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 مقدمه 

ها براي نیل به توسعه پایدار بایستی ازتمامی این ظرفیتهاي ویژه ومتنوعی را دار است، که  منابع ومزیت ها، جمهوري اسالمی ایران ظرفیت کشور
هاي به هاي مهم کشورجمعیت رو به رشد و جوانی است، که براي کارایی واثر بخشی بیشتر آن نیاز به ارائه آموزشیکی از ظرفیت. استفاده نمود

هاي دنیاي کار به همراه ظهور  اجتماعی،اقتصادي و پیچیدگی با توجه به تغییرات سریع فناوري،. شودروز و متناسب با فرآیند توسعه احساس می
دوره خشکی، گرم شدن تدریجی زیست کره، تهدید هاي منطقه اي و فرامنطقه اي موثر در تولید و عرصه : هاي چون تغییرات اقلیمی چالش

العمر، آموزش براي همه،شایستگی وکار شایسته، مو پیدایش مفاهیمی از قبیل توسعه پایدار، زراعت پایدار، آموزش مادا... محصوالت کشاورزي
ها و استانداردهاي توسعه، افراد کشور باید در زندگی اجتماعی و آوري اطالعات و ارتباطات و رسیدن به شاخص جهانی سازي، به کارگیري فن

  .به روز کرده وآنها را گسترش داد هاي خود رااي خود پیوسته شایستگی حرفه
اي وکاردانش از دفاتر هاي درسی فنی وحرفهاي، دفتر تالیف کتابوحرفههاي فنینظام رسمی آموزش در هاي مورد نظربراي کسب آموزش

: اي وکاردانش باعنایت به اسناد باالدستی مانندوحرفههاي فنیتابعه سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی با ارائه سند مفهومی طراحی آموزش
، سندتحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی 1404م رهبري، سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران درافق رهنمودهاي مقام معظ

و  هدر تجزی .نجی از بازار کار کشور نموده استکاردانش براساس نیازس اي ووحرفههاي مختلف فنیاقدام به تدوین برنامه آموزشی ودرسی رشته
هاي کارگر ماهر پرورش دهندگان محصوالت زراعی، کمک تکنسین تولید کنندگان محصوالت زراعی و تحلیل مشاغل مورد مطالعه در حرفه

 .استخراج شد کار 75وظیفه و  9مجموع تکنسین زراعت در 

منطق  ، رویکرد وامور زراعیرشته تحصیلی  و و غذا اهداف گروه کشاورزي ي درسی سندي است مشتمل بر این مجموعه به عنوان راهنماي برنامه 
هاي ارزشیابی که متناسب با  ارایه شیوه یادگیري مناسب و -هاي یاددهی ي درسی، اهداف دروس، اصول تنظیم محتوا، ارایه روش برنامه حاکم بر

 .باشدبرنامه درسی ارائه شده می

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

ه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهی
آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شده و گامی در جهت 

 .ه شوداصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشت
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 :اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 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 –عقلی یکپارچه

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 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 چارچوب بر مبتنی
 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  100ضی داراي قابلیت کشاورزي، میلیون هکتار ارا  51کشور ایران با بیش از 

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

اند، باید از کشاورزي سنتی  سعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کردهالبته براي تو. 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 ا نشان مىگونه که تجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کاناد 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 . از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابند اند عالوه بر دستیابى به ارز قابل توجه در هر سال، جهان توانسته

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

اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى  خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع به. یابد محصوالت اختصاص مى

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 . بایستى پیوسته ادامه یابد با این وجود عنایت به این بخش. هاى اخیر مورد توجه قرار گرفته است 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

 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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 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 
پرورش وتولید 

 حبوبات
مشترك در  0811200110

 گروه
تعیین مقدار  –خاکدهی پاي بوته  –بذر پاشی دستی  - تنک دستی -سله شکنی دستی –وجین  180 120 دهم

 تیمار بذر -تلقیح بذر -ضد عفونی بذر  –واکاري  -بذر

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

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

2 
 2درس انتخابی 

 )انتخاب از گروه(
مشترك در  

 گروه
     دهم

3 
 2درس انتخابی 

 )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

 نگهداري وکاربردماشینهاي کشاورزي 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 راهکـار   اجراي برنامه درسی ملی
فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت      هاي 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. هاي فنی و تخصصی می باشد
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و     .1

 وزیر آموزش و پرورش؛ تایید و ابالغ آن توسط 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصـالح ملـی، افـزایش مشـارکت کلیـه مجریـان در سـطوح         طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 مختلف با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
ان و ناظران علمی به منظور بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاور .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
نه کردن آن با استفاده از ظرفیت هاي درون و بیرون بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادی .5

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

 هاي مورد نیاز؛
ي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مـدیران جهـت ارتقـاي    ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقا .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 

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

گوناگون در آن دیده می  اقلیم 14 اي کهبه گونه. هوایی و وجود منابع غنی ژنتیکی است و آب ، تنوعما  کشور زر خیزهاي مهم یکی از ویژگی 

ی کشت آبسهم اراضی با  درصد 53,2 میلیون هکتار بوده که از این مقدار 12 حدود زراعیسطح محصوالت  1390مطابق آمارنامه کشاورزي  .شود
میلیون تن محصوالت  77,2سال تقریباً  هماندرزیر کشت محصوالت زراعی اراضی کل از  .دیم بوده است سهم اراضی با کشت درصد 46,8و 

دیم حاصل شده  اراضی با کشتبقیه از  درصد 10,1 آبی و اراضی کشتآن از سهم درصد  89,9که طوريشده است به مختلف برداشتزراعی 
اي و بعضی از گیاهان دارویی و ، گیاهان علوفه)، لیفی و تدخینیروغنی،قندي(ن غالت، گیاهان صنعتیبخش زراعت در تولید محصوالتی چو .است
 .شودکشور محسوب می و استراتژیک هاي اقتصاديیکی از مهمترین بخش و در تأمین غذاي مورد نیاز جامعه نقش حیاتیاي چون زعفران ادویه

 در کل کشور) اي  ذرت دانه و گندم، جو، شلتوك(غالت وضعیت 

ویژه   به غالت اجتماعی، و اقتصادي فرهنگی، اي، منطقه هاي در کشور ما نیز بدلیل ویژگی. اي در امنیت غذایی هر کشور دارند غالت اهمیت ویژه
ي خوراکی خانوار ایرانی را تشکیل ها هزینه از درصد 20 از بیش و آیند گندم جهت تهیه نان از اقالم مهم در سبد تغذیه خانوارها بحساب می

 .دهند می

به  درصد 73,1میلیون هکتار معادل  8,8 حدود زراعیمحصوالت  زیرکشتسطح میلیون هکتار  12 از حدود،  1389 -90 در سال زراعی :سطح
محصوالت . دیم بوده است کشت صورتهبقیه ب درصد 55آبی و مربوط به اراضی با کشت  نآ درصد 45 اشته که از این مقدارد غالت اختصاص

 .اند غالت را داشته زیرکشتسطح درصد سهم در  3اي  درصد و ذرت دانه 6,5درصد، شلتوك  18درصد، جو  72,4 گندم

درصد سهم غالت بوده  25,7میلیون تن معادل  19,8سال زراعی ، مقدار  آنزراعی درمحصوالت میلیون تن تولید  77,2 از مجموع :میزان تولید
میلیون تن غالت در  19,8 از تولید .کشت دیم حاصل شده استبقیه از اراضی با  سهم درصد 24,1 کشت آبی واراضی با آن  سهم درصد 75,9که 

 .اندداشتهرا سهم در تولید غالت  درصد 9,6اي  ذرت دانهو  درصد 13,8شلتوك  ،درصد 14,4درصد، جو  62,2 گندم، شده سال یاد

 در کل کشور) سایر حبوباتنخود، لوبیا، عدس و (حبوبات  وضعیت 

عمدتاً ناشی از تقاضاي  در حال توسعهحبوبات نیز پس از غالت، دومین منبع مهم غذایی است و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهاي    
 بخش غذاي تأمین منبع ترین ه مهمگرو این همچنین. است برنج و گندم از پس ،حبوبات اهمیت ایران در. باشد ي انسان میغذا عنوان مصرف آن به

ز ا بخشی ساالنه و رود می شمار جهان به ه بر این ایران از تولیدکنندگان عمده حبوبات درعالو. است کشور شهري و روستایی خانوارهاي از بزرگی
 .گردد ، به خارج از کشور صادر می)ویژه محصول نخود  به(حبوبات تولیدي

از . محصوالت زراعیبه حبوبات اختصاص یافته است زیرکشتسطح درصد  5,6 هزار هکتار معادل 680حدود ،  1389 -90 در سال زراعی :سطح 
 .باشدمیدرصد  16,6لوبیا سهم  درصد و 17,2عدس  سهم درصد، 61,7 نخودسهم این مقدار 

 . دیم بوده استاراضی کشت به صورت  درصد 77,6و آبی کشت به صورت  درصد 22,4از کل سطح برداشت حبوبات 

 48,2آبی و  با کشت اراضیآن مربوط به درصد از  51,8باشد که میهزار تن  607حدود  ،مورد مطالعهتولید حبوبات در سال زراعی :میزان تولید
رتبه  گروه حبوبات،درصد سهم در  42,5با  لوبیاتولید حبوبات در کشور، محصول  میزان از کل .باشدمیدیم  با کشت اراضیآن مزبوط به درصد 

  .انددر رتبه بعدي قرار گرفتهسهم درصد  38,5 با نخوداول و محصول 

در کل ) هاي روغنی دانهو سایر نیشکر، سویا، کلزا تنباکو، چغندرقند، توتون وکتان و کنف، پنبه، (محصوالت صنعتی  وضعیت

 کشور

محصوالت زراعی  اراضی از درصد سهم 4,5معادل  ،هزار هکتار 541حدود  زیرکشتبا سطح  محصوالت صنعتی 1389 -90در سال زراعی  :سطح
با  پنبهمحصول  .دیم بوده استبصورت کشت درصد  11,6 و آبیبصورت کشت درصد  88,4از این مقدار  .است دهدا را به خود اختصاصکشور 
در رتبه دوم و سهم در این گروه درصد  20,3با سهم  چغندرقندمحصوالت صنعتی در رتبه اول و محصول  زیرکشتدرصد سهم در سطح  21,7
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و توتون  نیشکر، سویامحصوالت . محصوالت صنعتی در جایگاه سوم قرار گرفته است گروه زیرکشتدرصد سهم در سطح  17,2نیز با  کلزامحصول 
 .اند محصوالت صنعتی را به خود اختصاص داده زیرکشتاز سطح سهم درصد  30 جمعاٌو تنباکو نیز 

 99,1که  محصوالت صنعتی است متعلق به گروه میلیون تن11 زراعی حدودتولید محصوالت  از کل میزان ،مذکور در سال زراعی :میزان تولید
 .باشدمیدیم با کشت  اراضیسهم  هم درصد 0,9آبی و با کشت اراضی  سهمآن  درصد

تولید در  درصد 42,6سهم  با چغندرقنددرصد از تولید محصوالت صنعتی در جایگاه نخست قرار گرفته و محصول  51,3 با سهم نیشکرمحصول 
 .چغندرقند تعلق داردو تولید محصوالت صنعتی به دو محصول نیشکر سهم از درصد  93,9باشد به عبارت دیگر حدود جایگاه بعدي می

 در کل کشور )اي و سایر نباتات علوفه ايعلوفه، شبدر، ذرتیونجه(اي  نباتات علوفه وضعیت

اي  کشور متعلق به نباتات علوفه زراعیاز محصوالت  درصد 7,8 هکتار معادلهزار  934حدود  زیرکشت سطح،  1389 -90در سال زراعی  :سطح
 .است درصد 12,3 اراضی دیم و سهم درصد 87,7 سهم اراضی آبی بوده که از این مقدار

نباتات  سایردرصد و سهم  7,5، سهم شبدر درصد  17,6اي ذرت علوفه ، سهم درصد 62,4، سهم یونجه اينباتات علوفه برداشت از کل سطح
 . درصد بوده است 12,6 ايعلوفه

 .باشددر صد از کل میزان تولید محصوالت زراعی در سال مزبور می 26,2معادل  میلیون تن 20,3 حدود، اي تولید نباتات علوفه کل: میزان تولید
  .است درصد 9,5دیم اراضی  و سهم درصد 90,5سهم اراضی آبی  تولید میزاناز این 

