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 :تهیه کنندگان برنامه

 
 سمت در کمسیون تحصیلی كمدر نام ونام خانوادگی

 فوق لیسانس حسین اکبرلو
کارشناس تخصصی دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزش هاي 

 وکاردانش اي حرفهفنی و
   اي حرفهرشناس کا فوق لیسانس علیرضا دهرویه

 کارشناس برنامه ریزي فوق لیسانس اله مقیمینبی
 وکاردانش اي حرفهکارشناس تخصصی دفترآموزش هاي فنی و فوق لیسانس  هوشنگ سرداربنده
 اي حرفهکارشناس  لیسانس یعقوب جعفریان

 هنرآموز فوق لیسانس جلیل تاجیک



 

 گفتار پیش

 ریزي برنامه و پژوهش سازمان تابعه دفاتر از کاردانش و اي حرفه و فنی هاي آموزش تالیف و ریزي برنامه دفتر
 وشاخه اي حرفه و فنی شاخه در مختلف هاي رشته در تخصصی هاي کمیسیون از استفاده با دفتر این . باشد می آموزشی

 ستادي کارشناسان و درسی و آموزشی ریزي برنامه حوزه متخصصان ، ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي آن در که کاردانش

 .کند می اقدام آموزشی هاي بسته تهیه و درسی برنامه تدوین به نسبت دارند عضویت اي حرفه حوزه خبرگان و

 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 صیتخص هاي کمیسیون محترم اعضاي و کارشناسان مشاهدات
 ، ها رشته از یک هر رايب اي حرفه و فنی شاخه در شد مصمم دفتر این بوده برنامه اجرایی وضعیت و برنامه استانداردهاي

 .کند نظیمت ارزشیابی و اجرا براي راهنمایی ارایه و خالصه طور به برنامه معرفی براي سندي ، هماهنگ برنامه یک طی

 برنامه خالصه ، شده تدوین " امور زراعی و باغی 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 ، اعی و باغیامور زر رشته درسی هاي کتاب مؤلفان ، آموزشی هاي گروه

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

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

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

 .است امور زراعی و باغی رشته کامل برنامه یک از جزیی آن از قسمت هر و بوده پیوسته هم به کامالً مجموعه

 دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزش هاي
 و کاردانش اي حرفه فنی و

 1389پاییز 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقدمه:

هر برنامه هر چقدر هم که با دقت، ظرافت و نگرشی همه جانبه تدوین شده باشد. زمانی در تحقق اهداف خود موفق 
ها و راهکارهایی بینی شده یا ضروري آن فراهم باشد و مطابق روشخواهد بود. که تمام امکانات، تجهیزات و مواد پیش

 اند به مرحله اجرا گذارده شود.ریزان در نظر گرفتهمهکه برنا
براین اساس بسیار بجا و ضروري است که همراه هر برنامه چگونگی اجرا، تمام باید و نبایدها به طور دقیق، واضح و 

اهداف در  وحدت رویه داشته باشند و هماهنگ با برنامه و برنامهبا دیدگاه کارشناسانه تدوین و ارسال گردد تا مجریان 
 نظر گرفته براي آن و با اطمینان خاطر اقدام به اجراي آن نمایند.

بدیهی است که این مجموعه مانع از اقدامات و تغییرات خاص و ویژه بر حسب شرایط اقلیمی یا اکولوژیکی منطقه 
را براي انطباق الزم رات تواند تغیی می دالیل فنی و کسب مجوز هاي قانونیاجراء نخواهد بود. شوراي آموزشی واحد با 

 برنامه با شرایط موجود اعمال نماید.
ها و قوانین جاري و نظرات و پیشنهادات همکاران در نامههر چند بخش عظیمی از این مجموعه با استناد به آیین

احتمالی ها مختلف تنظیم شده است. اما مبرا از خطا و اشتباه هاي ضمن خدمت یا گردهماییهاي متعدد آموزشدوره
راهنمایی و اعالم نظر همکاران عزیز و مجریان  از رغم سوابق و تجربیات طوالنی، خود رانبوده و تهیه کنندگان آن علی

 کنند.نیاز احساس نمیبی گرامی
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 اهداف:
 هدف اصلی

عوامل  فراگیري مهارتهاي زندگی بتواند باآگاهی از ي است که عالوه برهدف اصلی رشته امورزراعی وباغی تربیت افراد
تولید  نگهداري و اقدام به پرورش، اي حرفهرعایت اخالق  کاربرد بهینه نهاده هاي کشاورزي و موثر وشرایط مناسب با

 گیاهان زراعی وباغی نماید.
 

 اهداف جانبی

 دف اصلی اهداف زیر نیز تحقق یابد:راستاي تحقق ه که در ستا ریزان آن برنامه انتظار
 براي تولید محصوالت زراعی وباغی 2تکنسین درجه  یا (فن ور) ماهر تربیت نیروي انسانی متعهد و 
 به تبع توسعه ملی فراهم شدن زمینه توسعه پایدار کشاورزي و 
 زیست محیطی و مالحظات ایمنی اي و اخالق حرفه ) ،آب ،خاك،گیاهسطح فرهنگ استفاده ازمنابع (ء ارتقا 
 بهینه سازي فرایند تولید،افزایش راندمان وبهره وري واصالح الگوي مصرف در بخش کشاورزي 
 (به ویژه ازنظر آب و انرژي) افزایش عملکرد در واحد سطح همراه با کاهش هزینه هاي تولید 
 افزایش کیفیت وبازار پسندي وسالمت محصول درراستاي تکریم حقوق  مصرف کنندگان 
 آزاد وتجارت جهانی  م کردن زمینه رقابت سالم وامکان ورودبه بازارفراه 

 
 شرایط پذیرش

داوطلبان ورود به رشته امورزراعی وباغی عالوه برشرایط عمومی ورود به دوره سه ساله متوسطه مندرج در آیین  
 هم داشته باشند: نامه آموزشی ازجمله گواهینامه قبولی درمقطع پایین ترمی بایستی شرایط اختصاصی ذیل را

 عالقمندي به رشته 
 عدم حساسیت به برخی از شرایط و مواد(کودشیمیایی و آلی ،سموم، سرما و گرما،تابش آفتاب...) 
 داشتن سالمت جسمی وروانی و همچنین تناسب اندام وقدرت بدنی متناسب باویژگیهاي شغلی 

