجویان را بررسی و ارزشیابی نمایند
 .کندانجام درست این فعالیت نظارت می

2 
عرضه  تولید و

 قارچهاي صدفی و
 تکمه اي

کتاب ،  استفاده از ها و فنون مناسب را باروش) ویژگی ها ،شرایط پرورش ، مواد الزم ( هنرآموز مراحل مختلف پرورش قارچ 
نماید، تدریس می هاي دیداري و شنیداري ، نمایش، مرتبط با پرورش قارچ راجزوه ،فیلم و عکس و نرم افزار و سایر رسانه 

در .کندهنرآموز اشکاالت هنرجویان را رفع می. دهندها را انجام میهایی را در کالس ارایه می کند وهنرجویان پرسشپرسش
براي تقویت خود و سایر هنرجویان به  در این رابطه بر خوردار بود ، این مرحله اگر هنرجویی از تجربه ، دانش و مهارتی

شستشو، ضد عفونی ، تهیه کاه ، کود ( کند پس از تدریس، هنرآموز تکالیفی را مشخص می. هنرآموز کمک خواهد کرد
در جلسه بعد هنر آموز پس از انتخاب .تا هنرجویان در محیط آموزشی به صورت انفرادي و یا گروهی انجام دهند .... )مرغی ،
سایر هنرجویان را بررسی و ارزشیابی  ناسب تکیف انجام شده از تعدادي هنرجوي قوي خواهد خواست کار خود ونمونه م
 .کندهنرآموز، به انجام درست این فعالیت نظارت می. نمایند

آماده سازي  تولید و 3
 گیاهان دارویی

 استفاده از ها و فنون مناسب را باروش هنرآموز مراحل مختلف کاشت ، داشت ، برداشت ، نحوه خشک کردن ، و فراوري
 پرورش گیاهان داروییکتاب ، جزوه ،فیلم و عکس و نرم افزار و سایر رسانه هاي دیداري و شنیداري ، نمایش، مرتبط با 

، در پایان هر مرحله نسبت  نماید، سپس به صورت عملی در مزرعه آموزشی اقدام به انجام عملیات نمودهتدریس می را
 ارزشیابی کارهاي انحام گرفته می پردازد 

4 
 تولید و

تکثیردرختان میوه 
 زینتی و

 کتاب ، جزوه ،فیلم و عکس و نرم افزار و سایر رسانه هاي دیداري و شنیداري ، نمایش، مرتبط بامباحث درس با استفاده از 
، در پایان هر  عملی در مزرعه آموزشی اقدام به انجام عملیات نمودهنماید، سپس به صورت تدریس می را پرورش نهال

مرحله نسبت ارزشیابی کارهاي انحام گرفته می پردازد بعنوان پرژه و تمرین حمع اوري اطالعات مربوط به ارقام محلی نوع 
 پایه ، و رقم پیوند شده در باغات هنرستان ، و منطقه را تعیین نماید 

تولید ونگهداري   5
 فضاي سبز  گیاهان

ها در کارگاه هاي مرتبط عملی آنفعالیت. شودمباحث درس با استفاده از وسایل و امکانات موجود در هنرستان تدریس می
توان آن موضوع را با اگر برخی از وسایل ، امکانات و یا زمان مورد بحث در هنرستان فراهم نبود می. شودآموزش داده می

 فاده گردش علمی ، درقالب تحقیق و پروژه و وسایل شبیه سازي آموزش را در حد قابل قبول کامل نمود است

پرورش  تولید و 6
  گیاهان زینتی

ها و فنون مناسب مانند استفاده از کتاب ، جزوه ،فیلم و عکس و نرم افزار و سایر رسانه هاي هنرآموز هر موضوع را با روش
هایی را در کالس ارایه می کند وهنرجویان نماید، پرسشتدریس می را پرورش گلدیداري و شنیداري ، نمایش، مرتبط با 

براي  در این مرحله از هنرجوي برتر.کندرا رفع می هنرآموز در این مرحله اشکاالت هنرجویان. دهندها را انجام میپرسش
کاشت حد اقل سه ( کند پس از تدریس، هنرآموز تکالیفی را مشخص می. تقویت خود و سایر هنرجویان کمک خواهد کرد

