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 گفتار پیش

 ریـزي  برنامـه  و پژوهش سازمان تابعه دفاتر از کاردانش و اي حرفه و فنی يها آموزش تالیف و ریزي برنامه دفتر
 اي حرفـه  و فنـی  شـاخه  در مختلـف  هاي رشته در تخصصی هاي کمیسیون از استفاده با دفتر این . باشد می آموزشی

 و درسـی  و آموزشـی  ریـزي  برنامـه  حـوزه  متخصصـان  ، هـا  دانشـگاه  علمی هیئت اعضاي آن در که کاردانش وشاخه
 آموزشـی  هـاي  بسته تهیه و درسی برنامه تدوین به نسبت دارند عضویت اي حرفه حوزه خبرگان و ستادي کارشناسان

 .کند می اقدام

 به توجه با و نیست یکنواخت صورت به کشور سطح در کارآمد انسانی یروين و منابع توزیع که جایی آن از

 و اهداف بین فاصله نمایانگر که آموزشی مراکز از صصیتخ هاي کمیسیون محترم اعضاي و کارشناسان مشاهدات
 از یک هر رايب اي حرفه و فنی شاخه در شد مصمم دفتر این بوده برنامه اجرایی وضعیت و برنامه استانداردهاي

 ارزشیابی و اجرا براي راهنمایی ارایه و خالصه طور به برنامه معرفی براي سندي ، هماهنگ برنامه یک طی ، ها رشته

 .کند تنظیم

 برنامه خالصه ، شده تدوین " هاي کشاورزي ماشین رشته درسی برنامه خالصه " عنوان تحت که حاضر مجموعه

 ، آموزشی مجریان ، درسی و آموزشی ریزان برنامه استفاده مورد تواند می و است مذکور رشته ارزشیابی و درسی
 .گیرد قرار هنرجویان و هنرآموزان ، هاي کشاورزي ماشین رشته درسی هاي کتاب مؤلفان ، آموزشی هاي گروه

 مورد انسانی نیروي و تجهیزات ، فضا استانداردهاي ، دروس از ارزشیابی نحوه و محتوا خصوص در برنامه این

 اگر . پردازد می بحث به موارد سایر و رشته اهداف ، التحصیالن فارغ هاي توانایی ، هاي کشاورزي ماشین رشته در نیاز

 کرد دقت باید ولی باشد راهگشا و مفید الذکر فوق هاي گروه براي تواند می مجموعه این از قسمت هر از استفاده چه

هاي کشاورزي  ماشین رشته کامل برنامه یک از جزیی آن از قسمت هر و بوده پیوسته هم به کامالً مجموعه این که
 .است
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 تهیه کنندگان برنامه

 هاي کشاورزي تدوین شده است.این سند توسط اعضاي کمیسیون تخصصی رشته ماشین

 سمت در کمیسیون مدرك تحصیلی عنوان ردیف

 ریزي و تألیفکارشناس تخصصی دفتر برنامه هاي کشاورزيانس ماشینسلی مهندس حمید احدي 1

 مدرس آموزشکده هاي کشاورزيلیسانس ماشینفوق یدخدامهندس اسماعیل ام 2

 ايکارشناس تخصصی از حوزه حرفه هاي کشاورزيلیسانس مکانیک ماشینفوق مهندس فرشید مریخ 3

 ریزي درسیکارشناس برنامه لیسانس محیط زیستفوق اله مقیمیمهندس نبی 4

 اي اس تخصصی دفتر فنی و حرفهکارشن حشره شناسی لیسانسفوق مهندس هوشنگ سرداربنده 5

 هنرآموز خبره هاي کشاورزيلیسانس مکانیک ماشینفوق مهندس سیدامیر ذکی 6

 هنرآموز خبره هاي کشاورزيانس ماشینسلی مجید بیرجنديمهندس  7



 

 

 مقدمه

یت آید. با توجه به محدود ترین نیاز بشر است که قسمت عمده آن از محصوالت کشاورزي بدست می غذا مهم
هاي  اورياین نیازها را با استفاده از فن کند میتولید محصوالت کشاورزي از جمله آب و زمین، بشر تالش  هاي نهاده

هاي پیشرفته، کشاورزي به صرفه نیست در وري تأمین کند. امروزه بدون استفاده از فناوري افزایش بهره وپیشرفته 
دارند اگر به  کمیوري  بهره وست و عملکردي سنتی و غیر علمی کشاورزان پایین اتر  بیش کشور ما که سطح سواد

تربیت نیروي انسانی متخصص اقدام نشود وضعیت تولید محصوالت کشاورزي در چند سال آینده نگران کننده 
هاي مهم در کشاورزي، ماشین است بنابراین الزم است نسبت به تربیت نیروي انسانی ماهر خواهد بود یکی از نهاده

 کشاورزي اقدام شود. هاي ماشیني تولید، کاربرد، سرویس و نگهداري برا
را بر کشاورزي هاي  ماشینکه وظیفه تدوین برنامه درسی رشته هاي کشاورزي کمیسیون تخصصی رشته ماشین

دام به تهیه اق هاي کشاورزيموجود رشته ماشینبا بررسی مشکالت و موانع تحقق اهداف برنامه درسی  داردعهده 
هاي  نمود. در این سند نکات فراوانی از جمله ویژگی هاي اجرایی و پیشنهاد راهکار برنامه درسی ند خالصهس

فضاي آموزشی، ، استاندارد نیروي انسانیدر جدول هفتگی،  و چگونگی اریه آنها ها درسارتباط خاص رشته، 
 و ... مورد توجه قرار گرفته است.پیشرفت تحصیلی ارزشیابی 

این سند عالوه بر ایجاد بستر مناسب و هماهنگی براي اجراي رشته در سراسر کشور، راهنمایی جامع و امید است 
براي آموزش هر چه بهتر نیروي انسانی مورد نیاز براي ریزان استانها  اندرکاران و برنامه مفید براي مسئوالن، دست

تر و تسهیل کننده آموزش براي  ارزیابی دقیقها براي کنترل و ابزاري مناسب براي مدیران هنرستان ،این رشته
 هنرآموزان محترم این رشته باشد.

 
 برنامه ریزي  تخصصی کمیسیون

 هاي کشاورزي رشته ماشین



 

 

 فصل اول
 محتواي برنامه درسی



 1     محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 
 اهداف -1-1

دهاي تولیدي هاي کشاورزي براي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز واحدوره سه ساله برنامه درسی دوره آموزشی ماشین
  نمایند. شود و دانش آموختگان این رشته مدرك دیپلم کسب می در سطح متوسطه آموزش داده میکشاورزي 

هاي کشاورزي است که هاي کشاورزي تربیت نیروي انسانی آشنا به کاربرد و نگهداري ماشینهدف دوره سه ساله ماشین
 هاي زیر ایفاي نقش کند.بتواند در زمینه

 توسعه پایدار وحفظ محیط زیست  کشاورزي با نگرش هاي مورد نیاز در زمینه ماشینوي انسانی تربیت نیر 

 کشاورزي هاي ماشیناي با تربیت نیروي انسانی در زمینه ارتقاء فرهنگ و اخالق حرفه 

 کشاورزي هاي زمینه ماشینارتقاء ایمنی در  

امکان کشت آنها  سنتی روش که یهایکشت بردن زمینهاي کشاورزي براي زیر  توسعه سطح زیرکشت با کاربرد ماشین 
 وجود ندارد.

 کشاورزي هاي ماشینافزایش تولید محصوالت کشاورزي با بکارگیري  

 کشاورزي هاي ماشینبا کاربرد بهینه محصوالت کشاورزي تولید  کاهش هزینه 

 به کشاورزي پیشرفتهایران تغییر کشاورزي سنتی  برايایفاي نقش  

 کشاورزي هاي ماشینبا تقویت و توسعه نیروي انسانی متخصص در زمینه  توسعه پایدار 

 طول دوره و زمان آموزش -2-1

 .هفته آموزشی است 30این دوره به صورت سه ساله برگزار می شود که هر سال آن شامل  

 ویژگی هاي فضاي کاري و شغلی -3-1

هاي مشاغلی  و ویژگی، محیط کاري شاغلین این حوزه، شی دورهعالقمندان به این رشته باید با آشنایی قبلی به محتواي آموز
دانش  فضاي کاري و شغلیکه پس از پایان دوره آموزشی می توانند در آن کسب وکار کنند این دوره را انتخاب نمایند 

 آموختگان این رشته به شرح زیر است.

 شهري،  سبز واحدهاي توسعه فضايباغات، ، مجتمع هاي کشت و صنعت، مزارع مکانیزه 

 کشاورزي بخش خصوصی یا دولتیهاي  ماشینهاي  تعمیرگاه و محیط هاي سرپوشیده مانند هانگار 

 شرایط پذیرش -4-1

 اول دبیرستان گواهی پایان پایه 

  سالمت کامل جسمانی 
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 هاي دانش آموختگان توانمندي ـ1ـ5

 زراعی و باغی هاي ماشینکاربرد، سرویس و نگهداري  

 فضاي سبز و گلخانه هاي ماشینو نگهداري تجهیزات و کاربرد، سرویس  

 دامپروري هاي ماشینکاربرد، سرویس و نگهداري  

 کشاورزي هاي ماشینهمکاري در انبارداري و فروش  

 ها و تجهیزات کشاورزيهمکاري در نصب و مونتاز ماشین 

 مشاغل قابل احراز -6-1

 هاي کشاورزي کاربر ماشین 

 هاي آبیاريسامانه کاربر  

 هاي زراعی کار ماشین سرویس 

 ها و تجهیزات باغبانی کار ماشین سرویس 

 ها و تجهیزات دامپروري کار ماشین سرویس 

 هاي کشاوزي نصاب برخی از ماشین 

 هاي کشاورزي فروشنده لوازم ماشین 

 هاي کشاورزي فنی ماشین کمک انباردار 

 و واحد هاي درسی در شاخه فنی و حرفه اي  ها درس - 7-1
 اي  فنی و حرفه مختلف شاخههاي  درسانواع  -1-7-1

هاي عمومی  . آن دسته از درساست انسانی) -مهارت هاي عام (ارتباطی  هدف آن آموزش که استدرسی  درس عمومی،
 .دنشو میمشترك نامیده  هاي ، درسشود میهاي دیگر تحصیلی ارائه ها و رشتهشاخه درکه با محتواي یکسان 

ها  به منظور ایجاد مهارت ها و توانایی هاي پایه (علمی و منطقی) ارائه می شود این درسکه  استی درس درس پایه،
 کنند. میاصلی و تخصصی را ارائه  هاي سیادگیري دردانش الزم براي 
 . هاي پایه یک حرفه ارائه می شود براي آموزش مهارتکه  استی درس درس اصلی،

ویژه یک حرفه یا شغل معین را علمی یا عملی مهارت هاي گذراندن آن با   آموز دانشکه  درسی است درس تخصصی،
تر در یک رشته  غال یا ادامه تحصیل در سطوح عالیورود به بازار کار و اشتامکان فراگیر این دروس با آموزش کسب می کند 
 .خواهد داشت  یا گرایش خاص
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رورش عالیق و استعدادها و یا رفع نیازهاي آموزشی هاي فردي به منظور پ با توجه به تفاوت این درس ،درس انتخابی
نامه مصوب  برابر شیوه درس مورد نظر را، انتخابیهاي اي از درساز بین مجموعهان  آموز دانشارایه می شود و ان  آموز دانش

 .شوند میانتخاب 

 واحدهاي درسی دوره سه ساله  -2-7-1
 واحد درس نظري: 

 سال تحصیلی است.آموزشی در هفته در طول یک اعت س 1 برابرنظري هر واحد درسی 
 واحد درس عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی، عملیات میدانی): 

 عملی یک و نیم تا چهار برابر هر واحد درس نظري است. هر واحد درسی 
 
 



 

 

  ها درسکلی  اهدافجدول  -9-1

 هدف کلی نام درسردیف

 ) و آزمایشگاه2فیزیک ( 1
تقویت روحی و تفکر علمی و آشنایی با مفاهیم و کاربرد قوانین فیزیکی 

شناسی، دینامیک، فشار، کار و انرژي،  گیري، حرکت ههاي اندازدر زمینه
 گرما و توانایی انجام برخی آزمایشهاي فیزیکی

 توانایی رسم نقشه اجسام به صورت دو بعدي و سه بعدي رسم فنی عمومی 2

 ابزارشناسی و عملیات کارگاهی 3
خصوصیات و موارد استفاده مواد صنعتی و شناخت ابزار شناخت 

 ها گاهی و کاربرد آنکار
 شناخت آب و خاك و گیاه و کاربرد آن در زراعت و باغبانی آب و خاك و گیاه 4
 اجزاي ماشین و اتصال قطعات و عوامل انتقال حرکت شناخت  اجزاء ماشین 5

 موتورهاي احتراقی 6
شناخت ساختمان و روش کار موتورهاي احتراق داخلی و توانایی رفع 

 هاعیوب ساده آن

 هاي ثابت کشاورزي ماشین 7
بخش برق: آشنایی با تجهیزات الکتریکی در کشاورزي و توانایی کاربرد 

 تجهیزات الکتریکی و تعویض قطعات معیوب با قطعات سالم.
 هاي ثابت کشاورزي و کاربرد آنها. بخش ماشین: شناخت ماشین

 کاربرد و سرویس تراکتور 8
راکتورهاي متداول و توانایی کاربرد هاي انواع ت شناخت قطعات و مکانیزم

 و سرویس آن
 مفاهیم فناوري اطالعات و توانایی کاربرد رایانهبا  آشنایی مبانی وکاربرد رایانه 9
 هاي آبیاري ها و ماشین شناخت و کاربرد انواع پمپ هاي آبیاري ها و ماشینپمپ 10

 هاي تهیه زمین و کاشت ماشین 11
هاي تهیه  سرویس و تعویض قطعات عامل ماشین توانایی تنظیم و کاربرد،

 زمین و کاشت.

