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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 ده دوره کاردانی پیوسته رشته فناوری تولیدات باغیبرنامه درسی بازنگری ش

، برنامه درسی بازنگری  82/5/8932جلسه تاریخ  چهاردهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: تولیدات باغی فناوریشده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می شوند  8932این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (8ماده 

 قابل اجرا است.

 8932-8933  از نیمسال اول سال تحصیلی فناوری تولیدات باغیاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (8ماده 

 55ه مصوب جلسه شمار تکنولوژی تولیدات باغی –امور زراعی و باغی جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  82/9/8921شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ 

شگاه به تمامی دان این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و (9ماده 

ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط 

 و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری نیاز  9مدت به  8932-8933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 دارد.
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 مقدمه -1-1

الزامی  آب مخصوصا   هانهادهاست ضرورت توجه به مصرف بهینه  قرارگرفته خشکمهیندر کشور ما که بخش بزرگی از آن در نواحی خشک و 

 ییباراهنمارا نوین  یهاافتهی تواندب ی که درک درستی از شرایط داشته وی. نیروستیننیروی انسانی ماهر مقدور  تیباترببوده و این مهم جز 

ی برخ بهتوجه  ،موجود یهاتیمحدوداما  ،هرچند بخش وسیعی از کشور ما دارای قابلیت کشاورزی است به کارگیرد. ربطیذکارشناسان 

یار باالیی رفیت بسمحصوالت باغی ظتولید . دینمایم، بلکه الزامی توجیه تنهانهرا  .. وکشت متراکم  های کشت محصوالت باغی، مانندروش

توانایی  به تواندیم لقوه با پرورش نیروی انسانی ماهراین استعداد با محسوب شود. یرنفتیغیکی از عمده کاالهای صادرات  تواندیم ودارد 

 .شودبالفعل تبدیل 

 

 تعریف -1-2

 هایوآورناین  یریکارگبه ز سوی دیگر برایجدید و ا یهایفنّاورعلوم طبیعی و ابداع  مخصوصا د موجود در شکوفایی علوم نبا توجه به رو

 زنظرابا توجه به اقلیم مناسب ایران  بخش کشاورزی را آگاهی بخشند. بردارانبهره، سایر هاینوآورنیاز به افرادی است که ضمن آگاهی از این 

، نیروی ماهر و یالمللنیبو  یامنطقهدر بازارهای  رقابتقابلکمیت مناسب و  و تیفیباکتولید انواع محصوالت باغی، برای تولید محصوالت 

فردی  اغیتولید محصوالت ب کاردانبرخوردار باشد.  ی نیزاز درآمد اقتصادی مناسب ،نیاز است تا بتوانند ضمن یاری بخش کشاورزیدی نتوانم

ای نقش ایف تواندیمنوین  یهایفنّاورده از با استفانگهداری انواع محصوالت باغی فرآوری و  ،برداشت ،کاشت، داشت با فراگیری است که

 نماید.

 

 هدف -1-3

تولید  نهیرزمدتربیت نیروی کاردانی است که توانایی علمی و عملی کافی  منظوربه ،تولیدات باغیفناوری برنامه درسی دوره کاردانی رشته 

من ض، فراگیر پس از طی این دوره و تجهیزات مدرن را تنظیم و به کار گیرد. هانیماشابزار و ادوات،  تواندیمداشته و  را محصوالت باغی

نماید و از عوامل  نیتأم، قادر است عوامل و شرایط مناسب را برای پرورش انواع محصوالت باغی دانش، مهارت و نگرش الزمبرخورداری از 

، اقدام به پرورش انواع محصوالت باغی با توجیه اقتصادی ازیموردن یهانهاده، تجهیزات و آالتنیماش یریکارگبهجلوگیری نموده و با  آورانیز

 .نماید

 

 همیت و ضرورتا -1-4

دارد. رشد فزاینده جمعیت و بحران  یاژهیوسالمتی نیز جایگاه  نیتأمانسان، در  ازیموردنبخشی از غذای  نیتأممحصوالت باغی، عالوه بر 

 ودکنندهمحدیکی از عوامل . توازن بیولوژیکی گردیده است وردنبر هم خ جهیدرنتمنابع طبیعی و  از هیرویب یبرداربهرهکمبود غذا، باعث 

ه بر عهد هاآنکه شناخت و مبارزه با  هست آورانیزعوامل  ریتأثآن تولید غذا در کشور،  تبعبهافزایش عملکرد محصول در واحد سطح و 

 کنندگانصرفمسالمت  شیازپشیب هرروزمختلف مانند سم و کود  یهاندهیآال. از طرف دیگر باشدیم فناوری تولیدات باغیمتخصصین رشته 

ت تولید محصول سالم از اهمی افتهیتوسعه. امروزه در کشورهای گرددیمفراوان برای افراد و کشور  یهانهیهز و باعث تحمیل کندیمرا تهدید 

 برخوردار است.صرف تولید میزان بیشتری نسبت به 
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ع طبیعی و ابجهت مدیریت من ازیموردن یهامهارتو  هاییتواناکه تربیت افرادی با  رسدیمر به وضعیت کنونی اقتصاد چنین به نظبا توجه 

شور را نیز ک ازیموردناخلی، با صادرات آن بتوان ارز نیازهای د نیتأمبر تا عالوه  باشدیمی از ضروریات بخش کشاورزی بهبود تولیدات باغ

 نمود. نیتأم

 

 یالنالتحصفارغنقش و توانایی   -1-5

 شناسایی انواع گیاهان باغی -

 مختلف یهابهروشازدیاد گیاهان باغی  -

 بستر و کاشت گیاهان باغی یسازآماده -

 و نگهداری گلخانه، خزانه، نهالستان و باغ یسازآماده -

 هاآنو مصرف بهینه  هانهاده ینتأم -

 متراکم یما درکشتکنترل شرایط محیطی  -

 در فرآیند تولید یازموردنسرویس، نگهداری، تنظیم و کاربرد تجهیزات  -

 هرز( یهاعلفو  هایماریبآفات، ) آوریانزکنترل عوامل  -

 سرپرستی فرآیند تولید -

 و نگهداری محصوالت تولیدی یبندبستهفرآوری،  -

 محصوالت باغی و فروش بازاریابی -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6

