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 مقدمه 

ها براي نيل به توسعه پايدار ار است، که بايستي ازتمامي اين ظرفيتهاي ويژه ومتنوعي را دمنابع ومزيت ها،جمهوري اسالمي ايران ظرفيت کشور

ي به روز هاهاي مهم کشورجمعيت رو به رشد و جواني است، که براي کارايي واثر بخشي بيشتر آن نياز به ارائه آموزشاستفاده نمود. يكي از ظرفيت

يرات هاي دنياي کار به همراه ظهور تغيريع فناوري، اجتماعي،اقتصادي و پيچيدگيشود. با توجه به تغييرات سو متناسب با فرآيند توسعه احساس مي

هاي چون: دوره خشكي، گرم شدن تدريجي زيست کره، تهديد هاي منطقه اي و فرامنطقه اي موثر در توليد و عرصه محصوالت اقليمي چالش

العمر، آموزش براي همه،شايستگي وکار شايسته، جهاني سازي، به آموزش مادام کشاورزي... و پيدايش مفاهيمي از قبيل توسعه پايدار، زراعت پايدار،

اي خود پيوسته ها و استانداردهاي توسعه، افراد کشور بايد در زندگي اجتماعي و حرفهآوري اطالعات و ارتباطات و رسيدن به شاخصکارگيري فن

  به روز کرده وآنها را گسترش داد. هاي خود راشايستگي

اي وکاردانش از دفاتر تابعه هاي درسي فني وحرفهاي، دفتر تاليف کتابوحرفههاي فنينظام رسمي آموزش در هاي مورد نظري کسب آموزشبرا

اي وکاردانش باعنايت به اسناد باالدستي مانند: وحرفههاي فنيسازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با ارائه سند مفهومي طراحي آموزش

، سندتحول بنيادين آموزش وپرورش وبرنامه درسي ملي اقدام 4141اي مقام معظم رهبري، سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران درافق رهنموده

ليل و تح هدر تجزي .نجي از بازار کار کشور نموده استکاردانش براساس نيازس اي ووحرفههاي مختلف فنيبه تدوين برنامه آموزشي ودرسي رشته

هاي کارگر ماهر پرورش دهندگان محصوالت زراعي، کمک تكنسين توليد کنندگان محصوالت زراعي و تكنسين زراعت د مطالعه در حرفهمشاغل مور

 .استخراج شد کار 75وظيفه و  9مجموع در 

منطق  ، رويكرد ور زراعيامورشته تحصيلي  و و غذا اهداف گروه کشاورزي ي درسي سندي است مشتمل براين مجموعه به عنوان راهنماي برنامه 

هاي ارزشيابي که متناسب با ارايه شيوه يادگيري مناسب و -هاي ياددهيي درسي، اهداف دروس، اصول تنظيم محتوا، ارايه روشبرنامه حاکم بر

 .باشدبرنامه درسي ارائه شده مي

ي و حرفه اي کشور در طراحي ساختار آموزشي، مديران آموزشي است محتواي سند راهنماي برنامه درسي بتواند براي: برنامه ريزان آموزش فناميد 

 ودر اجراي موفق برنامه درسي، ارزشيابان در ارزشيابي محتواي برنامه درسي، پژوهشگران در بررسي کيفيت بر اساس شايستگي، کارشناسان فني 

اوران تحصيلي در هدايت تحصيلي دانش آموزان، مديران مدارس حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسي، مولفان در تهيه بسته هاي آموزشي، مش

و  در اجراي برنامه درسي و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي ياددهي و يادگيري مفيد واقع شده و گامي در جهت اصالح ساختار آموزش فني

 حرفه اي کشور و شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور برداشته شود.
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی :

 شاخه فنی و حرفه ای

 تربيت و اجتماعي و سياسي وبينش اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي پايه هاي شايستگي و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقي و عملي –ايماني –عقلي يكپارچه

 کشور در و کارآفريني نوآوري، توليد کار، فرهنگ تقويت و ترويج -

 هارتم ابتدايي و مياني در سطوح (آتي و فعلي) کار بازار نيازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي تربيت -

 آموزشي و عدالت ملي اي حرفه صالحيت چارچوب بر مبتني

 اي براي سطوح باالتر صالحيت حرفه  تحصيلي هنرجويان –شغلي و راهنماييفراهم نمودن شرايط هدايت  -

 کشاورزی و غذااهمیت و ضرورت گروه 

میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع  008تا  011میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی،   50کشور ایران با بیش از 

لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهای اقلیم گوناگون ، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد. کشور ایران از  01آب و هوایی در 

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

 کشاورزی به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد.گیری از دانشفاصله گرفت و با بهره

هاى کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها فرآورده شود،های کشاورزی آموزش داده میدر گرایش دانش و تخصصی که 

ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است. در کنار این خاطر تأمین اساسىشود، در بدو امر بهتولیدات کشاورزى اطالق مى

عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در توان بهدهد بخش کشاورزى را مىه تجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کانادا نشان مىگونه کامر همان

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

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

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

خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به هیابد. باختصاص مى

هاى ویژه در سالدر کشور ما نیز تولید محصوالت کشاورزى و همچنین مسئله جمعیت به .شودعنوان یک مسئله جدى قلمداد مىافزایش غالباً به

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

 .خود گویاى واقعیاتى در این زمینه است

 جدول رشته های تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 

 ایحرفه-تحصیلی
 ایحرفه -رشته های تحصیلی

 170001 صنایع غذایی-170601ماشین های کشاورزی -180001امور زراعی-180001مورباغیا-180001اموردامی  کشاورزی و غذا
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 غذا و کشاورزی حرفه ای گروه -مسیرهای هدایت تحصیلی
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 غذا و کشاورزی مشترک گروه سجدول در

 

 3گروه تحصیلی:  کد کشاورزی و غذاگروه تحصیلی: 

 سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ت ساع

 تئوری

ساعت 

 عملی
 شایستگی های غیرفنی شایستگی ها فنی

  خاک و گیاه ،آب  1
مشترک در 

 گروه
 081 001 دهم

بهسازی  –خواص شیمیایی خاک  –خواص فیزیکی خاک  -تشکیل و تکامل خاک

کاشت گیاهان  –آب در خاک و گیاه  –منابع و انتقال آب  –آب و خواص آن  –خاک ها 

 یاهانبرداشت و نگهداری گ –

 عملکرد اصالح و تنظیم ،( 60N)هاپروژه و کارها مدیریت ،(33N)اطالعات تفسیر

 های فناوری کارگیری به ،(50N)دادن گوش مهارت ،(37N) سازی مستند ،( 00N)سیستم

 گیری ،تصمیم(N61) زمان مدیریت ،(N66) تجهیزات و مواد مدیریت ،(10N) مناسب

(N00)، پذیری مسئولیت(N70)، شده گرفته کار به فناوریهای ینگهدار(13N) 
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 غذا و کشاورزیاجرایی برنامه درسی گروه  الزامات

 :سياست ها و الزامات اجراييبرنامه درسي ملي ايران؛  41بند 

سي ملي  سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهيم و   اجراي برنامه در راهكار به عنوان يكي از زير نظام هاي موثر در تحقق 

  هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سياست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرايط، امكانات، منابع و زير ساخت هاي

 فني و تخصصي مي باشد. برخي از اهم اين سياست ها و الزامات عبارتند از:

ات و فعاليت هاي مورد نياز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و       تهيه برنامه جامع، فراگير و بلند مدت مشتتتتمل بر کليه اقدام            .4

 تاييد و ابالغ آن توسط وزير آموزش و پرورش؛ 

آموزشتتي و تربيتي با رعايت استتتانداردها، حفا مصتتالح ملي، افزايش مشتتارکت کليه مجريان در ستتطوح    طراحي و اجراي برنامه هاي .2

 مختلف با تاکيد بر کاهش تمرکز؛ 

روش هاي موثر در تامين ، نگهداشت و ارتقاي نيروي انساني متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمي به منظور        بكارگيري  .3

 طراحي و تدوين راهنماي برنامه درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري ؛

 ه هاي مصوب؛ اختصاص منابع مالي مناسب و حمايت هاي حقوقي و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنام .1

بكارگيري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسي ملي ، فرهنگ سازي و نهادينه کردن آن با استفاده از ظرفيت هاي درون و بيرون      .5

 آموزش و پرورش؛ 

سي ملي و بهبود آن وانجام مطالعات           .6 ستمر برنامه در سب براي پايش م سازماني منا ساختار  ستلزامات اداري و  و پژوهش  فراهم آوردن ا

 هاي مورد نياز؛

ايجاد فرصتتتت هاي متنوع و بكارگيري راهكارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذينفعان بويژه معلمان و مديران جهت ارتقاي                .7

 سطح عملكرد مدارس در اجراي برنامه درسي ملي؛

 ه اي.تجهيز مدارس به فناوري هاي نوين، کتابخانه، آزمايشگاه و کارگاه هاي فني و حرف .8

 غذا و کشاورزیگروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 و غذا مورد ارزشيابي و اصالح کامل قرار مي گيرد. کشاورزيسال برنامه درسي گروه  5بر اساس فرايند اعتبار سنجي، هر 
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  امور زراعیاهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

 .گوناگون در آن ديده مي شود اقليم 41 اي کههوايي و وجود منابع غني ژنتيكي است. به گونه و آب ، تنوعما  کشور زر خيزهاي مهم يكي از ويژگي 

 6.81ي و کشت آبسهم اراضي با  درصد 53.2 ميليون هكتار بوده که از اين مقدار 42 حدود زراعيسطح محصوالت  4394مطابق آمارنامه کشاورزي 

مختلف زراعي ميليون تن محصوالت  77.2سال تقريباً  هماندرزير کشت محصوالت زراعي اراضي کل از  ديم بوده است. سهم اراضي با کشت درصد

بخش زراعت  .ديم حاصل شده است اراضي با کشتبقيه از  درصد 44.4 آبي و اراضي کشتآن از سهم درصد  89.9که طوريشده است به برداشت

عفران اي چون زاي و بعضي از گياهان دارويي و ادويه، ليفي و تدخيني(، گياهان علوفهن غالت، گياهان صنعتي)روغني،قندييد محصوالتي چودر تول

 شود.کشور محسوب مي و استراتژيک هاي اقتصادييكي از مهمترين بخش و نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نياز جامعه

 در کل کشورای ( ذرت دانه و غالت )گندم، جو، شلتوکوضعیت 

ويژه   به غالت اجتماعي، و اقتصادي فرهنگي، اي، منطقه هاي اي در امنيت غذايي هر کشور دارند. در کشور ما نيز بدليل ويژگيغالت اهميت ويژه

 .دهند خوراکي خانوار ايراني را تشكيل ميي ها هزينه از درصد 24 از بيش و آيند گندم جهت تهيه نان از اقالم مهم در سبد تغذيه خانوارها بحساب مي

به  درصد 73.4ميليون هكتار معادل  8.8 حدود زراعيمحصوالت  زيرکشتسطح ميليون هكتار  42 از حدود،  4389 -94 در سال زراعي سطح:

 ديم بوده است. محصوالت گندم کشت صورتهبقيه ب درصد 55آبي و مربوط به اراضي با کشت  نآ درصد 15 اشته که از اين مقدارد غالت اختصاص

 اند.غالت را داشته زيرکشتسطح درصد سهم در  3اي درصد و ذرت دانه 6.5درصد، شلتوك  48درصد، جو  72.1

درصد سهم غالت بوده  25.7ميليون تن معادل  49.8سال زراعي ، مقدار  آنزراعي درمحصوالت ميليون تن توليد  77.2 از مجموع :میزان تولید

ميليون تن غالت در  49.8 از توليد کشت ديم حاصل شده است.بقيه از اراضي با  سهم درصد 21.4 کشت آبي واراضي با آن  سهم درصد 75.9که 

 اند.داشتهرا سهم در توليد غالت  درصد 9.6اي ذرت دانهو  درصد 43.8شلتوك  ،درصد 41.1درصد، جو  62.2 گندم، سال ياد شده

 در کل کشور( سایر حبوباتا، عدس و حبوبات )نخود، لوبی وضعیت 

عمدتاً ناشي از تقاضاي  حبوبات نيز پس از غالت، دومين منبع مهم غذايي است و مصرف آن در ايران همانند ساير کشورهاي در حال توسعه   

 بخش ذايغ تأمين منبع ترين مهم هگرو اين همچنين. است برنج و گندم از پس ،حبوبات اهميت ايران در. باشد ي انسان ميغذا عنوان مصرف آن به

ز ا شيبخ ساالنه و رود مي شمار ه بر اين ايران از توليدکنندگان عمده حبوبات در جهان بهعالو. است کشور شهري و روستايي خانوارهاي از بزرگي

 .گردد ويژه محصول نخود(، به خارج از کشور صادر مي  حبوبات توليدي)به

محصوالت زراعيبه حبوبات اختصاص يافته است. از  زيرکشتسطح درصد  5.6 هزار هكتار معادل 684حدود  ، 4389 -94 در سال زراعي سطح: 

 باشد.ميدرصد  46.6لوبيا سهم  درصد و 47.2عدس  سهم درصد، 64.7 نخودسهم اين مقدار 

 ده است. ديم بواراضي کشت به صورت  درصد 77.6و آبي کشت به صورت  درصد 22.1از کل سطح برداشت حبوبات 