 توسعه براي البته .دارد زراعت بخش در خوبی بسیار پتانسیل زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی، کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی، سطح
 نوین زراعت دانش  از گیري بهره با و گرفت فاصله سنتی از زراعت باید اند، کرده تلقی کشور اقتصادي توسعه محور را آن حق به که مهم بخش این
اي چون آب، خاك، ژرم پالسم گیاهی،و سالمت مصرف عملکردي حداکثري همراه با صیانت و حفاظت بهینه از منابع پایهپایدار با  کشاورزي به

 .شد نزدیک کنندگان،

 نیازسنجی آموزشی

اصلی تربیت نیروي انسانی ماهر و نیمه ماهردرسطح  ومسئول اصلی پرورش کشورها اي به عنوان یکی ازاجزاء مهم نظام آموزش وحرفهآموزش فنی
میزان و میلیون هکتار 12حدود زراعیمحصوالت زیر کاشت  سطح بیان گردید،1390چنانکه با استناد به آمارنامه کشاورزي . پیش ازدانشگاه است

شاغلین بخش زراعت  گزارش مرکز آمارایرانبراساس  .است بودهمیلیون تن محصوالت مختلف زراعی  77,2سال زراعی تقریباً این  تولیددر
% 5باافزایش حدود  1404افزایش یافته وپیش بینی میشود تعداد شاغلین درسال  1390نفردرسال  1330000به  1375نفر درسال  910000از

 1365هاي ي سالور در فاصلهتر کشساله و بیش10توزیع شاغالن  1385براساس گزارش مرکز آمارایران در آمارگیري سال همچنین . مواجه باشد
 29شاغلین بخش کشاورزي از . افزایش داشته است  1385درصد در سال  49به  1365درصد در سال  42ها از دربخش خدمات نسبت 1385تا 

ی است که بخش ایم ، این در حالدرصد بوده 27درصد به  25درصد کاهش یافته و در بخش صنعت نیز شاهد افزایش نسبتاً کمی از  22درصد به 
 90درصد غذاي مصرف داخلی و  82درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ، 23درصد تولید ناخالص داخلی کشور ،  7/13کشاورزي تأمین کننده 

 .تواند جایگاه بسیار باالتر را در این زمینه احراز نمایدو بخش کشاورزي می. درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی از کشاورزي است

حصول تولیدي، راندمان مصرف تنگاتنگ یا همبستگی مثبت بسیار باالیی بین سطح دانش فعاالن بخش کشاورزي با میزان تولید، کیفیت مرابطه 
 بطوري. وجود دارد هاي طبیعی و ذخایر ژنتیکیز سایر منابع مرتبط از جمله عرصههاي مصرفی و غیر مصرفی، و چگونگی صیانت یا حفاظت انهاده

کشورهاي با سطح دانش و تکنولوژي، باال  هاي با سطح دانش فنی کم عملکرد محصوالت بسیار کمتر ازدهد در کشورهاي آماري نشان میکه داده
تن  15تن در هکتار است در حالیکه این میانگین در کشور انگلستان بیش از  2/1مثال میانگین عملکرد گندم در کشور بنگالدش کمتر از . باشدمی

 .تند در هکتار است 5/3میانگین عملکرد گندم در کشور ما حدود . است در هکتار
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بعبارت دیگر براي تولید هر واحد محصول غذایی . ناچیز است در کشور کم دانش از نظر فنی و تکنولوژیکی راندمان مصرف نهاده بسیار کم و بعضاً
عال در بخش از جمعیت ف% 70ها بیش از براي نمونه در برخی از کشور.نندکي و نیروي انسانی بیشتري مصرف میمقدار کود، سم، بذر، آّب ،انرژ

هاي مجهز با تکنولوژي و دانش وراز سوي دیگر کش .در حالیکه همین کشورها وارد کننده محصوالت کشاورزي هم هستند. کشاورزي اشتغال دارند
کننده محصوالت کشاورزي و ده در همین حال بزرگترین صادر از جمعیت در بخش کشاورزي فعال بو% 2علمی و کاربردي مثال آمریکا حدود 

 بالغ بر1392درصد از جمعیت فعال در بخش کشاورزي فعال هستند در حالیکه در سال  22در کشور ما حدود .باشدهاي مرتبط میوردهآفر
در صورتی که سطح دانش فنی بهره برداران کشور . واردات داشته ایم يمحصوالت کشاورزمیلیون دالر 1607,8به ارزش تن میلیون  2,4736

 .نیاز سازدعلی کشور را از محصوالت غذایی بیتواند جمعیت فدد قطعاً استانی مانند خوزستان میافزایش داده شود و فرایند تولید اصالح گر

درصد  73به عبارت دیگر . است % 27است در روش ثقلی حدود  راندمان مصرف آب در کشور ما که در ناحیه نیم خشک و خشک دنیا واقع شده
ر شدن مناطق بیشتري از تتر شده و بسوي خشککم آب کشور هر روز ایم وی که در مرحله بحرانی قرار گرفتههم در زمان و شرایطتلفات آب آن
کاربست این روش و مدیریت  .گرددبالغ می% 90حدود  اي راندمان مصرف آب بهکه در روش آبیاري قطره این در حالی است. رویمآن پیش می

 . استفاده و نگهداري آن نیاز به دانش فنی دارد

کم دانش باعث شده است که از یک سو هزینه تولید باالتر رود و از سوي دیگر محصوالت  برداراند یا بیش از حد کود و سم در بهره مصرف زیا
-محصوالت سالمتی افراد جامعه را تهدید کرده و هزینه عمومی و بخصوص درمانی کشور را افزایش می این. تولیدي ناسالم و غیر بهداشتی گردد

-تر شده و روشبه مرور مقدار مصرف سم و کود کم ،باشد، همراه با نظام کنترل کیفی محصوالت کشاورزي داراي دانش فنی ي کهدر کشور .دهد
 .هاي جدید کشاورزي ارگانیک جایگزین خواهد شد

کار در  پایین بودن سطح آموزش و مهارت نیروي .هاستاز سایر بخش روري عوامل تولید بویژه نیروي کار در بخش کشاورزي کمتبطور کلی بهره
-وري نیرويهاي روستاییان از جمله دالیل پایین بودن سطح بهرهها براي افزایش سرمایه انسانی و مهارتبخش کشاورزي و عدم توجه جدي دولت

-بهره اًوري عوامل تولید مخصوصبهره ،باشد زیرا در کشور نگران کننده تواندوري در کشاورزي ایران میسطح بهره .باشددربخش کشاورزي می کار
باال رفتن هزینه تولید، ضایعات، فشار روي منابع طبیعی از پی ) میلیارد تن خاك درسال 2فرسایش بیش از ( .وري آب و زمین بسیار کم است

موزش و ترویج آهاي تحقیق، وري نیروي کار بخش کشاورزي الزم است حلقهبراي ارتقاء بهره. وري پائین در کشاورزي ایران استدهاي بهرهآم
به همین دلیل این . پیکره تولید کنندگان و کارگران بخش کشاورزي از سطح تحصیالت کم، سن زیاد و تجربه طوالنی برخوردار است. فعال گردد

 .باشند مینگروه بیشتر سنت گرا بوده و موافق تحوالت تکنولوژي 

و استراتژي  زراعتهاي نیروي انسانی در بخش سرمایه گذاري جدید در زمینهدر کوتاه مدت براي باال بردن بازدهی عوامل تولید، الزم است 
گسترش آموزشهاي  باتوجه به آماربیسوادان وکم سوادان وسن باالي شاغلین دراین حوزه سرمایه گذاري و. ضریب مکانیزاسیون افزایش یابدافزایش 

 .بهره وري دراین حوزه شود مورد نیاز بخصوص درحوزه آموزشهاي رسمی میتواند منجر به افزایش

تر محصوالت کشاورزي و به ویژه زراعتی که تر و سالمتر، مرغوبت که براي تولید بیشتر، کم هزینهه دیگر، مبین آن اسها و اطالعات مشاباین داده
هاي ملی ، صیانت از منابع و ثروتچنین براي داراي سطحی به مراتب بیشتر از تمام فعالیت هاي دیگر کشاورزي هستند، توجه خاص نمود و هم

   .باید اقدام فوري و اساسی براي تربیت نیروي انسان ماهر در این بخش نمود
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 611 :گروه فرعی حرفه 
 ٦۱۱ :88کد
 ٦۱۱ :08کد 

 6111 :واحد حرفه
 ٦۱۱٤ :88کد
 ٦۱۱٤ :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
 هاي اصلی مرتبط با حرفه در کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
 آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

6111  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب  
 ■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي      خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

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

هاي کشاورزي فراهم که خوشبختانه در سالهاي قبل زمینه آن در تمامی هنرستان .حد متوسطی دارد هاي زراعی و ادوات نیاز به هزینه در 
ها، هزینه ها  ها براي تکمیل و روز آمد سازي ماشینهاي موجود در هنرستانها آماده شده است و با توجه به امکانات و کارگاهزیرساخت و گردیده

 پرورش و آموزش نقش توان می ایران در فنی ماهر نیروهاي تربیت در دولتی هاي بخش زیاد نقش به توجه با .می باشد ي چندان زیادي نیاز نمی
 .دانست باال بسیار )آموزش مهارت پیش از دانشگاه(مرحله این در دولتی نهاد یک عنوان به را
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 ):امکان سنجی آموزش(حرفه آموزشی انتخاب واحد 

 611 :گروه فرعی حرفه 
 ٦۱۱ :88کد
 ٦۱۱ :08کد 

 6114 :واحد حرفه
 ٦۱۱٤ :88کد
 ٦۱۱٤ :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
 هاي اصلی مرتبط با حرفه در کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
 آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

6114  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب  

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

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

مزیت نسبی . ید و بهبود راندمان مصرف نهاده و درنتیجه در خود کفایی کشور دارداین مرحله نقش بسیار مهمی در اصالح فرایند تول. می باشد
 . این مرحله به مراتب بیشتر از مرحله قبلی بود ولی همانند مرحله قبلی بخش دولتی نقش اساسی را درآموزش این مرحله دارد
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 امور زراعیتفصیلی رشته  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

 

 

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

تحلیل ،توجه ،تدبر، نقد ،کشف 

،درك، حکمت،خالقیت و 

 )پژوهش

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  عملکرد فرایند تولید ومحصوالت زراعی مختلف درشرایط مختلفتحلیل  
 تحلیل وظایف و کارها در حرفه زراعت 
  درك اهمیت توجه به ایمنی و بهداشت فردي 

 هاي زراعیدرك فرآیند نگهداري ، سرویس و تعمیرات ادوات وماشین 
 کشف مکانیسم یا چگونگی عملکرد ابزار ، وسایل و یا ماشین هاي زراعی 

 علوم زراعی پژوهش در مورد تغییرات فناوري در 
 در حال آینده با توجه به ویژگیهاي  تجزیه و تحلیل حرف زراعت در جامعه

 ...اقتصادي ، اجتماعی و 

  درك اهمیت برنامه ریزي درانجام وظایف وکارها در حرفه زراعت با توجه به
 شرایط محیطی یا اقلیمی

 حوضه زراعت  هاي کارآفرینی درتجزیه وتحلیل روش 

 تعقل در بهینه سازي روش براي بهره وري بهتر و سودآوري بیشتر 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 تعقل در پدیدآورده این زمین کره 
  تأمل در آیات قرآن کریم در مورد نزول باران و نقش آب در تولید

 محصوالت زراعی 

  تدبر در آیات قرآن و احادیث و روایات در اهمیت مزارع و تولید
 محصوالت زراعی 

  تفکر درمورد کسب روزي حالل وتاثیر آن برزندگی فردي براساس
 ایات قرآنی وسیره نبوي

  انفاق ، زکات ،(تدبر در قرآن و سیره نبوي در روشهاي درآمد(.... 