 
 هاي دانش آموختگان  توانمندي

 رتوانایی رانندگی تراکتور وتیل 
 توانایی اتصال ،تنظیم وکاربرد ماشینهاي دنباله بندوپی نورد 
 توانایی آماده سازي زمین،کاشت ،داشت،برداشت ،نگهداشت وفراوري برخی ازگیاهان زراعی وباغی 
توانایی کار درآزمایشگاههاي ،خاکشناسی،باغ بوتانیک، بیماري شناسی ،حشره شناسی ،هرباریومها ومراکزاصالح  

 وان کمک تکنسینبذر ونهال بعن
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توانایی کار درگلخانه وتکثیر،پرورش وتولیدبرخی ازگیاهان آپارتمانی،فصلی وشاخه بریده ،جالیزي وانواع نشاء  
 ونهال ونیز کاردرمراکزفراوري وعرضه این محصوالت

 توانایی انجام هرس و پیوندتبدیل شدن به هرسکار و پیونکار 
 خاکشناس و حفظ نباتات، هاي کشاورزي، ماشین باغبانی، زراعت، ج،توانایی ایفاي نقش رابط بین کارشنان(تروی 

 آبیاري) وکشاورزان معمولی 
 کاربرد ماشینها وتجهیزات سمپاشی بارعایت اصول ایمنی و فنی مکانیزه و توانایی آبیاري سنتی و 
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 ) اهداف کلی دروس اصلی وتخصصی دوره سه ساله ً رشته امور زراعی باغی2جدول(

 هدف کلی نام درس کد درس ردیف

 مبانی علم زراعت و باغبانی وتوانایی کاربرد آنهاشناخت  زراعت و باغبانی عمومی  4831 1

 کاربرد وسرویس تراکتور  4832 2
توانایی  هاي انواع تراکتورهاي متداول و مکانیسم و شناخت تراکتور

 ها سرویس آن و کاربرد

) و آزمایشگاه 1حفظ نباتات ( 4833 3
زاي گیاهی و هاي حشرات ، عوامل بیماريترین راستهآشنائی با مهم

 هاي پیشگیري و کنترل آنهاهاي هرز، عالئم خسارت و روش علف

 )2حفظ نباتات ( 4834 4
هاي هرز مهم گیاهان زراعی و باغی، و  شناسایی آفات و امراض علف

 روشهاي کنترل آنها.
 ها مال حیاتی گیاهان و رده بندي آناع و ها شناخت اندام شناسی و آزمایشگاهگیاه 4835 5
 آشنا با مفاهیم و اصطالحات و منابع طبیعی و محیط زیست. منابع طبیعی و محیط زیست 4836 6

 آب و خاك 4837 7
روشهاي تعیین خصوصیات فیزیکی  شناخت خصوصیات آب و خاك و

 وآبیاري ها  خاك  شیمیایی و

 تولید محصوالت زراعی  4838 8
برداشت  داشت، هاي گیاهان زراعی و توانایی کاشت ، گیشناسایی ویژ

 داشت برخی از آنها نگه و

 تولید محصوالت باغی  4839 9
شناخت شرایط وویژگیهاي گیاهان باغی و توانایی تولید و نگهداري 

 آنها
 شناخت اصول و روشهاي صحیح دیمکاري دیمکاري 4840 10
11 

 
 هاي متداول زراعی وکاربرد آنها ینآشنایی با ماش هاي زراعی ماشین 4841

12 4842 
هاي تجهیزات و ماشین

 باغبانی
 ها هاي باغبانی و کاربرد آنشناخت تجهیزات و ماشین

 برداريمساحی و نقشه 48432 13
برداري و کاربرد آشنایی با مفاهیم، اصطالحات و اصول مساحی و نقشه

 ادوات آن
 طیور و ژي پرروش دامآشنایی با  تکنولو دامپروري 4820 14
 کاربست مفاهیم نظري در محیط واقعی کار ) 1کارآموزي (  15
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 امورزراعی وباغی: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته تعداد واحد

 عملی نظري عملی نظري

 4 2 2 2 تخصصی سوم 1/464 4839 تولید محصوالت باغی

 شناخت شرایط وویژگیهاي گیاهان باغی و توانایی تولید و نگهداري آنها.هدف کلی: 

 باغبانی، نقش و اهمیت آن.فصل اول: 

 تأسیسات و ادوات باغبانی فصل دوم : 

 ازدیاد نباتات باغیفصل سوم: 

 هاي گیاهی هرمونفصل چهارم: 

 هرسفصل پنجم: 

 پرورش بونساي: فصل ششم

 م: درختکاريفصل هفت

 فصل هشتم: سبزیکاري

 فصل نهم: گلکاري

 پارك و فضاي سبز فصل دهم :

 منابع ومآخذ: 

 
 نام درس

 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 1 1 تخصصی سوم  4/497 4842 هاي باغبانیتجهیزات و ماشین

 هاي باغبانی و کاربرد آنها.اخت تجهیزات و ماشینهدف کلی: شن

 فصل اول: ابزارها و وسایل دستی باغبانی

 فصل دوم : ادوات تراکتور باغی 

 کن و اره زنجیريفصل سوم: هرس

 هاپاشفصل چهارم: سم

 هاي نگهداري چمنفصل پنجم: ماشین

 فصل ششم: تجهیزات گلخانه

 هاي متداول در باغبانی فصل هفتم: سایر وسایل و ماشین

 منابع ومآخذ: 
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 امورزراعی وباغی: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 4 2 2 2 تخصصی سوم 1/495 4841 هاي زراعیماشین

 ل زراعی وکاربرد آنهاهدف کلی: آشنایی با ماشینهاي متداو

 هاي آماده سازي زمینفصل اول: ماشین

 هاي کاشتفصل دوم : ماشین

 هاي داشتفصل سوم: ماشین

 هاي برداشت فصل چهارم: ماشین

 فصل پنجم: مکانیزاسیون

 منابع ومآخذ: 

 
 
 

شماره  نام درس
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته تعداد واحد