 هاي داشت و برداشت ماشین 12
هاي  توانایی تنظیم، کاربرد و سرویس و تعویض قطعات عامل ماشین

 داشت و برداشت.
 هاي باغبانی و کاربرد آنها. شناخت تجهیزات و ماشین هاي باغبانی تجهیزات و ماشین 13
 هاي کشاورزي. نایی انجام محاسبات مربتط با ماشینتوا محاسبات فنی 14
 آشنائی با تکنولوژي پرورش دام، طیور. دامپروري 15
 هاي نظري در محیط واقعی کار. کاربست آموخته کارآموزي 16



 6    محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته  -10-1

 ماشیننام درس : اجزاي  -1-10-1
 عملی نظري  1522شماره درس : صلیا نوع درس :
 1 2 واحد 8/488کد کتاب : اجزاي ماشیننام کتاب : 
 1 2 ساعت دومپایه :  شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایرانانتشارات : 

 حرکتانتقال و عوامل  و اتصال قطعاتاجزاي ماشین  با آشناییهدف کلی: 

 کاري ،اتصاالت موقت،کاري، لحیم اشین،اتصاالت، ،جوشبندي اجزاي مطبقه-ماشین -مکانیسم -اجزاي ماشین
 ها،تعریف اکسل ،ها و شافتها، اکسلها،اتصاالت اصطکاکی ،گوهها (واشرها) ،خارها ،پین ،پولکها ،، ضامنهامهره ها ، پیچ

هاي لغزشی ها ،یاتاقانانتعریف یاتاقان،انواع یاتاقان ،خواص یاتاق-ها ها) ،یاتاقان ها (توپیقطعات مربوط به اتصال شافت
-بندي ،موارد استفاده وسایل آبها، وسایل آبمحورها و یاتاقان بنديآب -کاريبندي و روغنهاي غلتشی، یاتاقان،یاتاقان

انواع فنرها، فلزات مورد استفاده -هاي بدون تماس،سطوح راهنما،فنرها  بنديآب-بندي تماسیبندي،تلرانس سطوح ،آب
-روغن، هادنده چرخها ،انواع دنده چرخانتقال حرکت به وسیله  -هادنده چرخ، ها، فنریت با سختی فنرهابراي ساخت فنر

هاي انتقال حرکت سامانه ها ،انواع جنس چرخ تسمه، هاها، جنس تسمهانواع تسمه-هاها ؛ چرخ و تسمهدنده چرخکاري 
انواع ، انواع زنجیرها و کاربرد آنهازنجیر چرخیف زنجیر و تعر -هازنجیر چرخها، زنجیرها و اتصال تسمه، توسط تسمه

 ها ، کوپلینگ –ها  ها و کالچ ،کوپلینگهازنجیر چرخها ،روغنکاري زنجیرها و زنجیر چرخها ،جنس مواد زنجیر چرخ
زهاي ترم، ترمزهاي کفشکی ،بندي ترمزها طبقه -ها ؛ ترمزها چهاي ارتجاعی، کال هاي خشک (ثابت) ،کوپلینگ کوپلینگ
  ها کابل،اتصال  ها کابلداري  سرویس و نگه -ها کابلها ؛  لنت، نواري



 7    محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 

 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 رسم فنی عمومی: نام درس ـ 1ـ10ـ2
 عملینظري  1523شماره درس :  نوع درس: اصلی

 1 1 واحد 4/499-56/359 کد کتاب : نام کتاب: رسم فنی عمومی
 3 1 ساعت پایه : دوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 توانایی رسم نقشه اجسام به صورت دو بعدي و سه بعدي هدف کلی:

معرفی انواع -کشی هدف و تعریف نقشه - تاریخچه و سیر تحول نقشه -کشی صنعتی تاریخچه و سیر تحول نقشه 
 کشی صنعتی قشهنقشه ،استاندارد و لزوم آن در ن

و گونیا و ترسیم خطوط متعامد و  Tکار با -گونیا-هاابعاد تخته رسم-تخته رسم و مشخصات آن  -وسایل نقشه کشی  
-انواع شابلن سایر لوازم، کاغذ--کاريلوازم مرکب--کن، مداد تیزکن، نوار چسبپاك-مداد–جعبه پرگار -متوازي 

بریدن و اندازه کردن کاغذ -معرفی ابعاد کاغذ و جدول اندازه کاغذها--کشیمعرفی انواع کاغذ مورد استفاده در نقشه
 روش نصب کاغذ روي تخته رسم -هاي مختلف بریدن کاغذروش-

 خطوط و کاربرد آن، معرفی حروف و اعداد،  

  تا کردن کاغذ، معرفی جدول مشخصات-ترسیم کادر و جدول، معرفی کادر  

دسی، رسم عمود منصف، رسم زاویه ،رسم دایره و بیضی، رسم چند ضلعی هن ترسیماتاجزاي  –ترسیمات هندسی  
 منتظم محیطی و محاطی

، صفحه تصویر و رسم تصاویر روي آن در حالت هاي گوناگون،رسم تصویر نقطه، خط –رسم تصاویر از قطعات  
 ال گوناگون سادهرسم تصاویر یک جسم در فرجه اول و سوم، تصاویر سه گانه اجسام با اشک، سطح و حجم ساده 

مقیاس وانواع آن، ، اندازه گذاري -رسم سه نما از روي مدل جایگزینی تصاویر روي صفحه نقشه،  -رسم سه نما  
 تبدیل نقشه اینچی به میلیمتري، رسم تصاویر با مقیاس هاي کاهشی وافزایشی

 مجهول یابی با دو روش رایج خط کمکی و بررسی سطح 

نیم برش، برش شکسته،برش مایل، برش شکسته مایل، برش ، ناهاي برش،تقارنتثاسبرش ساده و هاشور زنی،  
 موضعی، برش پی در پی، برش مقاطع،نمایش قراردادي دنده

تصاویر مجسم مایل ، ، رسم استوانه، رسم تصاویر ایزومتریک، دیمتریکتصویر مجسم، رسم دایره در تصویر مجسم 
 ،کاوالیر و کابینت

 



 8    محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 
 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ینماشسر فصل دروس رشته 

 ابزارشناسی و عملیات کارگاهی -نام درسـ 1ـ10ـ3
 عملینظري  4813شماره درس :  نوع درس: اصلی

 1 1 واحد 52/359کد کتاب : نام کتاب: ابزارشناسی و عملیات کارگاهی

 3 1 ساعت پایه : دوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 ها آشنایی با خصوصیات و موارد استفاده مواد صنعتی و شناخت ابزار کارگاهی و کاربرد آن ف کلی :هد

اهمیت شناخت مواد صنعتی، طبقه بندي مواد صنعتی جامد، خواص مواد صنعتی، انواع و کاربرد فلزات  -مواد صنعتی 
 صنعتی، سرامیک ها پلیمرها، کامپوزیت ها، 

اع خوردگی و عوامل آنها، روش هاي کنترل خوردگی و حفاظت مواد، انواع پوشش مفهوم و اهمیت خوردگی، انو 
 داري ادوات و تجهیزات، تعمیر و بازسازي،  هاي محافظ، بازرسی و نگه

ایمنی در کارگاه و عوامل موثر بر سالمت افراد شاغل در آن، مشخصات و ویژگی هاي کارگاه، ، کارگاه و تجهیزات آن 
 آتش سوزي ،حفاظت و ایمنی در مقابل شوك الکتریکی، حمل بار، وسایل حفاظت فردي، 

 ، انواع وسایل اندازه گیري زاویه، اندازه گذاري و نکات ایمنی آن، اندازه گیري زاویه طول و وسایل اندازه گیري آن، 

 چی کارينکات ایمنی قی، زوایاي لبه برنده،جنس و انواع قلم، نکات ایمنی قلم کاري، انواع قیچی، کاري قلم 

 تی، نکات ایمنی کار با اره دستیاصول کار اره،تجهیزات الزم براي اره کاري دس، انواع اره فلزکاري -کاري اره 

 کاربردي و ایمنی در سوهان کاري سوهان وانواع آن ،سوهان کاري، نکات  -سوهان کاري 

یزان پیشروي مته، نکات کاربردي و ماشین مته، بستن و جا زدن مته، سرعت برش و م، مته و انواع آن -سوراخکاري 
 زنی، تیز کردن متهایمنی سوراخ کاري، سنگ 

 ه و قالویز، خارج کردن پیچ شکستهحدید 

 انواع میخ پرچ، ابزار پرچ کاري پرچ کاري، اصول پرچ کاري  

کاري قوس الکتریکی،  کاري قوس الکتریکی، تجهیزات جوش کاري، دستگاه هاي جوش کاري، انواع جوش جوش 
 کاري، تجهیزات  وسایل ایمنی جوش، کاري کترود جوشال

کاري،  جوش کاري و برش کاري با شعله گاز، تنظیم شعله براي کاري و برش کاري با شعله گاز، خطرات جوش جوش 
  برش کاري با شعله گاز

 آهنگري  

 کاري  خم 

 صاف کاري 



 9    محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 
 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 موتورهاي احتراقی -نام درسـ 4-10-1

 عملی نظري  4812 شماره درس : نوع درس: تخصصی
 1 1 واحد 72/359کد کتاب : موتورهاي احتراقی نام کتاب:

 3 1 ساعت پایه : دوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 های رفع عیوب ساده آنشناخت ساختمان و روش کار موتورهاي احتراق داخلی و توانای هدف کلی :

، ابزارهاي قالویز پیچ درآر،برقو کاري ، ها و لوازم یدکی آنهادریل، هاچکش،هاانبردست، انواع آچارها-ابزارشناسی  
 وسایل بستن قطعات به یکدیگر ،اتومکانیک  هوسایل ضروري کارگا، شارژ باتري، تمیز کردن

 انیک هاي مورد استفاده در کارگاه اتومکگیرياندازه 
بندي تقسیم،اصطالحات و مشخصات فنی موتور ، اصول کار موتورهاي حرارتی،آشنایی با موتورهاي احتراقی  

موتور ، موتورهاي دو زمانه ،موتورهاي چهار زمانه،موتورهاي دیزل ،موتورهاي بنزینی ،موتورهاي احتراق داخلی 
 ،موتورهاي گازسوز، دواروانکل یا پیستون

، ترتیب احتراق در موتورهاي چند سیلندر،گذاري سیلندرها در انواع موتور شماره، هاي آنویژگیساختمان موتور و  
 نسب حرکت میل سوپاپ در موتور چهار زمانه، ساختان موتورهاي احتراق داخلی

گیري سوخت دستگاه اندازه،باك، رسانیقطعات تشکیل دهنده مدار سوخت، رسانی موتورهاي بنزینیسوختسامانه  
مانیفلد ،کاربراتور (سوخت آما) ،هاي انتقال دهنده سوخت لوله،فیلتر (صافی) هوا،پمپ بنزین ،فیلتر (صافی) سوخت،

 احتراق در موتورهاي دیزلی سامانه ، مانیفلد دود و اگزوز،(چندشاخه) گاز

 رسانی در موتورهاي دیزل مدار سوخت،سوخت موتورهاي دیزل ، هوارسانی و تخلیه دودسامانه  

روس روغنکاري ،وظایف و خصوصیات روغن موتور ،اهمیت روغن موتور ، کاريروغنسامانه ،کاري روغنامانه س 
 کاري مسیر روغن، کاري موتور و وظایف آنروغنسامانه اجزاي ،موتور 

 خنک کنندهسامانه اجزاي ، هاي خنک کردن موتورروش، خنک کنندهسامانه  

مدار تولید و ذخیره ، اندازي موتورهاي احتراق داخلیراه، مدار جرقه، ق رسانیبرسامانه اجزاي ، برق رسانیسامانه  
  موتورهاي دیزلالکتریکی هاي  ، سامانهبرق

 موتورهاي سبک دیزلی ، موتورهاي سبک بنزینی، موتورهاي سبک، موتورهاي سبک 
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 1هاي ثابت کشاورزيماشین -نام درس  -5-10-1
 عملی نظري  4811شماره درس :  نوع درس: تخصصی

 2 2 واحد 35/358کد کتاب : (برق)هاي ثابت کشاورزيماشیننام کتاب: 
 4 2 ساعت پایه : دوم انتشارات : گویش نو

 بخش برق 

الکتریکی و تعویض قطعات معیوب با آشنایی با تجهیزات الکتریکی در کشاورزي و توانایی کاربرد تجهیزات هدف کلی : 
 قطعات سالم.