 شایستگی پایه 
 گیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي یاد 
  تدبر درمورد مسائل کارگران و کارکنان تولیدکننده محصوالت زراعی

 در محیط کار
 تامل در استانداردهاي مربوط به حرفه زراعت ومحصوالت تولیدي 

 درك اهمیت مدیریت منابع انسانی در حرفه زراعت 
 درك سلیقه یا ذائقه افراد با نوع محصول زراعی 

  درکشور ایران وسایر کشورهاتحلیل تجارت واقتصاد حرفه زراعت 
 حرفه  هايدرك نقش اتحادیه ها وانجمنهاي صنفی درانجام مسئولیت

 اي زراعت

 تفکر در نقش کیفیت محصوالت زراعی در سالمتی افراد جامعه 
  تفکر در روشهاي کارآفرینی در بخش زراعت براي سایر افرادجامعه 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 تعقل در فرآیند تشکیل زیست کره 
 تفکر در پیدایش خاك و تکامل آن 
 تفکر در آب و منابع آبی مورد مصرف در زراعت 

 زراعت ها مصرفیدرك تاثیرات بر محیط زیست از نهاده 
 درك ضرورت مواد قابل بازیافت 

  خالقیت در انتخاب روش هاي بهینه سازي فرآیند ،تولید جهت حفظ سالمت
 محیط زیست

 ر در استفاده بهینه از منابع طبیعی و تهدیدهاي موجود در ارتباط زراعتتفک 

 تفکر درباره اهمیت زراعت در دستیابی به خودکفایی غذایی و استقالل ملی 
 خالقیت درالگوبرداري از طبیعت درتولید محصوالت زراعی 
 تفکر و تدبر بین روابط محیط و مراحل رشد گیاهان زراعی 

 

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ایمان به آموزه هاي دینی به ویژه اینکه شکافنده هسته و رویاننده دانه اوست. 
  باور به اینکه خداوند اولین زارع است و اوست میرویاند ، رشد میدهد و... 
  اینکه در آموزههاي دینی جایگاه رفیعی باور به ارزشمند بودن فعالیت زراعی و

 دارد

  توکل کردن به خداوند در انجام کارها و وظایف تولید محصوالت زراعی از جمله
 تامین آب و تغییرات محیطی

 در تولید محصوالت زراعی باور آگاهانه به تاثیر دعا و پاکی نیت 

 الت زراعیهاي نو درافزایش تولید محصوباور آگاهانه به استفاده ازفناوري 
 باور آگاهانه به ضرورت استفاده بهینه از تجهیزات و تکنیک هاي نوین 
 زراعت حوزه در اي حرفه پیشرفت در فردي هايتوانمندي به آگاهانه باور و ایمان 

 ایمان به کار گروهی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان رشته 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  به خداوند در انجام کارهاي گروه شغلی زراعتتوکل 

  باور داشتن به دریافت پاداش دنیوي و اخروي از طریق تولید
 محصوالت زراعی

 اعتقاد به نظارت خداوند درهمه امور 

 باور آگاهانه به تاثیرتولید مواد غذایی سالم دررسیدن به حیات طیبه 
 ا خالف اعتقادات باور داشتن به عقاب و سزاي رفتارهاي غیر اخالقی ی

 در تولید محصوالت زراعی

  ایمان به امانت بودن نهاده اصلی تولید مانند آب ،هوا و حفظ امانت
 الهی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  باور داشتن به مفید بودن کار تولید محصوالت زراعی و ارزش آن در

 کاهش فقر
 ت زراعی درامنیت وسالمت جامعهباور داشتن به نقش تولیدات محصوال 
 باور داشتن به ارزش کارآفرینی حرفه زراعت 

  باور داشتن به عامل سرمایه انسانی به عنوان محرك اصلی پیشرفت و
 توسعه در گروه شغلی زراعت

 باور هم افزایی درکار گروهی زراعت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 محیط زیست به عنوان خلقت خداوندي  به حفظ باور داشتن 

 ایمان داشتن به اینکه منابع طبیعی امانت العی نزد ماست 
 اعم منفی و مثبت(ها در تغییرات محیط زیست باور داشتن نقش موثر انسان( 
 از منابع طبیعی هاي آیندهباورداشتن به حق برخورداري نسل 

  زیست میشودگناه شمردن افعال و اعمالی که باعثتخریب محیط 
 هاي تجدید پذیردر زراعتباور آگاهانه به استفاده ازانرژي 
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    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 
  حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر 
 هاي زراعیشناخت دقیق در ساختار و نحوه کارکرد ادوات و ماشین 
 شناسایی ویژگیها از مواد و روش استفاده و کاربرد مواد شیمیایی در زراعت 
 آگاهی از فرآیندهاي تولیدات محصوالت زراعی 

 شناخت کارهاي مشترك حرفه هاي گروه کشاورزي و روابط فی مابین 
  استاندارد هاي ایمنی و بهداشت فردي در هر یک از کارهاي زراعیشناخت 
 هاي خوداشتغالی در حوزه زراعتشناخت روش 

  آگاهی از مزیت ها و تهدیدات شغلی زراعت 
 هاي کمک هاي اولیه آگاهی از روش 
 شناخت اصول ارگونومی در فعالیتهاي زراعت 

 ه شغلی زراعتها و مقررات کاري گرواز استاندارد ها، رویه آگاهی 
 هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل داده هایعلمی و کاربردي در شناخت روش

 حرفه زراعت

 هاي نگهداري ، سرویس و تعمیرات صحرایی ادوات شناخت فرآیند و روش
 هاي زراعیو ماشین

  آب ، خاك ، گیاه (آگاهی نقش فعالیت هاي زراعی بر روي محیط زیست
 ...) ،اقلیم ،

 مستند سازي فعالیت هاي شغلی و حرفه اي زراعت شناخت روش هاي 
 آگاهی ازاخالق حرفه اي زراعت 

 شناخت اصول مدیریت و فرایند تولید محصوالت زراعی 
 شناخت استانداردهاي کمی و کیفی محصوالت زراعی 
 شناخت منابع اطالعاتی تامین داده هاي علمی مرتبط با حرفه زراعت 

 ر فعالیت هاي زراعیآگاهی از خطرات و حوادث احتمالی د 
 شناخت استانداردهاي عملکرد درحرفه زراعت 

  آگاهی از پیامدهاي استفاده غیر صحیح از مواد ،روشهاو منابع در
 تولیدمحصوالت زراعی

  دانش فنی(شناسایی اصطالحات تخصصی زراعت( 
 ها براي رفع موانع و افزایش ارزیابی مشکالت کاري زراعت وارائه راه حل

 سوددهی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 آگاهی به آیات قرآن در ارتباط با آب ، خاك ، گیاهان 
 آگاهی از احکام اسالم در زمینه تولیدمحصوالت زراعی 
  آگاهی از دستورات دینی درزمینه تاثیر کسب روزي حالل در

 هاحاالت و روحیات انسان
 شدن گیاه از خاك،رشدو  دانستن نقش خدا در رویش دانه ،خارج

 ....نمو

 درك سنت هاي الهی در فنا و بقاي نسل بشر 
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 آگاهی از رابطه بین کارگر ، کارفرما و سرپرست در شغل زراعت 
  هاي ارتباط موثر با دیگر افراد در محیط کار زراعتآگاهی از روش 
 اجتماعی در حرفه زراعت شناخت اصول اقتصادي و 

  بررسی اثرات و نظرات مختلف حتی مخالف در مورد فرآیندها و
 روشها

 آشنایی با منابع ومراکز آموزش در تولید محصوالت زراعی 

  نقش تولید محصوالت زراعی در خودکفایی غذایی وتوسعه اقتصادي
 کشور

 شناخت اصول مشتري مداري در ارائه محصوالت زراعی 

  و کارهاي سرپرستی در مزارعشناخت وظایف 
 آگاهی از آموزش به دیگران به عنوان زکات علم 
 وکشور آشنایی با فرصت هاي شغلی زراعت درمنطقه 

 هاي انجام گروهی کارها ي زراعیآگاهی ازروش 
 نقش مشاوره با خبره گان در فعالیتهاي زراعی 
 اي ومحلی موثر درتولید محصوالت شناخت سیاستها وعوامل منطقه

 راعیز
 درك تاثیرات آداب و رسوم جوامع در تولید محصوالت زراعی 
 کشف رابطه کیفیت محصول و سالمتی افراد جامعه 

 حقوق شهروندي در ارتباط با تولید محصوالت زراعی 
 آگاهی از قوانین و مقررات به کارگیري افراد، در فعالیتهاي کشاورزي 
 

 شایستگی پایه 
  یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي 
 هاي بازیافت مواد مورد استفاده در بخش زراعتشناخت روش 
  آگاهی از روشهاي بهره برداري از منابع طبیعی بدون وارد ساختن

 خسارت یا تخریب آن

  کسب اطالعات استاندارد هاي محیط زیست وایمنی مرتبط با حرفه
  زراعت

 شناخت مفاهیم توسعه پایدار کشاورزي 

 در زمینه تجارت محصوالت  و اقتصاد جهانی کشوربازارهاي  شناخت
 زراعی

 آگاهی از روابط بین رشد گیاهان زراعی و عوامل اقلیمی 

  علل و تاثیرات(آگاهی از تغییرات کوتاه و بلند مدت شرایط اقلیمی( 
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    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(

 ...)ابدي،جهان آخرت، مالئکه وحیات :طبیعت

 عمل

 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 هاي زراعیمهارت کار با ادوات و ماشین 
 مهارت کار با ابزار و تجهیزات زراعی 
 انتخاب نوع مواد مناسب در تولید محصوالت 
 مواد مورد نیاز تولید محصوالت زراعتی محاسبه مقدار 
 اي زراعتانجام کارها و وظایف حرفه 
 مسئولیت پذیري درانجام کارها و وظایف حرفه زراعت به ویژه بر روي خاك ، محصول تولیدي 
 هاي گروه کشاورزيانجام کارهاي مشترك حرفه 
 ریزي براي باال بردن عملکرد محصوالت زراعی ایجاد کسب و کار برنامه 
 برنامه ریزي براي باال بردن کیفیت محصوالت زراعی 
 انتخاب بهینه وسایل ، تجهیزات ودستگاههاي مورد نیاز حرفه زراعت 
 رعایت ایمنی و بهداشت فردي در حرفه زراعت 
 انجام کمک هاي اولیه در محیط کار زراعی 
 کاربست اصول ارگونومی در محیط کار زراعی 
 مزرعه(ررات در محیط کار زراعت رعایت استانداردها، قوانین و مق( 
 کسب تجربه در محیط کار واقعی حرفه زراعت 
 هاي زراعینگهداري،سرویس و تعمیرات ابزار و ماشین 
 ها زراعی بااستفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات مستند سازي فعالیت 
 اي در تولید محصوالت زراعیاخالق حرفه کاربست اصول 
 ضمین تولید محصوالت زراعی در مزرعهاعمال مدیریت کیفیت و ت 
 ها ومراکز خدمات کشاورزي،بنگاههاي تجاري ، مراکز برقراري ارتباط با اتحادیه ها ، تعاونی

 پژوهشی
 نو در انجام وظایف شغلی زراعت هايبکارگیري فناوري 
 هاي زراعیو تنظیم وسایل ، تجهیزات و ماشین مهارت نصب ، راه اندازي 
 رانه در تولید محصوالت زراعیهاي نوآوخلق روش 
 شرکت در دوره هاي بازآموزي دانش زراعی 
 اخذ مشاوره و توصیه هاي فنی در پیشگیري و رفع یا تعدیل آنها 
 هاي زراعیتهیه لیست مشکالت و توصیه 
 ها ي ملی براي کسب اطالعات جدید فنی و بازاریابی عرضه محصوالت زراعیاستفاده از رسانه 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 رعایت احکام اسالمی درتولید محصوالت زراعی 
 و تقلب با استناد به  پرهیز از کم فروشی محصوالت زراعی

 آیات قرآن و احادیث و روایات
 توکل کردن به خداوند در انجام کارهاي زراعی 
 کارها را با نام و یاد او شروع کردن 

 این صفت در خود شکر گذاري و نهادینه کردن 
  امید واري به رحمت الهی و از او کمک خواستن 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ویژگیهاي (توزیع کارهاي زراعی بین افراد مطابق با شرایط  برنامه ریزي

 )افراد و مسئولیت ها
 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار زراعی 
 وده و کارشناسانکسب نظر افراد کارآزم 
 هاي تیم و گروه کاري زراعتمستند سازي فعالیت 

 مدیریت منابع انسانی در حرفه زراعت 
 اشتغالزایی براي دیگران در بخش زراعت 
  شنیدن یا مطالعه نظرات مختلف 

 تجزیه و تحلیل نظرات مختلف 
 اعمال بهترین و کارآمدترین نظرات در انتخاب روشها یا انجام فرایندها 
  بازاریابی محصوالت زراعی در منطقه، کشور و سایر کشورها با توجه به

 سالیق و نگرش هاي افراد جوامع
 آموزش دیگران در حرفه زراعت 
 حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار زراعی 