 18.2آبي و  با کشت اراضيآن مربوط به درصد از  54.8باشد که ميهزار تن  647حدود  ،مورد مطالعهتوليد حبوبات در سال زراعي :میزان تولید

رتبه اول  ت،گروه حبوبادرصد سهم در  12.5با  لوبياتوليد حبوبات در کشور، محصول  ميزان از کل .باشدميديم  با کشت اراضيآن مزبوط به درصد 

  اند.در رتبه بعدي قرار گرفتهسهم درصد  38.5 با نخودو محصول 

 در کل کشورنی( های روغدانهو سایر نیشکر، سویا، کلزا توتون و تنباکو، چغندرقند،کتان و کنف، محصوالت صنعتی )پنبه،  وضعیت

محصوالت زراعي  اراضي از درصد سهم 1.5معادل  ،هكتار هزار 514حدود  زيرکشتبا سطح  محصوالت صنعتي 4389 -94در سال زراعي  سطح:

 24.7با  پنبهمحصول  ديم بوده است.بصورت کشت درصد  44.6 آبي وبصورت کشت درصد  88.1از اين مقدار  است. دهدا را به خود اختصاصکشور 

در رتبه دوم و محصول سهم در اين گروه  درصد 24.3با سهم  چغندرقندمحصوالت صنعتي در رتبه اول و محصول  زيرکشتدرصد سهم در سطح 

اکو و توتون و تنب نيشكر، سويامحصوالت صنعتي در جايگاه سوم قرار گرفته است. محصوالت  گروه زيرکشتدرصد سهم در سطح  47.2نيز با  کلزا

 اند.محصوالت صنعتي را به خود اختصاص داده زيرکشتاز سطح سهم درصد  34 جمعاٌنيز 
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 99.4که  محصوالت صنعتي است متعلق به گروه ميليون تن44 زراعي حدودتوليد محصوالت  از کل ميزان ،مذکور سال زراعيدر  میزان تولید:

 .باشدميديم با کشت  اراضيسهم  هم درصد 4.9آبي و با کشت اراضي  سهمآن  درصد

توليد در  درصد 12.6سهم  با چغندرقندو محصول  درصد از توليد محصوالت صنعتي در جايگاه نخست قرار گرفته 54.3 با سهم نيشكرمحصول 

 چغندرقند تعلق دارد.و توليد محصوالت صنعتي به دو محصول نيشكر سهم از درصد  93.9باشد به عبارت ديگر حدود جايگاه بعدي مي

 در کل کشور ای(و سایر نباتات علوفه ایعلوفه، شبدر، ذرتای )یونجهنباتات علوفه وضعیت

اي کشور متعلق به نباتات علوفه زراعياز محصوالت  درصد 7.8 هكتار معادلهزار  931حدود  زيرکشت سطح،  4389 -94زراعي در سال  سطح:

 است. درصد 42.3 اراضي ديم و سهم درصد 87.7 سهم اراضي آبي بوده که از اين مقدار

 ايعلوفهنباتات  سايردرصد و سهم  7.5، سهم شبدر درصد  47.6اي ذرت علوفه ، سهم درصد 62.1، سهم يونجه اينباتات علوفه برداشت از کل سطح

 درصد بوده است.  42.6

از  باشد.در صد از کل ميزان توليد محصوالت زراعي در سال مزبور مي 26.2معادل  ميليون تن 24.3 حدود، ايتوليد نباتات علوفه کلمیزان تولید: 

  است. درصد 9.5ديم اراضي  سهمو  درصد 94.5سهم اراضي آبي  توليد ميزاناين 

 توسعه رايب البته دارد. زراعت بخش در خوبي بسيار پتانسيل با توجه به شرايط اقليمي، سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت زراعي، کشور ما

 به زراعت نويندانش  از گيريبهره با و گرفت فاصله سنتي از زراعت بايد اند،کرده تلقي کشور اقتصادي توسعه محور را آن حق به که مهم بخش اين

 اي چون آب، خاك، ژرم پالسم گياهي،و سالمت مصرف کنندگان،پايدار با عملكردي حداکثري همراه با صيانت و حفاظت بهينه از منابع پايه کشاورزي

 شد. نزديک

 نیازسنجی آموزشی

ورها ومسئول اصلي اصلي تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهردرسطح اي به عنوان يكي ازاجزاء مهم نظام آموزش وپرورش کشحرفهآموزش فني

ميزان و ميليون هكتار 42حدود زراعيمحصوالت زير کاشت  بيان گرديد، سطح4394پيش ازدانشگاه است. چنانكه با استناد به آمارنامه کشاورزي 

 944444. براساس گزارش مرکز آمارايران  شاغلين بخش زراعت ازاست دهبوميليون تن محصوالت مختلف زراعي  77.2سال زراعي تقريباً اين  توليددر

مواجه باشد.  %5باافزايش حدود  4141افزايش يافته وپيش بيني ميشود تعداد شاغلين درسال  4394نفردرسال  4334444به  4375نفر درسال 

 4385تا  4365هاي ي سالتر کشور در فاصلهساله و بيش44توزيع شاغالن  4385همچنين براساس گزارش مرکز آمارايران در آمارگيري سال 

درصد به  29افزايش داشته است . شاغلين بخش کشاورزي از  4385درصد در سال  19به  4365درصد در سال  12ها از دربخش خدمات نسبت

ايم ، اين در حالي است که بخش کشاورزي درصد بوده 27درصد به  25درصد کاهش يافته و در بخش صنعت نيز شاهد افزايش نسبتاً کمي از  22

درصد مواد اوليه  94درصد غذاي مصرف داخلي و  82درصد از ارزش صادرات غير نفتي ، 23درصد توليد ناخالص داخلي کشور ،  7/43تأمين کننده 

 نمايد. تواند جايگاه بسيار باالتر را در اين زمينه احرازصنايع تبديلي از کشاورزي است. و بخش کشاورزي مي

رابطه تنگاتنگ يا همبستگي مثبت بسيار بااليي بين سطح دانش فعاالن بخش کشاورزي با ميزان توليد، کيفيت محصول توليدي، راندمان مصرف 

وري طهاي طبيعي و ذخاير ژنتيكي  وجود دارد. بهاي مصرفي و غير مصرفي، و چگونگي صيانت يا حفاظت از ساير منابع مرتبط از جمله عرصهنهاده

دهد در کشورهاي با سطح دانش فني کم عملكرد محصوالت بسيار کمتر از کشورهاي با سطح دانش و تكنولوژي، باال هاي آماري نشان ميکه داده

تن  45تن در هكتار است در حاليكه اين ميانگين در کشور انگلستان بيش از  2/4باشد. مثال ميانگين عملكرد گندم در کشور بنگالدش کمتر از مي

 تند در هكتار است. 5/3در هكتار است. ميانگين عملكرد گندم در کشور ما حدود 

ايي ذدر کشور کم دانش از نظر فني و تكنولوژيكي راندمان مصرف نهاده بسيار کم و بعضاً ناچيز است. بعبارت ديگر براي توليد هر واحد محصول غ

از جمعيت فعال در بخش  %74کنند.براي نمونه در برخي از کشورها بيش از تري مصرف ميمقدار کود، سم، بذر، آّب ،انرژي و نيروي انساني بيش

کشاورزي اشتغال دارند. در حاليكه همين کشورها وارد کننده محصوالت کشاورزي هم هستند. از سوي ديگر کشورهاي مجهز با تكنولوژي و دانش 

اورزي فعال بوده در همين حال بزرگترين صادر کننده محصوالت کشاورزي و از جمعيت در بخش کش %2علمي و کاربردي مثال آمريكا حدود 
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  2.1736بالغ بر  4392درصد از جمعيت در بخش کشاورزي فعال هستند در حاليكه در سال  22باشد.در کشور ما حدود هاي مرتبط ميفرآورده

م. در صورتي که سطح دانش فني بهره برداران کشور افزايش داده ميليون دالرمحصوالت کشاورزي واردات داشته اي 4647.8ميليون تن به ارزش 

 نياز سازد.تواند جمعيت فعلي کشور را از محصوالت غذايي بيشود و فرايند توليد اصالح گردد قطعاً استاني مانند خوزستان مي

درصد  73است . به عبارت ديگر  %27حدود  راندمان مصرف آب در کشور ما که در ناحيه نيم خشک و خشک دنيا واقع شده است در روش ثقلي

تر شدن مناطق بيشتري از تر شده و بسوي خشکايم و  کشور هر روز  کم آبهم در زمان و شرايطي که در مرحله بحراني قرار گرفتهتلفات آب آن

گردد. کاربست اين روش و مديريت مي بالغ %94اي راندمان مصرف آب به حدود رويم. اين در حالي است که در روش آبياري قطرهآن پيش مي

 استفاده و نگهداري آن نياز به دانش فني دارد. 

 تمصرف زياد يا بيش از حد کود و سم در بهره برداران  کم دانش باعث شده است که از يک سو هزينه توليد باالتر رود و از سوي ديگر محصوال

هد. دتي افراد جامعه را تهديد کرده و هزينه عمومي و بخصوص درماني کشور را افزايش ميتوليدي ناسالم و غير بهداشتي گردد. اين محصوالت سالم

هاي تر شده و روشدر کشوري که داراي دانش فني، همراه با نظام کنترل کيفي محصوالت کشاورزي باشد، به مرور مقدار مصرف سم و کود کم

 جديد کشاورزي ارگانيک جايگزين خواهد شد.

ار در ک هاست. پايين بودن سطح آموزش و مهارت نيروياز ساير بخش روري عوامل توليد بويژه نيروي کار در بخش کشاورزي کمتبطور کلي بهره

ار کوري نيرويهاي روستاييان از جمله داليل پايين بودن سطح بهرهها براي افزايش سرمايه انساني و مهارتبخش کشاورزي و عدم توجه جدي دولت

وري بهره اًوري عوامل توليد مخصوصبهره ،باشد زيرا در کشور نگران کننده تواندوري در کشاورزي ايران ميباشد. سطح بهرهي ميدربخش کشاورز

باال رفتن هزينه توليد، ضايعات، فشار روي منابع طبيعي از پي آمدهاي ميليارد تن خاك درسال(  2) فرسايش بيش از آب و زمين بسيار کم است.

موزش و ترويج فعال گردد. آهاي تحقيق، وري نيروي کار بخش کشاورزي الزم است حلقهپائين در کشاورزي ايران است. براي ارتقاء بهره وريبهره

 پيكره توليد کنندگان و کارگران بخش کشاورزي از سطح تحصيالت کم، سن زياد و تجربه طوالني برخوردار است. به همين دليل اين گروه بيشتر

 باشند .مينبوده و موافق تحوالت تكنولوژي سنت گرا 

ايش افزو استراتژي  زراعتهاي نيروي انساني در بخش در کوتاه مدت براي باال بردن بازدهي عوامل توليد، الزم است سرمايه گذاري جديد در زمينه

اين حوزه سرمايه گذاري وگسترش آموزشهاي مورد نياز باتوجه به آماربيسوادان وکم سوادان وسن باالي شاغلين درضريب مكانيزاسيون افزايش يابد. 

 بخصوص درحوزه آموزشهاي رسمي ميتواند منجر به افزايش بهره وري دراين حوزه شود.