 دست کاشت یهاجنگلمراقب باغ، فضای سبز و  باغبانی و فضای سبز کاردان

 تولید محصول کاردان طراح و اجرای احداث گلخانه کاردان

 خزانه کار پیمانکار خدمات فضای سبز

 نهال مثمر و غیر مثمر یدکنندهتول محصوالت باغی بازاریاب

 سرپرستی واحدهای فرآوری محصوالت باغی سبزی دهندهپرورش

 کاربر گلخانه و گلبذور سبزی  یدکنندهتول

 گلخانه دار سرپرست آبیاری

 کاردان فنی مراکز خدمات کشاورزی کمک کارشناس تحقیقات کشت

  سرپرستی واحدهای باغی

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7

 یتابستان دوره کی و یلیتحص مسالین 2 از مرکب یلیتحص هرسال و است سال 2 ایحرفه و یفن یکاردان دوره لیتحص مجاز مدت حداکثر

 دوره انیپا امتحانات هفته کی و آموزش هفته 6 شامل یتابستان دوره و یانیپا امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16 شامل مسالین هر و

 یعمل درس واحد هر مسال،ین در ساعت 16 معادل ینظر درس واحد هر و است یدرس واحد اسیمق اساس بر یعمل و ینظر دروس. است

 64 حداکثر و ساعت 48 معادل حداقل یکارگاه درس واحد هر مسال،ین در ساعت 48 حداکثر و ساعت 32 معادل حداقل یشگاهیآزما و

 .باشدیم مسالین در ساعت 121 معادل یکارآموز واحد هر و مسالین در ساعت
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 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-7

 و کاردانش مرتبط یاحرفهفنی و  یهاهنرستان آموختگاندانش -

 قبولی در آزمون ورودی -

 جسمانی جهت فعالیت در بخش کشاورزی و سالمت دارا بودن شرایط عمومی -

 

 (ساعت برحسب) یعملدروس نظری و  سهم درصد -1-8

 سال انتشار درصد مجاز ساعت( برحسبدرصد ) تعداد ساعت تعداد واحد درس

  45-25 33 714 44 نظری

  75-55 67 1424 27 عملی

  111 111 2128 71 جمع

 

 تعداد واحد( برحسب)درس نوع  -1-9

 ردیف

 

تعداد واحد درسی  تعداد واحد نوع درس

 حداکثر حداقل موردنظربرنامه 

 13 13 13 عمومی 2

 2 4 2 مهارت عمومی 3

 8 11 5 پایه 4

 42 47 42 تخصصی 5

 6  8 6 اختیاری  6

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم -2
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 رشته فناوری تولیدات باغیپیوسته  دوره کاردانیجدول دروس عمومی  -2-1

تعداد  عنوان درس ردیف

 واحد

 ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملی نظری

   48 1 48 3 فارسی اتیو ادبزبان  1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

مبانی نظری "ی گروه درسیک درس از  3

 "اسالم

2 32 1 32   

   32 1 32 2 "اسالمیاخالق "ی یک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 یبدنتیترب 5

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 فناوری تولیدات باغیکاردانی پیوسته رشته  دوره عمومی جدول دروس مهارت -2-2

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملی نظری

   32 1 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  1

   32 1 32 2 مدیریت کسب و کار 2

   48 32 16 2 تجاری سازی محصول 3

   - - - 2 جمع

  واحد از دروس فوق الزامی است. 2گذراندن 

 

 رشته فناوری تولیدات باغی پیوسته دوره کاردانیجدول دروس پایه  -2-2

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 ساعت

 هم نیاز ازینشیپ
 جمع عملی نظری

   32 1 32 2 ریاضی عمومی 1

   64 48 16 2 شیمی عمومی و آزمایشگاه 2

   64 48 16 2 فیزیک عمومی و آزمایشگاه 3

  ریاضی عمومی 32 1 32 2 آمار و احتماالت 4

   192 96 96 8 جمع
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 رشته فناوری تولیدات باغیپیوسته دوره کاردانی  تخصصیجدول دروس  -2-3

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملی نظری

   81 48 32 3 عمومی یشناساهیگ 1

   81 48 32 3 کشاورزی یشناسحشره 2

  عمومی یشناساهیگ 48 32 16 2 هرز یهاعلفشناسایی و کنترل  3

   48 32 16 2 گیاهان باغی یهایماریب 4

 48 32 16 2 آفات گیاهان باغی 5
 یشناسحشره

 کشاورزی
 

 64 48 16 2 یبردارنقشهو  مساحی 6
فیزیک عمومی و 

 آزمایشگاه
 

  عمومی یشناساهیگ 48 32 16 2 انتخاب گیاه 7

  عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 گیاهان باغی تکثیر 8

   81 64 16 2 یرایشهرس و پ 9

  عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 یکاریسبز 11

   64 48 16 2 فضای سبزاحداث  11

   64 48 16 2 کشت هایبستر یسازآماده 12

   48 32 16 2 باغی ساتیتأس 13

   48 32 16 2 تجهیزات گلخانه 14

   81 64 16 2 گیاهان پوششی چمن و 15

 81 64 16 2 فشارتحتآبیاری  16
فیزیک عمومی و 

 آزمایشگاه
 

   48 32 16 2 و فروش یابیبازار 17

  خارجیزبان  32 1 32 2 فنیزبان  18

   64 48 16 2 کارآفرینی 19

   241 241 1 2 کارآموزی 21

   1424 1172 352 42 جمع
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 رشته فناوری تولیدات باغی پیوسته دوره کاردانی اختیاری جدول دروس -2-4