بندي مواد از نظر هدایت تقسیم، الکترون آزاد،بار الکتریکی ، اتم و ساختمان آن-ماده-هاي الکتریسیته.مفاهیم و کمیت 
، )ACجریان متناوب (، )DCجریان مستقیم (، شدت جریان الکتریکی، نیروي محرکه الکتریکی (ولتاژ)، الکتریکی

 ، بهاي انرژي الکتریکی مصرفی، توان الکتریکی، انرژي (کار) الکتریکی، قانون اهم، مت الکتریکیمقاو
 کمکهاي اولیه به افراد برق گرفته، عوارض ناشی از برق گرفتگی، حفاظت و ایمنی در برق، مدار الکتریکی 

، مدارهاي الکتریکی مقاومت اهمی، ها کابلها و سیم، فیوزها، اتصال زمین (سیم ارت)، حفاظت مدارهاي الکتریکی 
 ،افت ولتاژ و تلفات توان

تهیه سیم ، شاخهسه، دوشاخه، پریز، متر (آوومتر)مولتی، عالیم اختصاري اجزاي مدار الکتریکی، مدارهاي روشنایی 
، ریزمدار اتصال کلید دوپل و پ، ها بصورت سري و موازيمدار اتصال المپ، پلمدار اتصال کلید یک، فازسیار یک
 ،مدار اتصال استاندارد کلید تبدیل با یک المپ، کلید تبدیل

 ، کاربرد مغناطیس، رباي مصنوعیآهن، رباي طبیعیآهن، ربامیدان مغناطیسی آهن، رباآهن 

، فاز به شبکهنحوه اتصال موتورهاي سه، موتورهاي آسنکرون، ACموتورهاي ، DCموتورهاي ،موتورهاي الکتریکی  
 ، فازریکی یکموتورهاي الکت

 ي دستی و مغناطیسی، کلیدها،انواع اندازي موتورهاي الکتریکی کلیدها و مدارهاي راه 

فاز به صورت اندازي موتور سهراه، گرد.گرد ـ راستفاز به صورت چپاندازي موتور سهراه، فازاندازي موتور یکراه 
کلید تابع ، کلید تابع دور (گریز از مرکز)، لید زمانی)تایمر (ک، کلید محدود کننده (لیمیت سوییچ)، ستاره ـ مثلث

فاز با فرمان قطع و اندازي موتور سهراه، فاز به وسیله کنتاکتوراندازي موتور سهراه، مدار قدرت، مدار فرمان، حرارت
وصل از دو محل همراه با یک کلید تابع حرارت 

                                                
 این درس داراي دوجلد کتاب است  - 1



 11    محتواي برنامه درسی -فصل اول

 

 

 فه ايشاخه فنی و حر کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 عملی نظري   1هاي ثابت کشاورزيماشیننام درس :  -5-10-1
 2 2 واحد 35/358کد کتاب : ( جلد اول) هاي ثابت کشاورزيماشیننام کتاب: 

 4 2 ساعت انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی 
 

 ثابت کشاورزي و کاربرد آنها. هاي ماشینشناخت  هدف کلی:

 ، نقاله بادي، نقاله زنجیري، ايي پیالهنقاله، نقاله مارپیچی ،اينقاله تسمه 

 ، ماشین بوجاري، داردستگاه بوجاري استوانه حفره، تمیزکننده گردباري، هاي بوجاريماشین 

، آسیاها، کنندهتجهیزات گرم، کنندهتجهیزات خنک، کشی تجهیزات تهویههاي جوجهماشین، تجهیزات پرورش طیور 
 ،دستگاه پرکن، چیننوك، هاقفس، تجهیزات توزیع آب، تجهیزات توزیع دان، هامخلوط کن

ماشین ، کننده اصطبلتجهیزات پاك، آب و زات توزیع خوراكیتجه، هاي تهیه خوراكماشین، تجهیزات دامپروري 
 ، شیردوش

 ، بنديهاي درجهماشین 

 ، وشوهاي شستدستگاه 

کن،خشک تونل 

                                                
 این درس داراي دوجلد کتاب است  - 1
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزياي ه ماشینسر فصل دروس رشته 

 آب و خاك و گیاه -نام درس -6-10-1
 عملی نظري  4810شماره درس :  نوع درس : اصلی

 1 2 واحد 28/358کد کتاب : نام کتاب : آب و خاك و گیاه
 2 2 ساعت پایه : دوم انتشارات : گویش نو

 
 و باغبانیشناخت آب و خاك و گیاه و کاربرد آن در زراعت  هدف کلی:

 ، گیاه، ارزش اقتصادي محصوالت زراعی و باغی، ارزش و اهمیت محصوالت زراعی و باغی 

 ، عوامل مؤثر در رشد و نمو گیاهان، رشد و نمو در گیاهان، ساختار گیاهان 

 ،هاي ازدیاد گیاهان زراعی باغیروش 

 ،بندي گیاهان زراعی و باغیگروه، گذاري علمی گیاهاننام  

 ، تجهیزات و تأسیسات انتقال آب، انتقال و توزیع آب،کیفیت آب آبیاري ، ب در رشد گیاهاناهمیت آ، آب 

بافت ، اجزاي تشکیل دهنده خاك، هاي خاكافق، نحوه به وجود آمدن خاك، اهمیت خاك در رشد گیاهان، اكخ 
ها ت الیهسخ، )pHواکنش خاك (، نفوذپذیري خاك، وزن مخصوص خاك، چسبندگی خاك، ساختمان خاك، خاك

، گاورو بودن خاك، حرکت آب در خاك، ضرایب رطوبتی خاك، حاصلخیزي خاك و عوامل مؤثر در آن، در خاك
 ، فرسایش خاك

 ،بندي و تناوب زراعی آیش، عوامل مؤثر در انتخاب محصول 

زمان مصرف کودهاي ،هاي پخش کودروش، انواع کود،اصالح و بهسازي خاك، شخم، سازي زمینآماده 
 ،کاريتهیه زمین سبزي، خزانه و نهالستان،اییشیمی

نحوه ، نشاکاري، هاکشت غده، زمان کشت، مقدار بذر و تراکم بوته، آماده کردن بذر براي کاشت،هاي کاشتروش 
 کشت و کار سبزي 

 خاك دادن پاي بوته،وجین ،تنک کردن ،واکاري ،شکنی سله،عالیم تشنگی گیاه ،هاي آبیاري روش -عملیات داشت 
-هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش،علف هرزمحصوالت کشاورزي، آفات کنترلهاي پیشگیري و روش، قیم زدن،

 ،رسیدن محصول ،برداشت،هرس،نکات ایمنی در سمپاشی ،بندي سمومطبقه،پاشی مسم و س،هاي گیاهی 

زمان و نحوه ،ن زراعی نحوه و زمان برداشت گیاها،هاي عدم برداشت به موقع محصول زیان،هاي برداشت روش 
 ،برداشت محصوالت باغی 

داري  نگهروش ، ايو ذخیره محصوالت زراعی دانهداري  نگه روش،انبار،سیلو،انبار کردن محصوالت زراعی و باغی  
 ها میوهو  سبزیجات، ايو ذخیره نمودن محصوالت علوفه
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 مبانی و کاربرد رایانه -نام درس  -7-10-1
 عملی نظري  1016شماره درس : نوع درس : اصلی

 1 1 واحد 2/486کد کتاب : مبانی و کاربرد رایانه نام کتاب :
 2 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : مدرسه

 
 آشنایی مفاهیم فناوري اطالعات و توانایی کاربرد رایانه هدف کلی :
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینرشته  سر فصل دروس

 دامپروري -نام درس  -8-10-1
 عملی نظري  4820 شماره درس : : اصلی نوع درس

 1 1 واحد 1/498کد کتاب : نام کتاب: دامپروري
 2 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 رورش دام، طیور.آشنائی با تکنولوژي پ هدف کلی:

تاریخچه پرورش حیوانات اهلی، تکنولوژي پرورش دام و طیور در ایران ،ارتباط تولیدات دامی و علوم کشاورزي  
 ، ،اهمیت تولیدات دامی در زندگی انسان

 هاي پرورش دام و طیور،اصول کلی تکنولوژي تولیدات دامی ،تکنولوژي 

 یی تولیدات حیوانات مورد پرورش ،شناسایی رفتار حیوانات (رفتارشناسی)، شناسا 

احتیاجات غذایی دام، طیور ، دستگاه گوارش طیور،شناسایی مواد خوراکی مواد غذایی در نشخوارکنندگان،-دام  تغذیه 
 و آبزیان، 

 ، ، ژنتیک و اصالح نژاد، تولیدمثل 

 ي مهم دام و طیوریهابهداشت دام، بهداشت جایگاه، ضوابط و شرایط احداث واحدهاي دام و طیور، ،بیمار 

داري گاو در جایگاه، صفات مهم اقتصادي در پرورش گاو، نژادهاي معروف  هاي نگهپرورش گاو، شناخت گاو، روش 
 گاو، عوامل مؤثر در تولید شیر، 

 صفات اقتصادي در گوسفند، ، بندي گوسفند در دنیاپرورش گوسفند، طبقه 

مرغ کشی، موارد مربوط به انتخاب تخمندي مرغ، اصول جوجهبطبقه، پرورش مرغ، پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار 
 کشی، کشی و ماشین جوجهکشی ،جوجه،جوجه

پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، نقش زنبور عسل در کشاورزي و محیط زیست، اهمیت اقتصادي زنبورعسل،  
یت زنبورعسل، عالیم مسمومیت در بیمایها و آفات زنبورعسل، تأثیر سموم آفات نباتی در زنبورعسل، راههاي مسموم

 معالجه کندوهاي آلوده به سموم کشاورزي، ، زنبور

 پرورش کرم ابریشم  
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 و آزمایشگاه 2فیزیک  -نام درس  -9-10-1
 عملی نظري  شماره درس : :پایه نوع درس
 1 2 واحد 2/226کد کتاب : هو آزمایشگا 2فیزیک نام کتاب: 

 2 2 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
-گیري، حرکتهاي اندازهتقویت روحی و تفکر علمی و آشنایی با مفاهیم و کاربرد قوانین فیزیکی در زمینه هدف کلی:

 رخی آزمایشهاي فیزیکیشناسی، دینامیک، فشار، کار و انرژي، گرما و توانایی انجام ب

-کمیت، گیريگیري،تاریخچه پیدایش و گسترش فیزیک،ارکان علم فیزیک،کاربردهاي فیزیک ،اندازهفیزیک و اندازه

سرعت ، جایی،حرکت بر روي خط راست،نمودار مکان ـ ،زمانشناسی ،بردار مکان و بردار جابههاي فیزیکی ،حرکت
اي ،حرکت شتاب لحظه، خط راست،نمودار سرعت ـ زمان ،شتاب متوسط اي ،حرکت یکنواخت برمتوسط ،سرعت لحظه

هاي نیرو ،قانون، بر خط راست با شتاب ثابت ،معادله مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابت بر خط ،است،دینامیک
ضیه کار و هاي صل سوم،کار و انرژي،کار ،قهاي نیوتون درباره حرکت،تمرینحرکت ،معرفی نیروها ،استفاده از قانون

هاي مختلف ماده،چگالی ،نیروهاي چسبندگی هاي ماده،حالتانرژي،انرژي پتانسیل،پایستگی انرژي مکانیکی ،توان ،ویژگی
ها فشار هوا ،محاسبه فشار در مایع ،ها محاسبه فشار در مایع، ی ،فشارنیروهاي چسبندگی سطحی ،مویینگ، ،کشش سطحی

هاي ماده ،اثر تغییر دما بر گازها ،گرما و قانون گازها ،دما، انرژي درونی و گرما،حالتبا در نظر گرفتن فشار هوا ،فشار در 
 ها،انتقال ،رما ،قانون گازهاطول و حجم جسم
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 کاربرد و سرویس تراکتور -نام درس -10-10-1
 عملی نظري  4815شماره درس :  تخصصینوع درس : 

 2 1 واحد 5/482-47/358کد کتاب : نام کتاب: کاربرد و سرویس تراکتور
 5 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 هاي انواع تراکتورهاي متداول و توانایی کاربرد و سرویس آنات و مکانیزمعطشناخت ق هدف کلی:
اندازي، کنترل و هدایت هاي اصلی تراکتور ،وسایل راه تراکتور،انواع تراکتور،قسمتتوان در کشاورزي، تاریخچه 

هاي ترمز ،هدایت مستقیم تراکتور ،جلو گیري از بکسوات تراکتور، انتقال تراکتور با سه  کن پدال،کاربرد جفت تراکتور
ها، هدایت  ادوات و روش اتصال آن نقاط اتصال تراکتور و، تراکتور و ادوات کشاورزي، چرخ ،افزایش کشش تراکتور