 

ه کتر محصوالت کشاورزي و به ويژه زراعتي تر و سالمتر، مرغوبها و اطالعات مشابه ديگر، مبين آن است که براي توليد بيشتر، کم هزينهاين داده

بايد  هاي ملي ،داراي سطحي به مراتب بيشتر از تمام فعاليت هاي ديگر کشاورزي هستند، توجه خاص نمود و همچنين براي صيانت از منابع و ثروت

 اقدام فوري و اساسي براي تربيت نيروي انسان ماهر در اين بخش نمود.   
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 انتخاب واحد حرفه آموزشی )امکان سنجی آموزش(:

 644 ی حرفه:گروه فرع 
 166 :88کد

 166 :18کد 

 6444 واحد حرفه:
 1666 :88کد
 1666 :18کد 

 الف: امکان سنجی آموزش واحد حرفه

 خيلي باال باال متوسط کم نياز بازار کار کشور  4
   ■  

نقش آموزش و پرورش در  2

 تربيت نيروي کار ماهر 
 خيلي باال باال متوسط کم
  ■   

 خيلي باال باال متوسط کم هزينه تامين تجهيزات/فضا-3
 ■    

سرعت بروز تغييرات در حرفه -1

 در دنياي کار
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

نقش بخش دولتي در تربيت -5

 نيروي کار ماهر
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

آمادگي آموزش و پرورش در -6

 جودتربيت در وضع مو
 خيلي باال باال متوسط کم
  ■   

هزينه تامين بروز رساني مربي -7

 داراي صالحيت
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

 ميزان تاثير گذاري در -8

 خودکفايي کشور 
 خيلي باال باال متوسط کم
   ■  

بخش ميزان مزيت اقتصادي  -9

 هاي اصلي مرتبط با حرفه در کشور 
 خيلي باال باال توسطم کم
  ■   

ميزان جذب دانش  -44

 آموختگان دوره هاي قبلي
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

6000  ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش  

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

ميزان توليد، مقدار مصرف نهاده ها، ارزش اقتصادي توليدات، تعداد  هاي مختلف کشاورزي با توجه به سطح عمل،در بين گرايش زراعي اموررشته 

هاي ماشين تجهيزات آزمايشگاهي و باشد. اين مرحله از فرايند آموزش از نظرهاي کشاورزي ميبزرگترين بخش ها و مهمترين رشته افراد شاغل،.... از

 و هاي کشاورزي فراهم گرديدهکه خوشبختانه در سالهاي قبل زمينه آن در تمامي هنرستان راعي و ادوات نياز به هزينه در حد متوسطي دارد .ز

ان ها، هزينه ها ي چندها براي تكميل و روز آمد سازي ماشينهاي موجود در هنرستانها آماده شده است و با توجه به امكانات و کارگاهزيرساخت

 نوانع به را پرورش و آموزش نقش توانمي ايران در فني ماهر نيروهاي تربيت در دولتي هايبخش زياد نقش به توجه با مي باشد. زيادي نياز نمي

 .دانست باال بسيار مرحله)آموزش مهارت پيش از دانشگاه( اين در دولتي نهاد يک
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 انتخاب واحد حرفه آموزشی )امکان سنجی آموزش(:

 644 ه فرعی حرفه:گرو 
 166 :88کد

 166 :18کد 

 6441 واحد حرفه:
 1666 :88کد
 1666 :18کد 

 الف: امکان سنجی آموزش واحد حرفه

 خيلي باال باال متوسط کم نياز بازار کار کشور  4
   ■  

نقش آموزش و پرورش در  2

 تربيت نيروي کار ماهر 
 خيلي باال باال متوسط کم
  ■   

 خيلي باال باال متوسط کم هزينه تامين تجهيزات/فضا-3
 ■   

 
سرعت بروز تغييرات در حرفه -1

 در دنياي کار
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

نقش بخش دولتي در تربيت -5

 نيروي کار ماهر
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

آمادگي آموزش و پرورش در -6

 جودتربيت در وضع مو
 خيلي باال باال متوسط کم
  ■   

هزينه تامين بروز رساني مربي -7

 داراي صالحيت
 خيلي باال باال متوسط کم
 ■    

 ميزان تاثير گذاري در -8

 خودکفايي کشور 
 خيلي باال باال متوسط کم
   ■  

بخش ميزان مزيت اقتصادي  -9

 هاي اصلي مرتبط با حرفه در کشور 
 خيلي باال باال وسطمت کم
  ■   

ميزان جذب دانش  -44

 آموختگان دوره هاي قبلي
 خيلي باال باال متوسط کم
  ■   

6001  ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش  

 خیر     ■بلی   در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود:

 ■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه ای 

در حد متوسط مي باشد. بخشي از تجهيزات مورد نياز در شرايط فعلي وجود دارد. براي  از به تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهيدر اين مرحله ني

 توسعه فعاليت ها و روز آمد سازي ماشين ها بايد سرمايه گذاري متوسطي صورت گيرد. در اين مرحله زمين و آب کشاورزي از مهمترين نياز ها

نقش بسيار مهمي در اصالح فرايند توليد و بهبود راندمان مصرف نهاده و درنتيجه در خود کفايي کشور دارد. مزيت نسبي  مي باشد. اين مرحله

 اين مرحله به مراتب بيشتر از مرحله قبلي بود ولي همانند مرحله قبلي بخش دولتي نقش اساسي را درآموزش اين مرحله دارد. 
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 امور زراعیاهداف تفصیلی رشته 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن

 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا

)صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیای 

 الهی(

 رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها(

)خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و 

 جهان(

 رابطه با خلقت

اوراء م -2طبیعت:زمین،آب،فضا،محیط زیست و...-1)

 طبیعت:حیات ابدی،جهان آخرت، مالئکه و...(

 

 

 تعقل،تفکر و اندیشه ورزی

)تامل، استدالل، استنباط، تجزیه و تحلیل 

،توجه ،تدبر، نقد ،کشف ،درک، 

 حکمت،خالقیت و پژوهش(

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 محصوالت زراعی مختلف عملکرد فرایند تولید و توانایی های خود برای تحلیل

  درشرایط مختلف

 تحلیل وظایف و کارها در حرفه زراعت 

 توجه به ایمنی و بهداشت فردی  استعدادهای خویش جهت درک 

 فرآیند نگهداری ، سرویس و تعمیرات ادوات  ویژگی های خود برای درک

 های زراعیوماشین

  یا  ر ، وسایل ومکانیسم یا چگونگی عملکرد ابزاتوانایی جسمی خود برای کشف

 ماشین های زراعی

 علوم زراعی تغییرات فناوری در جهت توانایی های خود پژوهش در 

  در حال  جامعه برایزراعت  هحرفاستعداد خویشتن در جهت تجزیه و تحلیل

 آینده با توجه به ویژگیهای اقتصادی ، اجتماعی و ...

 یزی درانجام اهمیت برنامه ر ویژگی های روحی خود جهت پی بردن به درک

 وظایف وکارها در حرفه زراعت با توجه به شرایط محیطی یا اقلیمی

 های کارآفرینی در حوضه روش استعدادهای خویش در راستای تجزیه وتحلیل

 زراعت 

 بهینه سازی روش برای بهره وری بهتر و سودآوری  توانایی خود جهت تعقل در

 بیشتر

 شایستگی پایه 

 یادگیری شایستگی خاص دیگر حوزه های 

 زمین کرهنده تعقل در پدیدآور 

  تأمل در آیات قرآن کریم در مورد نزول باران و نقش آب در تولید

 محصوالت زراعی 

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

 محصوالت زراعی 

  تفکر درمورد کسب روزی حالل وتاثیر آن برزندگی فردی براساس

 ره نبویایات قرآنی وسی

 )....، تدبر در قرآن و سیره نبوی در روشهای درآمد )انفاق ، زکات 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

  تدبر درمورد مسائل کارگران و کارکنان تولیدکننده محصوالت زراعی

 در محیط کار

 در  تامل در استانداردهای مربوط به حرفه زراعت ومحصوالت تولیدی

 با کشاورزانرابطه 

 درک اهمیت مدیریت منابع انسانی در حرفه زراعت 

 درک سلیقه یا ذائقه افراد با نوع محصول زراعی 

 تحلیل تجارت واقتصاد حرفه زراعت درکشور ایران وسایر کشورها 

 برای رفاه حال مردم

 حرفه  هایدرک نقش اتحادیه ها وانجمنهای صنفی درانجام مسئولیت

 کارانای زراعت

 نقش کیفیت محصوالت زراعی در سالمتی افراد جامعه تفکر در 

  تفکر در روشهای کارآفرینی در بخش زراعت برای سایر افرادجامعه 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 تعقل در فرآیند تشکیل زیست کره 

 تفکر در پیدایش خاک و تکامل آن 

 تفکر در آب و منابع آبی مورد مصرف در زراعت 

 زراعت ها مصرفیدرک تاثیرات بر محیط زیست از نهاده 

 درک ضرورت مواد قابل بازیافت 

  خالقیت در انتخاب روش های بهینه سازی فرآیند ،تولید جهت حفظ

 سالمت محیط زیست

  تفکر در استفاده بهینه از منابع طبیعی و تهدیدهای موجود در ارتباط

 زراعت

  به خودکفایی غذایی و استقالل ملیتفکر درباره اهمیت زراعت در دستیابی 

 خالقیت درالگوبرداری از طبیعت درتولید محصوالت زراعی 

 تفکر و تدبر بین روابط محیط و مراحل رشد گیاهان زراعی 

 

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

  آموزه های دینی به ویژه اینکه شکافنده  روحیات خود برای یادگیریایمان به

 هسته و رویاننده دانه اوست .

 اینکه خداوند اولین زارع است و اوست  توانایی خویش برای درک باور به

 میرویاند ، رشد میدهد و ...

  فعالیت زراعی و اینکه در ویژکی های خود برای انجام باور به ارزشمند بودن

 اردآموزههای دینی جایگاه رفیعی د

  توکل کردن به خداوند در انجام کارها و وظایف تولید خودباوری نسبت به

 محصوالت زراعی از جمله تامین آب و تغییرات محیطی

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

 های نو درافزایش استفاده ازفناوری استعدادهای خویش جهت باور آگاهانه به

 الت زراعیتولید محصو

  ضرورت استفاده بهینه از وضعیت جسمی خود جهت درک باور آگاهانه به

 تجهیزات و تکنیک های نوین

 در ایحرفه پیشرفت در خویش فردی هایتوانمندی به آگاهانه باور و ایمان 

 زراعت حوزه

 کار گروهی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان  خود برای به کارگیری ایمان به

 رشته

 گی پایهشایست 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 توکل به خداوند در انجام کارهای گروه شغلی زراعت 

  باور داشتن به دریافت پاداش دنیوی و اخروی از طریق تولید

 محصوالت زراعی

 اعتقاد به نظارت خداوند درهمه امور 

 باور آگاهانه به تاثیرتولید مواد غذایی سالم دررسیدن به حیات طیبه 

  باور داشتن به عقاب و سزای رفتارهای غیر اخالقی یا خالف اعتقادات

 در تولید محصوالت زراعی

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

 الهی

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

  آن در باور داشتن به مفید بودن کار تولید محصوالت زراعی و ارزش

 برای افراد جامعه کاهش فقر

 باور داشتن به نقش تولیدات محصوالت زراعی درامنیت وسالمت جامعه 

 برای رفاه حال مردم باور داشتن به ارزش کارآفرینی حرفه زراعت 

  باور داشتن به عامل سرمایه انسانی به عنوان محرک اصلی پیشرفت و

 توسعه در گروه شغلی زراعت

 درکار گروهی زراعتهم افزایی  به باور 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 محیط زیست به عنوان خلقت خداوندی  به حفظ باور داشتن 

 ی نزد ماستن به اینکه منابع طبیعی امانت الهایمان داشت 

 ها در تغییرات محیط زیست )اعم منفی و مثبت(باور داشتن نقش موثر انسان 

 از منابع طبیعی های آیندهورداری نسلباورداشتن به حق برخ 

 تخریب محیط زیست میشود گناه شمردن افعال و اعمالی که باعث 

 های تجدید پذیردر زراعتباور آگاهانه به استفاده ازانرژی 
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    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن

 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا

 انبیاءواولیای الهی()صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،

 رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها(

 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت

ماوراء طبیعت:حیات  -2طبیعت:زمین،آب،فضا،محیط زیست و...-1)

 ابدی،جهان آخرت، مالئکه و...(

 علم

 )کسب معرفت شناخت، بصیرت و آگاهی(

 

 شایستگی پایه 

 گی خاص دیگر حوزه های یادگیریشایست 

  ساختار و نحوه کارکرد رابطه با در  خویش شناخت دقیقافزایش میزان

 های زراعیادوات و ماشین

 ز ا ی خویش برای به کارگرفتن شیوه درست استفادهشناسایی ویژگیها

 مواد و روش و کاربرد مواد شیمیایی در زراعت

  حصوالت زراعیاز فرآیندهای تولیدات م خود آگاهیافزایش 

 کارهای مشترک حرفه های گروه کشاورزی و  توانایی خود برای شناخت

 روابط فی مابین

  استاندارد های ایمنی و بهداشت فردی در هر  خویش از شناختارتقای

 یک از کارهای زراعی

  های خوداشتغالی در حوزه زراعتروشخویش از شناخت افزایش 

  دات شغلی زراعت از مزیت ها و تهدی خود آگاهیافزایش 

 های کمک های اولیه آگاهی از روشخود 

  شناخت اصول ارگونومی در فعالیتهای زراعتکسب 

  ها و مقررات کاری گروه شغلی از استاندارد ها، رویه خویش آگاهیارتقای

 زراعت

  های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده روش خود از شناختافزایش

 هایعلمی و کاربردی در حرفه زراعت

  های نگهداری ، سرویس و تعمیرات صحرایی شناخت فرآیند و روشکسب

 های زراعیادوات و ماشین

  نقش فعالیت های زراعی بر روی محیط زیست )آب  خود از آگاهیافزایش

 ...( ، خاک ، گیاه ،اقلیم ،

  روش های مستند سازی فعالیت های شغلی و  خویش از شناختافزایش

 حرفه ای زراعت

  ازاخالق حرفه ای زراعت خویش یآگاهارتقای 

  شناخت اصول مدیریت و فرایند تولید محصوالت زراعیکسب 

  استانداردهای کمی و کیفی محصوالت زراعی خود از شناختافزایش 

  منابع اطالعاتی تامین داده های علمی مرتبط با  خود شناختافزایش

 حرفه زراعت

  عالیت های زراعیاز خطرات و حوادث احتمالی در ف خود آگاهیافزایش 

  استانداردهای عملکرد درحرفه زراعت خویش از شناختافزایش 

  از پیامدهای استفاده غیر صحیح از مواد ،روشهاو  خود آگاهیافزایش

 منابع در تولیدمحصوالت زراعی

  شناسایی اصطالحات تخصصی زراعت )دانش فنی(افزایش 

  ها برای اه حلارزیابی مشکالت کاری زراعت وارائه رافزایش شناخت و

 رفع موانع و افزایش سوددهی

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 آگاهی به آیات قرآن در ارتباط با آب ، خاک ، گیاهان 

 آگاهی از احکام اسالم در زمینه تولیدمحصوالت زراعی 

  آگاهی از دستورات دینی درزمینه تاثیر کسب روزی حالل در

 هاسانحاالت و روحیات ان

  دانستن نقش خدا در رویش دانه ،خارج شدن گیاه از

 خاک،رشدو نمو....