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملی نظری

   32 1 32 2 باغی یواحدهااصول سرپرستی  1

   64 48 16 2 کاربرد رایانه در تولیدات باغی 2

  شیمی عمومی و آزمایشگاه 81 48 32 3 حاصلخیزی خاک 3

   64 48 16 2 ازدیاد نباتات باغی 4

  عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 گیاهان جالیزی یاگلخانهپرورش  5

 64 32 32 3 مدیریت تلفیقی آفات 6
آفات گیاهان باغی، 

 گیاهان باغی یهایماریب

 

   64 32 32 3 رابطه آب، خاک و گیاه 7

   81 64 16 2 خوراکی یهاقارچپرورش  8

  فیزیک عمومی و آزمایشگاه 48 32 16 2 یشناسمیاقلهوا و  9

   64 48 16 2 برداشت گیاهان باغی 11

  عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 گیاهان دارویی زراعت 11

   - - - 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است 6گذراندن *
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 رشته فناوری تولیدات باغی پیوسته دوره کاردانیبندی پیشنهادی  ترمجدول -2-5

 نیمسال اول -2-5-1

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  81 48 32 3 عمومی شناسیگیاه

  81 48 32 3 کشاورزی یشناسحشره

  48 1 48 3 زبان خارجی

  64 48 16 2 شیمی عمومی و آزمایشگاه

  48 48 16 2 فیزیک عمومی و آزمایشگاه

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسی

  - - - 16 جمع
 

 

 نیمسال دوم -2-5-2

 نام درس
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 فیزیک عمومی و آزمایشگاه 64 48 16 2 یبردارنقشهمساحی و 

 عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 یکاریسبز

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت

فشارتحتآبیاری   و آزمایشگاهفیزیک عمومی  81 64 16 2 

 کشاورزی یشناسحشره 48 32 16 2 آفات گیاهان باغی

  48 32 16 2 گیاهان باغی یهایماریب

باغی ساتیتأس  2 16 32 48  

 عمومی یشناساهیگ 48 32 16 2 انتخاب گیاه

  32 1 32 2 "مبانی نظری اسالم"یک درس از گروه درسی 

  32 1 32 2 ریاضی عمومی

  - - - 21 جمع
 

  



 

15 
 

 نیمسال سوم -2-5-3

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

 عمومی یشناساهیگ 81 64 16 2 تکثیر گیاهان باغی

  64 48 16 2 احداث فضای سبز

 ریاضی عمومی 32 1 32 2 آمار و احتماالت

  32 1 32 2 "اخالق اسالمی"یک درس از گروه درسی 

 خارجیزبان  32 1 32 2 فنیزبان 

  - - - - درس اختیاری

  48 32 16 2 بازاریابی و فروش

  64 48 16 2 کارآفرینی

  64 48 16 2 بسترهای کشت یسازآماده

  - - - - جمع
 

 نیمسال چهارم -2-5-4

 نام درس
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

  - - - 2 یک درس از دروس مهارت عمومی

  - - - - درس اختیاری

  48 32 16 2 تجهیزات گلخانه

  81 64 16 2 چمن و گیاهان پوششی

  81 64 16 2 هرس و پیرایش

  241 241 1 2 کارآموزی

 عمومی یشناساهیگ 48 32 16 2 هرز یهاعلفشناسایی و کنترل 

  32 32 1 1 یبدنتیترب

  - - - - جمع

واحد از  6 ندر هر صورت گذراند از دروس اختیاری دارد. تعداد و واحدهای اخذ شدهبستگی به  ،و جمع واحد ترم ارییاخت درس*تعداد 

است. لزامیا ،دروس اختیاری  
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 سرفصل دروس :صل سومف -3
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 ریاضی عمومی سدر  -3-1
 نوع درس: پایه

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 درس: شناخت و کاربرد مفاهیم ریاضیهدف کلی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

اجتماع، ) هامجموعهاعمال روی  -مجموعه تهی و مرجع  -رمجموعهیز - تیعضووو :هامجموعه

ضل  شتراک و تفا صحیح، طبیعی،  -( هامجموعها  -گویا، گنگ و حقیقی( معرفی مجموعه اعداد 

 هابازه

 

3 
- 

 - 2 توان و قوانین توان 2

 - 3 بیان برخی از کاربردهای لگاریتم –لگاریتم: مفهوم لگاریتم و قواعد مهم آن  

 - 5 اتحادهای مهم -هاهای جبری و اعمال روی آنهای جبری: عبارتعبارت 3

 - 3 درجه دوم یک مجهولی حل معادله -درجه اول یک مجهولی معادله معادالت: 4

5 
ستگاه معادالت خطی: ستگاه معادالت خطی )دو معادله و دو مجهول حل د سه  -د سه معادله و 

 مجهول(
3 - 

6 

 هاو کاربرد آن هیالزاوقائمهای مثلثاتی در مثلث معرفی نسبت مثلثات:

 های مثلثاتی یک زاویهروابط مهم نسبت 

 361° و 271°، 181°، 91°، 61°، 45°، 31°، 1° یهاهیزاومثلثاتی  یهانسبتی محاسبه 

 

3 
- 

7 
 ، دایره، لوزی، ذوزنقهاالضالعیمتوازمساحت و حجم: مساحت مثلث، مستطیل، 

 حجم مکعب مستطیل، استوانه، کره، مخروط، هرم

 

6 
- 

8 
مودار توابع نرسوم  -(یاچند ضوابطه، قدر مطلق تابع ثابت،)معرفی انواع تابع  -تابع: تعریف تابع 

 خطی
4 - 

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

حل معادالت و نامعادالت، مثلثات، توابع  مانندیاضیررود پس از گذراندن این درس، دانشجو بتواند با محاسبات مقدماتی انتظار می -

 نماید.ها در محاسبات روزمره استفاده و از آن داکردهیپو هندسه آشنایی 

 

 

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  علی خالدی یدانشگاهشیپریاضی 

 