 تغییر نوع کاشت محصوالت زراعی باتغییر سلیقه یاشرایط افراد جوامع 
 فاده از فناوري ارتباطات و اطالعاتها زراعی با استتوسعه فعالیت 
  احترام گذاشتن به باور دیگران و عدم کم فروشی و تقلب در ارایه

 محصوالت زراعی
 ترغیب سایر افراد براي مشارکت فعال در کارهاي گروهی زراعت 

 اداره مزرعه با لحاظ کردن اصول مدیریت اسالمی 
 جلوگیري از عرضه محصوالت زراعی بی کیفیت و مضر 

 ستگی پایهشای 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 هاي زیست محیطیجلوگیري از انتشار آالینده 
 استفاده بهینه از مواد و منابع مورد استفاده در زراعت 
 جلوگیري از فرسایش خاك 
 پیشگیري از هدر رفت آب 
 رفع اثرات سوء مصرف مواد در حد امکان بر طبیعت 
  زراعیتطابق شرایط محیطی با تقویم 
 کاربست اصول زراعت پایدار در تولید محصوالت زراعی 
 کاهش مصرف کود و سموم با بکارگیري روشهاي بیولوژیکی 
 

 خالقا

تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 تولید محصوالت  امانت داري و استفاده بهینه از وسایل، ابزارها و مواد مورد استفاده در

 زراعی
 ارزش قایل شدن به انجام صحیح کارها زراعی 
 استفاده بهینه از ماشین آالت و تجهیزات زراعی 

 ارزش دهی به رعایت مقررات، قوانین و استانداردهاي حرفه زراعت 
 ارزش گذاري به اصول و قوانین ایمنی و بهداشت فردي در حرفه زراعت 
 س و تعمیرات به موقع تجهیزات و ماشین آالت زراعیبه نگهداري ،سروی ارزش قایل شدن 

 اي در مزرعه به ویژه در مصرف سموم و موادي که سالمت به اخالق حرفه اهمیت دادن
 مصرف کنندگان راتهدید میکند

 اهمیت دادن به مسئولیت پذیري در محیط کار زراعی به ویژه وقت شناسی 

 کامل مطابق توصیه هاي کارشناسی متعهد به انجام کارهاي زراعی محول شده با دقت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش قایل شدن براي فعالیت هاي زراعت، براساس احکام

 اسالم که روش غالب پیامبران است
  متعهد به رعایت انصاف و پرهیز از کم فروشی و تقلب با

 استناد به قرآن کریم

 یثواب تلقی کردن کارهاي زراع 
 با جمع بودن و انجام کارگروهی که خداوند با جماعت است 
  زشت انگاشتن بلکه گناه دانستن آلوده کردن محیط زیست یا

 اصراف در مصرف نهاده به ویژه آب 
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ارزش قائل شدن به انجام کارگروهی در فعالیت هاي زراعت 

  مغایر با قانون کارپرهیز از رفتار 
  ارزش قائل شدن به تجربه کاري در تولید محصوالت زراعی رعایت اصول

 مشتري مداري در عرضه محصوالت زراعی

  ارزش قایل شدن براي عرضه محصوالت زراعی سالم جهت تامین سالمت
 مردم

 ارزش گذاري به تجربیات دیگران در خصوص زراعت 

  با باورها ي مردم مغایرت داردپرهیز از تولید و عرضه محصوالتی که 
 پرهیز از تولید و عرضه محصوالتی که براي سالمتی مردم مضر میباشد 

 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 
 بر منافع شخصی  مقدم دانستن حفظ محیط زیست 
 تغییر بی مورد کاربري اراضی و عرصه هاي کشاورزي 
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 امور زراعیآموزان ورودي به رشته دانش هايویژگی

 هاي بدنینیاز)الف
قدرت جسمانی -4هااستفاده از اعضاي بدن به ویژه دستسرعت -3توانایی و مقاومت در برابر خستگی-2 قدرت و سالمت جسمانی-1

 هماهنگی بین اعضاي بدن به ویژه چشم و دست-5براي انجام کار با انواع ماشین آالت وموتورها
 :هاي حسی و ادراکینیازمندي)ب

 سرعت ادراك -2دقت و قدرت تشخیص در هر یک از خواص پنجگانه -1
 :هاي روانینیازمندي)ج
 استعداد تجزیه و تحلیل داده ها و آمار -4استعداد تجسم فضایی -3)استقرایی-قیاسی(قدرت استدالل -2)هوش(انتقالسرعت  -1

 استعداد طراحی و انتقال -5
 :مهارت هاي تحصیلی)د
شتن دا -5داشتن مهارت گفتاري در زبان فارسی -4)پایان مقطع اول متوسطه( ریاضی و آماريعلوم تجربی ، داشتن اطالعات  -1

 فارسی مهارت نوشتاري به زبان

 :هاي عاطفی و شخصیتینیازمندي)ه
 قدرت کنترل و تسلط به خویشتن -3قدرت انطباق و سازگاري با محیط کار -2قدرت تحمل دشواري کار تحت فشارهاي روانی -1

 ثبات عاطفی -4
 :نیازمندي هاي شخصی و اجتماعی)ز
 رفتار مطلوب -4سازگاري با محیط -3امور متانت و بردباري در -2درك رفتار دیگران -1
 :عالیق و رغبت هاي مورد نیاز)و
 عالقه به تحول و تغییرات -3 عالقه به تحقیقات و پژوهش -2 فنی و ماشین آالت کشاورزي ، عالقه به امور -1

 عالقمندي به طبیعت-5 عالقه به کنجکاوي و جستجو -4
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 در دوره کاردانی و گرایش زراعی امور مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته
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 زراعیمشاغل قابل احراز در رشته امور 

 کارگر ماهر پرورش دهندگان محصوالت زراعی کمک تکنسین تولید کنندگان محصوالت زراعی

 6111: کد حرفه 6114: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف  شغل/نام گروه کاري ردیف
 یمکار د یقعم ینهايبهره بردار ماش 1  بذرکار 1
 بهره بردارچاپر ذرت 2  دستی بذرپاش 2
 غله کارگندم وجو آبی 3  برزگر 3
 هرز يسرکارگر کنترل علف ها 4  پاك کننده غالت 4
 ها و ادوات داشت ینکاربرماش 5  )یزراع یاهانگ(کن  ینتنک کن و وج 5
 پروش دهنده نشا 6  آراستن سطح مزرعه 6
 )برداشت(يو ادوات کشاورز ینهاکاربرماش 7   بذر پاش 7
 يخدمات کشاورز یمانکارپ 8  کارگر ماهر مراقبت از بوته 8
 يکشاورز-هرز يکنترل علف ها یمانکارخدماتپ 9  دروگر 9
 تله گذارکنترل آفات 10  يراننده تراکتورکشاورز 10
 ينشاکار 11  سرکارگر غالت 11
 راننده خرمنکوب 12  کارگرماهر مرحله داشت 12
 کار یونجه 13  بذرپاش دستی 13
 یمحصوالت زراع پرورشسرکارگر  14  شخم زن 14
 کنترل کننده آفات 15  يو ادوات خاك ورز ینهاکارورماش 15
 سرکارگر مزرعه 16  سرکارگر کاشت 16
 مخلوط کن کود 17  يکارگر کشاورز 17
 یسرکارگرپرورش محصوالت زراع 18  يکشاورز - یاريکارگر ماهر آب 18
 کار یونجه 19  کارگر ماهر برداشت محصول مزرعه 19
 یلوییوس يذرت وسورگوم علوفه ا(علوفه کار 20  یاسو یايکارگر ماهر محصول لوب 20
 )و شبدر یونجه(علوفه کار 21  کارگر ماهر مرحله داشت مزرعه 21
 يکارگر ماهر کشاورز 22  کارگر مزرعه 22
 داشت مزرعهمرحله کارگرماهر  23  کشتکارحبوبات 23
 آالت مزرعه ینکاربرماش 24  یکارگرماهر مزرعه عموم 24
 سرکارگر کاشت 25  کشت کار 25
 کشاورز حبوبات  26  کار ینوج 26
 يکشاورز یزاتتجه يمتصد 27  کمکار پاك کننده دانه 27
 نشاکار ـ به جز گل  28  کاربرتجهیزات مزرعه 28
 یمحصوالت زراع يو دسته بند یکمسئول تفک 29  کاربر ماشینهاي کارنده 29
 کاشت و پرورش یمانکارپ 30  خرمنکوب 30
 سرکارگر مزرعه 16  سرکارگر کاشت 16
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 امور زراعیاي رشته مسیرهاي توسعه حرفه

حیت 

ک

کمکت

تکنسین

مهندسحر
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 امور زراعی انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61110191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت زراعی ماهر کارگر :نام حرفه 

  61140192 :کد 2 :سطح تولید کنندگان محصوالت زراعیکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31420193 :کد 3 :سطح زراعتتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 محاسبه هزینه فایده تامین نهاده ها تدوین نقویم زراعی تعیین نوع گیاهان زراعی بررسی شرایط اقلیمی برنامه ریزي زراعی
برنامه ریزي براي سال 

 زراعی آینده
 

01  164 110 0101 L3 27 18 0102 L3 34 22 0103 L3 36 24 0104 L3 27 18 0105 L3 20 14 0106 L3 20 14     
 

 نمونه برداري از خاك آماده سازي زمین
آماده کرن خاك براي 

 شخم
زمین شخم زدن خاك نرم کردن  زمین هموار کردن  باکودپاش کود دهی   رانندگی تراکتور 

02  177 116 0201 L1 25 17 0202 L1 14 9 0203 L1 36 24 0204 L1 33 22 0205 L1 19 13 0206 L1 21 14 0207 L1 33 22 
 

 تولیدو تکثیربذر تیمار بذر تولید نشاء ضدعفونی بذر تلقیح بذر تهیه بذر از مراکز معتبر تعین مقدار بذر آماده کردن بذر

03  144 97 0301 L1 19 13 0302 L3 22 14 0303 L1 12 8 0304 L1 12 8 0305 L1 19 13 0306 L1 13 9 0307 L3 43 29 
 

 کاشت عملیات کاشت
آماده سازي ماشینهاي 

 بذرپاش
 پاشیدن بذر با بذرپاش تنظیم ماشینهاي بذرپاش

زیر خاك کردن کود و 
 بذرهاي پاشیده شده

 خطی کاري آبی فرم دهی سطح زمین

04  352 237 0401 L1 19 13 0402 L1 12 8 0403 L1 18 12 0404 L1 36 24 0405 L1 36 24 0406 L1 22 15 0407 L2 43 28 
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 امور زراعی دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61110191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت زراعی ماهر کارگر :نام حرفه 

  61140192 :کد 2 :سطح کنندگان محصوالت زراعیکمک تکنسین تولید :نام حرفه 

  31420193 :کد 3 :سطح زراعتتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

   قلمه کاري نشاء کاري غده کاري تک دانه کاري خطی کاري دیم 

    0408 L2 39 26 0409 L2 36 24 0410 L3 43 29 0411 L2 19 12 0412 L3 42 28         
 

  آبیاري زیر سطحی آبیاري قطره اي آبیاري بارانی آبیاري ثقلی گوشه بندي احداث انهار آبیاري آبیاري

05  184 124 0501 L1 18 12 0502 L1 17 12 0503 L1 23 15 0504 L2 30 20 0505 L3 54 36 0506 L3 43 29     
 

 طعمه گذاري تله گذاري خاك دهی پاي بوته ها سله شکنی دستی تنک کردن دستی واکاري وجین داشت محصوالت زراعی

06  390 262 0601 L1 17 11 0602 L1 16 10 0603 L1 13 9 0604 L1 19 13 0605 L1 20 14 0606 L2 14 9 0607 L2 15 10 
 

 کنترل علفهاي هرز غلطک زنی مکانیزه سله شکنی مکانیزه تنک کردن مکانیزه
کنترل آفات گیاهان 

 زراعی
بیماریهاي گیاهان کنترل 

 زراعی
 کنترل رشد  تقویت گیاهان زراعی

0608 L3 42 28 0609 L2 25 17 0610 L3 13 9 0611 L2 38 26 0612 L2 35 23 0613 L2 37 25 0614 L2 41 27 0615 L3 45 30 
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 امور زراعیرشته ر جهت دستیابی اي و سطوح مورد انتظاهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61110191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت زراعی ماهر کارگر :نام حرفه 

  61140192 :کد 2 :سطح کنندگان محصوالت زراعیکمک تکنسین تولید :نام حرفه 

  31420193 :کد 3 :سطح زراعتتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 برداشت محصوالت زراعی
درو مکانیزه گیاهان دانه 