 سنت های الهی در فنا و بقای نسل بشر شناخت 

 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 آگاهی از رابطه بین کارگر ، کارفرما و سرپرست در شغل زراعت 

  راد در محیط کار زراعتهای ارتباط موثر با دیگر افآگاهی از روش 

 شناخت اصول اقتصادی و اجتماعی در حرفه زراعت 

  بررسی اثرات و نظرات مختلف حتی مخالف در مورد فرآیندها و

 روشها

 آشنایی با منابع ومراکز آموزش در تولید محصوالت زراعی 

  نقش تولید محصوالت زراعی در خودکفایی غذایی وتوسعه

 اقتصادی کشور

 مداری در ارائه محصوالت زراعی شناخت اصول مشتری 

 شناخت وظایف و کارهای سرپرستی در مزارع 

 آگاهی از آموزش به دیگران به عنوان زکات علم 

 وکشور آشنایی با فرصت های شغلی زراعت درمنطقه 

 ی زراعیهای انجام گروهی کارهاآگاهی ازروش 

 گان در فعالیتهای زراعینقش مشاوره با خبر 

 ای ومحلی موثر درتولید محصوالت ل منطقهشناخت سیاستها وعوام

 زراعی

 تاثیرات آداب و رسوم جوامع در تولید محصوالت زراعی شناخت 

 رابطه کیفیت محصول و سالمتی افراد جامعه شناخت 

  حقوق شهروندی در ارتباط با تولید محصوالت زراعیشناخت 

  آگاهی از قوانین و مقررات به کارگیری افراد، در فعالیتهای

 رزیکشاو

 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 های بازیافت مواد مورد استفاده در بخش زراعتشناخت روش 

  آگاهی از روشهای بهره برداری از منابع طبیعی بدون وارد ساختن

 خسارت یا تخریب آن

  کسب اطالعات استاندارد های محیط زیست وایمنی مرتبط با حرفه

  زراعت

 یم توسعه پایدار کشاورزیشناخت مفاه 

 در زمینه تجارت محصوالت  و اقتصاد جهانی کشوربازارهای  شناخت

 زراعی

 آگاهی از روابط بین رشد گیاهان زراعی و عوامل اقلیمی 

 )آگاهی از تغییرات کوتاه و بلند مدت شرایط اقلیمی )علل و تاثیرات 
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    عرصه            

     عناصر 

 شتنرابطه با خوی

 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا

 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیای الهی(

 رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها(

 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت

ماوراء طبیعت:حیات  -2طبیعت:زمین،آب،فضا،محیط زیست و...-1)

 و...(ابدی،جهان آخرت، مالئکه 

 عمل

 )کار،تالش،اطاعت،عبادت،

 و...( مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

  های زراعیکار با ادوات و ماشین خویش جهت مهارتارتقای کسب 

  کار با ابزار و تجهیزات زراعی خود برای مهارتافزایش 

  ید محصوالتانتخاب نوع مواد مناسب در تولکسب مهارت 

 محاسبه مقدار مواد مورد نیاز تولید محصوالت زراعتی مهارت کسب 

 ای زراعتانجام کارها و وظایف حرفه مهارت کسب 

 مسئولیت پذیری درانجام کارها و وظایف حرفه زراعت به ویژه بر روی  مهارت کسب

 خاک ، محصول تولیدی

  های گروه کشاورزیانجام کارهای مشترک حرفهکسب مهارت 

  ریزی برای باال بردن عملکرد محصوالت زراعی ایجاد کسب و کاربرنامهکسب مهارت 

  برنامه ریزی برای باال بردن کیفیت محصوالت زراعیکسب مهارت 

  انتخاب بهینه وسایل ، تجهیزات ودستگاههای مورد نیاز حرفه زراعتکسب مهارت 

  رعایت ایمنی و بهداشت فردی در حرفه زراعتکسب مهارت 

  انجام کمک های اولیه در محیط کار زراعیمهارت کسب 

  کاربست اصول ارگونومی در محیط کار زراعیکسب مهارت 

  رعایت استانداردها، قوانین و مقررات در محیط کار زراعت )مزرعه(کسب مهارت 

 کسب تجربه در محیط کار واقعی حرفه زراعت 

  راعیهای زنگهداری،سرویس و تعمیرات ابزار و ماشینکسب مهارت 

  ها زراعی بااستفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات مستند سازی فعالیتکسب مهارت 

 ای در تولید محصوالت زراعیاخالق حرفه کاربست اصول 

  اعمال مدیریت کیفیت و تضمین تولید محصوالت زراعی در مزرعهکسب مهارت 

  دمات ها ومراکز خبرقراری ارتباط با اتحادیه ها ، تعاونیکسب مهارت

 کشاورزی،بنگاههای تجاری ، مراکز پژوهشی

  نو در انجام وظایف شغلی زراعت هایبکارگیری فناوریکسب مهارت 

 های زراعیو تنظیم وسایل ، تجهیزات و ماشین مهارت نصب ، راه اندازی 

  های نوآورانه در تولید محصوالت زراعیخلق روشکسب مهارت 

  دانش زراعی شرکت در دوره های بازآموزیکسب مهارت 

  اخذ مشاوره و توصیه های فنی در پیشگیری و رفع یا تعدیل آنهاکسب مهارت 

  های زراعیتهیه لیست مشکالت و توصیهکسب مهارت 

  ها ی ملی برای کسب اطالعات جدید فنی و بازاریابی استفاده از رسانهکسب مهارت

 عرضه محصوالت زراعی

 شایستگی پایه 

 یادگیری شایستگی خاص دیگر حوزه های 

 رعایت احکام اسالمی درتولید محصوالت زراعی 

 و تقلب با استناد به  پرهیز از کم فروشی محصوالت زراعی

 آیات قرآن و احادیث و روایات

 توکل کردن به خداوند در انجام کارهای زراعی 

 کارها را با نام و یاد او شروع کردن 

 شکر گذاری و نهادینه کردن این صفت در خود 

 به رحمت الهی و از او کمک خواستن  امید واری 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری 

 توزیع کارهای زراعی بین افراد مطابق با شرایط  برنامه ریزی

 )ویژگیهای افراد و مسئولیت ها(

 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار زراعی 

 کسب نظر افراد کارآزموده و کارشناسان 

 کارانهای تیم و گروه کاری زراعتی فعالیتمستند ساز 

 مدیریت منابع انسانی در حرفه زراعت 

 اشتغالزایی برای دیگران در بخش زراعت 

  شنیدن یا مطالعه نظرات مختلف 

 تجزیه و تحلیل نظرات مختلف 

  اعمال بهترین و کارآمدترین نظرات در انتخاب روشها یا انجام

 فرایندها

 ر منطقه، کشور و سایر کشورها با توجه بازاریابی محصوالت زراعی د

 به سالیق و نگرش های افراد جوامع

 آموزش دیگران در حرفه زراعت 

 حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار زراعی 

  تغییر نوع کاشت محصوالت زراعی باتغییر سلیقه یاشرایط افراد

 جوامع

 ها زراعی با استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعاتتوسعه فعالیت 

  احترام گذاشتن به باور دیگران و عدم کم فروشی و تقلب در ارایه

 محصوالت زراعی

 ترغیب سایر افراد برای مشارکت فعال در کارهای گروهی زراعت 

 اداره مزرعه با لحاظ کردن اصول مدیریت اسالمی 

  برای مردم کیفیت و مضرجلوگیری از عرضه محصوالت زراعی بی 

 شايستگي پايه 

 شايستگي خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 

 هاي زيست محيطيجلوگيري از انتشار آالينده 

 استفاده بهينه از مواد و منابع مورد استفاده در زراعت 

 جلوگيري از فرسايش خاك 

 پيشگيري از هدر رفت آب 

 رفع اثرات سوء مصرف مواد در حد امكان بر طبيعت 

 شرايط محيطي با تقويم زراعي تطابق 

 کاربست اصول زراعت پايدار در توليد محصوالت زراعي 

 هاي بيولوژيكيکاهش مصرف کود و سموم با بكارگيري روش 

 

 اخالق

 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شايستگي پايه 

 شايستگي خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 

 و مواد مورد استفاده در تولید محصوالت  امانت داری و استفاده بهینه از وسایل، ابزارها

 زراعی

 ارزش قایل شدن به انجام صحیح کارها زراعی 

  استفاده بهینه از ماشین آالت و تجهیزات زراعیپای بندی به 

 ارزش دهی به رعایت مقررات، قوانین و استانداردهای حرفه زراعت 

 راعتارزش گذاری به اصول و قوانین ایمنی و بهداشت فردی در حرفه ز 

  به نگهداری ،سرویس و تعمیرات به موقع تجهیزات و  ارزش قایل شدنپای بندی به

 ماشین آالت زراعی

  ای در مزرعه به ویژه در مصرف سموم و موادی که به اخالق حرفه اهمیت دادنمتعهد

 سالمت مصرف کنندگان راتهدید میکند

  ویژه وقت شناسی اهمیت دادن به مسئولیت پذیری در محیط کار زراعی بهمتعهد 

 متعهد به انجام کارهای زراعی محول شده با دقت کامل مطابق توصیه های کارشناسی 

 شايستگي پايه 

 شايستگي خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 

  ارزش قایل شدن برای فعالیت های زراعت، براساس احکام

 اسالم که روش غالب پیامبران است

 شی و تقلب با متعهد به رعایت انصاف و پرهیز از کم فرو

 استناد به قرآن کریم

 ثواب تلقی کردن کارهای زراعی 

  زشت انگاشتن بلکه گناه دانستن آلوده کردن محیط زیست یا

 اصراف در مصرف نهاده به ویژه آب 

 

 شايستگي پايه 

 شايستگي خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 

 کارانارزش قائل شدن به انجام کارگروهی در فعالیت های زراعت 

 بین کشاورزان از رفتار مغایر با قانون کار پرهیز 

 رعایت  و ارزش قائل شدن به تجربه کاری در تولید محصوالت زراعی

 اصول مشتری مداری در عرضه محصوالت زراعی

  ارزش قایل شدن برای عرضه محصوالت زراعی سالم جهت تامین

 سالمت مردم

 ارزش گذاری به تجربیات دیگران در خصوص زراعت 

  تولید و عرضه محصوالتی که با باورها ی مردم مغایرت داردپرهیز از 

 پرهیز از تولید و عرضه محصوالتی که برای سالمتی مردم مضر میباشد 

 شايستگي پايه 

 شايستگي خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 

 ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از خطرات مواد سمی و تجزیه ناپذیر 

  ارزش گذاری به محیط کار سالم 

  مقدم دانستن حفظ محیط زیست بر منافع شخصی 

 تغییر بی مورد کاربری اراضی و عرصه های کشاورزی 
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 امور زراعیآموزان ورودی به رشته دانش هایویژگی

 هاي بدنيالف(نياز

ت جسماني قدر-1هاسرعت استفاده از اعضاي بدن به ويژه دست-3توانايي و مقاومت در برابر خستگي-2 قدرت و سالمت جسماني-4

 هماهنگي بين اعضاي بدن به ويژه چشم و دست-5براي انجام کار با انواع ماشين آالت وموتورها

 هاي حسي و ادراکي:ب(نيازمندي

 سرعت ادراك -2دقت و قدرت تشخيص در هر يک از خواص پنجگانه -4

 هاي رواني:ج(نيازمندي

 استعداد تجزيه و تحليل داده ها و آمار -1استعداد تجسم فضايي -3استقرايي(-قدرت استدالل)قياسي -2سرعت انتقال)هوش( -4

 استعداد طراحي و انتقال -5

 د(مهارت هاي تحصيلي:

داشتن مهارت  -5داشتن مهارت گفتاري در زبان فارسي -1)پايان مقطع اول متوسطه( رياضي و آماريعلوم تجربي ، داشتن اطالعات  -4

 فارسي نوشتاري به زبان

 ي عاطفي و شخصيتي:هاه(نيازمندي

 قدرت کنترل و تسلط به خويشتن -3قدرت انطباق و سازگاري با محيط کار -2قدرت تحمل دشواري کار تحت فشارهاي رواني -4

 ثبات عاطفي -1

 ز(نيازمندي هاي شخصي و اجتماعي:

 رفتار مطلوب -1سازگاري با محيط -3متانت و بردباري در امور -2درك رفتار ديگران -4

 و رغبت هاي مورد نياز: و(عاليق

 عالقه به تحول و تغييرات -3 عالقه به تحقيقات و پژوهش -2 فني و ماشين آالت کشاورزي ، عالقه به امور -4

 عالقمندي به طبيعت-5 عالقه به کنجكاوي و جستجو -1
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 در دوره کاردانی و گرایش زراعی امور مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته
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 زراعیاحراز در رشته امور مشاغل قابل 

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

 4111کد حرفه:  4111کد حرفه:  4116کد حرفه: 