 1388 نشر هیمه

 دیسمحمدعلی دهقانی،  یدانشگاهشیپریاضی 

 یطالب ریم ابوالقاسم

 1388 تدوین یزد 

 1385 آهنگ قلم  انیجمحمدعلی کرایه  ریاضیات مقدماتی

برادران و  رضاغالم زهرا گویا و همکاران ریاضیات در علوم زیستی

 همکاران

 1381 نشر دانشگاهی

 1388 نشر هیمه  علی خالدی یدانشگاهشیپریاضی 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

انواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در ) درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار،  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش، هاساختهدست

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرحارائه مقاالت و 

 یا تحقیقات هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و همراه در وزارت علوم  یآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

اد، ، بورد هوشمند، میز استیانه، پرده نمایش، سیستم رافراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

 زیآورختصندلی استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

 یهارشتهانفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی ریاضی در  پژوهش تمرین، ارائه تحقیق، تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 کشاورزی

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی 

 ریاضی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس ریاضی 5ریاضی با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 

سال سابقه تدریس دروس  5کشاورزی، آمار، اصالح نباتات با حداقل  یهانیماش یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 ریاضی
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 شیمی عمومی و آزمایشگاه درس -3-2
 پایهنوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 و درک قوانین شیمی هاآنهدف کلی درس: آشنایی با مواد و خواص 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
کاهش(،  -ترکیب، تجزیه، جانشینی یگانه و دوگانه، رسوبی، اکسایش)شیمیایی و انواع آن  یهاواکنش

 ، استوکیومتریهاواکنششیمیایی، موازنه معادله  یهامعادله
3 - 

2 

نیروی واندروالسی و پیوند هیدروژنی(، علت حل ) یمولکول یهاکنشبرهم، یقطبانقطبی و  یهامولکول

غلظت معمولی، غلظت ) هامحلولآبی، بیان غلظت  یهامحلولشدن اتانول و حل نشدن هگزان در آب، 

 (ppmموالر، درصد حجمی، درصد جرمی و 

3 - 

3 

 یارگذنام(، یچنداتمکاتیون و آنیون، یک اتمی و آن )، یون و انواع هاآنو برخی خواص  فلزها و نافلزها

 هانمک یریپذانحالل، واکنش فلز و نافلز و تشکیل نمک، انواع نمک، هاونی یآبپوش، فرآیند هاونیبرخی 

 نامحلول. یهانمکدر آب، 

2 - 

4 
کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد(، بررسی نقش و اشکالی ) اهانیگموجود در  ینافلزها

 .شودیمکه توسط گیاه جذب 
2 - 

 - 2 گیاهان بر رشد هاآن یهاونی، فلزهای سنگین و اثر و منیزیم( پتاسیم، کلسیم) اهانیگموجود در  یفلزها 5

6 

تجربی و مولکولی، روش تهیه، خواص و کاربرد  یهافرمولفرمول شیمیایی )تجربی، مولکولی(، تعیین 

در کشاورزی )آهک، اوره، سوپر فسفات(، معرفی فرمول  مورداستفاده ییایمیش یهابیترکبعضی از 

 شیمیایی یکودهاشیمیایی و کاربرد برخی از 

2 - 

7 
 PHاسیدها و بازها، واکنش اسید و باز، سنجش حجمی اسیدها و بازها، اسیدهای قوی و ضعیف، 

 هاخاکو بررسی علل اسیدی شدن  PHآبی، تغییرات  یهامحلول
2 - 

 3 - های ایمنی و بهداشتی در آزمایشگاهآشنایی با نکتهبندی و گروه 8

 3 - هاهای مناسب استفاده از آنآشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و روش 9

11 
، سوختن نهژیاکسآبی های شیمیایی )برای نمونه تشکیل رسوب نقره کلرید، تجزیهانجام برخی واکنش

 ی هر یکها و موازنهی آن، نوشتن معادله(منیزیم در هوا و ...
- 3 

 3 - های جامد )غلظت معمولی و غلظت موالر(های مختلف از حل شوندههای آبی با غلظتتهیه محلول 11

 3 - (جرمی ،غلظت موالر، درصد حجمی) عیماهای شونده حل از های مختلفهای آبی با غلظتتهیه محلول 12

 6 - رقیق کردن اب (ppmهایی با غلظت معین )غلظت موالر و مختلف از محلول با غلظت یآب محلولتهیه  13

 6 - نتایج یمقایسه وچند محلول آبی و چند نمونه خاک با کاغذ تورنسل و پی اچ سنج  pHگیری اندازه 14

 3 - سنجش حجمی اسید قوی با باز قوی یا برعکس 15

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 3 - سنجش حجمی اسید ضعیف با باز قوی یا باز ضعیف با اسید قوی 16

 3 - آهن، روی و مس ازجملهواکنش اسیدهای معدنی با برخی فلزها  17

 3 - شناسایی کیفی یون برخی عنصرهای فلزی موجود در خاک کشاورزی 18

 3 - شناسایی کیفی یون برخی عنصرهای نافلزی موجود در خاک کشاورزی 19

 6 - و پایان ترم به صورت انقردی ترمانیمآزمون عملی  21

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 شیمیایی یهاواکنشانجام محاسبات ساده مربوط به  -هاآن یهایژگیوشناخت بهتر مواد و  -

 مربوطه یهاشیآزماانجام  -در کشاورزی هاآنشناخت مواد آلی و معدنی و اثرات -انواع پیوندهای شیمیایی شناخت-

  

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه تهران و همکاران یپورجوادعلی  چارلز مورتیمر شیمی عمومی

  دانشگاه تهران  قاضی مقدم رضاغالم شیمی عمومی

 1383 نشر فاطمی  مریل شیمی با نگرش کاربردی

 1386 مرکز نشر دانشگاهی مجللیحسام  هاینریش ال شیمی خاک

 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان  محمدرضا سعیدی اساس زیست -شیمی آلی

 1386 مرکز نشر دانشگاهی رضا حیدری گینیار ال ژی. گیاهی یمیشستیزسیری در 

شیمی خاک با نگرش 

 یطیمحستیز

 1389 دانشگاه تبریز شاهین اوستان دونالد ال. اسپارکس

 امیرکبیر انتشارات  محمود رزمجو شیمی عمومیآزمایشگاه 
آخرین 

 ویرایش

 پیام نور  محمود محراب زاده آزمایشگاه شیمی عمومی
آخرین 

 ویرایش

 

 

  



 

21 
 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 حین انجام و بررسی نتایج هاشیآزماآزمایشگاهی، ارزیابی  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 نهایی.