 عملی نظري لیعم نظري

 1 1 1 1 اصلی دوم 62/358 4835 گیاه شناسی

 هدف کلی: شناخت اندامهاواعمال حیاتی گیاهان و رده بندي آنها

 هاي گیاهیفصل اول: سلول و بافت

 هاي رویافصل دوم : اندام

 فصل سوم: دستگاه زایا

 فصل چهارم: انتقال مواد

 فصل پنجم: متابولیسم

 میایی در گیاهانفصل ششم: تنظیم شی

 بندي گیاهانفصل هفتم: اصول رده

 منابع
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 امورزراعی وباغی: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 4 2 1 2 اصلی دوم 60/359 4837 آب و خاك

 وآبیاري ها  خاك و خاك وروشهاي تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی  شناخت خصوصیات آب هدف کلی:

 فصل اول:  تشکیل خاك

 هاهاي تعیین برخی از خصوصیات فیزیکی خاكفصل دوم :  روش

 هاهاي تعیین برخی از خصوصیات شیمیایی خاكفصل سوم: روش

 هافصل چهارم: اصالح خاك

 هافصل پنجم: فرسایش و حفاظت خاك

 ششم: آب و منابع آن فصل

 فصل هفتم: هیدرولیک 

 فصل هشتم: رابطه آب و خاك 

 هاي آبیاريفصل نهم: روش

 واژه نامه

 منابع

 
 

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 1 1 اصلی سوم 8/462 4843 برداريمساحی و نقشه

  برداري و کاربرد ادوات آنآشنایی با مفاهیم، اصطالحات و اصول مساحی و نقشه هدف کلی:

 کلیات، اهمیت و تعاریففصل اول: 

 برداري و کاربرد آنهاشناخت وسایل ساده نقشهفصل دوم : 

 نما و کاربرد آنقطبفصل سوم: 

 برداشت و مساحی فصل چهارم: 

 خطا و اشتباهفصل پنجم: 

 ترازیاب و ترازیابی ششم: فصل 

  یابییاب و زاویهفصل هفتم:  یه

 بندي فصل هشتم: پلیگون

 فصل نهم: فتوگرامتري

 منابع



 14             امهفصل اول : محتواي برن

 امورزراعی وباغی: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 4831 باغبانی عمومیزراعت و 
498 

4/358 
 2 1 1 1 اصلی دوم

  آشنایی با مبانی علم زراعت و باغبانی وتوانایی کاربرد آنها هدف کلی:

  تاریخچه، ارزش و اهمیت علم زراعت و باغبانیفصل اول: 

 بندي گیاهان از نظر زراعت و باغبانی تقسیمفصل دوم : 

 ت زراعی و باغی عوامل مؤثر بر تولید محصوالفصل سوم: 

 شناخت بذر فصل چهارم: 

 آماده سازي زمین فصل پنجم: 

 کاشتفصل ششم: 

 فصل هفتم: داشت

 فصل هشتم: برداشت

 بندي و تناوب زراعیآیش؛فصل نهم 

 منابع

 
 
 

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 2 1 1 1 اصلی دوم 45/358 4833 )1ظ نباتات (حف

هاي پیشگیري زاي گیاهی و علفهاي هرز، عالئم خسارت و روشهاي حشرات ، عوامل بیماريترین راستهآشنائی با مهم هدف کلی:
 و کنترل آنها

 هاي گیاهیها، بیماريآوري و نگهداري حشرات و نمونهکلیات، جمع فصل اول: 

 ت مقدماتی حشرات شناخفصل دوم : 

 هاي گیاهی بیماريفصل سوم: 

 هاي گیاهی گیري و کنترل  آفات و بیماريهاي پیشروشفصل چهارم: 

 هاي هرزعلففصل پنجم: 

 شناسیسم فصل ششم: 

 منابع ومآخذ
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 وباغی جدول امورزراعی: ي دروس رشتهها فصلسر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  حدتعداد وا

 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 1 1 تخصصی سوم 450 4834 )2حفظ نباتات (

 شناسایی آفات و امراض علفهاي هرز مهم گیاهان زراعی و باغی، و روشهاي کنترل آنها. هدف کلی:

 آفاتفصل اول: 

 هابیماريفصل دوم : 

 هاي هرزعلففصل سوم: 

 منابع

 
 

 نام درس
 

ره شما
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 4 2 2 2 تخصصی سوم 467 4838 تولید محصوالت زراعی

 شناسایی ویژگیهاي گیاهان زراعی و توانایی کاشت ،داشت،برداشت ونگهداشت برخی از آنها هدف کلی:

 غالتفصل اول: 

 اي هگیاهان علوففصل دوم : 

 گیاهان صنعتی فصل سوم: 

 فصل چهارم: حبوبات

 اصالح نباتات وبیوتکنولوژي فصل پنجم:ژنتیک:

 منابع



 16             امهفصل اول : محتواي برن

 امورزراعی وباغی: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 5/485 4836 زیستمنابع طبیعی و محیط 
358 

 - 2 - 2 اصلی دوم

 آشنا با مفاهیم و اصطالحات و منابع طبیعی و محیط زیست. هدف کلی:

 اکوسیستمفصل اول: 

 جنگل فصل دوم : 

 مرتعفصل سوم: 

 خیزداري آبفصل چهارم: 

  بیابانفصل پنجم: 

 محیط زیستفصل ششم: 

 منابع ومآخذ: 

 
 نام درس

 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه بکد کتا
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 - 2 - 2 تخصصی دوم 1/496 4840 دیمکاري

 شناخت اصول و روشهاي صحیح دیمکاري هدف کلی:

 دیمکاري و محیط زیستفصل اول: 

 آب و هوا فصل دوم : 

 زمین و خاك دیمزارهافصل سوم: 

  دیمکاري  تأمین رطوبت درفصل چهارم: 

 : آیش و تناوب در دیمکاري 5فصل فصل پنجم: 

 مکانیزاسیون در دیمکاري فصل ششم: 

  فصل هفتم: آماده سازي زمین و کاشت در دیمزارها

 فصل هشتم: عملیات داشت و برداشت در دیمزارها

 فصل نهم: تحقیقات دیم در ایران

 منابع



 17             فصل اول : محتواي برنامه

 اغیامورزراعی وب: ي دروس رشتهها فصلجدول سر

 نام درس
 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 4820 دامپروري
1/498 