 اي

درو مکانیزه گیاهان 
خانواده (علوفه اي لگوم 
)یونجه  

خرمنکوبی با ماشین 
 خرمنکوب

-درآوردن مکانیزه غده
 هاي چغندرقند

درآوردن مکانیزه سیب 
 زمینی

 برداشت ذرت علوفه اي
باربري با تریلرهاي 

تراکتوريپشت   

07  387 254 0701 L2 37 24 0702 L2 26 16 0703 L2 30 20 0704 L3 49 33 0705 L3 49 33 0706 L2 35 23 0707 L2 15 11 
 

       نظارت بر برداشت مکانیزه برداشت دستی

0708 L3 33 22 0709 L3 41 27                         
 

 نگهداشت محصوالت زراعی
هوادهی و ردیف سازي 
 مکانیزه گیاهان علوفه اي

 بسته بندي علوفه و کلش
خشک کردن محصوالت 

 زراعی
بوجاري مکانیزه 
 محصوالت دانه اي

ارزیابی کیفی محصوالت 
 زراعی

 درجه بندي
نگهداري محصوالت 

 زراعی

08  319 213 0801 L2 16 10 0802 L3 50 34 0803 L3 45 30 0804 L3 43 29 0805 L3 37 25 0806 L3 40 26 0807 L3 45 30 
 

        بسته بندي

0808 L3 43 29                             
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 امور زراعی اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61110191 :کد 1 :سطح پرورش دهندگان محصوالت زراعی ماهر کارگر :نام حرفه 

  61140192 :کد 2 :سطح کنندگان محصوالت زراعیکمک تکنسین تولید :نام حرفه 

  31420193 :کد 3 :سطح زراعتتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 بازاریابی
 
 

 برآورد قیمت تعیین بازارهاي فروش
برقراري ارتباط با مراکز 

خرید و فروش محصوالت 
 زراعی

 بهینه سازي فرایند تولید سازگاري با نوسانات بازار عقد قرارداد
 

 

09  168 114 0901 L3 26 18 0902 L3 19 13 0903 L3 25 17 0904 L3 19 13 0905 L3 41 27 0906 L3 38 26     
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 امور زراعیشایستگی هاي غیر فنی در رشته 
 کار تیمی -10 تفکر منطقی -1
 اخالق حرفه اي -11 تفکر انتقادي -2
 آموزش دیگران -12 تفکر و نگرش سیستمی -3
 مستند سازي -13 تفکر خالق -4
 منابع مدیریت -14 یادگیري مادام العمر -5
 مدیریت کار و کیفیت -15 سواداطالعات -6
 کارآفرینی -16 کاربرد فناوري -7
 اخالقی شخصیتی ویژگیهاي -17  محاسبه و کاربست ریاضی -8

  ارتباط موثر -9
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 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی 

 L1 :سطح 61110191 :کد پرورش دهندگان محصوالت زراعی ماهر کارگر :نام حرفه
 

 بذرکار :نام شغل

 

 کشتکارحبوبات :نام شغل

 

گیاهان (تنک و وجین کن :نام شغل

  )زراعی

 

کارگرماهرمراقبت از  :نام شغل

 بوته

 

 برداشتکارگرماهر  :نام شغل

 
 نوبت اول

 
 611152 :کد شغل 611138 :کد شغل 611135 :کد شغل 611150 :کد شغل 611148 :کد شغل

 0708 :کد کارها -0605 -0604: کد کارها  0602-0603-0601 :کد کارها 0401-0301 :کد کارها 0304-0306-0303: کد کارها

 55:زمان 2:واحد 56: زمان 2: واحد 66: زمان 3: واحد 64: زمان 2: واحد 62: زمان 2: واحد

           

 راننده تراکتورکشاورزي :نام شغل

 

 شخم زن :نام شغل

 

 آراستن سطح مزرعه: نام شغل

 

وادوات خاك  کارور ماشین :نام شغل

 ورزي

 

 کاربرتجهیزات مزرعه :نام شغل

 
 نوبت دوم

 
 611159 :کد شغل 611145 :کد شغل 611136 :کد شغل 611144 :کد شغل 611140 :کد شغل

 0205-0201 :کد کارها 0204:کد کارها 0202-0406 :کد کارها 0203: کد کارها 0207: کد کارها

 74:زمان 5/2: واحد 55:زمان 2:واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 55: زمان 2: واحد

           

 بذرپاش :نام شغل

 

 کشت کار :نام شغل

 

  کارگرماهرآبیاري کشاورزي:نام شغل

 

کاربرماشینهاي  :نام شغل

 کارنده

 

 کارگرماهرمرحله داشت :نام شغل

 
 نوبت سوم

 
  611151:کد شغل 611153 :کد شغل 611148 :کد شغل 611155:کد شغل 611137 :کد شغل

 0501-0206 :کد کارها 0402-0403:کد کارها 0503-0502 :کد کارها 0405 :کد کارها 0404 :کد کارها

 65:زمان 2:واحد 50:زمان 5/1:واحد 67:زمان 2:واحد 60: 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 *
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 بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابیگروه  

 L2 :سطح 61140192 :کد تولیدکنند گان محصوالت زراعیکمک تکنسین  :نام حرفه
 

 هاي هرزسرکارگرکنترل علف :نام شغل

 

  تله گذارکنترل آفات:نام شغل

 

  کنترل کننده آفات:نام شغل

 

  کارگر ماهرمرحله داشت مزرعه:نام شغل

 

 کن کودمخلوط  :نام شغل

 
 نوبت اول

 

 611455 :کد شغل 611453 :کد شغل 611445 :کد شغل 611440 :کد شغل 611434:کد شغل

 0614 :کد کارها 0613:کد کارها  0612:کد کارها 0607-0606 :کد کارها 0611 :کد کارها

 68:زمان 2:واحد 62:زمان 2:واحد 58:زمان 2:واحد 48:زمان 5/1:واحد 64:زمان 2:واحد

           

 پرورش دهنده نشاء:نام شغل

 

  )گندم وجوآبی(کارغله :نام شغل

 

بهره بردار ماشینهاي  :نام شغل

 عمیق کار دیم

 

هاوادوات کاربرماشین :نام شغل

 )برداشت(کشاورزي

 

 راننده خرمنکوب :نام شغل

 
 دومنوبت 
 

 611458 :کد شغل 611437 :کد شغل 611431 :کد شغل 611433 :کد شغل  611436:کد شغل

 0703 :کد کارها 0701: کد کارها 0408 :کد کارها 0407 :کد کارها 0305و0411 :کد کارها

 50: زمان 5/1: واحد 61: زمان 2: واحد 65: زمان 2: واحد 71:زمان 5/2:واحد 59: زمان 2: واحد

           

 )یونجه و شبدر(علوفه کار: نام شغل

 

ذرت وسورگوم (علوفه کار :نام شغل

 )اي و سیلوییعلوفه

 

 هاو ادوات داشتکاربرماشین :نام شغل

 

 بهره بردارچاپر :نام شغل

 

کاربرماشین آالت  :نام شغل

 مزرعه

 
 نوبت سوم

 
 611460 :کد شغل 611432: کد شغل  611435 :کد شغل 611450 :کد شغل 611451 :کد شغل

 0504-0707: کد کارها 0706: کد کارها 0609 :کد کارها 0409 :کد کارها 0801-0702 :کد کارها

 68: زمان 2: واحد 58: زمان 2: واحد 43: زمان 5/1: واحد 60: زمان 2: واحد 68: زمان 5/2: واحد

 
 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
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 امور زراعیحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

          

 

 

 

  

 3 :کد گروه و غذاکشاورزي  :گروه تحصیلی

 
    

 081120 :کد رشته تحصیلی امور زراعی :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 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

8 8 
2 
3 
4 
5 

 4,0 4,0 زراعی دانش فنی امور  6

* 

7 
 کارگاه نوآوري و کار آفرینی

 )مشترك در سه شاخه(
 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

8 2,0 2,0 
مشترك در سه ( و تولیدفناوري 

 )شاخه
 8,0 8,0 نگهداري گیاهان زراعی مراقبت و 4,0 4,0

 8,0 8,0 غالتتولید  پرورش و 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0  حبوباتتولید  پرورش و 9

 8,0 8,0 گیاهان علوفه ايولید ت پرورش و 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
       8,0 8,0 خاك ورزي عملیات  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

 40,00 40,0 جمع 8,0 8,0 کاشت گیاهان زراعی       12

    40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  
 ائه شده درسهاي ار. ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابدپس 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

در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشد
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 پرورش دهندگان محصوالت زراعی هاي فنی آموزش شایستگی نقشه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10سال درس 
پرورش وتولید 

 حبوبات
 
 

 11سال  دومدرس 

 كاشت گیاھان زراعي

 

 

    

  

  

 

هاي تنظیم ماشین

 بذرپاش
-ماده سازي ماشینآ

 هاي بذرپاش
 کود پاشی با کودپاش

 ضدعفونی بذر

 پاشیدن بذر با بذرپاش

 بذرپاشی

نمونه برداري 

 خاك
 

 احداث انهار

فرم دهی سطح 

 زمین

 

 هموارکردن
نرم کردن 

 خاك
 شخم زدن

آماده کردن خاك 

 براي شخم
 

رانندگی 

 تراکتور
 

 11سال درس اول 
 عملیات خاك ورزي

 
 

 زیرخاك کردن بذر گوشه بندي

 آبیاري ثقلی

 تلقیح بذر

 مقداربذرتعیین  تیماربذر

 سله شکنی

 وجین

 تنک دستی

 واکاري

 خاکدهی پاي بوته

 برداشت دستی
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 12سال  اول درس

مراقبت ونگهداري 

 گیاهان زراعی
 

 

    

  

  

 

 ءتولید نشا
 12سال درس دوم 

پرورش وتولید 
 غالت

 
 

خرمنکوبی با ماشین هاي 

 خرمنکوب

 خطی کاري دیم

 خطی کاري آبی درومکانیزه گیاهان دانه اي

 کنترل آفات گیاهان زراعی

 12م سال سودرس 

 پرورش وتولید علوفه
 

 

    

  

  

 

درومکانیزه 

گیاهان علوفه اي 

 )یونجه(لگوم

هوادهی مکانیزه 

 علوفه

 آبیاري بارانی

ذرت برداشت 

 علوفه اي
با  علوفه باربري

 تراکتور

 

 کنترل علف هاي هرز

گیاهان زراعیکنترل بیماري هاي   

 تقویت گیاهان زراعی

 طعمه گذاري

 تله گذاري

 سله شکنی مکانیزه کاشت بذر

 نشاءکاري
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  امور زراعی رشتههاي جدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 
 3 کد گروه کشاورزي و غذا :گروه تحصیلی

 081120 :کد رشته تحصیلی امور زراعی :رشته تحصیلی

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

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

1 
 رش وتولید حبوباتپرو

0811200110 
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

تلقیح -ضدعفونی بذر-وجین-سله شکنی
 -خاك دهی پاي بوته -تیماربذر-بذر

 -بذرپاشی دستی-تنک دستی-واکاري
 تعیین مقداربذر

 -مسئولیت پذیري -هاي مناسبانتخاب فناوري
تصمیم  -مدیریت زمان -درستکاري و کسب حالل

 تیمنقش در  -گیري

 

 0811200211 عملیات خاك ورزي 2
مشترك 

 درر شته
 180 120 یازدهم

آماده کردن خاك براي  -نمونه برداري خاك
نرم  -شخم زدن -رانندگی تراکتور -شخم

فرم دهی  -هموارکردن خاك -کردن خاك
 سطح زمین

 -مسئولیت پذیري -هاي مناسبانتخاب فناوري
تصمیم  -مدیریت زمان -درستکاري و کسب حالل

 تفکر انتقادي -نقش در تیم -گیري

 

 0811200311 گیاهان زراعیکاشت  3

مشترك 

 درر شته
 180 120 یازدهم

تنظیم ماشین  -آماده سازیماشین بذرپاش
کودپاشی  -پاشیدن بذر با بذرپاش -بذرپاش
 -احداث انهار -زیرخاك کردن بذر -کودپاش

 آبیاري ثقلی -گوشه بنمدي

 -تفکر انتقادي -جمع آوري و گرد آوري اطالعات
مدیریت  -تصمیم گیري -تفکر خالق -نقش در تیم

-انتخاب فناوري -درستکاري و کسب حالل -زمان
نگهداري فناوري  -مسئولیت پذیري -هاي مناسب

 هاي بکارگرفته شده

 