 نام گروه کاری/شغل ردیف  نام گروه کاری/شغل ردیف

 کارگر ماهر کوددهی 0  کارگر ماهر آماده کننده بذر 0

 هرز یسرکارگر کنترل علف ها 0  حبوباتکشتکار  0

 کنترل کننده آفات 3  کار ینوج 3

 کنترل کننده زیستی آفات 1  کارگر ماهر مراقبت از بوته 1

 داشت مزرعهمرحله کارگرماهر  5  دستی کارگر ماهر برداشت 5

 ،برنج،ذرت(گندم و جوغله کار) 6  یراننده تراکتورکشاورز 6

 سرکارگر محصوالت زراعی 7  مومیکارگر ماهر مزرعه ع 7

 سرکارگر غالت 8  شخم زن 8

 (،آفتابگردان،سویاکشت کار دانه روغنی)کلزا 1  ی نرم کننده خاک مزرعهینهاکارورماش 1

 سرکارگر کاشت 01  کاربرتجهیزات مزرعه 01

 زارع 00  سانتریفیوژ بذر پاشکاربر  00

 ،پیاز(چغندر ،سیب زمینیای)هکشاورز گیاهان غد 00  آراستن سطح مزرعه 00

 های متحرک کشاورزیکاربر دستگاه 03  کاربر خطی کار غالت 03

 )برداشت(یو ادوات کشاورز ینهاکاربرماش 01  یمکار د یقعم ینهایبهره بردار ماش 01

 یکشاورز - یاریکارگر ماهر آب 05  کاربر ماشین های کارنده 05

 غالت و گیاهان صنعتی(کنترل کننده برداشت) 06  رزگرب 06

 سرکارگر تجارت مزرعه 07  علف چین 07

 يلويي(وس ياعلوفه کار)علوفه 08  یکارگر کشاورز 08

 کاربر سیستم آبیاری بارانی 01  خرمنکوب 01

 های برداشت علوفه)چاپر و دروگر(کاربر ماشین 01  کارگر مزرعه 01

 بسته بند علوفه کاربر ماشین 00  کشت کار 00

 بهره بردارچاپر ذرت 00  دروگر 00

 برداشت کننده ویژه دانه 03  کمکار پاک کننده  دانه 03

 بادام زمینی کار 01  پرورش دهنده دانه 01

 یخدمات کشاورز یمانکارپ 05  پاک کننده غالت 05

 یکشاورز-هرز یکنترل علف ها یمانکارخدماتپ 06  (یزراع یاهانکن )گ ینتنک کن و وج 06

 سرکارگر مزرعه 07   07

 یکارگر ماهر کشاورز 08   08

01   01  

31   31  
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 امور زراعیای رشته مسیرهای توسعه حرفه

 تالوصحم ناگدنهد شرورپ رهام نارگراک
یعارز

)60001010(

 ناگدننک دیلوت نیسنکت کمک
یعارز تالوصحم

)60011010(

تعارز هورگ یلغش و یا هفرح تیحالص هعسوت راتخاس

تعارز نیسنکت
)30101013(

تعارز دشرا نیسنکت
)30101011(

تاتابن حالصاو تعارز سدنهم
 )00301015(

رهام رگراک
)0 حطس(

نیسنکت
)3 حطس(

نیسنکت کمک
)0 حطس(

دشرا نیسنکت
)1 حطس(

یا هفرح سدنهم
)5 حطس(
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 اعیتکنولوژی تولید محصوالت زرهای فنی و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته شایستگی

 

 

 صفحه   از    

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  60001010 کد: 0 سطح: کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  60011010 کد: 0 سطح: کمک تكنسين توليد کنندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  30101013 کد: 3 سطح: تکنسین زراعت نام حرفه: 
 

یفوظا  کارها 
  

  آیش بندی و تناوب برآورد هزینه و فایده تامین نهاده ها تدوین نقویم زراعی تعیین نوع گیاهان زراعی بررسی شرایط اقلیمی برنامه ریزی زراعی

10  600  180  1010 L3 36 01 1010 L3 36 01 1013 L3 36 01 1011 L3 08 00 1015 L0 08 00 1016 L0 08 00     
 

سازی زمین آماده  شکل دهی سطح زمین هموار کردن سطح زمین نرم کردن خاک شخم زدن رانندگی وسرویس تراکتور آماده کرن زمین برای شخم نمونه برداری خاک 

10  710  810  1010 L0 01 06 1010 L0 00 8 1013 L0 36 01 1011 L0 36 01 1015 L0 36 01 1016 L0 08 00 1017 L0 08 00 

 
ه برداری مساحی و نقش

 زمین زراعی

تعیین مشخصات بستر 

 کاشت گیاهان زراعی
 انتخاب ماشین های خاکورز

تعیین زمان و روش آماده 

 سازی زمین
   

    1018 L3 36 01 1011 L3 08 00 1001 L3 08 00 1000 L3 08 00             
 

 

هیه بذر از مراکز معتبرت بذر و تکثیر ولیدت ضدعفونی بذر تلقیح بذر تیمار بذر تعین مقدار بذر آماده کردن بذر   

13  110  07  1310 L0 07 00 1310 L0 00 7 1313 L0 00 8 1311 L0 01 6 1315 L3 36 01 1316 L3 08 00     
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 های فنی و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته امور زراعیشایستگی

 

 

 صفحه   از    

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  60001010 کد: 0 سطح: کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  60011010 کد: 0 سطح: کمک تكنسين توليد کنندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  30101013 کد: 3 سطح: تکنسین زراعت نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

 تک دانه کاری خطی کاری دیم خطی کاری آبی زیر خاک کردن کود و بذر پاشیدن بذر با بذرپاش کاشت دستی عملیات کاشت
تعیین و کنترل شرایط 

 کاشت گیاهان زراعی

11  008 050 1110 L0 01 06 1110 L0 36 01 1113 L0 01 06 1111 L0 36 01 1115 L0 36 01 1116 L0 36 01 1117 L3 36 01 

 

اد نهرها ایج آبیاری  آبیاری زیر سطحی ای نوار تیپآبیاری قطره آبیاری بارانی آبیاری سطحی 
تعیین نیاز آبی و مصرف 

 بهینه آب 

نصب و نگهداری سیستم 

 آبیاری تحت فشار

15  710  060  1510 L0 00 8 1510 L0 36 01 1513 L0 36 01 1511 L0 08 00 1515 L3 08 00 1516 L3 08 00 1517 L3 36 01 

 

والت زراعیداشت محص  کنترل آفات گیاهان زراعی کنترل علفهای هرز خاک دهی پای بوته)دستی(  سله شکنی دستی تنک دستی واکاری وجین 

16  013  060  1610 L0 08 00 1610 L0 00 8 1613 L0 00 8 1611 L0 08 00 1615 L0 00 8 1616 L0 36 01 1617 L0 36 01 

 
کنترل بیماریهای گیاهان 

 زراعی
 کنترل رشد گیاهان زراعیتقویت 

تعیین روش و زمان کنترل 

 علفهای هرز

تعیین روش و زمان کنترل 

 آفات و بیماریها

تهیه محلول سم و کنترل 

 پاشش آن
 تولید ورمی کمپوست

    1618 L0 36 01 1611 L0 36 01 1601 L3 36 01 1600 L3 08 00 1600 L3 08 00 1603 L3 08 00 1601 L3 08 00 
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 های فنی و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته امور زراعیشایستگی

 

 

 صفحه   از    

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  60001010 کد: 0 سطح: کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  60011010 کد: 0 سطح: ت زراعيکمک تكنسين توليد کنندگان محصوال نام حرفه: 

  30101013 کد: 3 سطح: تکنسین زراعت نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

های ویژه گیاهان مراقبت

 زراعی

برای  تولید حشرات مفید

 کنترل آفات
 پرورش پیاز* چغندر قند پرورش* سیب زمینی پرورش* برنج پرورش* ایذرت دانه پرورش* و جو گندم پرورش*

17  107  681  1710 L0 36 01 1710 L0 36 01 1713 L0 36 01 1711 L0 36 01 1715 L0 36 01 1716 L0 36 01 1717 L0 36 01 

 

پرورش آفتابگردان* کلزا پرورش*   سورگوم پرورش* ایذرت علوفه پرورش* پرورش یونجه پرورش سویا* 
مزارع فرايند توليد در کنترل *

 گياهان ليفي

    1718 L0 36 01 1711 L0 36 01 1701 L0 36 01 1700 L0 08 00 1700 L0 08 00 1703 L0 08 00 1701 L3 36 01 

 

 
مزارع فرايند توليد در کنترل *

 گياهان قندي

مزارع فرايند توليد در کنترل *

 گياهان تدخيني

مزارع فرايند توليد در کنترل *

 گياهان روغني

مزارع فرايند توليد در کنترل *

 گياهان علوفه اي
مزارع  درفرايند توليد کنترل *

 گياهان دارويي
مزارع فرايند توليد در کنترل *

 غالت

نترل و نگهداري مزرعه توليد و ک

 تكثيربذر

    1705 L3 36 01 1706 L3 36 01 1707 L3 36 01 1708 L3 36 01 1701 L3 36 01 4724 L3 36 01 1700 L3 36 01 
 

 برداشت دستی برداشت محصوالت زراعی
برداشت گیاهان زراعی)غالت 

 و گیاهان صنعتی(

درو مکانیزه گیاهان علوفه 

 ای لگوم )یونجه(

ای فهبرداشت گیاهان علو

 باچاپر
 نظارت بر برداشت مکانیزه

تعیین روش و زمان برداشت 

  محصوالت زراعی

18  810  010  1810 L0 36 01 1810 L0 36 01 1813 L0 08 00 1811 L0 08 00 1815 L3 36 01 1816 L3 36 01     
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 های فنی و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته امور زراعیایستگیش

 

 

    صفحه   از 

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  60001010 کد: 0 سطح: کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  60011010 کد: 0 سطح: کمک تكنسين توليد کنندگان محصوالت زراعي نام حرفه: 

  30101013 کد: 3 سطح: تکنسین زراعت نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

محصوالت زراعي نگهداشت  

هوادهی و ردیف سازی 

مکانیزه گیاهان علوفه 

 ای

 بسته بندی علوفه و کلش
خشک کردن محصوالت 

 زراعی

بوجاری مکانیزه محصوالت 

 دانه ای

نگهداری محصوالت 

 زراعی
  

11  110  61  1110 L0 1 6 1110 L0 07 08 1113 L3 36 01 1111 L3 36 01 1115 L3 36 01         
 

 بازاریابی

 

 

ارزیابی کیفی محصوالت 

 زراعی
     عقد قرارداد تعیین بازارهای فروش

01  85 55 0110 L3 36 01 0110 L3 06 08 0113 L3 03 03                 

 

 (17)وظیفه نطقه مورد استفاده قرار می گیرد.کارهای ستاره دار نیمه تجویزی و متناسب با الگوی کشت در م :توجه  
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 امور زراعیشایستگی های غیر فنی در رشته 
 كار تيمي -01 تفكر منطقي -4

 اخالق حرفه اي -00 تفكر انتقادي -2

 انآموزش دیگر -02 تفكر و نگرش سيستمي -3

 مستند سازي -03 تفكر خالق -4

 منابع مدیریت -04 یادگيري مادام العمر -5

 مدیریت كار و كيفيت -05 سواداطالعات -6

 كارآفریني -06 كاربرد فناوري -7

 اخالقي شخصيتي ویژگيهاي -07  محاسبه و كاربست ریاضي -8

  ارتباط موثر -9
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 ارزشیابی گروه بندی شایستگی ها و کارها برای 

 L0 سطح: 60001010 کد: پرورش دهندگان محصوالت زراعي نام حرفه:
 

کارگر ماهر آماده  نام شغل:

 کننده بذر

 

 کشتكارحبوبات نام شغل:

 

  وجین کارنام شغل:

 

کارگرماهرمراقبت از  نام شغل:

 بوته

 

 برداشتکارگرماهر  نام شغل:

 دستی

 
 نوبت اول

 
 644435 کد شغل: 644431 کد شغل: 600033 کد شغل: 644432 کد شغل: 644434 کد شغل:

 810 کد کارها: 1615-1613-1610 کد کارها: 1610- 1611 کد کارها: 1110 -1313کد کارها: 1311-1310-1310کد کارها: 

 61زمان: 0واحد: 61زمان:  0واحد:  61زمان:  3واحد:  61زمان:  0واحد:  60زمان:  0واحد: 

           

  تراکتور کشاورزيراننده  نام شغل:

 

 عمومیکارگر ماهر مزرعه  نام شغل:

 

 شخم زن نام شغل:

 

کارور ماشين وادوات  نام شغل:

 ورزيخاك

 

 کاربرتجهيزات مزرعه نام شغل:

 
 نوبت دوم

 
 644414 کد شغل: 644439 کد شغل: 600038 کد شغل: 644437 کد شغل: 644436 کد شغل:

 1016- 1017 کد کارها: 1015کد کارها: 1011کد کارها:  1010 -1010کد کارها:  1013 کد کارها:

 61زمان: 0واحد: 61زمان: 0واحد: 61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان: 0واحد: 

           

 وژسانتريفي بذرپاشکاربر نام شغل:

 

 آراستن سطح مزرعهنام شغل: 

 

  کاربر خطي کار غالت شغل: نام

 

بهره بردار ماشينهاي  نام شغل:

 عميق کار ديم

 

 هاي کارندهکاربر ماشين نام شغل:

 
 نوبت سوم

 
 644415 کد شغل: 600011 کد شغل: 644413 کد شغل: 644412 کد شغل: 600010 کد شغل:

 1116 کد کارها: 1115 ا:کد کاره 4141 کد کارها: 1510-1113 کد کارها: 4142 کد کارها:

 61زمان: 0واحد: 61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد: 

 

 استفاده گردد. 6-0*عناوین گروههای کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 
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 شیابیگروه بندی شایستگی ها و کارها برای ارز 

 L0 سطح: 60011010 کد: توليدکنند گان محصوالت زراعي نام حرفه:
  

 کارگر ماهر کوددهي نام شغل:

 

سرکارگر کنترل کننده  نام شغل:

  هاي هرزعلف

 

  کنترل کننده آفاتنام شغل:

 

توليد کننده حشرات مفيد کنترل نام شغل:

  کننده آفات

 

کارگر ماهر مرحله داشت  نام شغل:

 مزرعه

 
 نوبت اول

 
 644135 کد شغل: 644131 کد شغل: 600133 کد شغل: 600130 کد شغل: 600130کد شغل:

 1618 کد کارها: 1710کد کارها: 1617کد کارها: 1616 کد کارها: 1611 کد کارها:

 61زمان: 0واحد: 61زمان: 0واحد: 61زمان: 0واحد: 61زمان: واحد: 61زمان: 0واحد:

           

 غله کارنام شغل:

 اي(/ذرت دانهبرنج/)گندم و جو

 

کشت کار دانه  نام شغل:

 روغني)کلزا/آفتابگردان/سويا(

 

-کشاورزگياهان غده نام شغل:

 (/ پياز / چغندرسيب زميني اي)

 

-کارگر ماهر آبياري :نام شغل

 کشاورزي

 

کنترل کننده برداشت  نام شغل:

 )غالت و گياهان صنعتي(

 
 منوبت دو

 
 644116 کد شغل: 644115 کد شغل: 644112 کد شغل:  600131کد شغل:  600136کد شغل:

 4845 کد کارها: 4541 -4542کد کارها:  4747-4746-4745 کد کارها: 4744-4749-4748 کد کارها: 4741-4743-4742 کد کارها:

 61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  0واحد: 

           

 سرکارگر تجارت مزرعهنام شغل: 

 

اي و علوفه کار)علوفه نام شغل:

 سيلويي(

 

 کاربرسيستم آبياري باراني نام شغل:

 

هاي کاربر ماشين نام شغل:

 برداشت علوفه)چاپر و دروگر(

 

د بسته بنکاربرماشين  نام شغل:

 علوفه

 
 نوبت سوم

 
 644137 کد شغل: 644136کد شغل:   600135 کد شغل: 600118 کد شغل: 644117 کد شغل:

 1110-1110کد کارها:  1811-1813کد کارها:  1513 کد کارها: 1703یا  1700-1700 کد کارها: 1016-1015 کد کارها:

 61زمان:  0واحد:  61زمان:  0 واحد: 61زمان:  5/0واحد:  61زمان:  0واحد:  61زمان:  5/0واحد: 

 

 استفاده گردد. 6-0*عناوین گروههای کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 
 



29 

 امور زراعیحرفه ای -جدول دروس رشته تحصیلی

 

زمینه: کشاورزیکد گروه: 7

واحد/ساعتنام درسواحد/ساعتنام درسواحد/ساعتنام درس

2تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق( 23تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق( 22تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق( 1

1عربي، زبان قرآن 13عربي، زبان قرآن 12عربي، زبان قرآن 1

2فارسي23فارسي22فارسي1زبان و ادبیات فارسی2

----2زبان خارجي 22زبان خارجي 1زبان های خارجی3

4
خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی
2تاريخ معاصر2علوم اجتماعي2جغرافياي عمومي و استان شناسي

2تربيت بدني 23تربيت بدني 22تربيت بدني 1

2سالمت و بهداشت2انسان و محيط زيست

3آمادگي دفاعي----

6
خوشه دروس:

انسان و مهارت های زندگی
2مديريت خانواده و سبک زندگي2درس انتخابي )1- هنر 2- تفكر و سواد رسانه اي(----

2اخالق حرفه اي3کارگاه نوآوري و کار آفريني2الزامات محيط کار

----
درس انتخابي)1-کاربرد فناوري هاي نوين 

2-مديريت توليد(
2----

----2رياضي 22رياضي 1

----2شيمي2زيست شناسي

8پرورش و توليد غالت8کاشت گياهان زراعي8پرورش و توليد حبوبات

8پرورش و توليد گياهان علوفه اي8مراقبت و نگهداري گياهان زراعي8عمليات خاك ورزي

4دانش فني تخصصي----3دانش فني پايه

 تجمیعی*کار آموزي----4آب و خاك و گياه

38جمع40جمع40

برنامه ویژه مدرسه10

9
خوشه دروس:

شایستگی های فنی

جمع

زمینه سازی برای اجرای بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(

1- دروس 8 ساعته خوشه شایستگی های فنی  پایه های دهم و یازدهم صرفاًً تا پایان سال تحصیلی 97- 96 با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.

2-مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.

* کارآموزی متناسب با رشته  240 - 120 ساعت اجرا می شود.

--

7
خوشه دروس:

شایستگی های غیر فنی

8
خوشه دروس:

شایستگی های پایه فنی )ریاضی، 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

تربیت دینی و اخالقی1

5
خوشه دروس:

-- انسان و سالمت

دامنه محتواییردیف 
پایه 12پایه 11پایه 10

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه - شاخه فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشته تحصیلی: 081120رشته تحصیلی: امور زراعی



34 

  پرورش دهندگان محصوالت زراعیهای فنی نقشه آموزش شایستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10سال درس 

 پرورش وتولید حبوبات

 
 

 11سال  اولدرس 

 زراعیکاشت گیاهان 

 

ضدعفونی 

 بذر

پاشیدن بذر با 

 بذرپاش

 کاشت 

نمونه برداری 

 خاک

 

 احداث انهار

فرم دهی سطح 

 زمین

 

 هموارکردن
نرم کردن 

 خاک

 
آماده کردن 

 خاک برای شخم

 

رانندگی  

 تراکتور

 

 10سال درس دوم 

 عملیات خاک ورزی

 
 

زیرخاک کردن 

 بذر

خطی کاری 

 دیم

خطی کاری 

 آبی

تک دانه 

 کاری

 تعیین مقداربذر تیماربذر تلقیح بذر
 واکاری تنک  وجین ه شکنیسل

خاکدهی 

 پای بوته

برداشت دستی 

 دستی  
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 11سال  دوم درس

مراقبت ونگهداری 

 گیاهان زراعی

 

 گندم پرورش

ذرت پرورش  

 12سال درس اول 

ش وتولید غالت پرور

 و گیاهان صنعتی

 

کنترل آفات گیاهان 

 زراعی

 12سال دوم درس 

پرورش وتولید گیاهان 

 علوفه

 

درومکانیزه 

گیاهان علوفه ای 

 لگوم)یونجه(

 مکانیزه علوفه هوادهی

برآورد هزینه 

 و فایده

 آبیاری بارانی

کنترل علف های 

 هرز

کنترل بیماری های 

 گیاهان زراعی

تقویت گیاهان 

 زراعی

آیش بندی و 

 تناوب

 برنج پرورش

بسته بندی علوفه و 

 کلش

 تولید حشرات مفید

اتبرای کنترل آف  

 کلزا  پرورش

 پرورش

 آفتابگرادان  

 سویا پرورش

سیب  پرورش

 زمینی

 چغندر  پرورش

 پیاز  پرورش

آبیاری 

 سطحی

آبیاری قطره 

 ای نوار تیپ

برداشت گیاهان 

زراعی )غالت و 

 صنعتی(

پرورش 

 یونجه

پرورش 

 سورگوم

پرورش 

ذرت علوفه 

ای

برداشت 

-وفهگیاهان عل

 ای باچاپر
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  امور زراعیهای رشته جدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 3کد گروه  کشاورزي و غذاگروه تحصیلی: 

 180001کد رشته تحصیلی:  رشته تحصیلی: امور زراعی

 

 وس و شایستگی ها خصیص درت
            

شمار

 ه
 سال/ترم نوع درس کد درس نام درس

ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی
 شایستگی های غیرفنی شایستگی ها فنی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیای کار

1 
 پرورش وتولید حبوبات

0111200110 

 مهارتی
 110 120 دهم

-تلقيح بذر-ضدعفوني بذر-وجين-سله شكني

تنک -واکاري -خاك دهي پاي بوته -ربذرتيما

-تعيين مقداربذر -بذرپاشي دستي-دستي

 برداشت دستي

 -مسئوليت پذيري -هاي مناسبانتخاب فناوري

تصميم  -مديريت زمان -درستكاري و کسب حالل

 نقش در تيم -گيري

-(644434)کارگر ماهرآماده کننده بذر

-(644433)کار وجين  -(644432کشتكارحبوبات)

کارگر ماهر -(644431رماهرمراقبت از بوته)کارگ

 (644435برداشت)

 0111200211 عملیات خاک ورزی 2

 مهارتی
 110 120 دهم

آماده کردن خاك براي  -نمونه برداري خاك

نرم کردن  -شخم زدن -رانندگي تراکتور -شخم

 فرم دهي سطح زمين -هموارکردن خاك -خاك

 -مسئوليت پذيري -هاي مناسبانتخاب فناوري

تصميم  -مديريت زمان -درستكاري و کسب حالل

 تفكر انتقادي -نقش در تيم -گيري

شخم  -(644436راننده تراکتورکشاورزي)

کارگر ماهر مزرعه عمومي –( 644438زن)

خاك  نرم کنندهکارورماشين و ا–( 644437)

 (644414کاربرتجهيزات مزرعه)–( 644439)مزرعه

 0111200311 کاشت گیاهان زراعی 3

هارتیم  
 110 120 یازدهم

 -زيرخاك کردن بذر - پاشيدن بذر با بذرپاش 

خطي  -خطي کاري آبي –و شيارها  احداث انهار

 تک دانه کاري –کاري ديم 

نقش در  -تفكر انتقادي -جمع آوري و گرد آوري اطالعات

 -مديريت زمان -تصميم گيري -تفكر خالق -تيم

 -مناسب هايانتخاب فناوري -درستكاري و کسب حالل

 نگهداري فناوري هاي بكارگرفته شده -مسئوليت پذيري

آراستن سطح  -(644414)کاربربذرپاش سانتريفيوژ

 کاربر خطي کار غالت –( 644412)مزرعه

 -(  644415) کاربرماشينهاي کارنده–(  644413)

 ( 644411)بهره بردار ماشينهاي عميق کار ديم

6 
مراقبت و نگهداری گیاهان 

 زراعی
1200612011  

 مهارتی

 110 120 یازدهم

 کنترل آفات گياهان -هاي هرزعلف کنترل

 -هاي گياهان زراعيکنترل بيماري -زراعي

توليد حشرات مفيد براي  -تقويت گياهان زراعي

 کنترل آفات

تعالي  -مديريت کارها و پروژه ها -تفكر انتقادي

 فردي

توليد  -(644132سرکارگرکنترل علفهاي هرز)

 ات مفيد کنترل کننده آفاتکننده حشر

 -(644133کنترل کننده آفات) -(644131)

کارگر  -(644135کارگرماهر مرحله داشت مزرعه)

 (644134)ماهر کود دهي

5 
و  پرورش و تولید غالت

 گیاهان صنعتی
0111200512 

 مهارتی

 110 120 دوازدهم

-پرورش ذرت-پرورش برنج-پرورش گندم و جو

پرورش سويا -ردانپرورش آفتابگ -پرورش کلزا

پرورش -پرورش چغندرقند-پرورش سيب زميني

آبياري قطره اي نوار – اري سطحيآبي – -پياز

برداشت گياهان زراعي )غالت و گياهان —تيپ

 صنعتي(

 -مسئوليت پذيري -هاي مناسبانتخاب فناوري

تصميم  -مديريت زمان -درستكاري و کسب حالل

 تفكر انتقادي -نقش در تيم -گيري

 -( 644136اي( )ار)گندم و جو/برنج/ذرت دانهغله ک

کشت کار دانه 

 -(644139روغني)کلزا/آفتابگردان/سويا()

اي)سيب زميني / چغندر/ پياز( کشاورزگياهان غده

کارگر ماهر آبياري کشاورزي  -(644112)

کنترل کننده برداشت )غالت و گياهان  -(644115)

 (644116صنعتي( )

4 
 پرورش و تولید گیاهان

 علوفه ای
0111200412 

 مهارتی

 110 120 دوازدهم

-آيش بندي و تناوب-برآورد هزينه و فايده

پرورش ذرت -پرورش سورگوم-پرورش يونجه

مكانيزه گياهان  ودر -آبياري باراني -علوفه اي

 -رداشت علوفه با چاپرب -اي لگوم)يونجه(علوفه

بسته بندي -هوادهي مكانيزه علوفه درو شده

 علوفه و کلش

 -مسئوليت پذيري -هاي مناسبانتخاب فناوري

تصميم  -مديريت زمان -درستكاري و کسب حالل

 تفكر انتقادي -نقش در تيم -گيري

 -(644118()علوفه اي و سيلوييعلوفه کار)