357 
 2 1 1 1 اصلی دوم

 آشنایی با  تکنولوژي پرروش دام، طیور هدف کلی:

 تاریخچه پرورش حیوانات اهلیفصل اول: 

 ت دامیتکنولوژي تولیدافصل دوم : اصول کلی

 پرورش گاوفصل سوم: 

 پرورش گوسفندفصل چهارم: 

 پرورش مرغفصل پنجم: 

 پرورش زنبور عسل و کرم ابریشمفصل ششم: 

 فصل هفتم:مطالعه آزاد

 منابع ومآخذ: 

 
 نام درس

 

شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته  تعداد واحد

 عملی نظري  عملی نظري 

 س ترکتورکاربردوسروی
4832 
4815 

5/482 
47/358 

 2 1 1 1 اصلی دوم

 شناخت تراکتورومکانیسمهاي انواع تراکتورهاي متداول وتوانایی کاربردوسرویس آنها هدف کلی:

 فصل اول : تراکتور

 فصل دوم: رانندگی تراکتور

 فصل سوم: تراکتور و ادوات کشاورزي

 فصل چهارم: سرویس و نگهداري موتور

 م: سیستم انتقال توانفصل پنج

 فصل ششم: سیستم هیدرولیک تراکتور

 ) p .t .oفصل هفتم: محور رنتقال نیرو(

  سیستم فرمان و چرخ تراکتور فصل هشتم:

 فصل نهم:  تراکتورهاي دو چرخ

 فصل دهم:: سرویس هاي دوره اي و نگهداري تراکتور در فصل بیکاري

 منابع ومآخذ:
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 امورزراعی وباغی: س رشتهي دروها فصلجدول سر

 نام درس
شماره 
 درس

 نوع درس پایه کد کتاب
 ساعت در هفته تعداد واحد

 عملی نظري عملی نظري

 240 - 2 - عملی سوم   کارآموزي

 هاي مطرح شده در محتوي آموزشی رشتههدف کلی کارآموزي عبارت است از بسط و تعمیق فعالیت هدف کلی،
         

هاي نظري و عملی  آموختهاجرایی کردن  برايساعت  240واحد کارآموزي به ارزش  2برنامه درسی رشته  کلیات: در
هاي تا بتوانند توانایی نمایدهاي رشته در عمل و اجرا آشنا کرده و کمک ی شده است تا فراگیران را با واقعیتبینپیش

 راگیرند.فمطرح شده در رشته را تا حد اجراي مستقل 
 زئیاهداف ج

-ایجاد توانایی در ادامه فعالیت به صورتی که در شرایط واقعی تولید محصوالت زراعی و باغی به وقوع می  

 پیوندند.
 آشنایی بیشتر با مشکالت و نقاط ضعف و قدرت رشته در حیطه عمل 
 هاي عملی در شرایط مختلف بکار بستن مبانی نظري در فعالیت 
 ا سطوح دانش مختلف مندي از تجربیات سایر افراد ببهره 

 محل اجراي کارآموزي 
هاي کشت و صنعت و یا مؤسسات زراعی و باغی که اهلیت علمی، فنی و اخالقی آنها توسط شوراي در شرکت

 آموزشی واحد تایید شده باشد. 
 زمان کارآموزي

 کارآموزي در دو مرحله زیر انجام گیرد:

 ساعت90به مدت  تابستان سال دوم 
 ساعت 150م به مدت تابستان  سال سو 
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 رشته امور زراعی و باغیهفتگی  پیشنهادي برنامهنمونه 
 پایه دوم هفتگی برنامه 

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول روز
 دروس عمومی دروس عمومی دروس عمومی دروس عمومی شنبه

زراعت و باغبانی عمومی یکشنبه
زراعت و باغبانی 

 /تراکتور و سرویس 
و سرویس و  تراکتور
 کاربرد

 دروس عمومی

 دروس عمومی آب و خاك آب و خاك آب و خاك دوشنبه

-گیاه /1حفظ نباتات  1حفظ نباتات  شنبهسه

 شناسی
 دروس عمومی شناسیگیاه

 دامپروري/دروس عمومی دامپروري منابع طبیعی چهارشنبه
  دروس عمومی دروس عمومی دروس عمومی شنبهپنج

 
 ایه سوم پهفتگی برنامه 

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول روز
 دروس عمومی دروس عمومی بردارينقشه بردارينقشه شنبه

 دروس عمومی تولید محصوالت باغی تولید محصوالت باغی تولید محصوالت باغی یکشنبه
 دروس عمومی هاي زراعیماشین هاي زراعیماشین هاي زراعیماشین دوشنبه

 دیمکاري تولید محصوالت زراعی تولید محصوالت زراعی محصوالت زراعی تولید شنبهسه
  دروس عمومی 2حفظ نباتات  2حفظ نباتات  چهارشنبه

 شنبهپنج
هاي تجهیزات ماشین

 باغبانی

هاي تجهیزات ماشین
 باغبانی

  دروس عمومی
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 بندي دروس رشته امورزراعی و باغی جدول بارم

 

 نمره احدتعداد و نام درس ردیف
 نظري عملی نظري عملی

 10 10 1 1 زراعت و باغبانی عمومی  1

 12 8 1 1 دامپروري  2

 8 12 1 1 تراکتور (کاربرد و سرویس) 3

 10 10 1 1 )1باتات (حفظ ن 4

 10 10 1 1 گیاه شناسی  5

 20 ـ 2 ـ منابع طبیعی و محیط زیست 6

 10 10 2 1 آب و خاك 7

 8 12 2 2 راعی تولید محصوالت ز 8

 8 12 2 2 تولید محصوالت باغی  9

 20 ـ 2 ـ کاري  دیم 10

 8 12 2 2 هاي زراعیماشین 11

 8 12 1 1 هاي باغبانی تجهیزات و ماشین 12

 10 10 1 1 برداري مساحی و نقشه 13

 10 10 1 1 ) 2حفظ نباتات ( 14

 8 12 1 1 مبانی و کاربرد رایانه  15
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 گردد: زراعی و باغی به شرح ذیل اعالم می امورتوضیحات عناوین ارزشیابی در دروس 
 :انضباطـ نظم و 1
رعایت اصول -3و شئون اخالقی در زمان تدریس قواعدـ رعایت 2ـ حضور مستمر و بموقع در کالس درس 1) شامل: نظري ( 