داري  احتراق ،سرویس و نگهسامانه داري  سرویس و نگه، داري موتور تراکتور متصل به ادوات کشاورزي ،سرویس و نگه
سامانه رسانی، برقسامانه داري  کاري ؛سرویس و نگهروغنسامانه داري  کاري ،سرویس و نگهخنک کننده ،گریسسامانه 

سامانه انتقال توان،سامانه ها،سرویس و تنظیم  انتقال توان وظایف آنسامانه اجزاي ، انتقال توانسامانه ظایف و، انتقال توان
هاي هیدرولیکی، اجزاي سامانه هیدرولیک، اصول کارسامانه هیدرولیک تراکتور، مفهوم ، سامانه فرمان و چرخهاي تراکتور

-هیدرولیک، مصرف کنندهسامانه هاي مختلف  کی و نیوماتیکی، قسمتهاي هیدرولیسامانه نیوماتیکی، مزایاي سامانه یک 

بکارگیري ادوات از طریق خروجی هیدرولیک تراکتور (جک هیدرولیکی ادوات)،تجهیزات کنترل ، هاي نیروي هیدرولیک
 Mور هیدرولیک، انواع محور انتقال نیرو ،تنظیم محور انتقال نیرو (در تراکتسامانه سرویس  هیدرولیک،سامانه 

650U روش تعویض محور انتقال نیرو،گاردان،اصول ایمنی در موقع استفاده از محور انتقال نیرو، اتصال و جدا کردن،(
هاي تراکتور  فرمان، سرویس و تنظیم چرخسامانه هاي تراکتور،سرویس  تعلیق و چرخسامانه فرمان تراکتور سامانه گاردان، 

)، تراکتورهاي دوچرخ، موارد کاربرد تراکتور دو چرخ،قطعات P.T.Oیرو(،مشخصات تراکتور دو جرخ،محور انتقال ن
هاي تراکتور دوچرخ،روشن کردن تراکتور دو چرخ و هدایت آن،اتصال ادوات به تراکتور  ظاهري تراکتور دو چرخ،چرخ

 داري تراکتور در فصل بیکاري  اي و نگهداري تراکتور دو چرخ،سرویسهاي دوره دو چرخ،سرویس و نگه
داري  ، نگه3140JDهاي موردنیاز تراکتور  ، سرویس285MFهاي تراکتور  ،سرویسM 650 Uهاي تراکتور سرویس

داري تراکتور در مدت بیکاري  محل نگه تراکتور در فصل بیکاري،
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 هاي باغبانیتجهیزات و ماشین -نام درس  -11-10-1
 عملی نظري هاي تجهیزات و ماشیننام کتاب:  تخصصینوع درس : 

 1 1 واحد 4/497کد کتاب : 4814شماره درس : 
 3 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 باغبانی و کاربرد آنها. هاي ماشینشناخت تجهیزات و  هدف کلی:

هاي باغبانی، ابزار و وسایل هاي مختلف در باغبانی ،دسته بندي تجهیزات و ماشینو ماشیناهمیت کاربرد تجهیزات 
زنجیري ،تجهیزات  تجهیزات انتقال توان و کنترل اره، زنجیري و انواع آن باغبانی، قیچی هاي باغبانی، اره باغبانی، ،الک، اره

داري  زنجیري، سرویس و نگه زنجیري، روشن کردن اره رهزنجیري، موارد ایمنی کار با ا اجزاي اره، زنجیري ایمنی اره
کن  کن موتوري، روشن کردن هرس کن موتوري، موارد ایمنی و کار با هرس کن موتوري، اجزاي هرس زنجیري، هرس اره

هاي چرخدار پاشپاش پشتی ،سمهاي دستی ،سمپاش ها،سم پاشکن موتوري، سم داري هرس موتوري، سرذویس و نگه
ها، نکات ایمنی در بکارگیري پاشداري سم واسنجی سمپاش، سرویس و نگه، پاش تراکتوري باغی(فرغونی)،سم موتوري

کاشت نهال، داشت هاي  ماشینها وتجهیزات نهالستان، تهیه بذر نهالف تهیه زمین براي کشت نهال،  ها، ماشینپاشسم
زن، ساختمان داري چمن،چمن هاي نگهداشت نهال، ماشینبرداشت و پس از برهاي  ماشینداشت نهال، هاي  ماشیننهال، 

روش راه ، زن موتوريداري چمن زن، علف چمن زن خودگردان، روش راه اندازي و کار با چمن زن، سرویس و نگه
زار، انواع رهاي چمنزن موتوري ،نکات ایمنی علف بر، کناربداري علف سرویس و نگه، زن موتورياندازي و کار با علف

زن چمن، برگ جمع کن، تجهیزات کن و شکافنده چمن، کانالکن و شکافنده چمن، انواع سوراخزار، سوراخ ار بر چمنکن
سرمایشی ، سامانه ها و انواع آن سنج)،رطوبت نگار،وسایل گرمایشی گلخانه رطوبت سنج (نم دمانگار، گلخانه،دماسنج،

هاي  سامانهابرساز، سامانه داري  ابرساز، سرویس و نگهسامانه پاش،  همسامانه داري  سرویس و نگه پاش،مهسامانه گلخانه،
اکسیدکربن، سرویس هاي مولد ديسامانه ها، تهویه گلخانههاي  سامانهداري  ها، سرویس و نگه ها و انواع آنتهویه گلخانه

داري  کننده خاك، سرویس و نگه هاي ضدعفونیسامانه اکسیدکربن، وسایل کنترل نور، هاي مولد ديسامانه داري  و نگه
اي موتوري هاي و وسایل متداول در باغبانی:ماشین پیوندزنی،دروگر شانههاي ضدعفونی کننده خاك، سایر ماشینسامانه 

 ها،تکان دهنده
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته  

 هاي آبیاريها و ماشینپمپ -نام درس  -12-10-1
 عملی نظري  4819شماره درس :  تخصصینوع درس : 

 1 1 واحد 4/483کد کتاب : هاي آبیاري:ها و ماشینپمپنام کتاب: 
 3 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 آبیاري هاي ماشینها و شناخت و کاربرد انواع پمپ هدف کلی:

 هابخش اول ـ پمپ

هاي جریان شعاعی هاي پیوسته،کلیات ،پمپها،پمپبندي پمپها،کاربرد پمپ،تقسیمبندي پمپپ،طبقهتعریف پم
هاي رفت و هاي گردشی ،پمپهاي گسسته،کلیات ،پمپهاي ملخی ،پمپ(گریز از مرکز یا سانترفوژ)،پمپ

اصول هیدرولیک هاي متناوب،برگشتی،خصوصیات جریان مایع در پمپ متناوب،تجهیزات نصب شده روي پمپ
پمپ،کلیات ،ارتفاع کل استاتیک (ارتفاع کل تئوري)،ارتفاع کل دینامیک (ارتفاع کل حقیقی یا ارتفاع سانومتریک)،تلفات 
ارتفاع ناشی از اصطکاك،ظرفیت آبدهی (دبی)،قدرت خروجی پمپ،قدرت ورودي پمپ ،بازده پمپ،ضربه قوچ،عوامل 

لوله رانش،دالیل مؤثر در کاهش ارتفاع مکش،ضریب افت اصطکاك در  مؤثر بر فشار لوله رانش،افت اصطکاکی در
اندازي پمپ،نصب ضمایم لوله مکش و رانش،کاویتاسیون (خألزدایی)،ظرفیت پمپ،مشخصات فنی پمپ،نصب و راه

 اندازي پمپپمپ،راه

 هاي آبیاري بخش دوم ـ ماشین

اي اي،عوامل مؤثر در آبیاري قطرههاي آبیاري قطرهاي ،ویژگیآبیاري قطرههاي  سامانهاي ،انواع آبیاري قطره
اي اي ،تغذیه گیاه از طریق آبیاري قطرهآبیاري قطرهسامانه اي ،اجزاي مهم آبیاري قطرهسامانه هاي استفاده از ،محدودیت

سامانه داري  و نگهاي ،سرویس آبیاري قطرهسامانه هاي پمپاژ،طریقه به کار انداختن سامانه ،تجهیزات برقی موردنیاز در 
هاي اصلی ها و مزایاي استفاده از آبیاري بارانی ،عوامل مؤثر در آبیاري بارانی،قسمتاي ،آبیاري بارانی،هدفآبیاري قطره

ها و آبیاري بارانی ،سرویسهاي  سامانههاي استفاده از آبیاري بارانی،انواع آبیاري بارانی ،انواع آبپاش،محدودیتسامانه 
هاآبیاري بارانی در زمستان،آبیاري در گلخانهسامانه داري  قبل از فصل آبیاري بارانی ،نگهبازدیدهاي 
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 هاي تهیه زمین و کاشتماشین-13-10-1
 عملی نظري  4816شماره درس :  تخصصینوع درس : 

 2 1 واحد 9/482کد کتاب : اشتي تهیه زمین و کهاماشیننام کتاب: 
 4 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 تهیه زمین و کاشت هاي ماشینتوانایی تنظیم و کاربرد، سرویس و تعویض قطعات عامل  هدف کلی:

 ورزيهاي تهیه زمین یا خاكبخش اول ـ ماشین

گاوآهن ،گاوآهن بشقابی ،گاوآهن برگرداندار،هاي خاکورزيدي ماشینبنطبقه،ورزيهاي خاكها و روشهدف
-تسطیع کن،هاغلتک،ايچنگه دندانه،پنجه خاکورزي،چنگه بشقابی ،گاوآهن دوار،گاوآهن زیرشکن،قلمی

 ،گاوآهن دوار،شیارکش تیلر،گاوآهن تراکتور دوچرخ،سازپشته،سنگ جمع کن،مرزکش،رکنهن،شیارکش،ها
 ي کاشتهابخش دوم ـ ماشین

اصول کار ،بذرپاش داري نگهسرویس و ،کاربرد دستگاه در مزرعه ،تنظیمات بذرپاش،ساختمان بذرپاش،انواع بذرپاش
واسنجی کارگاهی ،کار در مزرعهکاربرد خطی،کارتنظیمات خطی،کاراندازه خطی،کاراجزاي ساختمانی خطی،کارخطی
-تنظیم ردیف،کاراجزاي ردیف،کارانواع ردیف،کارمونه خطیمشخصات فنی دو ن،کارخطی داري نگهسرویس و ،کارخطی

هاي ماشین،هاي نشاکارماشین،زمینی کارغده کارها یا سیب، داري نگهسرویس و ،واسنجی ،کار در مزرعه کاربرد ردیف،کار
 مرکب
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 اشت و برداشتهاي دماشین -نام درس  -14-10-1
 عملی نظري  4817شماره درس :  اختصاصینوع درس : 

 2 1 واحد 9/496کد کتاب : داشت و برداشتهاي  ماشیننام کتاب: 
 4 1 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
 اشت و برداشت.د هاي ماشینتوانایی تنظیم، کاربرد و سرویس و تعویض قطعات عامل  هدف کلی:

 داشت  هايماشینبخش اول ـ 

هاي کود ماشین،کشماشین پالستیک،شعله افکن،کن (مطالعه آزاد)تنک،چنگه ،پنجه،هاي کنترل علف هرزماشین
 پاشسم،ماشین تزریق کود گازي (مطالعه آزاد)،پنجه ـ کود ریز،کودکار،کودپاش دورانی ،کودپاش کود دامی ،ده

 هاپاشسم داري نگهسرویس و ،پاشمنی در سمنکات ای،پاشانواع سم
 هاي برداشتبخش دوم ـ ماشین

ساقه ،نکات امینی،دروگرهاي دوار داري نگهسرویس و ،دروگرهاي دوار،دروگر خود گردان،اي دروگرهاي شانه،دروگر
ساقه ،ها ها و شانهکن ها، درو ردیفها، درو ساقه کوبساقه کوب،هاها و شانهها، درو ردیف کنها، دروساقه کوبکوب
بندهاي بسته،بندي علوفه بسته،هاکنها و ردیفساقه کوب داري نگهسرویس و ،شانه،درو ساقه کوب،هاي علوفه کوب

درو ردیف ،هاي برداشت غالتماشین،علوفه خرد کن،هاعلوفه خردکن،اي (مطالعه آزاد)بندهاي استوانهبسته،مکعبی 
-سیب،زمینی کن دوارسیب،زمینیهاي برداشت سیبماشین،هاي برداشت ذرتماشین،باینکم،خرمنکوب،بنددرو دسته،کن

ماشین سوزن یا ،زن چغندربرگ،هاي برداشت چغندرقندماشین،زمینیکمباین سیب،ايزمینی کن نقالهسیب،زمینی کن لرزان
هاي ماشین،هاي برداشت پنبه آشنایی با ماشین،کمباین چغندرقند،بردارنده بارکن چغندر،چغندرکن،طوقه زن چغندر

هاي انی ماشینشاخص مزرعه،توان موردنیاز ادوات،ظرفیت ماشین ،ظرفیت و عملکرد ماشین در کشاورزي ،برداشت پنبه 
  رداشت غالت با کمباین.بتلفات محصول هنگام ،کشاورزي 
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 محاسبات فنی : - درسنام  -15-10-1
 عملی نظري  4821شماره درس :  تخصصینوع درس : 