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  همراه در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 مانند آزمایشگاهی آالتشهیش -انواع کاغذ صافی -ازیموردن یهانمکمواد و انواع  زیآورختروپوش آزمایشگاهی، استاد و دانشجو، 

انواع  ، هات پلیت، حمام بخار،چراغ بونزنتخلیه، بورت، انواع پیپت، انواع مزور، دسیکاتور، پیست، بشر، انواع ارلن، انواع بالن، ارلن 

 مترمربع 51حداقل و فضای آزمایشگاهی شیکر، هود، کوره الکتریکی، آون، سانتریفیوژ 

 

 مطالعه موردی(، پژوهش گروهی، یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی شیمی در زمینه یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 کشاورزی

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 شیمی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس شیمی 5شیمی با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 

 سال سابقه تدریس دروس شیمی 5خاکشناسی، با حداقل  یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 
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 عمومی و آزمایشگاه فیزیک درس -3-3
 نوع درس: پایه

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

آشنایی عملی  -آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مقدماتی هدف کلی درس: 

 دانشجویان با مفاهیم و قوانین فیزیک و یادگیری کار در محیط آزمایشگاه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 –متر ) طول یریگاندازهآشنایی با ابزارهای  –تبدیل یکاها  -یکاها  یالمللنیبو دستگاه  یریگاندازه

 ریزسنج(، جرم و ... -کولیس
1 3 

2 
 – (تعیین برآیند بردارها )ترسیمی و تحلیلی -جبر بردارها  –( هایانردهفیزیکی )بردارها و  یهاتیکم

 )میز نیرو( روهاین ندیبرآتعیین  -ضرب بردارها 
2 3 

3 
وسط ، شتاب متیالحظهسینماتیک(: مفاهیم مکان، جابجایی، سرعت متوسط و سرعت ) یشناسحرکت

 تای قائمحرکت در راس -افقی با سرعت ثابت و شتاب ثابت  الخطمیمستقحرکت  - یالحظهو شتاب 
2 - 

4 

 نیروی کشش ریسمان، نیروی معرفی نیروهای مکانیکی )نیروی وزن، -نیرو و حرکت: قوانین نیوتن 

 یهابیضرمحاسبه  -حل مسائل مرتبط با قانون دوم نیوتن -عمود بر سطح، نیروی اصطکاک و ...(

 (ماشین آتوود)بررسی قوانین نیوتون  -داربیشاصطکاک سطح افقی و 

2 9 

 - 1 ایدینامیک حرکت دایره -قانون گرانش  5

6 
ی انرژی پایستگ -انرژی پتانسیل )گرانشی و کشسانی(  -انرژی جنبشی  -مفهوم کار نیروی ثابت 

 مکانیکی
2 - 

 - 1 امواج ینهبرهم - سیالکترومغناطامواج  –طولی، عرضی( )انواع موج مکانیکی  7

8 

 

 –قانون پاسکال  –فشار در مایعات  –چگالی  -، فارنهایت، کلوین( گرادیسانتمقیاس دمایی ) –دما 

 قانون ارشمیدس
2 - 

 - 1 انبساط مایعات و گازها –انبساط جامدات )طولی، سطحی، حجمی(  9

11 

معادله  -اصول تعادل گرمایی پارامترهای ترمودینامیکی یک سیستم گازی  -ظرفیت گرمایی  –گرما 

محاسبه گرمای  -محاسبه گرمای نهان ذوب  -قانون بویل ماریوت  –قانون عمومی گازها  –حالت 

 ظرفیت گرمایی ویژه فلزاتمحاسبه  -نهان تبخیر

2 9 

 6 - جرم حجمی اجسام مختلف یریگاندازه 11

 3 - محاسبه ضریب سختی فنر 12

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 6 - تعیین زمان نوسان فنرهای سخت و نرم –بررسی حرکت نوسانی در فنر  13

 3 - بررسی قوانین نوسان در آونگ ساده 14

 6 - متر یکالرمحاسبه ارزش آبی  15

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 بررسی و فهم دقیق قوانین نیوتن -هاآنو نحوه محاسبه  حجم -سطح –فیزیکی طول  یهاتیکمشناخت  -

 فیزیکی یهاشاخصاندازه گیری بعضی از -مفاهیم کار وانرزی شناخت-

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مبانی فیزیک مکانیک و گرما جلد اول
رابرت  -دیوید هالیدی 

 یرل واگر -رزنیک 

 محمد رضاخوشبین

 
 آخرین ویرایش دانش ازین

 جلد اول-فیزیک دانشگاهی 
مارک  -فرانسیس سرز

 هیو یانگ-زیما نسکی 
 آخرین ویرایش علوم دانشگاهی فروتن اهللفضل

 آخرین ویرایش فاطمی فر یاخبارمهران  فرانک ج. بلت اولفیزیک پایه جلد 

 آخرین ویرایش دانشگاه پیام نور محمدرضا بهاری هریس پنسون مکانیک() هیپافیزیک 

 آخرین ویرایش انتشارات فاطمی محمد خرمی فرانک. ج. سیاالت، حرارت و امواج() هیپافیزیک 

 آخرین ویرایش دانشگاه پیام نور  سید محمود بختیان رشته کشاورزی() هیپافیزیک 
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 حین انجام و بررسی نتایج هاشیآزماآزمایشگاهی، ارزیابی  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 نهایی.