  بهداشتی وآراستگی
عملیات  مراحل ـ انجام منظم3 نکات ایمنی رعایت وـ پوشیدن لباس کار2عملیاتـ حضور مستمر و بموقع در 1(عملی) شامل: 

  اتعملیوانجام در هنگام آموزش ، اخالقی وامنت داري  شتیاصول بهداـ رعایت 4
 
 هاي گروهیـ مشارکت در فعالیت2
 ارایه پاسخهاي هوشمند هدفمند لهايسئواطرح -2هاي کالسی ـ شرکت در بحث1) شامل: نظري ( 

هها، هها،آزمایشگاکارگا مراحل مختلف عملیات(آموزش وتمرینات) دردر نهـ مشارکت فعاال1(عملی) شامل: 
  ارایه گزارشهاي مربوطه با دقت وسرعت مناسب -2آموزشیبازدیدها،اردوها،گردشها.....

 
 ـ خالقیت و نوآوري3
ترجیحا همراه  تفکرخالقانه ونقادانه-2مباحث جدید و بدیع در موضوعات درسی توسط هنرجو طرح وـ ورود1) شامل: نظري ( 

  با پیشنهادات سازنده 
ات واختراعات نو بروز دادن خالقیت ،نو آوري وابتکارـ2 درسی عملیاتاجراي روش جدید در  ارائه ایـ انجام 1(عملی) شامل: 

  بدیع و
 
 ـ انجام فعالیتهاي کالسی و تحقیقاتی4
  تواناي سخنرانی در موضوعات درسـ 2ـ ارائه گزارش 1) شامل:نظري ( 

 ام امور محولهپیگیري مستمر براي انج -2یاگزارش ،مقاله  تهیهـ1(عملی) شامل: 
 
 ـ پروژه و تحقیق5
 کتب معتبر،مجالت علمی وکاربردي ،استفاده از باـ انجام مطالعه بیشتر2کتابخانه اي هايـ شرکت در پژوهش1) شامل: نظري ( 

 خود به کالسارائه نتایج تحقیقات  ...واینترنت
ویافته ارائه نتایج تحقیقات  و نمایشگاههاي مرتباز  ـ بازدیدهاي محققانه2ها ـ شرکت در سیمنارها و کنگره1(عملی) شامل: 

 هاي خود به کالس 
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 ـ رعایت نکات ایمنی و بهداشتی6
 ـ3 آنهاحفاظت و حراست از و ،ابزار وتجهیزاتوسایل درست ـ کاربرد2ـ شناخت و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی 1شامل:  

 امور بصورت خودسرانه انجام  پرهیزاز هرنوع شوخی ویا
 رعایت مراحل انجام کار ـ7

 -3 اتدر انجام عملیو تمرکزانسجام  حساس بودن به ریزه کاري هاـ2عملیات  یا گام بگام ـ انجام مرحله به مرحله1شامل: 
 دقیق بودن وپرهیزازاقدامات خطرناك

 هاي کتبیـ آزمون8
 فصل  پایان ـ سئواالت2 از متن کتاب سیمستمرکالهاي کتبی پرسش ـ1شامل:  
 هاي فرديانجام فعالیت -9
کاربست اصول ومبانی -4ـ صحیح انجام دادن عملیات3ـ دقت در انجام عملیات 2 عملیاتسرعت انجام  -1سنجش: شامل 

 علمی ،ایمنی،فنی، بهداشتی،تذاکرات مربی.... 
 رمهاي مستآزمون-10

 ع مشخصیا مواقفصل هردر پایان  -2درقبل،ضمن یا پایان هردرس ـ انجام آزمون1شامل:  
 ـ فرآیند عملیات و محصول نهایی11

اقدامات وعملیات  (عملکرد ،وضعیت ظاهري،وسعت ،کیفیت....)ـ مقایسه محصول نهایی3ارزیابی محصول نهایی  -1شامل:  
(مثالوضعیت نهایی مزرعه گندم هنرجوي خاص یا بنه خاص درخردادماه یا کیفیت نهایی هنرجویانبا سایر  در مقایسه هنرجو
 )در پایان چندین مرحله کاري ..شخم.
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 فصل دوم

 الزامات برنامه درسی
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 استاندارد نیروي انسانی-1-2

 استادکار (حداکثر فوق دیپلم) لیسانس)اولویت هنرآموز (لیسانس و فوق عنوان درس ردیف

1 
 زراعت و باغبانی عمومی

 

 ـ زراعت1
 ـ باغبانی 2
 ـ تولیدات گیاهی 3
 ـ کشاورزي عمومی4

 اعی، باغی، تولیدات گیاهی زر

 تولید محصوالت زراعی 2

 ـ زراعت1
 ـ تولیدات گیاهی 2
 ـ کشاورزي عمومی 3
 ـ باغبانی4

 زراعی، باغی، تولیدات گیاهی

 تولید محصوالت باغی 3

 ـ باغبانی 1
 ـ تولیدات گیاهی 2
 ـ کشاورزي عمومی 3
 ـ زراعت 4

 زراعی، باغی، تولیدات گیاهی

 دیمکاري 4

 عتـ زرا1
 ـ تولیدات گیاهی 2
 ـ کشاورزي عمومی 3
 ـ باغبانی 4

 

 سرویس و کاربرد تراکتور 5

 هاي کشاورزيـ ماشین1
 ـ زراعت2
 ـ باغبانی 3
 ـ تولیدات گیاهی 4

هاي کشاورزي، مکانیک ماشین
 مکانیزاسیون، زراعی، باغی 

 هاي زراعیماشین 6

 هاي کشاورزيـ ماشین1
 ـ زراعت2
 ـ باغبانی 3
 لیدات گیاهی ـ تو4

مکانیزاسیون، تکنولوژي تولیدات 
 زراعی، باغی 

 هاي باغبانیتجهیزات و ماشین 7

 هاي کشاورزيـ ماشین1
 ـ باغبانی 2
 ـ زراعت3
 ـ تولیدات گیاهی 4

 هاي کشاورزي، باغی، زراعیماشین

 1حفظ نباتات  8
 ـ گیاه پزشکی 1
 ـ باغبانی 2

شکی، زراعت، باغبانی، گیاه پز
 تولیدات گیاهی.
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 ـ تولیدات گیاهی 3
 ـ زراعت 4