 - 2 واحد 5/495کد کتاب : محاسبات فنینام کتاب: 

 - 2 ساعت پایه : سوم انتشارات : شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران

 
خطا و اشتباه در ،گیري اندازه،گیري هاي اندازهدستگاه،هاي فرعی هاي اصلی و کمیتکمیت،هاي فیزیکی کمیت

کاربرد ،محاسبه سطوح مرکب،کاربرد محاسبات سطوح هندسی ،محاسبه محیط قطعات،گیري طول واحد اندازه،گیرياندازه
 وزن (نیروي وزن)،جرم ،انطباقات ،محاسبات احجام هندسی 

نتقال حرکت به وسیله ا،سرعت،حرکت ،حرکت و انتقال آن،روابط مثلثاتی ،یادآوري برخی از قضایاي هندسی،زاویه
کار ،نیروي اصطکاك،گشتاور گردش یا کوپل دورانی،گشتاور نیرو،تعادل نیروها،نیرو،نیرو،چرخ دنده،تسمه و چرخ تسمه

 تنش چیست؟،نیروهاي وارد بر اجسام،مقاومت مصالح،انرژي (یادآوري)،(یادآوري)
تنش مجاز و ،استحکام کششی،نسبی  رابطه بین تنش و تغییر طول،تغییر طول نسبی در کشش و فشار (کرنش)

-برخی از انواع توان،توان تراکتور،توان موتور،توان،توان در موتور و تراکتور،استحکام برشی ،تنش برشی ،ضریب اطمینان

هاي  ،اقتصاد تراکتور و ماشیناي تراکتورهامشخصات مالبندهاي اتصال سه نقطه، افت قدرت در تراکتور، هاي تراکتور
مدت زمان استفاده از ، هاي مستمر سالیانه تراکتورمحاسبه هزینه، هاي کشاورزيهزینه ماشین،هیم و تعاریفمفا،کشاورزي

 هاي کشاورزيمحاسبه هزینه سالیانه کار ماشین، تراکتور در سال
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 شاخه فنی و حرفه اي کشاورزيهاي  ماشینسر فصل دروس رشته 

 کارآموزي -نام درس  -16-10-1
 عملی نظري  عملینوع درس :  شماره درس : 

 2 - واحد ساعت 8ساعت اجرا در روز:  روز 30تعداد روز اجرا: 

 240 - ساعت  

 ها در محیط کار.درگیر شدن هنرجویان با کار واقعی و استفاده از آموزش هدف کلی:
ر گرفته است و یک درس ي همگرایی برنامه درسی قراترین نقطههایی است که در انتهاییکارآموزي از جمله درس

ي دانش، مهارت و نگرش سایر دروس است. بنابراین داراي محتواي شناور بوده باشد. این درس تبلور حوزهکننده میجمع
هاي دانشی، نگرشی و عملی متفاوت گیرد. فراوانی فضاهاي کارآموزي و مهارتهاي محیطی شکل میو با تکیه بر فرصت

 س محتوایی شناور داشته باشد.در آن باعث شده که این در
بینی شده هاي دنیاي کسب و کار نیز در کارآموزي پیشها برخی از مهارتها و مهارتعالوه بر درهم تنیدگی دانش

ها و در مراکز واقعی و هاي اجرایی کارآموزي به ترتیب اولویت در محیط خارج از مدرسه و کارگاهاست. بنابراین شیوه
 تخصصی کار است. 

 هاي مناسب کارآموزي حلم

 تعمیرگاه تراکتور و تیلر .1
 هاي کشاورزي (ثابت و سیار)تعمیرگاه ماشین .2
 هاي کشاورزيهاي ماشینمراکز خدمات و تعاونی .3
 مزارع مکانیزه  .4
 هاي آبیاري هاي پمپتعمیرگاه .5
 هاي کشاورزيمراکز مونتاز ماشین .6
 هاي کشاورزي و ماشین کارخانجات تولید تراکتور .7
 هاي کشاورزيروش ماشینمراکز ف .8
 هاي کشاورزيهاي تهیه و فروش ماشینشرکت .9

 هاي کشاورزيهاي تولید قطعات یدکی ماشینکارگاه .10
 هاي دامپروري مراکز تولید و نصب ماشین .11
 هاي عرضه قطعات یدکی فروشگاه .12
 هاي کشاورزي و تراکتورهاي تولیدکننده ماشینعاملین مجاز شرکت .13
 هاي فضاي سبزرویس و خدمات رسانی ماشینـ مراکز تولید، فروش، س .14
 هاي باغبانی و منابع طبیعیمراکز تولید، فروش، سرویس و خدمات رسانی ماشین .15
 هامراکز موتوري فضاي سبز شهرداري .16
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 هاي مکانیزهگلخانه .17

 هاي کشاورزيرشته ماشین ي ها درسبندي  بودجه -11-1

هر چه بهتر اجراي  عملی رشته تأثیرگذار است اما براي ها درساي که شرایط زمان و مکان در توزیع زمانی اجر با آن
برنامه از  هاي جنبهپذیري الزم را در برخی از طراحان مجبورند انعطاف ،رشتهدرسی اهداف برنامه ها و رسیدن به  درس

و ایجاد یک نظام قابل و طرح درس سالیانه اعمال نمایند با این وجود بعنوان یک راهنماي کلی  ها درسبندي جمله بودجه
 . شود میبندي زیر پیشنهاد سنجش و ارزیابی عملکرد بودجه

 ها درسدرصد ارایه  ماه

 13 مهر 

 16 آبان 

 16 آذر

 دي 
10  

 و برگزاري آزمون

 14 بهمن

 12 اسفند

 10 فروردین

 10 اردیبهشت

 برگزاري آزمون خرداد 

 پیشنهاديبرنامه هفتگی  -12-1
  ها درسقابل توجه در تدوین برنامه هفتگی و چیدمان  نکات -1-12-1

شنبه  ساعت تعطیلی هنرجویان در آخرین ساعت روز پنج، ساعت برنامه هفتگی هنرجویان 44بهتر است با توجه به  
 باشد.

 کارگاهی و میدانی ارایه شوند.عملیات از آن مباحث نظري و پس نخسب بهتر است در برنامه هفتگی  
یک  در حدتر  بیش ساعت بخش نظريهستند و نظري عملی که انند درس موتورهاي احتراقی م یهای سدر در 

 ارایه شود.و به صورت تلفیقی ساعت است جلسات این بخش نیز همراه با بخش عملی 
کارگاهی و عملیات  ها درسسازي امکانات آموزشی در با توجه به نحوه ارایه مطالب و زمان الزم براي تهیه و آماده 
 پیوسته انجام شوند.و به روش در یک روز  ها سري است تا حد امکان آموزش این دریدانی، ضروم
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ابتداي ا و تجهیزات آموزشی دارد ولی تامین نیروي انسانی راحت است می توان در مشکل فضمرکز آموزشی  اگر 
مستقل ارایه  گروه به گونهرا براي هر عملیات درس کرد و تقسیم نفره  15هاي  صیلی هنرجویان، به گروهسال تح
براي گروه دوم آن کالس  شود میوه کالس، عملیات یک درس ارایه در این روش، زمانی که براي یک گر نمود

 .شود میاجرا  درس دیگر عملیات
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 ها چگونگی برگزاري درس
 چگونگی برگزاري درس عنوان درس ردیف

 ساعت پیوسته صبح 4 رسم فنی عمومی 1
 ساعت 2 اجزاي ماشین 2
 ساعت پیوسته 4 ابزارشناسی و عملیات کارگاهی 3
 ساعت پیوسته 3 هاي ثابت کشاورزي (بخش ماشین) ماشین 4
 ساعت پیوسته صبح 3 هاي ثابت کشاورزي (بخش برق) ماشین 5
 ساعت پیوسته  4 آب و خاك و گیاه 6
 ساعت هفته بعد چهار ساعت پیوسته 2یک هفته  مبانی و کاربرد رایانه 7
 ساعت پیوسته صبح 4 و آزمایشگاه 2فیزیک  8
 ساعت پیوسته ـ صبح کاربرد و سرویس تراکتور 9

 ساعت پیوسته ـ صبح 4 هاي باغبانی تجهیزات و ماشین 10
 ساعت پیوسته 4ساعت هفته بعد  2یک هفته  هاي آبیاري ها و ماشینپمپ 11
 ساعت پیوسته 6بعد ساعت هفته  4یک هفته  هاي تهیه زمین و کاشت ماشین 12
 ساعت پیوسته 6ساعت هفته بعد  4یک هفته  هاي داشت و برداشت ماشین 13
 ساعت نظري هفته بعد چهار ساعت عملیات پیوسته 2یک هفته  دامپروري 14
 ساعت قبل از ظهر 2 محاسبات فنی 15

 تابستان سال سوم  کارآموزي 16
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 برنامه هفتگیپیشنهادي  نمونه  -2-12-1

 دومسال پیشنهادي مه هفتگی برنا

 ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ایام هفته
 عمومی عمومی اجزاء ماشین  عمومی شنبه 

  Aموتورهاي احتراقی  یکشنبه
 Bعملیات کارگاهی 

  Aموتورهاي احتراقی 
 Bعملیات کارگاهی 

 عمومی عمومی

 هاي ثابت کشاورزيماشین دوشنبه
 رزيهاي ثابت کشاوماشین

  Aگروه  1 
 B گروه 2

 هاي ثابت کشاورزيماشین
 Aگروه  2
 B گروه 1 

 عمومی

 شنبهسه
 آب، خاك، گیاه/

 
 Aرسم فنی عمومی 
 Bآب، خاك، گیاه 

 Aرسم فنی عمومی 
 Aآب، خاك، گیاه 

 عمومی

 چهارشنبه
  Bموتورهاي احتراقی 
 Aعملیات کارگاهی 

  Bموتورهاي احتراقی 
 Aعملیات کارگاهی 

 عمومی عمومی

 شنبهپنج
 Bرسم فنی عمومی 

  
  Bرسم فنی عمومی 
  Aآب، خاك، گیاه 

  

 
 سال سوم پیشنهادي هفتگی برنامه 

 ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ایام هفته
 عمومی مبانی و کاربرد رایانه/ عمومی ) و آزمایشگاه2فیزیک ( ) و آزمایشگاه2فیزیک ( شنبه

 یکشنبه
 هیه زمین و کاشت/هاي تماشین
 هاي داشت و برداشتماشین

 Aکاربرد و سرویس تراکتور 

 Bهاي تهیه زمین و کاشت ماشین

 Aکاربرد و سرویس تراکتور 

هاي تهیه زمین و کاشت ماشین
B 

 Aکاربرد و سرویس تراکتور 
 Bمبانی و کاربرد رایانه گروه 

  Aمبانی و کاربرد رایانه  دوشنبه
  Bور کاربرد و سرویس تراکت

 Aهاي تهیه زمین و کاشت ماشین
 Bکاربرد و سرویس تراکتور 

هاي تهیه زمین و کاشت ماشین
A 

  Bکاربرد و سرویس تراکتور 
 محاسبات فنی

 شنبهسه
هاي آبیاري / ها و ماشینپمپ 

 دامپروري
 Bدامپروري 

 Aهاي آبیاري ها و ماشینپمپ

 Aدامپروري 

 Bهاي آبیاريها و ماشینپمپ
 عمومی

 چهارشنبه
هاي باغبانی تجهیزات و ماشین

A 
 Bهاي داشت و برداشت ماشین

 Aهاي باغبانی تجهیزات و ماشین
 Bهاي داشت و برداشت ماشین

 Aهاي داشت و برداشت ماشین
 Bهاي باغبانیتجهیزات و ماشین

هاي داشت و برداشت ماشین
A 

هاي تجهیزات و ماشین
 Bباغبانی

   عمومی عمومی شنبهپنج
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 یاددهی و یادگیري -13-1

 :داند می آموزش در قرن بیست و یکم یادگیري را بر چهار ستون استوار یکمیته بین الملل

 یادگیري براي دانستن  
 آموزش براي عمل کردن 

 آموزش براي زیستن  

 .آموزش براي همزیستی 

فراهم آورد  دوره تحصیلدر طول را هایی  صتفررسمی باید  آموزش و پرورشافراد و  با این رویکرد :یادگیري براي دانستن 
 هایی را کسب کنند. تا افراد دانسته

 يها آورند که توانایی میرا به دست  هایی فرصت آموزش هنگامدر  ان آموز دانشدر این رویکرد : یادگیري براي انجام دادن
 ي اجتماعی گسترش دهند.ها هاي علمی و انجام دادن فعالیت بهتالش و درگیر شدن با تجر از راه خود را

 ،قدرت استدالل ،قواي ذهنیبا تقویت  آموزشدوران شاگردان در شخصیت تالش بر این است که  : یادگیري براي زیستن
برقراري ارتباط با دیگران تمرین و تقویت و  برايت مهارافزایش استعدادهاي جسمانی و و پرورش  حسن زیبایی شناسی

 کند.داوري ت خود را هدایت کند تصمیم بگیرد و درسر آینده دچنان رشد کند که بتواند  نآ
و همدیگر را بهتر درك کنند  ها است که انسان ییها به دنبال تحقق هدفدر این رویکرد، آموزش  : یادگیري براي با هم زیستن