4 
مراقبت و نگهداري گیاهان 

 زراعی
0811200412 

مشترك 

 180 120 دوازدهم درر شته

هاي کنترل عله -تله گذاري -طعمه گذاري
کنترل  -کنترل آفات گیاهانم زراعی -هرز

تقویت گیاهان  -هاي گیاهان زراعیبیماري
 زراعی

تعالی  -مدیریت کارها و پروژه ها -تفکر انتقادي
  فردي

 0811200512 ورش و تولید غالتپر 5

مشترك 

 180 120 دوازدهم درر شته

خطی کاري با  -نشاکاري -تولدنشاء
خطی کاري  -ماشین عمیق کار دیم

 -ايدرو مکانیزه گیاهان دانه -آبی
 خرمنکوبی باماشین خرمنکوب

 -مسئولیت پذیري -هاي مناسبانتخاب فناوري
تصمیم  -مدیریت زمان -درستکاري و کسب حالل

 تفکر انتقادي -نقش در تیم -گیري
 

6 
پرورش و تولید گیاهان 

 علوفه اي
0811200612 

مشترك 

 180 120 دوازدهم درر شته

 -سله شکنی مکانیزه -کاشت بذر با بذرکار
اي درم مکانیزه گیاهان علوفه -آبیاري بارانی

 -ايبرداشت ذرت علوفه -)یونجه(لگوم
باربري  -هوادهی مکانیزه علوفه درو شده

 علوفه با تریلرپشت تراکتوري 

 -مسئولیت پذیري -هاي مناسبانتخاب فناوري
تصمیم  -مدیریت زمان -درستکاري و کسب حالل

 تفکر انتقادي -نقش در تیم -گیري
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 اعطایی و مدارك ها نامهگواهی

نام و نام 
 :خانوادگی

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی 

نام حرفه در 
 کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعی :سطح صالحیت

 61110191:کد
 15 :شغل/تعداد گروه کاري 

تعداد 
 :کارها

26 
 1L:سطح

 گواهینامه ها

 شماره گواهینامه کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

   ۱۱G  0303-0304-0306 بذرکار 1

   ۱۲G 0301-0401 کشتکارحبوبات 2

3 
تنک و وجین 

   ۱۳G 0601-0603-0602 )گیاهان زراعی(کن

4 
کارگرماهرمراقبت از 

   ۱٤G 0604-0605 بوته

   ۱٥G 0708 کارگرماهر برداشت 5

   ۲۱G 0207 راننده تراکتورکشاورزي 6

   ۲۲G 0203 شخم زن 7

   ۲۳G 0406-0202 آراستن سطح مزرعه 8

وادوات  کارور ماشین 9
   ۲٤G 0204 خاك ورزي

   ۲٥G 0201-0205 کاربرتجهیزات مزرعه 10

   ۳۱G 0404 بذرپاش 11

   ۳۲G 0405 کشت کار 12

کارگرماهرآبیاري  13
   ۳۳G 0502-0503 کشاورزي

 کاربر ماشینهاي کارنده 14
۳٤G  

0402-0403   

 کارگرماهر مرحله داشت 15
۳٥G  

0206-0501   

 :نام و نام خانوادگی ارزشیاب
 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

 :ارزشیابی نهایینام و نام خانوادگی 

 
 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك
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  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

تولیدکنندگان محصوالت کمک تکنسین 

 زراعی

 61140192:کد
 15 :شغل/گروه کاريتعداد  

تعداد 
 :کارها

19 
 2L:سطح

 گواهینامه ها

 کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
شماره 

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

   ۱۱G 0611 هاي هرزسرکارگرکنترل علف 1

   ۱۲G 0606-0607 تله گذارکنترل آفات 2

   ۱۳G 0612 کنترل کننده آفات 3

4 
کارگر ماهرمرحله داشت 

   ۱٤G 0613 مزرعه

   ۱٥G 0614 مخلوط کن کود 5

   0305و۲۱G 0411 پرورش دهنده نشاء 6

   ۲۲G 0407 )گندم وجوآبی(کارغله  7

8 
بهره بردار ماشینهاي عمیق 

   ۲۳G 0408 کار دیم

9 
هاوادوات کاربرماشین

   ۲٤G 0701 )برداشت(کشاورزي

   ۲٥G 0703 راننده خرمنکوب 10

   ۳۱G 0702-0801 )شبدریونجه و (علوفه کار 11

12 
ذرت وسورگوم (علوفه کار

   ۳۲G 0409 )اي و سیلوییعلوفه

   ۳۳G 0609 هاو ادوات داشتکاربرماشین 13

   ۳٤G 0706 بهره بردارچاپر 14

   ۳٥G 0504-0707 کاربرماشین آالت مزرعه 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :کنندهتائید 

 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: معیار اعطاي مدرك
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 امور زراعیدروس رشته  راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري

هاي مهارتی مبتنی بر اصول و همانند اغلب رشته امور زراعیدر رشته  گیريآیند یاددهی و یادهاي اصلی در فراستراتژي یا راهبرد

 :شودها در زیر اشاره میکه به برخی از آنباشد هایی میروش

 روش توضیحی -1

سوي از معلم به شاگرد یا از  شفاهی یا انتقال اغلب یکدر این روش مفاهیم و اصطالحات دانشی مقوالت مختلف رشته به صورت بیان 

حدود هاي بسیار با سابقه یا بعبارتی قدیمی بوده و کارآیی آن در شرایط خاص و ماین روش از روش. گیردبه هنرجو صورت میآموز هنر

بصورت سخنرانی یا نمایشی،  دقیقه از این روش چه 15شود در هر جلسه آموزشی حداکثر بیش از توصیه می. همچنان محفوظ است

نمونه هایی از ...هاي سرویس و نگهداري ماشین هاها، روشهاي ساختاري گیاهان، انواع خاكتوضیح یا تشریح ویژگی. اده نگردداستف

 .کاربرد این روش می باشد

 روش اکتشافی یا روش حل مسئله -2

به بیان . کند تا خود آن را بیابدطه، به فراگیر کمک و راهنمایی میرابآموز بجاي تشریح یا توضیح یک مفهوم یا یک در این روش هنر

این روش برخالف روش قبلی فراگیر محور بوده و صرفا تکیه بر . دیگر روابط بین اجزا یک سیستم یا بین علت معلول را کشف نماید

 .تر استایداري آن بسیار بیشتر و ماندگارحافظه نداشته و دوام یا پ

اندازه برگ ها، رنگ برگ ها، ارتفاع ( بررسی اثرات خشکی روي شکل گیاه: هاي صحرایی یا کارهاي آزمایشگاهی از قبیلیتاجراي فعال

ها یا نوع خاصی از کود در سطوح مختلف یا در زمان هاي مختلف روي شکل گیاه یا عملکرد آن، انواع کود مشاهده اثر مصرف...) گیاه،

از جمله موارد قابل اعمال این ...) شیب، پوشش گیاهی (سایش در شرایط مختلف سطح زمین کشف چگونگی شکل گیري و شدت فر

 یاد گیري می باشد –روش یاد دهی 

 روش کار گروهی -3

ه علمی یا مهارتی، برخی ، تبادل و تقابل یک مقولمفاهیم و قواعد در شرایط همکاري در این روش ضمن کشف بسیاري از روابط و درك

، وقت شناسی و برنامه اري، تقسیم کاري و مسئولیت پذیرياز جمله مشارکت جویی، همدلی و همک ي غیر فنی فراگیرهااز مهارت

به  هاي مختلف اجزاي مختلف یک کار یا پروژه رادر این روش کار. کندبراي ورود به بازار کار آماده میتقویت شده و فراگیر را ...ریزي 

در  که تمام گروه تمام محصوالت راکنند یا اینز گروه یک نوع محصول را تولید میمثال هریک ا. شودنفره واگذار می 3-5گروه هاي 

هاي مطالعاتی مثال هر گروه بخشی از یک کل را مطالعه کرده به ترتیبی که با ترکیب لیتدر فعا. کنندسطح مثال نیم هکتار تولید می

 .می گردد کامل آن موضوع یا مقوله مثال زراعت گندم کامل

  کار فردي -4

یی یا اي یاعث تحریک و برانگیختن انگیزه و تواناحد آموزشی یا یک مطالعه کتابخانهواگذاري یک پروژه عملی انجام شدنی در خانه یا وا

که مطالعه در اینهاي هرز یا حشرات زیان آور منطقه، یا آوري گیاهان انواع زراعی یا علف مثال جمع. شوداستعداد نهفته فراگیران می

 .باشدهایی از کاربرد این روش میایسه آن با سرخرطومی یونجه نمونهمورد کرم ساقه خوار ذرت و مق

 



38 

 برگزاري مسابقات علمی و کاربردي -5

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

... مترمربع، x مساحتمترمربع، وجین مزرعه به  x جریان آب، اندازه گیري ابعاد و مساحت زمین، اجراي شخم قطعه زمینی به مساحت

 تواند در ایجاد انگیزه باملی یا مطالعاتی فراگیران نیز میبرگزاري نمایشگاهی از آثار ع. باشدز کاربرد این روش یاددهی میهایی انمونه

 .کند رقابت سالم فراهم

 شبیه سازي -6

مثالً ساخت ماشین یا دستگاه . شودهاي جامع پیرامون یک مورد خاص ، آن مورد ساخته یا طراحی میبا توجه به داده در این روش

آبیاري و زهکشی یا اینکه طراحی شبکه . هایی با قطر مشخص را جدا نمایدبوجار که بذرها یی با اندازه خاص را عبور دهد یا غده

طراحی سایت رانندگی تراکتور ، طراحی جدول آیش بندي و تناوب زراعی منطقه ، ساخت کلید ) ارائه نقشه و پیاده کردن آن(سطحی 

 .شناسایی گیاهان زراعی عمده منطقه

 بازدید -7

برنامه آموزشی رسمی یا در چارچوب تقویم هویتی وابسته به اقلیم دارند، براین اساس در برخی موارد ممکن است با  هاي زراعیفعالیت

با این راهبرد ، . باشدبراي مشاهده پروسه کامل ، ترتیب دادن بازدید علمی ضروري می. آموزشی مطابقت نداشته باشد یا ناسازگار باشد

 .توانند آموزش مربوطه را در خارج از فصل یازمان، مشاهده کرده و فرا بگیرندفراگیران می

 گزارشارائه -8

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

کند مهارت غیر فنی خود از جمله انشاء ، و عالوه بر مهارت به او کمک می. دهدمی... ها ، راهکارها و درك اساسی مفاهیم ، روش

 .و تقویت گرددسخنوري ، ا

 جلسه بحث -9

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

محاسن این  تر ازهاي عمیقها به پژوهشافزایش تحمل فراگیر به نقد نظرات و الزامات آن. دفاع یا اینکه نظرات دیگران را نقد نماید

 .باشدراهبرد می

 کارآموزي-10

برنامه ریزي دقیق و زمان بندي براي کارآموزي ، تعیین اهداف کارآموزي ، تهیه چک لیست مربوط به کارآموزي ، فعال : یاددهی

 نمودن دانش آموزان در فرآیند کارآموزي

 
ارتباط با محیط زندگی واقعی ، مشارکت در تعیین اهداف کنجکاوي و ارتباط برقرار نمودن بین محیط خارج و کالس درس ، :یادگیري

 کارها فرآیند ي گزارش مشارکت فعاالنه در جمع آوري اطالعات ازکارآموزي با هنرآموز ، پاسخ گویی به پرسش ها ، تهیه
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 تکالیف یاددهی و یادگیري عنوان درس ردیف

 پرورش و 1
  تولید حبوبات

نماید، پاسخ، نمایش، حل مسئله تدریس می ها و فنون مناسب مانند پرسش وهنرآموز هر موضوع را با روش
ه اشکاالت هنرآموز در این مرحل. دهندها را انجام میهایی را در کالس ارایه می کند وهنرجویان پرسشپرسش

اگر هنرجویی از سطح باالیی از دانش و مهارت قرار داشته باشد، براي در این مرحله .دکنهنرجویان را رفع می
-رآموز تکالیفی را مشخص میپس از تدریس، هن. تقویت خود و سایر هنرجویان به هنرآموز کمک خواهد کرد

در جلسه بعد هنر آموز پس .انجام دهند  به صورت انفرادي و یا گروهی در مزرعه آموزشیکند تا هنرجویان در 
انتخاب نمونه مناسب تکیف انجام شده از تعدادي هنرجوي قوي خواهد خواست که تکالیف سایر هنرجویان  از