 استادکار (حداکثر فوق دیپلم) لیسانس)اولویت هنرآموز (لیسانس و فوق عنوان درس ردیف

 2حفظ نباتات  9

 ـ گیاه شناسی1
 ـ باغبانی 2
 ـ زراعت3
 ـ تولیدات گیاهی 4

گیاه پزشکی، باغبانی، زراعت، 
 تولیدات گیاهی 

 آب و خاك 10

 شناسی ـ خاك1
 ـ آبیاري 2
 ـ زراعت3
 ـ باغبانی 4

 زراعت، باغبانی، تولیدات گیاهی 

 برداريمساحی و نقشه 11

 برداري ـ نقشه1
 شناسیـ آبیاري و خاك2
 ـ زراعت3
 ـ باغبانی 4

 زراعت، باغبانی، تولیدات گیاهی 

 گیاه شناسی 12

 شناسی (علوم گیاهی)ـ گیاه1
 ـ باغبانی 2
 ـ زراعت3
 ی ـ تولیدات گیاه4

 باغبانی، زراعت، تولیدات گیاهی 

 منابع طبیعی و محیط زیست 13

 ـ منابع طبیعی (محیط زیست)1
 ـ زراعت2
 ـ باغبانی 3
 ـ تولیدات گیاهی 4

 

 دامپروري 14

 ـ دامپروري 1
 ـ علوم دامی2
 ـ دامپزشکی 3
 ـ کشاورزي عمومی 4
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 استاندار فضاي آموزشی-2-2

ورزراعی وباغی عالوه برکالسهاي درس ،واحد سمعی وبصري ،سایت رایانه و واحدهاي واحدآموزشی داراي رشته ام هر
،انبار.....) متناسب با  یاداري وعمومی (نمازخانه،ناهار خوري،خوابگاه ،سالن اجتماعات،اماکن فرهنگی وورزش

ي عملی (آزمایشگاهی استانداردهاي معا ونت عمرانی وزارت متبوع،نیاز به فضاهاي اختصاصی براي انجام فعالیتها
 توان تقسیم کرد: گروه زیر می 4،کارگاهی ،صحرایی....) خاص رشته را دارد.این فضاها را در 

 مزارع ،باغات وفضاي سبز(دو منظوره) -1
 آزمایشگاه ها-2
 هانگار(کارگاه تعمیر،سرویس ونگهداري ماشینهاي کشاورزي) -3
 گلخانه ها -4

 گروه فوق  عبارتند از: 4ویژگیها وشاخص هاي اصلی هریک از
 مزارع ،باغات وفضاي سبز(دو منظوره) -1
کمیت: براي انجام عملیات پیش بینی شده در دروس زراعت وباغبانی عمومی ،تولید محصوالت زراعی ، تولید -1-1

مالکیت  هکتاربا آب کافی و10محصوالت باغی ، کاربرد وسرویس تراکتور،آیش بندي وتناوب زراعی و....حداقل به مقدار
 قطعی نیاز می باشد.

کیفیت: :مشخصات فیزیکی،شیمیایی ،حاصلخیزي ،،موقعیت نسبت به سایرامکانات وساختمانها،تقسیم بندي به -2-1
اجزاي فرعی،تاسیسات امکانات جانبی باید بنحوي باشد که انجام حداکثري فعالیتهاي پیش بینی شده در کتاب به سهولت 

 مقدور باشد . 
 هاآزمایشگاه-2

 آزمایشگاههاي مورد نیاز در رشته امور زراعی وباغی عبارتند از:
 آزمایشگاه آب وخاك .1
 آزمایشگاه گیاه شناسی وعلفهاي هرز .2
 آزمایشگاه حشره شناسی وبررسی آفات .3
 آزمایشگاه بیماري شناسی گیاهی .4

انهاي آزمایشگاه باید به نحوي کمیت :تعدادوابعاد هریک از آزمایشگاهها باید ضمن متابعت از استانداردهاي ساختم -1-2
نفر فراگیر همراه با مدرس وتکنیسین 16باشد که عالوه برجاگرفتن امکانات وتجهیزات ضروري ، در هرنوبت حداقل 

 آزمایشگاه بتوانند درآن بسهولت تردد نموده واستقراریابند.
یی ،ایمنی وبهداشتی . آزمایشگاه باید به ،روشنا کیفیت:عالوه بروجود امکانات وتجهیزات سرمایش ، گرمایشی ،تهویه-2-2

نحوي باشد که مربی بر فراگیران اشراف داشته وبسهولت بر کار آنها نظارت نماید و فراگیران نیزدر صورت ضرورت 
براحتی رفت و آمدکرده وبسهولت ازمحل استقرار خود به آب ،پریز برق ،شیرگاز ،سینک ظرفشویی ،ابزار ، مواد 

 دسترسی داشته باشند.  وتجهیزات انفرادي
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 هانگار – 3

در رشته امورزراعی وباغی متناسب با محتواي آموزشهاي عملی ونظري دروس ماشنینهاي زراعی ،تجهیزات و ماشینها 
باغبانی ،کاربرد وسرویس تراکتور ودروس تخصصی دیگرنیاز به فضایی جهت نگهداري ،سرویس ،بخشی از تعمیرات و 

ونیز ارایه سرویس به بخشهاي زراعت،باغبانی،آب و خاك ،حفظ نباتات ،فضاي سبز وامور انجام آموزشهاي مربوطه 
 عمومی دارد.