ته باشند و همکاري و همدردي داشبا هم مشکالت براي حل حق شناسی و همبستگی با هم زندگی کنند و  ،با تفاهم
 .دنحرمت کرامت و عطوفت انسانی را پاس دار

 دسته بندي رویکردهاي یاددهی و یادگیري از جنبه نقش یادگیرندگان -1-13-1
توان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم  از جنبه نقش یادگیرندگان در آموزش، روش هاي یاددهی و یادگیري را می

 کرد.
ها ساده، سریع، کم  نش آموزان منفعل هستند و معلم نقش فعالی دارد این روشهاي غیرفعال، دا تر روش در بیش

آموزش را دارد و با توجه به معلم نقش راهنما و تسهیل کننده  هاي فعال، هزینه ولی کم اثر و کم بازده هستند اما در روش
  کند. ها، فرایند یاددهی را هدایت می ان و نیاز هاي آن آموز هاي دانش ویژگی

 روش هاي یاددهی یادگیري -2-13-1

 شود می تقسیم عملی – نظري و نظري دسته دو به رشته هاي فنی و حرفه ايتر  بیش درسی برنامه

می توان از روش هاي مختلف استفاده کرد برخی از این روش ها به شرح زیر  نیز نظري هاي  یاددهی درسبراي 
 است:
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یاددهی  روش

 شرح  یادگیري

 ستدری هاي روش
 یادیارها بر مبتنی

 یـا  فرآینـدها  بـر  اي آگاهانه وکنترل یابند تسلط اطالعات زیادي مقدار بر هنرجویان که این بر تأکید یاددهی

 .باشند داشته یادگیریشان هاي جریان
 یادآوري یا تمرین فراخوانی و حسی تصاویر بسط , ارتباطات ایجاد , یادگیري مواد به توجه یادگیري

 رانی سخن
 یاددهی

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

 پرسش و درس دشوار نکات

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

 پاسخ و پرسش

 یاددهی
 ارائه ، معقول هاي ي سئوال ارائه ، روشن و واضح سئواالت ي ارائه ، کلمات ترین ساده از استفاده

 .باشند جواب برانگیزنده که هایی سئوال ي ارائه و مربوط هاي سئوال ي

 یادگیري
 منـدي  عالقـه  ، موضـوع درس  بـر  متمرکـز  و منظم ، سازنده گوي و گفت در مشارکت براي تالش

 توجه ، کالمی صورت به دانش خود عرضه ، یادگیري براي مسئله حل روش از استفاده ، وکنجکاوي

  دیگران هاي به دیدگاه

 علمی گردش

 یاددهی
 پرسـش  ي تهیـه  ، گردش علمی اهداف تعیین ، علمی گردش براي بندي زمان و دقیق ریزي برنامه

 اطالعات آوري در جمع آموزان دانش نمودن عالف ، علمی گردش به مربوط هاي

 یادگیري
 ، واقعی زندگی محیط ارتباط با ، درس کالس و خارج محیط بین نمودن برقرار ارتباط و کنجکاوي
 گـزارش  ي تهیـه  ، هـا  پرسـش  بـه  پاسخ گـویی  ، معلم با علمی گردش اهداف تعیین در مشارکت

 تهیه عکس و اطالعات آوري جمع در فعاالنه مشارکت

 نمایشی
 یاددهی

واقعی یا فـیلم و توضـیح برخـی از مفـاهیم و      دادن فرایند یک کار یا نتیجه آن به صورت یک نشان
 پرسش در فرایند نمایش براي برانگیختن کنجکاوي فراگیران

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

 لی می توان از روش هاي مختلف استفاده کرد برخی از این روش ها به شرح زیر است:عم هاي  یاددهی درسبراي 
یاددهی  روش

 شرح  یادگیري

آزمایشگاهی(اکتشافی)

 یاددهی
 سـاختن  نمایـان  ، فرآیندي هاي مهارت از استفاده ، بندي جمع و کار زنگ ، سازي آماده

 رخدادها بازسازي و زشیابیار ترکیب و تحلیل و تجزیه ، مواد و رخدادها هاي خصیصه

 روابط و مواد و

 یادگیري
 ، مقایسـه  ، آزمـایش  ، الگوهـا  از اسـتفاده  ، بنـدي  فرمول ، ،استنباط بینی پیش ، مشاهده
 ، متغیرهـا  کنتـرل  و تعیـین  ، سـازي  مرتـب  یا بندي طبقه ، ارتباط برقراري ، گیري اندازه
 اکتشافی هاي داده تفسیر

 واحـد  یا کار واحد
 )اي روژهپ(طرح

 ارزشیابی ، هدایت ، فراگیران گروه یا فرد به کار واحد ي عرضه ، کار واحد انتخاب یاددهی
 و مسـئله  حل راه یافتن مثل فکرها پیاده کردن ، علمی و ذهنی تجارب ي دامنه گسترش یادگیري
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یاددهی  روش
 شرح  یادگیري

 نگرش و مهارت ، دانش کسب ، کردن تجربه ، ... و اي وسیله ساختن 

 یاددهی و یادگیريتکالیف  -3-13-1

 تکالیف یاددهی و یادگیري درس عنوان ردیف

 رسم فنی عمومی 1

ها و فنون مناسب مانند پرسش و پاسخ، نمایش، حل مسئله تدریس  هنرآموز هر موضوع را با روش
دهند و  ها را انجام می کند هنرجویان تمرین هایی را براي رسم در کالس ارایه می تمرین، نماید می

کنند در این مرحله اگر هنرجویی از  و استادکار در این مرحله اشکاالت هنرجویان را رفع میهنرآموز 
سطح باالیی از دانش و مهارت قرار داشته باشد براي تقویت خود و سایر هنرجویان به هنرآموز کمک 
ند خواهد کرد. پس از تدریس، هنرآموز تکالیفی را مشخص می کند تا هنرجویان در منزل انجام ده

در جلسه بعد هنر آموز پس از انتخاب نمونه مناسب تکیف انجام شده از تعدادي هنرجوي قوي 
خواهد خواست که تکالیف سایر هنرجویان را بررسی و ارزشیابی نمایند.در این مرحله هنرآموز، به 

 .کند میانجام درست این فعالیت نظارت 

 اجزاي ماشین 2
هنرجویان نتایج یادگیري را با توضیح موضوعات یا محاسبه  .کند میهنرآموز موضوعات را تدریس 

 .شود مینشان خواهند داد. در این درس تکالیفی بصورت تمرین و پژوهش ارایه 

ابزار شناسی و عملیات  3
 کارگاهی

و همراه با تدریس هر موضوع،  شود میدر ابتداي سال یک یا دو پروژه براي هنرجویان معرفی 
به نحوي که هنرجویان به تدریج پروژه خود را  شود میروي پروژه انجام عملیات موضوع درس 

 تکمیل نمایند. برخی از موضوعات مستقل داراي عملیات مستقل هستند. 

4 
هاي ثابت  ماشین

بخش  -کشاورزي
 ماشین

. اگر شود میهاي ثابت کشاورزي موجود در هنرستان تدریس  مباحث درس با استفاده از ماشین
توان آن موضوع را با استفاده از اسالید  مورد بحث در هنرستان موجود نباشد میهاي  اشینبرخی از م

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

هاي ثابت  ماشین 5
 بخش برق -کشاورزي

پس از تدریس هر موضوع درسی، هنرجویان زیر نظر هنرآموز و استاد کار عملیات مربوط به 
موضوع درس مانند اتصال مدارهاي الکتریکی روي تابلو آموزشی را انفرادي و گروهی (دو نفره ) 

 دهند. انجام می

 آب و خاك و گیاه 6
عملیات زراعی و باغی کشاورزي را در  عملیات، در این درس هنرجویان پس از تدریس هنرآموز
دهند پس زا آن با عملیات مکانیزه زراعی و باغی  سطح کوچک شخصاً و به صورت دستی انجام می
 . شوند میهاي زراعی و باغی آشنا  در سطح وسیع با بازدید از مزارع هنرستان یا واحد

 آزمایشگاه و 2فیزیک  7
هایی فرا گرفته و مباحث  مباحث نظري را با حل تمرینهنرجویان ، پس از تدریس موضوعات درسی

 دهند. هاي دو نفره انجام می عملی را در محیط آزمایشگاه به صورت انفرادي یا در گروه

 هاي احتراقی موتور 8
در ادامه  شود میآموزش مباحث نظري در کالس یا درصورت امکان در فضاي کارگاهی انجام 

تر،  پس از آن براي یادگیري بیش شود میدر کارگاه آموزش داده  ها هاي مرتبط عملی آن فعالیت
 دهند.  نفره انجام می 3تا  2هاي ها را انفرادي یا در گروه فعالیت هنرجویان مشابه آن

 مبانی و کاربرد رایانه 9
ارایه ، که هنر جویان پس از آشنایی با رایانه، از آن براي تایپ شود میاین درس به نحوي تدریس 

 لب و جستجو در اینترنت متناسب با موضوعات درسی کشاورزي استفاده کنند.مط
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هاي  تجهیزات و ماشین 10
 باغبانی

شود سپس  هاي باغبانی بصورت نظري آموزش داده می در هر جلسه مباحثی از تجهیزات و ماشین
دهند.  انجام می هنر جویان عملیات مربوط را در محیط کارگاه و بدنبال آن عملیات میدانی مربوط را

 براي آموزش برخی از مباحث انجام بازدید نیز توصیه می شود.
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 و یادگیري یاددهیتکالیف ادامه 
 تکالیف یاددهی و یادگیري درس عنوانردیف

کاربرد و سرویس  11
 تراکتور

عملیات مربوط به آن درکارگاه انجام می شود. در ابتداي دوره ، س مباحثدر این درس پس از تدری
با رعایت نکات ایمنی و موازین مربوط، رانندگی تراکتور توسط هنرآموز و همراهی راننده خبره که 

 داراي گواهینامه رانندگی تراکتور و مدرك مربی گري تراکتور است انجام می شود. 

 دامپروري 12

برخی از عملیات دامپروري را ، رجویان پس از آشنایی با مباحث اصلی دامپروريدر این درس هن
دهند تا درك مناسبی از محیط کار و دام داشته باشند. در صورتی که واحد دامپروري در  انجام می

و با  شود میهایی که از مراکز دیگر انجام  هنرستان موجود نباشد عملیات این درس در بازدید
 .شود میلین دامپروري آموزش داده هماهنگی مسئو

هاي  ها و ماشین پمپ 13
 آبیاري

سپس هنر  شود میهاي آبیاري بصورت نظري آموزش داده  ها و ماشین در هر جلسه مباحثی از پمپ
دهند. براي  جویان عملیات مربوط را در محیط کارگاه و بدنبال آن عملیات میدانی مربوط را انجام می

 ث انجام بازدید نیز توصیه می شود.آموزش برخی از مباح

هاي تهیه زمین و  ماشین 14
 کاشت

سپس  شود میهاي تهیه زمین و کاشت بصورت نظري آموزش داده  در هر جلسه مباحثی از ماشین
دهند.  هنر جویان عملیات مربوط را در محیط کارگاه و بدنبال آن عملیات میدانی مربوط انجام می

 ث انجام بازدید نیز توصیه می شود.براي آموزش برخی از مباح

هاي داشت و  ماشین 15
 برداشت

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

 د نیز توصیه می شود.برخی از مباحث انجام بازدی

 محاسبات فنی 16

کند  هایی را براي انجام درکالس ارایه می هر موضوع درس، تمرین، هنرآموز پس از تدریس
.  کند میدهند و هنرآموز در این مرحله اشکاالت هنرجویان را رفع  ها را انجام می هنرجویان تمرین

کند که در جلسه بعد از هنرجویان دریافت  سپس هنرآموز تکالیفی را براي انجام در منزل مشخص می
 متناسب با پیشرفت درس هر چند جلسه یک بار آزمونی را برگزار می کند. ، خواهد شد. هنرآموز

 .شود میاین درس در تابستان سال سوم و در مراکزي که مشخص شده است انجام  کارآموزي  17
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 تحصیلی پیشرفت ارزشیابی  -14-1
 شیابیاصول ارز -1-14-1

 اساس هدف هاي کلی و اهداف رفتاري کتاب انجام شود. بر 
 .ي آموزشی درس (آموزشی، عاطفی و روانی حرکتی)را شامل شودهمه حیطه ها 

 در همان سطح طبقه بندي هدف ها باشد که در هدف هاي درس بازگو شده اند. 