کاربر  -(644119)سيستم آبياري بارانيکاربر

 ماشينهاي برداشت علوفه)چاپر و دروگر(

 644154) لوفهبسته بند ع کاربرماشين -(644154)

 (644117)سرکارگرتجات مزرعه –( 
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 و مدارک اعطایی ها نامهگواهی

نام و نام 

 خانوادگی:
  تاریخ ارزشیابی :  شماره ملی: 

نام حرفه در 

 سطح صالحیت:
 کارگرماهرپرورش دهندگان محصوالت زراعی

 60001010کد:
 05 تعداد گروه کاری/شغل: 

تعداد 

 کارها:
06 

 0Lسطح:

 گواهینامه ها

 شماره گواهینامه کد کارها کد گروه کاری/شغل نام گروه کاری/شغل ردیف
تاریخ اعطای 

 گواهینامه

4 
کارگر ماهر آماده 

 کننده بذر
G11  1310-1310-1311   

   G11 1313- 1110 کشتكارحبوبات 2

   G11 1611 -1610 وجين کار 3

1 
کارگرماهرمراقبت از 

 بوته
G11 1610-1613-1615   

   G11 1810 کارگرماهر برداشت 5

6 
راننده تراکتور 

 کشاورزي 
G11 1013   

7 
کارگر ماهر مزرعه 

 عمومي
G11 1010- 1010   

   G11 1011 شخم زن 8

9 
وادوات  کارور ماشين

 خاك ورزي
G11 1015   

   G11 1017 -1016 کاربرتجهيزات مزرعه 44

44 
کاربربذرپاش 

 سانتريفيوژ
11G 4142   

   11G 1113-1510 آراستن سطح مزرعه 42

   G11 4141 کاربر خطي کار غالت 43

41 
 ينهايبهره بردار ماش

 يمکار د يقعم

G11 
1115   

45 
هاي کاربر ماشين

 کارنده

G11 
1116   

 نام و نام خانوادگی ارزشیاب:

 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده: 

 امضاء

 ارزشیابی نهایی: نام و نام خانوادگی

 

 امضاء و مهر

 معیار اعطای مدرک: پس از کسب تمام گواهینامه های گروههای کاری/مشاغل زیر مجموعه مدرک اعطا می گردد.
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  تاریخ ارزشیابی :  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی:

نام حرفه در سطح 

 صالحیت:

تولیدکنندگان محصوالت کمک تکنسین 

 زراعی

 60011010کد:
 05 تعداد گروه کاری/شغل: 

تعداد 

 کارها:
01 

 0Lسطح:

 گواهینامه ها

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

 گواهینامه

تاریخ اعطای 

 گواهینامه

   G11 1611 کارگر ماهر کوددهي 4

   G11 1616 هاي هرزسرکارگرکنترل علف 2

   G11 1617 کنترل کننده آفات 3

1 
وليد کننده حشرات مفيد ت

 کنترل کننده آفات
G11 1710   

5 
کارگر ماهرمرحله داشت 

 مزرعه
G11 1618   

6 
 غله کار

 اي()گندم و جو/برنج/ذرت دانه
G11 4742-4743-4741   

7 
کشت کار دانه 

 روغني)کلزا/آفتابگردان/سويا(
G11 4748-4749-4744   

8 
سيب اي)کشاورزگياهان غده

 ي / چغندر/ پياز (زمين
G11 4745-4746-4747   

9 
 کشاورزي-کارگر ماهر آبياري

G11 4842   

44 
کنترل کننده برداشت )غالت و 

 گياهان صنعتي(
G11 1815   

 سرکارگر تجارت مزرعه 44
G11 1015-1016   

42 
 اي و سيلويي(علوفه کار)علوفه

G11 1700-1700  1703یا   

43 
 رانيکاربرسيستم آبياري با

G11 1513   

41 
هاي برداشت کاربر ماشين

 علوفه)چاپر و دروگر(
G11 1813-1811   

45 
کاربرماشين بسته بند 

 علوفه
G11 1110-1110   

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیاب:

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده:

 امضاء

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیابی نهایی:
 

 امضاء و مهر

 طای مدرک: پس از کسب تمام گواهینامه های گروههای کاری/مشاغل زیر مجموعه مدرک اعطا می گردد.معیار اع
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 امور زراعیاصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته 

 محصوالت زراعيدرك و تفسير پديده هاي طبيعي حاکم بر عملكرد  (4

 مزرعهواقعي در  طراحي فرصت ها و موقعيت هاي يادگيري نسبت به محيط کار (2

 تقويت انگيزه دانش آموزان با برگزاري بازديد هاي کالسي و برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي هنرجويان (3

 توليد و سودآوري بيشتر در زراعت امكان درك قوانين کلي حاکم بر  (1

 اصول زراعتايجاد تفكر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر  (5

 توليد محصوالت زراعيت در ايجاد فرصت به منظور بروز خالقي (6

 ايجاد شرايط الزم براي انجام کار گروهي (7

 تعامل هنرجويان با هنرآموز و مشارکت در فرايند آموزش (8

 استفاده از فن آوري هاي نوين در فرايند آموزش  (9

 امور زراعی رشته در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انتخاب اصول

 آنها درك از سنجش راستاي در تخصصي و پايه درسي کتب حتوايم و مفاهيم از کتبي(، و شفاهي )آزمون پرسش (4

 آور اضطراب شرايط از استفاده بدون

 امور زراعي رشته کاري عملكرد استاندارد بر مبتني حرفه ارزشيابي استاندارد از (استفاده2

 توانايي تيمي، کار سيستمي، تخصصي، هاي مهارت به مداوم نظارت و توجه ،)کار انجام فرايند( عملكرد مشاهده (3

 زمان در طي هنرجو پيشرفت روند و عملكرد به توجه چنين هم و عمومي ايمني و

 خالقيت و انتقادي منطقي، تفكر و آوري فن و تخصصي دانش سنجش براي تعريف پروژه مهارت، (آزمون1

 آموزش بهبود جهت هنرجويان توان حد در تحقيقاتي هاي پروژه اجراي (5

 توسط کاري گروه نهايي ارزشيابي و کار انجام درفرآيندهاي قضاوتي سنجش براي هنرجويان روهگ از استفاده (6

 هنرآموز

 امور زراعی رشته آموزان هنر ای حرفه صالحیتهای

 بايستي:هاي زراعي عالوه بر داشتن شرايط عمومي و به ويژه اخالقي معلمي ميهنرآموز مواد درسي تخصصي رشته مهارت 

 زراعت باشند. مدرک تحصيلي در مقطع كارشناسي یا باالتر در رشتهحداقل داراي  -

 داراي گواهينامه رانندگي تراكتور باشد. -

 هاي حفظ محيط زیست، ایمني و بهداشت محيط كشت و زرعگذراندن دوره  -

 هاي تدریس و حرفه آموزيهاي روشگذراندن دوره -

 سال سابقه استادكاري 2وط به رشته امور زراعي و حداقل هاي آموزش عمومي و تخصصي بدو استخدام مربگواهي دوره -
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 الزامات اجرایی برنامه درسی رشته امور زراعی

 استاندارد نیروی انسانی رشته امور زراعی-

 بايستي :هاي زراعي : عالوه بر شرايط عمومي مستخدمين دولت و کارمندان واحدهاي آموزشي ميالف( مدير واحد آموزشي مهارت

 ترويج و آموزش کشاورزي -3توليدات گياهي   -2زراعت   -4درك تخصصي حداقل در مقطع کارشناسي به ترتيب اولويت در رشته هاي:  داراي م

ساعت دوره آموزشي در ارتباط با اصول و مباني مديريت،  344سه اولويت اول ضمن داشتن سوابق تدريس در واحدهاي کشاورزي بايستي حداقل 

 اورزي و سرپرستي مزرعه را بگذرانند. مديريت واحدهاي کش

گيرد. معاون فني عالوه بر شرايط عمومي هاي زراعي: معاون فني به واحد آموزشي متناسب با رشته تعلق ميب( معاون فني واحد آموزشي مهارت

 بايستي:مستخدمين دولت و کارمندان واحد آموزشي مي

ترويج  -1هاي کشاورزي ماشين -3توليدات گياهي  -2زراعت  -4هاي: تيب اولويت در رشتهداراي مدرك تحصيلي حداقل، مقطع کارشناسي به تر-

 و آموزش کشاورزي  باشد.

 ريزي آموزشي و طرح درس عمليساعت دوره آموزشي ضمن خدمت در ارتباط با سرپرستي مزرعه، مباني مديريت برنامه244گذراندن حداقل -

 بايستي:هاي زراعي عالوه بر داشتن شرايط عمومي و به ويژه اخالقي معلمي ميي رشته مهارتپ( هنرآموز: هنرآموز مواد درسي تخصص

 داراي مدرك تحصيلي مرتبط با رشته در مقطع کارشناسي يا باالتر را دارا باشند. -4

 داراي گواهينامه رانندگي تراکتور باشد.-2

 گرايش کشاورزي )مسمومين و مصدومين ( هاي اوليه به ويژه امداد و نجات باداراي گواهينامه کمک-3

 سال باشد.(  5عدد نبايد کمتر از  2سال سابقه استاد کاري باشد. )درهر حال جمع اين  2سال سابقه آموزشي و حداقل  3داراي حداقل -1

از زمان آموزشي و خارج از ساعات  هاي کشت و کار از جمله کار درخارجارايه اقرار نامه مبني بر مقيد بودن به کار درشرايط مزرعه و ويژگي-5

 اداري متناسب با نياز و شرايط گياهان توليدي 

نفر  8-45نفر باشد، دراجراي عمليات فراگيران به گروه  45ج( استادکار: چنانچه تعداد فراگيران يک ماده درسي داراي عمليات صحرايي بيش از 

 بايد عالوه بر شرايط عمومي متناسب با معلمي و کارمندي دولت داراي شرايط زير باشد:تقسيم شده و به استاد کار نياز خواهد بود. استاد کار 

اي يا اينكه ، مدرك تحصيلي سال سابقه و فعاليت مزرعه 8هاي زراعي يا توليدات گياهي با حداقل مدرك تحصيلي کارداني در رشته گرايش-4

 اي ليت مزرعهسال سابقه فعا 42هاي زراعي با حداقل متوسط رشته گرايش

 ها و تجهيزات زراعي با ارايه گواهينامه معتبرداشتن گواهينامه رانندگي تراکتور و تسلط به کار براي ماشين-2

 هاي اوليه به ويژه در زمينه کشاورزيداشتن گواهينامه کمک-3

نسق  و خارج از ساعات اداري متناسب با نظم واقرار به حضور تمام وقت در واحد آموزشي و انجام وظيفه در خارج از زمان آموزشي رسمي -1

 هاي توليد محصوالت زراعيمنطقه ويژگي
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 مقيد به پوشيدن لباس کار و رعايت  نكات ايمني وزيست محيطي به عنوان الگوي فراگيران -5

 چ(سرپرست مزرعه :

 عنوان سرپرست مزرعه تعلق خواهد گرفت .هكتار سطح زير کاشت محصوالت زراعي، ساالنه يک پست به  42هرواحد آموزشي با بيش از 

 سرپرست مزرعه داراي شرايط زير است : 

سال سابقه توليد محصوالت زراعي يا اينكه داراي مدرك 6هاي زراعت يا توليدات گياهي با حداقل داراي مدرك کارشناسي در رشته گرايش-4

 ال  سابقه توليد محصوالت زراعيس42هاي زراعت يا توليدات گياهي با حداقلکارداني در رشته گرايش

 ساعت دوره آموزشي ضمن خدمت ، سرپرستي مزرعه ، اصول ، عمليات کشاورزي  244گذراندن حداقل -2

 داشتن گواهينامه رانندگي با تراکتور-3

 هاي دنباله بند با ارايه گواهي معتبرتسلط به کاربرد انواع ماشين-1

 ي در سطح مزارع متناسب با نياز گياهان و شرايط منطقه اقرار به حضور تمام وقت درواحد آموزش-5

 ح(راننده تراکتور: راننده تراکتور عالوه بر شرايط عمومي کارمندان دولت بايستي :

 ها کشاورزي باشد.داراي گواهينامه پايان تحصيالت متوسط در يكي از رشته گرايش ماشين-4

 داراي گواهينامه رانندگي تراکتور -2

هاي دنباله بند براساس ارايه اسناد معتبر يا تائيديه شوراي اتصال يا نصب، راه اندازي، تنظيم، سرويس، نگهداري و کاربر و انواع ماشينمسلط به -3

 فني واحد آموزشي باشد.