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  همراه در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

وح دارای ، مکعب چوبی با سطداربیش متر فلزی، کولیس، ریزسنج، ترازو، دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک افقی واستاد و دانشجو، 

اشین آتوود، ، مدارقالب یهاوزنهمتفاوت، پایه و  یهاطولبرنجی یا سربی با  یهاگلولهجنس متفاوت، فنر با سختی متفاوت، آونگ با 

ضریب  یریگاندازهمختلف، ابزار  یهااندازهگرماسنج(، چند قطعه فلز مختلف، هیتر، بشر با ) متر یکالر، میز نیرو، دماسنج، سنجزمان

 مترمربع 51فضای آزمایشگاهی حداقل ، انبساط طولی فلزات

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

 ٔ  نهیرزمدفیزیکی  یهاشاخصیا گروهی برای شناخت ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 کشاورزی

 

 تجربی(های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و ویژگی

 فیزیک یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس شیمی 5با حداقل  فیزیک یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 آمار و احتماالت درس  -3-4
 نوع درس: پایه

 : ریاضی عمومیازینشیپ

 -هم نیاز: 

 توصیفی و احتمال آشنایی با مفاهیم آمار هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -لفا

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 آمار و آمار توصیفی، جامعه، نمونه()آمار توصیفی: تعاریف اولیه  1

 - 4 آماری ینمودارهاگسسته و پیوسته،  یهادادهآماری برای  یهاجدول، هادادهانواع  2

 - 2 .هاآنهر یک و مقایسه  یهایژگیومرکزی و ارائه  یهاشاخصمعرفی  3

 یهاداده( برای هاچندکمیانگین، میانه، مد، ) یمرکز یهاشاخصمحاسبه هریک از  یهاروشارائه  4

 گسسته و پیوسته.

4 - 

، واریانس، انحراف معیار، ضریب هاچارکدامنه تغییرات، نیم دامنه، ) یپراکندگ یهاشاخصمعرفی  5

 هاآن یمحاسبه یهاروشتغییرات(، ارائه 

4 - 

 - 2 ضریب همبستگی 6

 - 2 تعریف فاکتوریل، اصل ضرب و جمع، جایگشت، ترتیب و ترکیب 7

مفهوم  و شامدهایپاعمال روی ، گسسته و پیوسته یانمونهو پیشامد، فضای  یانمونهفضای  احتمال: 9

 ناسازگار یشامدهایپ، هاآنشهودی 

 

4 

- 

 یاهنمونمتناهی، قوانین احتمال، احتمال روی فضاهای  یانمونهتعریف احتمال، احتمال روی فضای  11

 پیوسته

4 - 

 - 5 مستقل، فرمول بیز و قانون تفکیک احتمال یشامدهایپاحتمال شرطی، قانون ضرب احتمال،  11

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 را تحلیل کند و هادادهرود پس از گذراندن این درس دانشجو بتواند با استفاده از نمودارهای آماری و پارامترهای آماری نتظار میا -

 تقریبی برآورد کند. طوربهتصادفی را محاسبه کند یا  یهادهیپدبتواند احتمال وقوع  

 آشنایی با احتماالت و انواع آن -هاآنرسم انواع نمودار و تحلیل  -هاآن یهاشاخصشناخت جامعه و نمونه و تعیین  -

 شناخت و انجام آنالیزهای آماری -هاآنو شناخت انواع  هادادهتوزیع  -

 

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آخرین  دانشگاه امام رضا ع  جواد بهبودیان و احتمال مقدماتی آمار

 ویرایش

آمار و احتمال برای دانشجویان 

 کشاورزی

 1388 دانشگاه پیام نور  طالعی رضایعل

ابوالفضل قلی بیکی  مقدماتی هاشیآزماآمار و طرح 

 مهدی مهرآبادی -فرد

 1395 یاحرفهدانشگاه فنی و  

 1385 نشر دانشگاهی مشکاتی محمدرضا ناکت مو مقدماتی جلد اول آمار

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 تکلیفی، ارزیابی حل تمرینات. یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

 زیآورختمیز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی آمار در زمینه ، یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 کشاورزی

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 آمار، ریاضی، اصالح نباتات. یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 کشاورزی یهاشیآزماسال سابقه تدریس دروس آمار و طرح و  5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 عمومی یشناساهیگدرس   -3-5

 تخصصینوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 هاآن یگذارناممختلف گیاهان و  یهاردههدف کلی درس: شناخت عالم گیاهی و آشنایی با اعمال حیاتی گیاهان، شناخت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالبالف 

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 بر سلول گیاهی دیتأکساختار، انواع، عملکرد( با سلول )مقدمه،  1

 - 4 تعریف، ساختار، انواع، نقش و عملکرد() یاهیگ یهابافت 2

، نقش و هاسازشتغییرات و  منشأانواع، تشریح ویژگی ظاهری، )در گیاهان زراعی  ایرؤ یهااندام 3

 وظایف(

4 - 

، نقش و هاسازشتغییرات و  منشأانواع، تشریح ویژگی ظاهری، )زایا در گیاهان زراعی  یهااندام 4

 وظایف(

4 - 

 - 4 متابولیسم(.جذب و انتقال آب و مواد غذایی، فتوسنتز، تنفس، ) یاتیحاعمال  5

 - 3 موجودات زنده و سیر تغییرات و تکامل. یبندطبقه دربارهمقدمه و کلیات  6

 - 3 بر گیاهان زراعی. دیتأکگیاهان، اصول، انواع با  یبندرده 7

 - 2 علمی و مصادیق در گیاهان زراعی. یگذارناماساس  8

 - 2 هرز زراعی. یهاعلفمختلف گیاهان زراعی رایج و  یهاگونهو  هارهیتاختصاصات  9

 6 2 کلید شناسایی گیاهان زراعی. 11

 4 2 مهم و رایج گیاهان زراعی. یهاگونه، جنس و هارهیتبررسی اساس تفکیک یا تمایز بین  11

و  هاهگون نیترمهم ومیهر بارو تشکیل  هیدییتأ، کسب یگذارنام، شناسایی، یسازآماده، یآورجمع 12

 ارقام گیاهان زراعی.