در فرایند آموزش و ارزشیابی از   آموز بر اساس عملکردها و رفتارهاي قابل مشاهده و اندازه گیري باشد که دانش 
 . می دهد خود بروز

 انواع ارزشیابی  -2-14-1

شود و هدف از آن، جمع آوري داده ها درباره توانـایی و   این ارزشیابی قبل از شروع تدریس انجام می ـ ارزشیابی تشخیصی:1
ز بر اسـاس نتـایج ایـن ارزشـیابی نقطـه اغـاز       هاي هنرجویان، به منظورآگاهی از سطح فراگیران است. هنرآمو پیش دانسته

 تدریس تعیین می شود.
هدف این ارزشیابی بررسی پیشرفت تدریجی فراگیران در هر مرحله از آموزش درس است از  اي یا مستمر:ـ ارزشیابی مرحله2

ازنگري در روش شود این ارزشیابی ممکن است منجر به ب نتایج این ارزشیابی، براي اصالح روند آموزش استفاده می
هاي  براي ثبت فعالیتارزشیابی نوع از این ق، پس از اطمینان از تدریس موفدر فرایند آموزش تدریس هنرآموز شود 

 استفاده می شود. و ارزشیابی او  هنرجو
رسیدن  ارزشیابیگیرد، این درس انجام میموضوعات مستقل یا پایان آموزش این ارزشیابی در پایان  ـ ارزشیابی پایانی:3

  .داف نهایی آموزش را بررسی می کندهنرجویان به اه
 اي وحرفه فنی عملی آزمونبرگزاري  اجرایی نکات -3-14-1

 .شود انجام هر درس ارزشیابی جداول براساس آزمون باید طراحی 

 .باشد داشته عملکردي ارزشیابی هاي روش طراح آزمون عملی باید مهارت کافی در 

 سایر ها یا هنرستان در مربوطه استاندارد فضاي در اي حرفه و فنی هاي رشته کلیه عملی دروس هاي آزمون 

 .شود برگزار استاندارد فضاهاي

 بر اساس چک لیست انجام شود. پیش از برگزاري آزمون عملی باید چک لیست آماده شده باشد و ارزشیابی 

 هاي ویژگی کار و فرایند و صولا براساس گذاري نمره درسی، موضوع حسب و عملی دروس نامه پاسخ در 

 .شود مشخص نهایی نتیجه

 .تعیین شده باشد چک لیست در هر فعالیت عملی در مرحله آزمون به گویی پاسخ زمان 

 .شود یادداشت پرسش هر تفکیک به آزمونبرگ  هر مورد از فعالیت عملی در نمره 
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   سوبندي در جدول بارم-4-14-1

 عملی نظري عملی نظري نمره قبولی هنمر تعداد واحد نام درس ردیف
 12 18 2 1 1 رسم فنی عمومی 1
 10 - 20 2 - اجزاي ماشین 2
 12 12 8 1 1 ابزار شناسی و عملیات کارگاهی 3
 12 10 10 1 1 موتورهاي احتراقی 4

 12 10 10 2 2 هاي ثابت کشاورزيماشین 5

 12 10 10 1 2 آب و خاك و گیاه 6

 10 6 14 2 1 مایشگاهو آز 2فیزیک  7
 12 12 8 1 1 مبانی و کاربرد رایانه 8

 12 12 8 1 1 دامپروري 9

 12 10 10 1 2 کاربرد و سرویس تراکتور 10

 12 10 10 1 1 هاي باغبانیتجهیزات و ماشین 11

 12 10 10 1 1 هاي آبیاريها و ماشینپمپ 12

 12 12 8 2 1 هاي تهیه زمین و کاشتماشین 13

 12 12 8 2 1 هاي داشت و برداشتماشین 14

 10 - 20 2 - محاسبات فنی 15
 12 20  - 2 کارآموزي 16

 
 ها جدول ارزشیابی درس-5-14-1

 شود  ارزشیابی هر درس باید متناسب با موضوع و ویژگی هاي آن و بر اساس اهداف تعیین شده قبلی انجام 



 

 

 

 دوم فصل
درسی برنامه الزامات
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 نیروي انسانی استاندارد-1-2

هنرآموز و  نام درس
 تجارب و مهارت ها اولویت استاد کار

 رسم فنی 

 هنرآموز
 کشی صنعتی و باالتر لیسانس نقشه -1

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین -2
نقشه کشی با  و توانایینقشه کشی  تجربه عملی
Autocad 

 استادکار
 کشی صنعتی  لیسانس نقشه -1

 کشاورزي  هاي ینلیسانس ماش -2

 نقشه کشی  درمهارت 

 Autocadو توانایی نقشه کشی با 

 آب و خاك گیاه

 هنرآموز
 لیسانس زراعت و باالتر  -1

 دانش آموختگان رشته هاي مهندسی کشاورزي -2
تجربه عملی در زراعت و باغبانی متناسب با اقلیم 

 منطقه

 استادکار
 لیسانس زراعت  -1

ته هاي مهندسی دانش آموختگان رش - 2
 1کشاورزي

مهارت در کشت محصوالت زراعی و باغی متداول 
 منطقه 

هاي ثابت ماشین
کشاورزي جلد (بخش 

 ماشین) 

 هاي کشاورزي و باالتر لیسانس ماشین هنرآموز
تجربه عملی در نصب، راه اندازي و سرویس 

 ثابت کشاورزيهاي  ماشین

 هاي کشاروزي  لیسانس ماشین استادکار
هاي  ماشینراه اندازي و سرویس ، ت در نصبمهار

 ثابت کشاورزي

هاي ثابت ماشین
کشاورزي جلد (بخش 

 برق) 

 هنرآموز
 لیسانس برق (قدرت) و باالتر -1

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین -2
تجربه عملی در نصب و راه اندازي مدار هاي 

 آمپر  50الکتریکی و الکتروموتور هاي صنعتی زیر 

 تادکاراس
 لیسانس برق  -1

 کشاورزي هاي لیسانس ماشین -2
 مهارت در نصب و راه اندازي موتور هاي الکتریکی

ابزارشناسی و عملیات 
 کارگاهی

 هنرآموز
 لیسانس مکانیک (ساخت و تولید) و باالتر -1

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین -2
 عملیات فلزکاري تجربه عملی در

 استادکار
 انس مکانیک ساخت و تولید لیس -1

 هاي کشاورزيلیسانس ماشین -2
در عملیات فلزکاري (جوشکاري، آهنگري، مهارت 

 برش کاري و .....) 

 هنرآموز اجزاي ماشین 
 هاي کشاورزي لیسانس ماشین -1

 لیسانس مکانیک ساخت و تولید -2
 

 هنرآموز موتورهاي احتراقی 
 تر هاي کشاورزي و بااللیسانس ماشین -1

 لیسانس صنایع خودرو و باالتر  -2
 تجربه عملی کار با انواع موتور هاي دیزلی و بنزینی

                                                
در تمام موارد که این گزینه اعالم می شود هنرآموز باید حداقل یک درس دانشگاهی در مورد موضوع درس   1

 گذرانده باشد
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هنرآموز و  نام درس
 تجارب و مهارت ها اولویت استاد کار

 استادکار
 کشاورزي  هاي لیسانس ماشین -1

 لیسانس صنایع خودرو -2
مهارت در تعمیر و سرویس انواع موتورهاي دیزلی 

 و بنزینی

س یکاربرد و سرو
 تراکتور 

 دارا بودن گواهینامه رانندگی تراکتور زي و باالتر کشاور هاي لیسانس ماشین هنرآموز

 کشاورزي هاي لیسانس ماشین استادکار
 دارا بودن گواهینامه رانندگی تراکتور -1

 هاي متداولمهارت رانندگی انواع تراکتور -2

هاي تهیه زمین ماشین
 و کاشت

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین هنرآموز
تهیه هاي زراعی  اع ماشینتجربه عملی کار با انو

  زمین و کاشت

 کشاورزي هاي لیسانس ماشین استادکار
تهیه زمین زراعی هاي  ماشیندر کار با انواع مهارت 
  و کاشت

هاي داشت و ماشین
 برداشت

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین هنرآموز
هاي زراعی داشت و  تجربه عملی کار با انواع ماشین

 برداشت

 کشاورزي هاي دیپلم ماشین فوق دکاراستا
زراعی داشت و هاي  ماشینکار با انواع مهارت 
 برداشت

  کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین هنرآموز محاسبات فنی 

هاي پمپ و ماشین
 آبیاري 

 هنرآموز
 هاي کشاورزي و باالترلیسانس ماشین -1

 لیسانس آبیاري و باالتر -2
سامانه ها و  ماشین، اع پمپهاتجربه عملی کار با انو
 هاي آبیاري تحت فشار

 کشاورزي هاي لیسانس ماشین استادکار
، ها مهارت نصب راه اندازي و سرویس انواع پمپ

 هاي آبیاري تحت فشارسامانه ها و  ماشین

 دامپروري 

 هنرآموز
 لیسانس دامپروري و باالتر -1

 دانش آموختگان رشته هاي مهندسی کشاورزي -2
 به عملی کار در واحدهاي دامپروريتجر

 استادکار
 لیسانس دامپروري -1

 دانش آموختگان رشته هاي مهندسی کشاورزي -2
 مهارت در نگهداري و پرورش دام و طیور

هاي  ماشین و تجهیزات
 باغبانی 

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین هنرآموز
هاي سامانه باغبانی و هاي  ماشینتجربه عملی کار با 

 گلخانه اي 

 کشاورزي هاي لیسانس ماشین استادکار
هاي  ماشیننصب راه اندازي و سرویس انواع  مهارت

 هاي گلخانه ايسامانه باغبانی و 

 کشاورزي و باالتر هاي لیسانس ماشین هنرآموز کارآموزي 
هاي  ماشینتجربه تدریس دروس پایه سوم رشته 

 کشاورزي

ل عالوه بر ویژگی هاي مورد انتظار در مورد صالحیت هاي حرفه اي آموزشی ویژگی هاي ارایه شده در جدو .1
 مانند توانایی تدریس و ارزشیابی است که هر هنرآموز و استاد کار باید داشته باشند.
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در اینجا رشته ماشین هاي کشاورزي شامل رشته مکانیک ماشین هاي کشاورزي، مکانیزاسیون کشاورزي ،  .2
 ورزي تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي استمهندسی ماشین هاي کشا

نیروهاي رسمی شاغل در هنرستان هاي کشاورزي با مدرك فوق دیپلم مرتبط با موضوع درس اگر مهارت کافی  .3
 در فعالیت هاي عملی آن درس را داشته باشند می توانند به عنوان استادکار انتخاب شوند.

زشی ضمن خدمت روش تدریس و ارزشیابی درس مربوط را دوره آموقبل از شروع تدریس باید همه هنرآموزان  .4
 .بگذرانند
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 استاندارد فضاي آموزشی -2-2

عملی نیاز به فضاي آموزشی مناسب دارد که در آن چیدمان تجهیزات و وسایل آموزشی به هاي  درسآموزش 
ژگی هاي کارهاي وی، گونه مناسب و ایمن پیش بینی شده باشد در طراحی فضاي آموزشی باید محتواي آموزشی

عملی و تجهیزات مورد استفاده و تعداد هنرجویانی که در هر نوبت در کارگاه مشغول به آموزش عملی هستند در نظر 
، هاي مختلف اندازه کشاورزي فضاي آموزشی این رشته را از دیدگاههاي  ماشینباشند کمیسیون برنامه ریزي رشته 

  و چیدمان وسایل تدوین نموده است، ابعاد
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 درس رسم فنی کارگاه  -1-2-2
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 آزمایشگاه درس آب و خاك و گیاه  -2-2-2
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 کارگاه درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی  -3-2-2
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 1ثابت کشاورزيهاي  ماشینکارگاه درس  -4-2-2

 برق  بخش –الف 

                                                
هاي ثابت کشاورزي است و  ل دو کارگاه برق و کارگاه ماشینفضاي آموزشی درس ماشین هاي ثابت کشاورزي شام 1

 شود. اي انجام می آموزش هر بخش در کارگاه جداگانه
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  1ثابت کشاورزيهاي  ماشینکارگاه درس  -4-2-2

 بخش ماشین -ب

 

                                                
هاي ثابت کشاورزي است و  فضاي آموزشی درس ماشین هاي ثابت کشاورزي شامل دو کارگاه برق و کارگاه ماشین 1

 شود. اي انجام می آموزش هر بخش در کارگاه جداگانه
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 و سرویس تراکتور  هاي احتراقی موتور کارگاه درس -5-2-2

یک فضاي آموزشی طراحی موتورهاي احتراقی و کاربرد و سرویس تراکتور   دو درسآموزش کارگاهی براي 
 شده است.

 
 آموزش رانندگی تراکتور نیز باید در فضاي آموزشی مناسب و ایمن انجام شود به نحوي که امکان شبیه سازي
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 راعی در آن باشد.برخی از شرایط زمین ز 
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 کارگاه درس مبانی و کاربرد کامپیوتر  -6-2-2
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 داشت و برداشت، ماشین ها و تجهیزات باغبانی هاي  ماشینتهیه زمین و کاشت، هاي  هاي ماشین درسکارگاه  -7-2-2
انی به جز داشت و برداشت، ماشین ها و تجهیزات باغبهاي  ماشینتهیه زمین و کاشت، هاي  هاي ماشین درسآموزش 

محیط کارگاهی که در کارگاه موتور و تراکتور قابل انجام است نیاز به هانگار دارد این فضا براي آموزش و نگهداري 
هاي کشاورزي که در  هانگار ماشین، هاي مختلف هاي کشاورزي استفاده خواهد شد فضاي آموزشی درس انواع ماشین

 داده شده اند.دو طبقه طراحی شده است در دوصفحه بعد نشان 

 
 



 

 

 قطعات زراعی و باغی  -8-2-2 

 هکتاري طبق لیست زیر: 10 و باغی هاي آموزشی کشت محصوالت زراعی زمین

 هکتار  2کشت یونجه  
 هکتار 2زمینی یا چغندرقند کشت سیب 
 هکتار  2کشت گندم و جو  
 هکتار 2کشت ذرت  

 هکتار 2فضاي سبز و باغ  

 گلخانه 

طح کوچک هنرجویان زیر نظر هنرآموز عملیات مکانیزه تهیه زمین، کاشت ، پس از آموزش درس ها در س
 داشت و برداشت را در زمین هاي زراعی بزرگ انجام دهند.