 سال سابقه کار درمحيط واقعي براساس ارايه اسناد با تائيد شوراي فني واحد آموزش باشد. 5حداقل -1

 تمام وقت خارج از فصول آموزشي ساعات اداري متناسب با نياز گياه و شرايط منطقه اقرار به کار -5

متر فضاي سبز يک نفر مراقب کشاورزي اعم از رسمي، قراردادي يا خريد خدمتي  4444هكتار مزرعه يا هر  44خ( مراقبت کشاورزي: به ازاي هر 

 باشد.نياز مي

بايستي برحسب وظيفه محوله )گوشه بندي ،کود باشي، وجين ، سله شكني ، کنان واحد آموزشي ميمراقب کشاورزي عالوه بر شرايط عمومي کار -

 خاك دهي پاي بوته ، واکاري، تنک ، ....( داراي سابقه کارمفيد با ارايه اسناد با تائيد شوراي فني واحد آموزشي باشد.

بياري ثقلي يک نفر موتورچي و يا آبيار نياز خواهد داشت و بيش از آن آبيار از هكتار سطح زير کاشت آ 24د( آبيار و موتورچي: هرواحد آموزشي تا 

هكتار مزرعه زراعي مازاد تحت کشت  24گيرد و به ازاي هر موتورچي جدا خواهد شد. و به ازاي دو حلقه چاه يک نفر موتورچي به واحد تعلق مي

 يک نفر آبيار همانند مراقب کشاورزي اضافه خواهد شد.

نفر به تائيد شوراي فني  3-4توانند هاي جانبي واحد آموزشي جهت حفا امنيت واحد آموزشي ميشتبان: برحسب شرايط منطقه و فعاليتذ( د

 واحد آموزشي دشتبان يا کشيک شب داشته باشد. 

 ر( متصدي تاسيسات و تجهيزات آبياري :
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اي يک نفر بعنوان متصدي تاسيسات و هكتار آبياري از نوع قطره 1به ازاي هر هكتار آبياري باراني از انواع کالسيک يک نفر و  8به ازاي هر 

 تجهيزات آبياري مورد نياز مي باشد. متصدي تاسيسات و تجهيزات آبياري عالوه بر شرايط عمومي کارکنان واحدآموزشي بايستي: 

سال سابقه کار مفيد يا داراي مدرك پايان دوره متوسطه  1اقل داراي مدرك تحصيلي در حد کارداني در يكي از رشته گرايش هاي آبياري با حد-4

 سال سابقه کارمفيد مرتبط به تاييديه شوراي فني واحد آموزشي داشته باشد 8هاي کشاورزي يا حداقل در يكي از رشته هاي زراعت يا ماشين

 نياز گياه باشرايط منطقه اقرار به انجام کار تمام وقت )خارج از زمان آموزش و ساعات اداري( متناسب با-2

 هاي تخصصي:ز( متصدي آزمايشگاه

هاي )زراعت ، گياه شناسي ، حفا نباتات، علوم پايه وآب و خاك( نياز به يک نفر متصدي آزمايشگاه به طور اختصاصي خواهد هريک از آزمايشگاه

 اراي شرايط زير باشد.داشت . متصدي آزمايشگاه هاي عالوه بر شرايط عمومي معلمي و استادکاري بايد د

 شناسي حداقل فوق ديپلم )کارداني ( دريكي از رشته گرايش زراعت، باغباني، توليدات گياهيبراي زراعت و گياه-4

براي آزمايشگاه ، حفا نباتات حداقل فوق ديپلم )کارداني( در يكي از رشته گرايش هاي تكنولوژي گياه پزشكي، رشته گرايش هاي زراعي ، -2

 هاي باغباني ايش هاي توليدات گياهي ، رشته گرايشرشته گر

هاي علوم پايه )فيزيک، شيمي ، زيست شناسي (علوم آزمايشگاهي براي آزمايشگاه علوم پايه و آب و خاك داراي کارداني در يكي از رشته گرايش-3

 ، خاکشناسي ، زراعت 

 داراي گواهينامه کمک اوليه -1

 آموزشي ضمن خدمت آزمايشگاهي  ساعت دوره 244گذراندن حداقل -5

-هاي کشاورزي نياز به يک نفر متصدي کارگاه ماشينهاي کشاورزي: هرواحد آموزشي با داشتن حداقل يک هانگارماشينژ( متصدي کارگاه ماشين

 يد داراي شرايط زير باشد: هاي کشاورزي عالوه بر شرايط عمومي کارکنان دولت به ويژه واحد آموزشي باباشد. متصدي  ماشينهاي کشاورزي مي

سال  1هاي کشاورزي و با حداقل هاي کشاورزي ترجيحاً مكانيک ماشينهاي ماشينداراي حداقل فوق ديپلم )کارداني( دريكي از رشته گرايش-4

 سابقه کار مفيد مرتبط با تأييد گواهي شوراي فني واحد آموزشي 

 اشت محيط کارگاه ماشينهاي کشاورزي داراي گواهي حفاظت از محيط زيست ، ايمني، بهد-2

 هاي کشاورزيساعت آموزش ضمن خدمت مرتبط با سرپرستي کارگاه اصول و مباني سرويس و نگهداري و تعمير ماشين 244گذراندن حداقل -3

 ار و تجهيزات ، گروه بنديکار ، رعايت نظم در چيدمان ابزمقيد بودن در به کار بستن اصول ايمني ، بهداشتي به ويژه پوشيدن لباس و کفش-1

 فراگيران، حفاظت از امول و مواد کارگاهي، گواهينامه کمک اوليه در محيط کارگاهي 

ي و س( ساير عوامل انساني )معاون آموزشي ، معاون اجرايي ، کارپرداز، انباردار، نگهبان ، متصدي امور عمومي و اجرايي ، متصدي امور فرهنگ

 باشد.هاي دور ه دوم متوسطه فني و حرفه اي ميعمومي ، ....( متناسب با چارت سازماني دبيرستانهنري ، دبيران دروس پايه و

 استاندارد فضای آموزشی رشته امور زراعی -
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هاي درس، واحدسمعي و بصري ، سايت رايانه و واحدهاي اداري و عمومي)نمازخانه ، هر واحد آموزشي داراي رشته امور زراعي عالوه بر کالس

ه فضاهاي ذاخوري،خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگي و ورزشي ، انبار و ...( متناسب با استانداردهاي معاونت عمراني وزارت آموزش و پرورش بغ

 باشد. ها،کارگاهي،صحرايي و ...(خاص رشته امور زراعي نياز ميهاي عملي)آزمايشگاهاختصاصي براي انجام فعاليت

 گروه زير ميتوان تقسيم کرد: اين فضاها را به سه

 مزارع-4

 هاآزمايشگاه-2

 هاي کشاورزي(هانگار)کارگاه تعمير ،سرويس و نگهداري ماشين-3

 هاي اصلي هريک از سه گروه باال عبارتند از:ويژگي

 مزارع-4

ر زمين زراعي با آب کافي و مالكيت قطعي هكتا 44هاي رشته امور زراعي حداقل به مقدار کميت: براي انجام عمليات پيش بيني شده در درس -4-4

 باشد.نياز مي

كانات ها ، تأسيسات و امکيفيت: مشخصات فيزيكي، شيميايي و حاصلخيزي خاك مناسب باشد، موقعيت نسبت به ساير امكانات و ساختمان-2-4

 امكان پذير باشد. هاي پيش بيني شده در کتاب به آساني جانبي بايد به نحوي باشد که انجام حداکثري فعاليت

 هاآزمايشگاه-2

آزمايشگاه کنترل آفات -3هاي هرز آزمايشگاه گياه شناسي و علف-2آزمايشگاه آب و خاك -4هاي مورد نياز در رشته امور زراعي عبارتند از: آزمايشگاه

 هاي گياهان زراعي)گياه پزشكي(و بيماري

هاي آزمايشگاه بايد به نحوي باشد که عالوه بر جاگرفتن د ضمن متابعت از استانداردهاي ساختمانها بايکميت: تعداد و ابعاد هريک از آزمايشگاه-4-2 

 نفر فراگير همراه با مدرس و تكنيسين آزمايشگاه بتواند در آن به آساني تردد و فعاليت نمايد. 24امكانات و تجهيزات ضروري، در هر نوبت حد اقل 

بر امكانات و تجهيزات سرمايشي، گرمايشي ، تهويه ، روشنايي، ايمني و بهداشتي، فضا بايد به نحوي باشد که کيفيت: در هر آزمايشگاه عالوه -2-2

ها نظارت نمايد و فراگيران نيز در صورت ضرورت به راحتي رفت و آمد کرده و به سادگي از محل مربي بر فراگيران اشراف داشته و به آساني بر کار آن

 ريز برق ، شيرگاز ، سينک ظرف شويي ابزار و مواد و تجهيزات انفرادي دسترسي داشته باشند. استقرار خود به آب ، پ

 هاي زراعي(:هانگار)کارگاه تعمير ،سرويس و نگهداري ماشين -3

عميرات ادوات و هاي عملي و نظري، اين رشته نياز به فضايي جهت نگهداري ، سرويس ، بخشي از تدر رشته امور زراعي متناسب با محتواي آموزش

 هاي مربوطه  را دارد. انجام آموزش
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 امورزراعی  فرایند ارزشیابی و اصالح برنامه درسی رشته

 سال برنامه درسي رشته امورزراعي مورد ارزشيابي و اصالح کامل قرار مي گيرد. 5بر اساس فرايند اعتبار سنجي، هر  -

 ت جزيي قرار مي گيرد.برنامه درسي رشته امورزراعي هر دو سال مورد اصالحا -

ارزشيابي و اعتبار بخشي برنامه هاي درسي و مواد و رسانه هاي يادگيري در شاخه هاي فني و حرفه اي و کاردانش به منظور فراهم 

 آوردن اطالعات توصيفي و قضاوتي براي درك بيشتر، هدايت و تصميم گيري براي بهبود، اصالح و کيفيت بخشي شامل موارد زير است: 

 تدوين فرآيند اعتبار بخشي راهنماي برنامه درسي 

 تدوين فرآيند اعتبار بخشي برنامه درسي  

 تدوين فرآيند اعتبار بخشي مواد ورسانه هاي يادگيري 

 تدوين فرآيند پايش  

 تدوين فرآيند اصالح و بهبود          

 اجزای بسته آموزشی  دروس رشته امور زراعی

 ر مي باشد:بسته آموزشي شامل اجزاي زي

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

 محتوی بسته جزء بسته

راحل انجام  پروژه يا فعاليت، ليست مواد و هاي عملي، مها و فعاليتهاي مختلف و همچنين عناوين پروژهدر اين جزء محتوي نظري بخش کتاب درسي

 هاي پاياني درس مي آيدهاي ضمن درس و پرسشوسايل مورد نياز، نكات فني، ايمني، بهداشتي، ارگونوميكي، پرسش

ر و نمودارهاي کتاب و تكميلي گردد. همچنين تصاويدر اين جزء ارائه مطالب اعم از محتوي نظري , عملي بصورت سمعي و بصري ارايه مي نرم افزار دانش آموز

خشي گيرد. بگردد. نمايش مراحل انجام پروژه و عمليات به صورت انيميشن يا فيلم يا......در اين جزء صورت ميبراي تفهيم مطالب ارائه مي

 از ارزيابي نظري و سنجش برخي از عمليات در اين جزء انجام شدني است.

-کتاب همراه دانش

 آموز

 .....مي آيد. هاي پيچيده، شناسنامه ارقام گياهان زراعي وول استاندارد مورد استفاده در انجام کار، فرمولجدادر اين جزء 

در اين جزء روش تدريس يا چگونگي ارائه مطالب مبتني بر طرح درس کلي يا بودجه بندي ، بصورت گام به گام يا در قالب طرح درس  کتاب راهنماي معلم

هاي ها، فضا و شرايط .....پيش بيني خواهد شد. هدف. بديهي است که در طرح درس مواد، وسايل، تجهيزات، ماشينگرددروزانه ارائه مي

بردي هاي راهکارهاي ياددهي و يادگيري مفاهيم اساسي و فعاليتکالن،کلي،جزيي،رفتاري محتوي آموزشي و نيز تشريح مفاهيم غامض و راه

 آيد. در اين جزء مي

ن شكل ترينمايش مراحل انجام مراحل پروژه يا عمليات به طور کامل و ترجيحاً بصورت گوناگون با سطح امكانات مختلف از ابتدايي يا ساده ي معلمفيلم راهنما

 د.ايش دهها را بخوبي نمها. فيلم معلم بايد اجزا و علملكرد سيستم و مكانيسمترين يا به روزترين آنترين، پيشرفتهقابل قبول تا کامل

براي نمايش تصاوير، نمودارها، جداول غير موجود در کتاب ويا موجود اما کوچک و غير مطلوب که براي تفهيم مطالب ضرورت دارد، پوستر  پوسترو بروشور

 بايد درجه وضوح بيشتر و تشريح بهتر از کتاب و به نمونه واقعي نزديكتر باشد.

 ها براي درك بهتر ساختار و عملكرد ....مي آيدها، اندامها، دستگاهاجزاي ماشين، مكانيسمدر اين جزء انواع ابزار،تجهيزات،  ماکت ومدل

 گرددهاي آن ارائه ميهاي زنده يا خشک شده يا فرم داده شده گياهان و جانوران مرتبط با موضوع درس يا اندامدر اين جزء نمونه نمونه 

 گردد.مرتبط با گياهان غالب منطقه بعنوان شاهد و نمونه عيني ارائه ميدر اين جزء در هر واحد آموزشي  مزرعه نمايشي

 