- 8 

 8 - .یشناساهیگ یهاباغگیاهی یا  ومیهر باربازدید از  13

 6 - برخی از اعمال حیاتی. یریگاندازهآزمایش سنجش و  14

 6 - .یشناساهیگنوری، بینوکوالر، جعبه تشریح، تجهیزات  یهاکروسکوپیمساختمان و کار با  15

 4 - گیاهان زراعی. یهابافت، تهیه پرپاراسیون موقتی و دائمی، از انواع یزیآمرنگتهیه برش،  16

 6 - و زایای گیاهان زراعی. ایرؤ یهااندامو ... در انواع  هاسازشمشاهده ساختار ظاهری، تغییرات،  17

 جمع

 
32 48 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 کار با تجهیزات آزمایشگاهی -گیاهی  یهااندامشناخت دقیق  -گیاهی  یهااندامکسلولی و  تعداد واحدآشنایی با  -

 مختلف گیاهان یهاگونهشناسایی رده هاو  -شناخت و تعیین بعضی از اعمال حیاتی گیاهان -

 گردد.مختلف گیاهان بیشتر آشنا  یهارده یهاتفاوتو  هاشباهتبا  - ردیفراگدقیق و علمی گیاهان را  یگذارنام -

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیاهان  یبندردهساختار و 

 آوندی

صانعی شریعت  گی دیسون

 لسانی -پناهی

 آخرین ویرایش مرکز نشر دانشگاهی

 1386 پریور  اسکندری سعد اهلل عمومی یشناساهیگ

 1379 آستان قدس رضوی  جواد قریشی الحسینی گیاهیتشریح و مرفولوژی 

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران مجتهدی -لسانی  مبانی فیزیولوژی گیاهی

 1383 دانشگاه تهران  مظفر -سپاسگزاریان 2و  1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران  احمد قهرمان 2 و 1پایه  یشناساهیگ

 1385 اصفهان مقیم  ساسان محسن زاده 1 یشناساهیگ

 - و مراتع هاجنگلسازمان   و مراتع هاجنگلسازمان  فلور رنگی ایران

 1379 ریرکبیام  مظفری اهللیول گیاهی یبندرده

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

صحرایی و  یهاافتهیو  هانمونهآزمایشگاهی، ارزیابی  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 .ومیهر بارآزمایشگاهی، سنجش وضعیت 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

، کوره الکتریکی، آون، سانتریفیوژ، الم، المل، تیغ برش، ازیموردنشناسایی  یهارنگروپوش آزمایشگاهی،  زیآورختاستاد و دانشجو، 

 متر 51حداقل فضای آزمایشگاهی ، ازیموردن ابزارآالتسایر و گیاهی  یهانمونه

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، بازدید علمی. نمایش فیلم، مشاهده فرآیندها یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 در آزمایشگاه،

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 یهالفعهی، باغبانی، زراعت، گیا یشناسستیز، فیزیولوژی گیاهی، یشناساهیگ یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 یشناساهیگسال سابقه تدریس دروس مرتبط با  5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس  -هرز
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 کشاورزی یشناسحشره درس -3-6

 تخصصینوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 چرخه زندگی برحسب هاآنهدف کلی درس: آشنایی با مورفولوژی و آناتومی حشرات، نحوه خسارت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالبالف 

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 در سلسله جانوران هاآناجمالی حشرات و جایگاه  یبندردهمقدمه و  1

 - 2 و اهمیت اقتصادی آنان. ارتباط حشرات با انسان 2

 - 2 بررسی صفات عمومی و مورفولوژی جلد بدن. 3

 3 2 شاخک. -مورفولوژی سر 4

 3 2 مورفولوژی قطعات دهانی. 5

 3 2 مورفولوژی قفس سینه. 6

 3 2 قفس سینه. یهاوستیپمورفولوژی  7

 3 2 آن یهاوستیپشکم و  8

 3 2 دفع آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و 9

 3 2 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گردش خون و تنفس 11

 3 2 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی و تناسلی. 11

 3 2 اعضای حس بویایی، شنوایی، بینایی. 12

 3 2 تولید صدا و نور و اعضای ترشحی. یهادستگاه 13

 2 2 و رشد دمثلیتول 14

 3 2 دگردیسی و مراحل نشو و نما 15

 3 2 و محیط زندگی و رفتار حشرات. یاهیتغذخصوصیات  16

 11 - حشرات و تهیه کلکسیون، اتاله نمودن حشرات، استفاده از بینوکولر، لوپ و میکروسکوپ. یآورجمع 17

 48 32 جمع

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 هاآن یهایژگیوشناسایی انواع حشرات و  -

 و آناتومی حشرات را تشخیص. یهااندامتشخیص  -

 ستیزطیمححشرات در  ریتأث-

 شناخت اثرات اقتصادی حشرات -

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 دانشگاه تهران  محمود شجاعی جلد اول یشناسحشره

 1395 یاحرفهدانشگاه فنی و   سهیال تکاور و دیگران و مدیریت تلفیقی آفات یشناسحشره

مرتضی اسماعیلی و  کشاورزی یشناسحشره

 همکاران

 1372 دانشگاه تهران 

 1372 دانشگاه تهران  ابراهیم باقری زنوز اصول مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات

 1372 بارشاوا مهدی مدرس بنازی لودورس جلد اول یشناسحشره

و  یآورجمعحشرات )راهنمای 

 شناسایی(

 1382 ریرکبیام  سید حسن حجت

 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاتهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

یند آزمایشگاهی، ارزیابی فرآ یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و مقاالت هاگزارشو نگهداری حشرات، بررسی  یآورعملو  شناسایی، تشریح

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

ضای حشرات و سایر آفات، ف یآورجمعوسایل  کشحشره سمومبینوکوالر، اسکالپل، تیغ، ابزار تثبیت،  زیآورختاستاد و دانشجو، 

 مترمربع 51آزمایشگاهی به مساحت حداقل 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم و اسالید، انجام کلیه فرآیند یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 انواع مهم اقتصادی و رایج منطقه. ژهیومختلف به یهارده، شکل شناسی، تشریح، نگهداری حشرات در یآورجمع