آموز  در جلسه بعد هنر.تا هنرجویان در مزرعه آموزشی به صورت انفرادي و یا گروهی انجام دهند ) فصلی ، دائمی ، گلنو ع 
در این مرحله هنرآموز، به انجام درست این .پس از انتخاب نمونه مناسب تکیف انجام شده را بررسی و ارزشیابی نمایند

 .کندفعالیت نظارت می



 

٤۸ 

 باغی فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته امور

 .سال برنامه درسی رشته امور باغی مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
 .برنامه درسی رشته امور باغی هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد

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

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

 اعتبار بخشی مواد ورسانه هاي یادگیريتدوین فرآیند 
 تدوین فرآیند پایش  

 تدوین فرآیند اصالح و بهبود

 باغی  اموردروس رشته  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

 محتوي بسته جزء بسته

پروژه یا فعالیت، لیست مواد و  هاي عملی، مراحل انجامها و فعالیتهاي مختلف و همچنین عناوین پروژهدر این جزء محتوي نظري بخش کتاب درسی
 هاي پایانی درس می آیدهاي ضمن درس و پرسشوسایل مورد نیاز، نکات فنی، ایمنی، بهداشتی، ارگونومیکی، پرسش

همچنین تصاویر و نمودارهاي کتاب و تکمیلی . گرددعملی بصورت سمعی و بصري ارایه می, در این جزء ارائه مطالب اعم از محتوي نظري  نرم افزار دانش آموز
بخشی . گیرددر این جزء صورت می......نمایش مراحل انجام پروژه و عملیات به صورت انیمیشن یا فیلم یا. گرددبراي تفهیم مطالب ارائه می

 .از ارزیابی نظري و سنجش برخی از عملیات در این جزء انجام شدنی است

 .می آید.....هاي مراحل انجام کار ، کنترل یا بررسی صحت انجام ، وارسی فرایند، ارجاع وگزارش کار در این جزء نمون برگ کتاب کار

تدریس یا چگونگی ارائه مطالب مبتنی بر طرح درس کلی یا بودجه بندي ، بصورت گام به گام یا در قالب طرح درس  در این جزء روش کتاب راهنماي معلم
هاي هدف. پیش بینی خواهد شد.....ها، فضا و شرایط بدیهی است که در طرح درس مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین. گرددروزانه ارائه می

هاي کارهاي یاددهی و یادگیري مفاهیم اساسی و فعالیتی و نیز تشریح مفاهیم غامض و راهکالن،کلی،جزیی،رفتاري محتوي آموزش
 . آیدراهبردي در این جزء می

ترین شکل نمایش مراحل انجام مراحل پروژه یا عملیات به طور کامل و ترجیحاً بصورت گوناگون با سطح امکانات مختلف از ابتدایی یا ساده فیلم راهنماي معلم

 .ها را بخوبی نمایش دهدفیلم معلم باید اجزا و علملکرد سیستم و مکانیسم. هاترین یا به روزترین آنترین، پیشرفتهقابل قبول تا کامل

، پوستر براي نمایش تصاویر، نمودارها، جداول غیر موجود در کتاب ویا موجود اما کوچک و غیر مطلوب که براي تفهیم مطالب ضرورت دارد پوسترو بروشور

 .باید درجه وضوح بیشتر و تشریح بهتر از کتاب و به نمونه واقعی نزدیکتر باشد

 می آید....ها براي درك بهتر ساختار و عملکرد ها، اندامها، دستگاهدر این جزء انواع ابزار،تجهیزات، اجزاي ماشین، مکانیسم ماکت ومدل،موالژ

 گرددهاي آن ارائه میشده یا فرم داده شده گیاهان و جانوران مرتبط با موضوع درس یا اندام هاي زنده یا خشکدر این جزء نمونه نمونه 

 .گردددر این جزء در هر واحد آموزشی مرتبط با گیاهان غالب منطقه بعنوان شاهد و نمونه عینی ارائه می مزرعه نمایشی
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