 واحدهاي دامپروري -9-2-2

هاي کشاورزي  ل در هنرستانطور معموه بکه فضاي آموزشی زیر هنرجویان رشته ماشین هاي کشاورزي از 
 :کنندبطور مشترك استفاده  درس دامپروري موجود هستند و براي آموزش

 مرغداري گوشتی 
 مرغداري تخمگذار 
 گاوداري 
 گوسفندداري 



 

 

 

 مواد و تجهیزات آموزشی  -3-2

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی تجهیزات نام تجهیزات ردیف
 براي هر چهار نفر جعبه 1 ویژه خودرو سنگین جعبه ابزار 1
 متناسب با محتواي کتاب دستگاه 3 و دیفرانسیل یک و د انواع تراکتور زراعی2

متناسب با محتواي کتاب، اقلیم و نوع  دستگاه  1هر کدام  نیمه سوار و کششی، سوار زراعی هاي  ماشین3
 براي هر چهار نفر، کشت رایج

 متناسب با محتواي کتاب دستگاه PTO 1کمر شکن، فرمان هیدرولیکی،  تراکتور باغی4

براي هر ، متناسب با محتواي کتاب، اقلیم دستگاه  1هر کدام  ثابت، سوار و کششی غیباهاي  ماشین5
 چهار نفر

 متناسب با محتواي کتاب دستگاه  نصب شده در گلخانه تجهیزات گلخانه اي6

براي هر ، متناسب با محتواي کتاب، اقلیم دستگاه  1هر کدام   فضاي سبزهاي  ماشین7
 چهار نفر

 براي هر دو نفر یک دستگاه دستگاه 1  ستی باغبانی انواع ابزار د8
 متناسب با محتواي کتاب دستگاه -  تجهیزات آزمایشگاه آب و خاك9

 متناسب با محتواي کتاب دستگاه -  تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی10

تجهیزات و وسایل آموزش 11
 فلزکاري

ب، براي هر چهار متناسب با محتواي کتا دستگاه  1هر کدام  جوشکاري و ...
 نفر

هاي  تجهیزات آموزش مکانیزم12
 خودرو

متناسب با محتواي کتاب، براي هر چهار  دستگاه  8 دیزلی و بنزینی
 نفر

انواع موتور آموزشی نصب روي 13
 پایه

 دستگاه 4 دیزلی، بنزینی، چهار سیلندر، یک سیلندر
 متناسب با محتواي کتاب

 براي هر چهار نفر یک موتور

 دستگاه 4 کاري، تاسیسات آبیاري، روغن پمپ گسسته، پیوستهانواع 14
 متناسب با محتواي کتاب

 براي هر چهار نفر یک پمپ
 متناسب با محتواي کتاب و اقلیم دستگاه 2 هاي تحت فشار بارانی، قطره ايسامانه  تجهیزات آبیاري15
 براي هر نفر یک دستگاه دستگاه 16  میز رسم همراه با صندلی گردان 16
 براي هر نفر یک دستگاه دستگاه 15 با تجهیزات مربوط، به روز (Computer)دستگاه کامپیوتر 17

ها متناسب با سامانه از انواع مختلف  دستگاه 10 ماکت و نمونه هاي آموزشی ، مدل18
 هاي درسی محتواي کتاب

 تابمتناسب با محتواي ک دستگاه 15 هاي ثابت  انواع تجهیزات و ماشین19



 

 

 کشاورزي

متناسب با محتواي کتاب، براي هر دو  دستگاه  1هر کدام   انواع موتور یک فاز و سه فاز20
 نفر

متناسب با محتواي کتاب، براي هر دو  دستگاه  1هر کدام   تابلو 21
 نفر



 

 

 کشاورزيهاي  ماشیننمونه هایی از مواد مصرفی مورد نیاز رشته 
 ظاتمالح مشخصات فنی تجهیزات نام تجهیزات ردیف

 براي درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی  انواع پروفیل فلزي1
 براي درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی فوالدي الکترود جوشکاري برق2

 براي درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی  الکترود جوشکاري گاز3

 براي درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی  سمباده فلزي4

 براي درس ابزار شناسی و عملیات کارگاهی large ,Mediumاندازه  وشکاري و آهنگريلباس کار ج5

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي  40و  30 روغن موتور6

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   واسکازین7

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   بنزین8

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   رآب اسید و آّب مقط9

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي  10 روغن هیدرولیک10

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   انواع واشر 11

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   انواع پیچ و مهره12

 کشاورزياي ه ماشینبا موضوع هاي  درسبراي   ضد زنگ13

 کشاورزيهاي  ماشینبا موضوع هاي  درسبراي  روغنی رنگ 14

 براي درس آب و خاك و گیاه  انواع بذر گیاهان زراعی و باغی15
 براي درس آب و خاك و گیاه  کود شیمیایی و آلی 16

  سم17
داشت و هاي  ماشینبراي درس آب و خاك و گیاه، 

 برداشت
 ثابت کشاورزي بخش برقهاي  ماشینبراي درس   یمکابل شو، کابل چهار سیم و دو س18
 ثابت کشاورزي بخش برقهاي  ماشینبراي درس  و یک رشته افشان و مفتولی دوبل انواع سیم19
 ثابت کشاورزي بخش برقهاي  ماشینبراي درس  ترانزیستور، مقاومت، خازن المان هاي الکتریکی 20
 شاورزي بخش برقثابت کهاي  ماشینبراي درس   قطعات الکتریکی21



 

 

 

 منابع آموزشی و کمک آموزشی  -4-2

 هاي درسی کتاب -1-4-2

 پایه انتشارات کد کتاب نام کتاب ردیف
 دوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران 8/488 اجزاي ماشین1

 دوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  56/359-4/499 رسم فنی عمومی2

 دوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  52/359 ارگاهیابزارشناسی و عملیات ک3
 دوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  72/359 موتورهاي احتراقی4

 دوم گویش نو  35/358 هاي ثابت کشاورزيماشین5

 دوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  5/358 هاي ثابت کشاورزي ( جلد اولماشین6

 دوم گویش نو  28/358 گیاهآب و خاك و 7

 سوم مدرسه  2/486 مبانی و کاربرد رایانه8

 سوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  1/498 دامپروري9

 سوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  2/226 و آزمایشگاه 2فیزیک 10
 سوم ایرانشرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی   5/482-47/358 کاربرد و سرویس تراکتور11

 سوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  4/483 هاي آبیاري:ها و ماشینپمپ12

 سوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  9/482 هاي تهیه زمین و کاشتماشین13

 سوم شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران  9/496 داشت و برداشتهاي  ماشین14

 سوم پ و نشر کتابهاي درسی ایرانشرکت چا  5/49 محاسبات فنی15

 سوم   کارآموزي16

 راهنماهاي  انواع کتابچه -2-4-2

 مالحظات واحد تعداد عنوان ردیف
 هنرستاندر هاي کشاورزي موجود  مربوط به ماشین جلد 10 هاي کشاورزي دفترچه راهنماي سرویس و نگهداري ماشین  1

 مربوط به تراکتور هاي موجود هنرستان لدج 3 کتابچه راهنماي سرویس و نگهداري تراکتور2

 مربوط به تراکتور هاي موجود هنرستان جلد 3 کتابچه تعمیر تراکتور3

 مربوط به تراکتور هاي موجود هنرستان جلد 3 کتابچه راهنماي قطعات تراکتور4

 موجود هنرستانهاي  مربوط به پمپ جلد 5 دفترچه راهنماي پمپ 5

 هنرستاندر مربوط به تجهیرات گلخانه اي موجود  جلد 5 و نگهداري تجهیرات گلخانه ايدفترچه راهنماي سرویس 6

 



 

 

 

 ویژه هنر آموزآن کمک آموزشی کتاب هاي  -3-4-2

 ناشر چاپ برگردان نویسنده نام کتاب ردیف
    الرمنصور بهروزي هاي کشاورزياصول طراحی ماشین1

    قر دهپورمحمدبا هاي کشاورزياصول ایمنی در ماشین2

    رادداود منصوري 1هاي کشاورزي جلد ماشین3

    رادداود منصوري 2هاي کشاورزي جلد ماشین4

    الرمنصور بهروزي هاي کشاورزيادوات و ماشین5

   الرمنصور بهروزي   هاي کشاورزيمدیریت تراکتور و ماشین6

   سیداحمد شفیعی  ورزيهاي خاكماشین7

    اسداله ملکی تیرآبادي اکتورمکانیک تر8

    مجتبی ضیایی و... رسانی موتورهاي دیزلسوخت9

    مرتضی الماسی  مبانی مکانیزاسیون کشاورزي10

    رضا جدي هاي برداشت غالتماشین11

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 1389  حسین انصاري و .... اصول و عملیات آبیاري عمومی12

    عبدالعلی فرزاد وژهاي سانتریفپمپ13

    سیداحمد نوربخش پمپ و پمپاژ14

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1388  حسین مبلی و .. فناوري تولید سیب زمینی15

 انتشارات فنی ایران 1387 کورس ضیایی مایکل هال تکنولوژي موتور و تراکتور16

 نتشارات فنی ایرانا  محسن یزدان پرست  انتقال قدرت در تجهیزات کوچکسامانه 17

 انتشارات فنی ایران  علی اکبر جزایري ارنست گرویتر راهنماي شناسائی ورفع عیب موتور18

 نشر علوم کشاورزي  دکتر رضا علیمردانی رالف الکوك هاي تراکتور و ادوات خاك ورزيسامانه 19

استوارت  -بریان بل  .) جلدي 2ماشین آالت باغبانی ( 20
 .کازنیز

ارکها و فضاي سبز سازمان پ  
 شهر تهران

 .کاربرد و نگهداري کمباین -شناخت  
محمد رضا  -ایرج یاوري 

 شاهپسند
 نشر آموزش کشاورزي  
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 مرتبط پایگاه هاي  -4-4-2

 آدرس سایت  عنوان سایت  ردیف
 http://tvoccd.medu.ir/tvoccdagriکتب فنی حرفه اي و  برنامه ریزيو  تالیفسایت گروه کشاورزي دفتر 1

 www.agri.teo.ir خانه راهبري کشاورزيدبیر2

 www.roshd.ir شبکه رشد3

 www.agr.ir شبکه علمی کشاورزي و منابع طبیعی در ایران4

 www.maj.ir وزارت جهاد کشاورزي5

 www.irandoc.ac.ir سایت اطالعات علمی کشور6

 www.iranscience.net علمی کشور شبکهسایت 7

 /www.agri-eng.com/fa زمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشورسا8

 / www.machinefinder.com  سایت ماشین هاي کشاورزي9

 /www.agmachine.com سایت ماشین هاي کشاورزي10

 /www.agromachine.com شین هاي کشاورزيسایت ما11

 www.agriculturesearch.com سایت ماشین هاي کشاورزي12



 69   برنامه درسیاجراي  نیازمندي هاي – دوم فصل

 

 : منابع

 سطه و پرورش و هیئت اجرایی نظام جدید آموزش متو آموزشمصوبات شوراي عالی  .1

هاي فنی و  یزي وتألیف آموزشکشاورزي دفتر برنامه رهاي  ماشیني  برنامه تفصیلی دوره پنج ساله رشته .2
 1380-اي و کاردانش  حرفه

دفتــر  –کشاورزيهاي  ماشیندرسی دوره کــاردانی پیوسته پنج ساله گرایش مکانیک   هاي خالصه برنامه .3
 85بهار  –اي و کاردانش  هاي فنی وحرفه برنامه ریــزي و تألیف آموزش

دفتــر  –درسی دوره کــاردانی پیوسته پنج ساله گرایش مکانیزاسیون کشاورزي  هاي خالصه برنامه .4
 85بهار  –اي و کاردانش  هاي فنی وحرفه ریــزي و تألیف آموزش برنامه

 –اي و کاردانش  حرفههاي فنی و ریزي وتألیف آموزش اي دفتر برنامه هاي فنی وحرفه نتایج بازدید ازهنرستان .5
  85پائیز 

 : به نشانی  کاردانش اي و  حرفه و  فنی  هاي ریزي و تألیف آموزش پایگاه اینترنتی دفتر برنامه .6

 www.tvoccd.medu.ir  

 کشاورزيهاي  ماشیني  مصوبات کمیسیون تخصصی رشته .7

 