کمیت :حداقل یک واحد به ابعاد وحجم و امکاناتی که بشود در آن ماشین ها وتجهیزات ومواد ضروري را -1-3
سهولت تحت آموزشهاي عملی قرار نفررا در هر نوبت ب 16نگهداري وعملیات سرویس ، تا حدي تعمیرانجام وحداقل 

 داد.
هانگار باید ،روشنایی ،ایمنی وبهداشتی . کیفیت عالوه بروجود امکانات وتجهیزات سرمایش ، گرمایشی ،تهویه-2-3

مربی بر فراگیران اشراف داشته وبسهولت بر کار آنها نظارت نماید و فراگیران نیزدر صورت ضرورت بنحوي باشدکه 
 ده وبسهولت به پریز برق ، ابزار ، مواد ،دستگاها وتجهیزات ضروري دسترسی داشته باشند.براحتی رفت و آمدکر

 گلخانه -4
در رشته امورزراعی وباغی متناسب با محتواي آموزشهاي عملی ونظري دروس زراعت وباغبانی عمومی ،حفظ نباتات 

 باشد:،تولید محصوالت باغی ،گیاهشناسی و....نیازبه گلخانه هاي زیر می  2و1
 گلخانه گلهاي شاخه بریده .1
 گلخانه گلهاي فصلی .2
 گلخانه گلهاي آپارتمانی .3
 گلخانه گیاهان جالیزي .4

نفر در 16کمیت :تعداد ،ابعا د وحجم گلخانه ضمن متابعت از استانداردهاي مربوطه باید بنحوي باشد که حداقل  – 1-4
 اکثري اهداف اتفاق بیافتدهرنوبت در آن آموزش دیده و برحسب نظر شوراي فنی واحد تحقق حد

،ایمنی ₂OC،روشنایی وسایه اندازي ،تامین کیفیت عالوه بروجود امکانات وتجهیزات سرمایشی ، گرمایشی ،تهویه -2-4
مربی بر فراگیران اشراف داشته وبسهولت بر کار آنها نظارت نماید و فراگیران نیزدر .گلخانه باید بنحوي باشدکه وبهداشتی

تی رفت و آمدکرده وبسهولت به تجهیزات ثبت یا نمایش عوامل اقلیمی، ابزار ، مواد ،وسایرامکانات صورت ضرورت براح
 ضروري دسترسی داشته باشند.
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 )لیست برخی از تجهیزات سرمایه اي رشته امور زراعی وباغی2-3جدول (
 مالحظات تعداد مشخصات فنی تجهیزات نام تجهیزات ردیف

 متناسب بامحتوي کتا ب  دستگاه 1 اسب بخار 100بیش از باقدرت  تراکتور 1

 متناسب بامحتوي کتا ب دستگاه 1 اسب بخار 100تا 60باقدرت تراکتور 2

  دستگاه 1 اسب بخار قدرت 15چهار محرك کمرشکن با حدود 4 تراکتور باغی  3

  دستگاه 1 اسب بخار قدرت 7گازوئیلی، حدود  تراکتور دوچرخ (تیلر)  4

 متناسب با نوع تراکتور دستگاه 1 خیش سوك دار  3برگردانده  اوآهنگ 5

 متناسب با نوع تراکتور دستگاه 1 خیش بشقابی درار 3برگردانده  گاوآهنی 6

 پره 32حداقل  دستگاه 1 دورزانویی معمولی نیمه سوار  دیسک 7

 دان و پوشش یدکیبا میل گار دستگاه 1 متر  2با عرض کار حداقل  خاك همزن (رتیواتور) 8

 دستگاه 1 ساقه فنري  کلیتیواتور مرزعه 9

 دستگاه 1 ترجیحاً از نوع فنري  چنگه (دندانه یا هرس) 10

 دستگاه 1 تریجتاً از نوع کمبوپج غلطک 11

 دستگاه 1 از انواع معمول  کودپاش کود دامی  12
(ظرفیت بیشتر و وزن کمتر 

 مطلوب است)

  دستگاه 1 سانتریفوژ = دوار) ترجیحاً پیم سرخود( کودپاش (بذرپاش) 13

  دستگاه 1 غربال دار زمین صاف کن (لولر) 14

  دستگاه 1 ردیفه سوار 5پشت تراکتور حداقل  فاروئر (شیارساز) 15

  دستگاه 1 ردیفه با قابلیت تنظیم  2  "ترجیحا پشته ساز 16

  دستگاه 1 ه دوبشقابی ساده با قابلیت تنظیم عرض پشت مرزکش  17

  دستگاه 1 از نوع معمول سوار با قابلیت تنظیم عرض کار نهرکن 18

 دستگاه 1 متر و قابلیت تغییر زاویه 2با عرض حداقل  ذنبه پشت تراکتور  19

 دستگاه 1 پشت تراکتور با مته هاي مختلف  چاله کن 20
براي عمق عمل وعرض کار 

 هاي مختلف

 خطی کار (بذر ریز)  21
لیت تنظیم فاصله خطوط کاشت، مقدار ریزش و قاب

 کاشت توامان کود و بذر مختلف 
 دستگاه 1

عرض کار بیشتر و وزن سبکتر 
مالك است با کارایی و 

 وسایل جانبی

  دستگاه 1 پنوماتیکی مرکب با کودکار ردیف کار  22

  دستگاه 1 ردیفه نیمه سوار و نیمه خودکار 2 غده کار  23

 در مناطق خاص  دستگاه 1 بند (ترجیحاً از انواع کوچک) دگردان یا دنبالهخو نشاء کار 24

  دستگاه 1ترجیحاً از نوع غلطان توامان با کودکار با واحدهاي  کولتیواتور داشت 25
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 مالحظات تعداد مشخصات فنی تجهیزات نام تجهیزات ردیف

 خاك دهنده پاي بوته

  دستگاه 1 بند یا بافه بندخودگردان ترجیحاً بسته درودگر غالت 26

 واحدي 2اي ترجیحاً از نوع دوار استوانه دستگاه 1 اي و بشقابی ت تراکتوري از نوع شانهپش moverدرودگر علوفه  27