 .کندانجام درست این فعالیت نظارت می در این مرحله هنرآموز، به.را بررسی و ارزشیابی نمایند

خاك عملیات  2
 ورزي

هی آموزش مباحث نظري در فضاي کارگادر هر جلسه موضوعات ابتدا به صورت نظري آموزش داده می شود، 
-آموزش داده می هنرجویان ، دیسک و غیره به هاي مرتبط عملی مانند شخمدر ادامه فعالیت. انجام می شود

زیر نظر هنرآموز و استاد کار در سطح ها را ن مشابه آن فعالیتتر، هنرجویاشود پس از آن براي یادگیري بیش
 .دهندمزرعه انجام می

گیاهان کاشت  3
 زراعی

ها مانند آماده ی آنهاي مرتبط عملشود و در ادامه فعالیتداده می مباحث نظري آموزشابتدا به هنرجویان 
سپس زیر نظر هنرآموز و استاد کار با رعایت .شودسازي ماشین بذر پاش و غیره در کارگاه آموزش داده می

  .نکات ایمنی در مزرعه اقدام به بذر پاشی می نمایند

4 
 مراقبت و
نگهداري 

 گیاهان زراعی

ی هاي مرتبط عملفعالیت .شودموجود در هنرستان تدریس می مباحث درس با استفاده از وسایل و امکانات
فراهم مورد بحث در هنرستان  و یا زمان امکانات ،اگر برخی از وسایل . شودها در کارگاه آموزش داده میآن

  .استفاده از اسالید و تصاویر تدریس کردتوان آن موضوع را با نبود می

 پرورش و 5
 غالت تولید

در هر جلسه موضوعات ابتدا به صورت نظري آموزش داده می شود، پس از تدریس هر موضوع درسی، 
عملیات مربوط به موضوع درس مانند کاشت غالت با خطی کار آبی و هنرجویان زیر نظر هنرآموز و استاد کار 

 . دهندمیغیره را انجام 

6 
 پرورش و

گیاهان  تولید
 اي علوفه

پس از تدریس هر موضوع درسی، هنرجویان زیر نظر هنرآموز و استاد کار عملیات مربوط به موضوع درس 
 .دهندکاشت یا درو مکانیزه را با رعایت نکات ایمنی انجام میمانند 
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 امور زراعیالزامات اجرایی برنامه درسی رشته 

 امور زراعیاستاندارد نیروي انسانی رشته -

 :بایستی عالوه بر شرایط عمومی مستخدمین دولت و کارمندان واحدهاي آموزشی می: هاي زراعی مدیر واحد آموزشی مهارت) الف

تولیدات -3زراعت – 2ترویج و آموزش کشاورزي-1 :داراي مدرك تخصصی حداقل در مقطع کارشناسی به ترتیب اولویت در رشته هاي
 مدیریت آموزشی4 -گیاهی 

، مدیریت واحدهاي کشاورزي و سرپرستی ر ارتباط با اصول و مبانی مدیریتساعت دوره آموزشی د 300سه اولویت اول بایستی حداقل 
پرستی ساعت دوره آموزشی در ارتباط با کشاورزي عمومی، زراعت عمومی ، سر 300اولویت چهارم باید حداقل . مزرعه را بگذرانند
 .مزرعه را بگذرانند

که نفر هنرجو داشته یا این 120گیرد که حداقل معاونت به واحد آموزشی متعلق می: هاي زراعیمعاون فنی واحد آموزشی مهارت) ب
احد معاون فنی عالوه بر شرایط عمومی مستخدمین دولت و کارمندان و .هکتار باشد 12سطح زیر کاشت محصورات زراعی بیش از 

 :بایستیشی میآموز

هاي ماشین -3تولیدات گیاهی  -2زراعت  -1: هايارشناسی به ترتیب اولویت در رشته، مقطع کداراي مدرك تحصیلی حداقل-
 .باشد ترویج و آموزش کشاورزي -4کشاورزي 

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

 :بایستیهاي زراعی عالوه بر داشتن شرایط عمومی و به ویژه اخالقی معلمی میهنرآموز مواد درسی تخصصی رشته مهارت: هنرآموز) پ

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

 .داراي گواهینامه رانندگی تراکتور باشد-2

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

 .، ایمنی و بهداشت محیط کشت و زرع باشدکی در ارتباط با حفاظت محیط زیستداراي گواهینامه یا مدر-4

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

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

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

 :شرایط زیر باشد

اي یا اینکه ، مدرك سال سابقه و فعالیت مزرعه 8هاي زراعی یا تولیدات گیاهی با ر رشته گرایشحداقل مدرك تحصیلی کاردانی د-1
 اي سال سابقه فعالیت مزرعه 12هاي زراعی با حداقل تحصیلی متوسط رشته گرایش
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 گواهینامه معتبرها و تجهیزات زراعی با ارایه داشتن گواهینامه رانندگی تراکتور و تسلط به کار براي ماشین-2

 هاي اولیه به ویژه در زمینه کشاورزيداشتن گواهینامه کمک-3

 ، ایمنی و بهداشت محیط کشاورزيشت گواهینامه حفاظت از محیط زیستدا-4

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

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

 :سرپرست مزرعه )چ

هکتار سطح زیر کاشت محصوالت زراعی ساالنه عالوه بر معاون فنی ، داراي یک نفر به عنوان  12هرواحد آموزشی داراي بیش از 
 :سرپرست مزرعه داراي شرایط زیر است . پرست مزرعه خواهد بودسر

سال سابقه تولید محصوالت زراعی یا اینکه داراي 6هاي زراعت یا تولیدات گیاهی با حداقل داراي مدرك کارشناسی در رشته گرایش-1
 حصوالت زراعیسابقه تولید م سال12هاي زراعت یا تولیدات گیاهی با حداقلمدرك کاردانی در رشته گرایش

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

 رانندگی با تراکتور-3

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

 هان و شرایط منطقه اقرار به حضور تمام وقت درواحد آموزشی در سطح مزارع متناسب با نیاز گیا-5

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

 .ها کشاورزي باشدداراي گواهینامه پایان تحصیالت متوسط در یکی از رشته گرایش ماشین-1

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

هاي دنباله بند براساس ارایه اسناد معتبر یا ، نگهداري و کاربر و انواع ماشیناتصال یا نصب، راه اندازي، تنظیم، سرویسمسلط به -3
 .تائیدیه شوراي فنی واحد آموزشی باشد

 .دراراي گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط کشاورزي باشد-4

 .د با تائید شوراي فنی واحد آموزش باشدسال سابقه کار درمحیط واقعی براساس ارایه اسنا 5حداقل -5

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

، قراردادي یا ک نفر مراقب کشاورزي اعم از رسمیمتر فضاي سبز ی 1000هکتار مزرعه یا هر  10به ازاي هر : مراقبت کشاورزي) خ
 .باشدیاز میخرید خدمتی ن

گوشه بندي ،کود باشی، وجین ، (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....) سله شکنی ، خاك دهی پاي بوته ، واکاري، تنک ، 
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هکتار سطح زیر کاشت آبیاري ثقلی یک نفر موتورچی و یا آبیار نیاز خواهد داشت و پس از  20هرواحد آموزشی تا : ر و موتورچیآبیا) د
هکتار مزرعه زراعی یک نفر آبیار  20هر  -دو حلق چاه یک نفر موتورچی اختصاصی . آن آبیار از موتورچی جدا خواهد شد

 .ب کشاورزي می باشدسایرشرایط آب همانند مراق) اختصاصی(ي

نفر به تائید  3-1توانند شی جهت حفظ امنیت واحد آموزشی میهاي جانبی واحد آموزبرحب شرایط منطقه و فعالیت: دشتبان) ذ
 . شوراي فنی واحد آموزشی دشتبان یا کشیک شب داشته باشد

 :متصدي تاسیسات و تجهیزات آبیاري ) ر

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

 : بایستی

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

 واحد آموزشی

 هاي آبیاري یاز آبی گیاه ، تعمیر و نگهداري ماشینگذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت در زمینه بهینه سازي مصرف آب با ن-2

 دراي گواهینامه زیست محیط و بهداشت محیط کشاورزي-3

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

 :هاي تخصصیمتصدي آزمایشگاه) ز

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

 رشته گرایش زراعت، باغبانی، تولیدات گیاهییکی از  در) کاردانی (شناسی حداقل فوق دیپلم براي زراعت و گیاه-1

در یکی از رشته گرایش هاي تکنولوژي گیاه پزشکی، رشته گرایش هاي ) کاردانی(براي آزمایشگاه ، حفظ نباتات حداقل فوق دیپلم -2
 هاي باغبانی زراعی ، رشته گرایش هاي تولیدات گیاهی ، رشته گرایش

علوم )فیزیک، شیمی ، زیست شناسی (هاي علوم پایه اك داراي کاردانی در یکی از رشته گرایشبراي آزمایشگاه علوم پایه و آب و خ-3
 آزمایشگاهی ، خاکشناسی ، زراعت 

 داراي گواهینامه ایمنی ، بهداشت محیط آزمایشگاهی-4

 داراي گواهینامه کمک اولیه -5

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

هاي کشاورزي نیاز به یک نفر متصدي هرواحد آموزشی با داشتن حداقل یک هانگارماشین: هاي کشاورزيمتصدي کارگاه ماشین) ژ
ط عمومی کارکنان دولت به ویژه واحد آموزشی باید هاي کشاورزي عالوه بر شرایماشین متصدي. باشدهاي کشاورزي میکارگاه ماشین

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

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

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

 هاي کشاورزي

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

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

 .باشد

 امور زراعیاستاندارد فضاي آموزشی رشته  -

سایت رایانه و واحدهاي اداري و هاي درس، واحدسمعی و بصري ، عالوه بر کالس امور زراعیهر واحد آموزشی داراي رشته 
متناسب با استانداردهاي معاونت عمرانی ...) نمازخانه ، غذاخوري،خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و ورزشی ، انبار و (عمومی

 امور زراعیشته خاص ر...)ها،کارگاهی،صحرایی و آزمایشگاه(هاي عملیوزارت آموزش و پرورش به فضاهاي اختصاصی براي انجام فعالیت
 . باشدنیاز می

 :این فضاها را به سه گروه زیر میتوان تقسیم کرد

 مزارع-1

 هاآزمایشگاه-2

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

 :هاي اصلی هریک از سه گروه باال عبارتند ازویژگی

 مزارع-1

هکتار زمین زراعی با آب کافی و  10حداقل به مقدار  امور زراعیهاي رشته در درسبراي انجام عملیات پیش بینی شده : کمیت -1-1
 .باشدمالکیت قطعی نیاز می

ها ، تأسیسات ، شیمیایی و حاصلخیزي خاك مناسب باشد، موقعیت نسبت به سایر امکانات و ساختمانمشخصات فیزیکی: کیفیت-2-1
 . هاي پیش بینی شده در کتاب به آسانی امکان پذیر باشدحداکثري فعالیتو امکانات جانبی باید به نحوي باشد که انجام 

 هاآزمایشگاه-2

-3هاي هرز آزمایشگاه گیاه شناسی و علف-2آزمایشگاه آب و خاك -1: عبارتند از امور زراعیهاي مورد نیاز در رشته آزمایشگاه
 )گیاه پزشکی(هاي گیاهان زراعیآزمایشگاه کنترل آفات و بیماري

هاي آزمایشگاه باید به نحوي باشد که ها باید ضمن متابعت از استانداردهاي ساختمانتعداد و ابعاد هریک از آزمایشگاه: کمیت-1-2 
نفر فراگیر همراه با مدرس و تکنیسین آزمایشگاه بتواند در آن  20عالوه بر جاگرفتن امکانات و تجهیزات ضروري، در هر نوبت حد اقل 

 .و فعالیت نمایدبه آسانی تردد 
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در هر آزمایشگاه عالوه بر امکانات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی ، تهویه ، روشنایی، ایمنی و بهداشتی، فضا باید به : کیفیت-2-2
 ها نظارت نماید و فراگیران نیز در صورت ضرورت به راحتی رفت ونحوي باشد که مربی بر فراگیران اشراف داشته و به آسانی بر کار آن

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

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

شته نیاز به فضایی جهت نگهداري ، سرویس ، بخشی از هاي عملی و نظري، این رمتناسب با محتواي آموزش امور زراعیدر رشته 
 . را دارد هاي مربوطهتعمیرات ادوات و انجام آموزش

 اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته امور زراعی

 .مرحله ضمن و پایان فرآیند آموزشی هر ماده درسی صورت می گیرد  2ارزشیابی به طور کلی در 

ها که ضمن سنجش فراگیر این روش. شود، که به آن ارزشیابی یا ارزشیابی مستمر یا رشد دهنده اطالق می در ضمن درس یا فعالیت
نوع دیگر ارزشیابی پایانی بوده که . باشدکند، بسیار مورد توجه و توصیه میبه اصالح فرآیند آموزش و نیز اصالح برنامه درسی کمک می

 . شودتی محسوب میتقریبا روش شناخته شده و به عبارتی سن

 روشهاي ارزیابی تکوینی یا مستمر –الف 

در این روش فراگیر ضمن انجام یک عمل مثال محاسبه یک فرمول ریاضی، دسته بندي یا گروه بندي یک سري : مشاهده -1

ر را مشاهده کرده و تدریجا رفتار فراگی) هنر آموز (موجودات ، یا انجام یک فرایند مثل اجراي عملیات وجین یا تنک، ارزشیابی کننده 
در این روش ضمن سنجش فراگیران، برنامه درسی یا روش اجراي . کندثبت می) چک لیست ، فهرست وارسی (در فهرست مشاهدات 

 .دهددرس را مورد ارزیابی و اصالح قرار می

فرآیند خشک کردن گیاهان، شخم زدن ، به عنوان مثال . باشدبسیاري از رفتارها و عملکردها به روش مشاهده قابل ارزشیابی می
را . . .هاي غیر فنی مانند نظم، دقت، سرعت عمل و توان مهارتهاي فنی، میبا این روش عالوه بر سنجش مهارت. . . سرویس ادوات و 

 .مشاهده کرد و در فهرست مشاهدات ثبت نمود 

تواند به صورت فردي یا گروهی در این روش می. شودته میدر این روش یک آموخته در موقعیت مناسب به کار، گرف:  پروژه – 2

تواند عیناً برابر محتواي آموزشی یا گسترده یا محدودتر از آن با هماهنگی و مشورت نوع پروژه می. داخل یا خارج از واحد صورت گیرد
ا و افزایش اعتماد به نفس فراگیر شده شود، باعث تقویت باورهدر این روش هر چند وقت بیشتري گرفته می. فراگیران انتخاب شود

در این روش بسیاري . باشداز طرفی در شناخت استعداد فراگیران و هدایت آنان بسیار موثر می. گردد،آموخته تعمق یافته و پایدار می
 : هایی مانند پروژه. گرددتقویت می ریزي، خود مدیریتیهاي غیر فنی فراگیران از جمله وقت شناسی، برنامهاز مهارت

  yبه روش  xتکثیر گیاه 

 به روش تراس بندي  xاصالح شیب قطعه  -

  yروي گیاه  3xو  2xو  xهاي با غلظت xبررسی اثر کود  -

  xاحداث شبکه آبیاري سطحی در مزرعه  -

  yهاي در سال cو  bو  aهايدر استان xجمع آوري و بررسی عملکرد زراعت  - 

 .باشداز این روش ارزشیابی می. . . رفتار شناسی، نحوه خسارت، عالئم خسارت، سیکل زندگی و (  xشناسایی حشره - 
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آموز و هم معلم مجموعه سازمان یافته و مرتب شده از مدارك مستند که هم دانش: پوشه یک فراگیر عبارتست از:  پوشه کارنما – 3

در موضوعات مختلف درسی در بازه زمانی ) دانش، مهارت، نگرش(هاي مختلف آموز را در حیطهبا استفاده از آن میزان پیشرفت دانش
ها و تواند در شناخت استعداد، توانمنديپوشه می. شناسدتعریف شده که ممکن است بیش از یک ترم یا سال تحصیلی باشد، باز می

 .تواند موارد زیر نگهداري و مورد ارزیابی قرار گیرددر پوشه کارنما می. میزان پیشرفت فراگیران و هدایت آنها نقش مهمی ایفا نماید

 گزارش گردش علمی یا بازدیدها  -

 هاي امتحانات کتبی مستمر یا ورودي و پایانیبرگ -

 هاي فردي یا گروهیپروژه -

 گزارش آزمایشگاهی و صحرائی -

هاي عملی و ها یا خدمات مرتبط با فعالیتنهادهها و هاي آزمایش یا استعالم قیمتها، نمودارهاي، برگهتصاویر،جداول، نقشه -
 آزمایشگاهی

 توافقات گروهی-

و . گیردهاي مختلف در عمل مورد ارزیابی و سنجش قرار میهاي فراگیر در حیطهدر این روش آموخته: هاي عملکرديآزمون -4
شود به عبارت دیگر، با این روش مشخص می. ه نمایدهاي خود عمالً استفادتواند از آموختهنماید که فراگیر تا چه حدي میمشخص می

 .هاي نظري در محیطی واقعی بکار بنددهاي ذهنی و دانشتواند اندوختهکه یک فراگیر تا چه حدي می

هاي خود براي ترسیم یک نمودار، تدوین یک جدول ، با این آزمون توانایی فراگیران در کاربست اندوخته: آزمون عملکرد کتبی-1-4
 : گذارد مثال را به نمایش می. . . طراحی یک سیستم ، نگاشت یک برنامه اجرایی و 

 aویا کشور yدر استان  xرسم نمودار و روند تغییرات سطح زیر کشت گیاه -

 xدر منطقه ) درجه حرارت ، نزوالت جوي ، رطوبت نسبی ، تبخیر و تعرق (هاي هواشناسی رسم نمودار و روند تغییرات داده -

 در مناطق مختلف  zو  yو xتدوین برنامه آیش بندي و تناوب زراعی گیاهان -

 .در منطقه با توجه به اطالعات گیاه شناختی و اقلیمی که فرا گرفته استxتدوین برنامه اجراي عملیات زراعی در تولید محصول  -

دهند، با مشخص کردن تجهیزات و وسائل مورد نیاز در این روش فراگیران بدون آنکه کاري انجام : آزمون عملکردي شناسایی – 2-4
هایی از ارزشیابی عملکردي به نمونه. گیرند مورد ارزیابی قرار می.  . .هاي حل یک مسئله و مراحل انجام یک فعالیت،روش یا روش

 :روش شناسایی مانند 

محاسبه میزان بذر در واحد -  رك در مزرعهتشریح روش مصرف کود س-  روش کالیبراسیون کردن سمپاش- چگونگی تنظیم گاوآهن-
 مراحل اجراي شخم با تراکتور همراه با گاوآهن سه خیش -   سطح

دراین روش فراگیران در موقعیت شبیه سازي شده یا قیاسی، اعمالی راکه در موقعیت : آزمون عملکردي به روش شبیه سازي -4 -3
 : هایی از این روش عبارتند ازنمونه. دهندواقعی ضروري هستند را انجام می

نمایش فرسایش خاك در یک سطر با -  نمایش پرفیل خاك در یک استوانه خاکشناسی-  هاي شیب دارروش اجراي شخم در دامنه-
 ...) درهم، خطی، ردیفی (نمایش عمق کاشت و پراکنش بذر در الگوهاي مختلف-  شیب و درص پوشش مختلف در آزمایشگاه
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در این روش فراگیران با نمونه کارهاي خود که بسیار نزدیک به محیط واقعی است، مورد : کردي به روش نمونه کارآزمون عمل -4-4
 :مانند . گیرندارزشیابی قرار می

 به روش دستی و سنجش میزان مصرف بذر و تراکم مطلوب بذر در واحد سطح) زمین غیر زراعی (متر مربع  xبذر پاشی درسطح -

 متر مربع زمین غیر زراعی و سنجش صحت کالیبراسیون و همپوشانی آنها  xمحلول پاشی سم پاشی یا  -

 سنجش نمونه گیاهان خشک شده و هرباریوم تشکیل شده -

 سنجش نمونه حشرات خشک شده در کلکسیون تشکیل شده -

  . . .نمونه بذرهاي ترکیب یا مخلوط شده باسموم ضدعفونی ، تلقیح کننده ها یا بارورها  -

 )ناخالصی هاي آن جدا شده است (نمونه بذرهاي خالص شده  -

 نمونه کود دامی عمل آوري شده -

 نمونه کشت صورت گرفته در کرتهاي آموزشی  -

این روش صرفا زمانی قابل استفاده است . یکی از روشهاي مناسب در سنجش دانش و حدود توانایی فراگیران است : آزمون پایانی –ب 
. . چند گزینه اي ، تشریحی ، ( آزمون هاي کتبی صرف نظر از روش آن . هاي کتبی یا شفاهی صورت گیرد که سنجش از طریق آزمون

به عبارت دیگر بر اساس الگوي بالنکا و . را شامل شود ) از دانش تا ارزیابی ( طوح مختلف باید به ترتیبی باشد که س.) 
با افعالی به شرح زیر مورد )  Three Story Intelect( خرد دانش آموزان را در طبقه  ) Bellanca & Fogarety(فوگارتی

 .ارزیابی قرار دهند

بگو ، انتخاب کن، به خاطر بیاور ، نام ببر ، جور کن ، شرح بده، بشمار در  لی چونبا افعا): حافظه= جمع آوري (در سطح یا طبقه اول
 .طرح سؤاالت

ها را بگو ، طبقه شباهت) چرا(با کاربرد افعالی چون تفسیر کن ، تجزیه کن ، تحلیل کن ، شرح بده : درسطح یا طبقه دوم پردازش
 بندي کن، دلیل بیاور ، مقایسه کن

حدس بزن در افعال .... برآورد کن، بر اساس ... ارزیابی کن، تصور کن، پیش بینی کن، قضاوت کن، اگر ) : کاربرد(در سطح یا طبقه سوم
   .شودهاي بکار گرفته میپرسش

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

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 
قضاوتی براي درك بیشتر، هدایت و تصمیم گیري براي بهبود، اصالح و کیفیت بخشی شامل موارد زیر  آوردن اطالعات توصیفی و

 : است
 تدوین فرآیند اعتبار بخشی راهنماي برنامه درسی

 تدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی 

 تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد ورسانه هاي یادگیري
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 تدوین فرآیند پایش  
 فرآیند اصالح و بهبود تدوین    
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 امور زراعیدروس رشته  اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 مزرعه نمایشی -8نمونه -7مدل،موالژ ماکت و -6پوستر و بورشور-5فیلم راهنماي معلم -4کتاب راهنماي معلم -3نرم افزار دانش آموز -2کتاب درسی -1

 محتوي بسته جزء بسته

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

 پایانی درس می آید
همچنین تصاویر و نمودارهاي . گرددعملی بصورت سمعی و بصري ارایه می, در این جزء ارائه مطالب اعم از محتوي نظري  نرم افزار دانش آموز

در ......یا فیلم یانمایش مراحل انجام پروژه و عملیات به صورت انیمیشن . گرددکتاب و تکمیلی براي تفهیم مطالب ارائه می
 .بخشی از ارزیابی نظري و سنجش برخی از عملیات در این جزء انجام شدنی است. گیرداین جزء صورت می

 .می آید.....هاي مراحل انجام کار ، کنترل یا بررسی صحت انجام ، وارسی فرایند، ارجاع وگزارش کار در این جزء نمون برگ کتاب کار
این جزء روش تدریس یا چگونگی ارائه مطالب مبتنی بر طرح درس کلی یا بودجه بندي ، بصورت گام به گام یا در در  کتاب راهنماي معلم

ها، فضا و شرایط بدیهی است که در طرح درس مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین. گرددقالب طرح درس روزانه ارائه می
کارهاي محتوي آموزشی و نیز تشریح مفاهیم غامض و راههاي کالن،کلی،جزیی،رفتاري هدف. پیش بینی خواهد شد.....

 . آیدهاي راهبردي در این جزء مییاددهی و یادگیري مفاهیم اساسی و فعالیت
نمایش مراحل انجام مراحل پروژه یا عملیات به طور کامل و ترجیحاً بصورت گوناگون با سطح امکانات مختلف از ابتدایی یا  فیلم راهنماي معلم

فیلم معلم باید اجزا و علملکرد سیستم و . هاترین یا به روزترین آنترین، پیشرفتهترین شکل قابل قبول تا کاملساده

 .ها را بخوبی نمایش دهدمکانیسم

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

 .ضرورت دارد، پوستر 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 موالژ مدل، ماکت و

هاي آن ارائه زنده یا خشک شده یا فرم داده شده گیاهان و جانوران مرتبط با موضوع درس یا اندام هايدر این جزء نمونه نمونه 

 گرددمی

 .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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