 دستگاه 1 ترجیحاً چرخی  ردیف کن (ریک)  28
هاي یدك و انواع با انگشتی

 واحدي 3معمولی 

  دستگاه 1 نوع مکعبی  بند (بیلر) بسته 29

  دستگاه 1 پشت تراکتوري  خرمنکوب غالت  30

  دستگاه 1 پشت تراکتوري  غندرکنچ 31

  دستگاه 1 ردیفه صفحه گردان) 2پشت تراکتوري (حداقل  زمینی کنسیب 32

 دستگاه بوجاري بذور 33
کیلوگرم  200ثابت یا پشت تراکتوري حداقل با راندمان 

 در ساعت
  دستگاه 1

 در انواع مختلف عدد 1 لیتري  4ـ8به حجم مخزن  گریس پمپ مخزنی  34

  عدد 1 از انواع معمول  دستگاه شارژ باطري  35

  عدد 1 لیتري  350دو سیلندر  پمپ باد (کمپرسور)  36

 دستگاه 1  دمانگار (ترموگراف)  37
با کاغذ یا فرمهاي مربوطه 

 بسته 4حداقل 

38 
رطوبت نگار 

 (هیدروگراف) 
 دستگاه 1 

با کاغذ یا فرمهاي مربوطه 
 بسته 4حداقل 

 انواع جدید  دستگاه4 تالدیجی Ecمتر 39

 انواع جدید  دستگاه4 دیجیتال phمتر 40

  عدد 2 گرم 1/0دیجیتالی با دقت  ترازوي دقیق  41

  عدد 1 درجه 300دما و تهویه قابل تنظیم تا  شناسی اتوو یا آون خاك 42

43 
الکتریکی  زنهم به

 (آژیتاتور) 
 عدد 1 از انواع موجود و مطلوب در بازار

 

 انواع جدید سري2 برقی ودستی نده هاي خاك شناسیسر44

  دستگاه 1 انواع معمول و کوچک   ءپمپ خال45

  عدد 1 اینچی  1 گیر آچار لوله46

  عدد 1 اینچی  3 گیرآچار لوله47

  عدد 1  سندان 48

  عدد 1 متر سانتی 12از نوع سنگین با قطر دهانه حداثل  گیره تخت 49

  عددي 1 شی به ابعاد واز جنس مناسب با استحکامسفار میزکار کارگاهی 50

  دستگاه 1 آمپر  300تا  250 دستگاه جوش برق 51
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 مالحظات تعداد مشخصات فنی تجهیزات نام تجهیزات ردیف

  عدد 1 تنی  10 جک روغنی  1

   متناسب با تراکتور  جک سوسماري  2

  ست کامل 1 انواع معمول  مجموعه کامل هوا و برش  3

  ست کامل 1 هاي معتبر از مارك سنگ فرز  4

 ست کامل 1 با قابلیت استفاده با دست  دار دریل برق پایه 5

باآچار و لوازم جانبی و 
دوسري مته تا حداکثر 

 مترمیلی 20نمره 

  دستگاه 1 دستی  پرس هیدرولیک  6

 دستگاه 1 دستی با قابلیت تغییر دهانه کن لوله خم 7
 هايهمراه با دهانه

 مختلف 

  دستگاه 1 لیتري  6000 تانکر مخزن سوخت  8

 اي دیجیتال دسته بلند چند تکه مولینه  9
دستگاه  1

 کامل
 

  دستگاه 6 با شاخص انگلی و واحد فشار تانسیومتر 10

  کمد 6 کشویی استاندارد چوبی  20 کمد کلکسیون حشرات 11

  کمد 6 قسمتی  12ـ14فلز  کمد هرباریوم گیاهی 12

  8 برابر قدرت بزرگ نمایی  2000تا  کروسکوپ نوري می13

  دستگاه 8 برابر  40با قدرت بزرگنمایی حداقل  بینوکولر (بین آکوالر) 14

  دستگاه 1 با قابلیت تنظیم نور و حرارت ورطوبت اطاقک رشد(ژرمیناتور) 15

  دستگاه 3 تئودولیت ـ نیوو برداري دوربین نقشه16

 دستگاه 2 در بازار با دقت باال  معمولی رایج نما قطب17
با کیف یا جعبه 

 مخصوص 
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 منابع کمک درسی و کمک آموزشی رشته امور زراعی و باغی-4-2
 نام مؤلف نام کتاب ردیف

 پوردکتر خواجه اصول و مبانی زراعت  1

 منصور عطایی جلد 2اصول زراعت و زراعت عمومی  2

 داریوش مظاهري  اصول زراعت  3

 حسن شیبانی ول باغبانی اص 4

 مرتضی خوشخو ازدیاد نباتات 5

 صمد نادر تکنولوژي و علم غالت  6

 محمدباقر فرهمند از دانه به دانه 7

 ایرج علیمردانی دانش و تکنولوژي بذر 8

 محمدحسن راشد محصل ـ حمید اجمیان علفهاي هرز و کنترل آنها 9

 هادي کریمی و ... گندم 10

 هوشنگ گلسرخی  و معرفی ارقام انتخاب شدهسبزیکاري  11

 هادي کریمی  گیاهان زراعی  12

 ترجمه دکتر لسانی و ... مبانی فیزیولوژي گیاهی  13

 دکتر کوکبی و ... اکولوژي گیاهان زراعی  14

 دکتر کوچکی و ... اکولوژي گیاهان کشاورزي 15

 دکتر کوچکی و ... تولید محصوالت دامی  16

 دکتر ناصر خدابنده غالت  زراعت 17

 دکتر قربانعلی نورمحمدي و ... زراعت غالت  18

 دکتر کوچکی  غالت 19

 دکتر خدابنده  زراعت گیاهان صنعتی  20

 پوردکتر خواجه تولید نباتات صنعتی  21

 ترجمه فرشته ناصري هاي روغنی دانه 22

 ترجمه فرشته ناصري پنبه  23

 کتر علیمردانی و ...ترجمه د چغندر قند  24

 بهجت اهدایی اصالح نباتات 25

 دکتر یزدي صمدي و ... اصول اصالح نباتات 26

 تقی بنایی و ... منشاء و مرفولوژي نخود 27

 حسن شیبانی  باغبانی  28
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 منابع کمک درسی و کمک آموزشی رشته امور زراعی و باغی
 نام مؤلف نام کتاب ردیف

 دکتر قهرمان  گیاه شناسی عمومی  29

 محمد طباطبایی  گیاه شناسی کاربردي  30

 اله ثابتی حبیب گیاه شناسی  31

 ترجمه کوچکی و ... اصول زراعت در مناطق خشک  32

 هوشنگ سردار بنده هاي هرزها و علفآفات، بیماري 33

 ناصر لطیفی  زراعت سویا 34

 ناصر مجنون زراعت حبوبات  35

 عوض کوچکی  ان جبوبات در ایر 36

 الهی غالمرضا وزیري سبزیکار عملی  37

 فاطمه یوسفی  اصول مقدماتی کشت میوه  38
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