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 زراعی. داتیتول ،یشناسحشره یهاشیگرا از رشته یکیدردکترا یا کارشناس ارشد و باالتر 

 یشناسحشرهسال سابقه تدریس درس  5با حداقل  زراعی داتیتول ای یشناسحشره یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 هرز یهاعلفشناسایی و کنترل  درس -3-7

 تخصصینوع درس: 

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 -هم نیاز: 

 وهواآببرحسب نوع گیاه و  باغیهرز  یهاعلف نیترمهمهدف کلی درس: شناخت و کنترل 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ل 
نتر
ک

ف
عل

ها
 ی

رز
ه

 

آستانه  -هرز منطقه یهاعلف -هرز یهاعلف یبندطبقهدانش:  هرز یهاعلفتعیین  -1

 هرز یهاعلف یشناسستیز -خسارت

 یهاعلفتهیه کلکسیون  -هرز یهاعلف یآورجمعمهارت: بازدید و 

 مراجعه به مراکز حفظ نباتات منطقه -هرز

4 6 

 یهاروشانتخاب  -2

 پیشگیری و کنترل غیر شیمیایی

 هرز یهاعلف

میزان تکثیر و زادآوری  -هرز یهاعلفتوسعه و انتشار  یهاراهدانش: 

 یهاروش -هرز یهاعلف یهامقاومتحساست ها و  -هرز یهاعلف

 کنترل غیر شیمیایی یهاروش -پیشگیری

 یهاروش یریکارگبههرز و  یهاعلفورود  یهاراهمهارت: تعیین 

 پیشگیری و کنترل غیر شیمیایی

6 11 

 یهاعلفکنترل شیمیایی  -3

 هرز

با توجه به  یپاشسمزمان و دفعات  -میزان -کشعلفدانش: نوع 

 هرز یهاعلفمرحله رشد 

 -سم و وسایل کالیبراسیون یسازآماده -مهارت: تهیه و خرید سموم

 یپاشسمتهیه محلول سم و اجرای 

4 11 

تدوین برنامه کنترل  -4

 یهادورههرز برای  یهاعلف

 بعد

و  یزیربرنامه -شدهانجام یهاتیفعالدانش: نحوه تهیه گزارش از 

 هرز در سال بعد یهاعلفپیشگیری و کنترل  یهاروشتعیین 

و نوع  یبندزمانو تهیه گزارش از مراحل و  هاداده یآورجمعمهارت: 

 یهاراهپیش بینی ظهور و -هرز یهاعلفروش پیشگیری و کنترل 

 بعد یهامهرومومپیشگیری و کنترل برای 

2 6 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 ستیزطیمح حفظ :یطیمحستیزتوجهات 

 کد و یرانیغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N73درستکاری 

 N65مدیریت مالی 

 N64مدیریت زمان 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 شن کش -سفره -بیلچه -بیل -یپاشسم -سم مجاز -ماسک -دستکش -لباس کار

 یشناسستیز :هیپادانش

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 .هرز را شناسایی کند یهاعلف -

 هرز را بداند یهاعلفمبارزه با  یهاروش - 

 .بنددیملف هرز را انتخاب و بکار بهترین روش مبارزه با ع -

 مزرعه را دارد یپاشسمتوانایی  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جنز اریک جنسن و  هرز یهاعلفمبانی علم 

 همکاران

راشد  محمدحسن

 محصل و همکاران

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

1385 

 1376 نشر دانشگاهی  دزفولی نیمحمدام انایرگیاهان هرز کشیده برگ گندمیان 

دانشگاه فردوسی   راشد محمدحسن هرز یهاعلفبیولوژی و کنترل 

 مشهد

1382 

دانشگاه فردوسی   راشد محمدحسن هرز یهاعلفاصول مدیریت 

 مشهد

1388 

هرز و  یهاعلفمروری بر رقابت 

 گیاهان زراعی

 1388 دانشگاه کرمان  عبدالمجید مهدوی دامغانی

دانشگاه فردوسی   کوچکی و ظریف کتابی هرز یهاعلفمدیریت اکولوژیکی 

 مشهد

1381 

 یهاعلفکنترل  یهاروشاصول و 

 هرز

  دانشگاه شیراز  حسین غدیری

  دانشگاه فردوسی  راشد محصل محمدحسن هرز یهاعلفاصول کنترل 
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 درسی(شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاتهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

ح، ، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریهاتیفعال، گزارش هاافتهیمستمر و پایانی، ارائه مقاالت و  یاآزمونهشفاهی و کتبی،  یهاپرسش

 نهایی.، بررسی نتایج ومیهر بارسنجش کلکسیون و  ژهیوبهعملکرد نهایی  یبررس و نگهداری بذر و گیاهان هرز، یآورعمل

 

 درس ازیموردنتجهیزات و وسایل  مساحت،

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

کامن، بلو متیلن و...(، کاردک، اسکالپل، ) یزیآمرنگمیکروسکوپ نوری، میکروسکوپ فلورسنت، مواد  زیآورختاستاد و دانشجو، 

 آفات یآورجمعوسایل ، کشعلفسموم  ،آفات گیاهی یهانمونه، ومیبار هر، تخته ومیبار هرتیغ، ابزار تثبیت، کمد 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  و تکرار، یامباحثهسخنرانی، ) درسروش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و یاپروژهتمرین،  و تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 انواع مهم اقتصادی ژهیوبهمختلف  یهارهیتهرز در  یهاعلف، شناسایی، تشریح، نگهداری یآورجمعاسالید، انجام کلیه فرآیند 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 هرز یهاعلف یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس 5زراعی، تولیدات گیاهی، با حداقل  داتیتول زراعت، باغبانی، یهارشتهاز  یکیدرکارشناس ارشد 

 سال سابقه تدریس 8با حداقل  فوق یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس 
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 گیاهان باغی یهایماریبرس د -3-8

 تخصصینوع درس:  

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 مهم باغی یهایماریب، انجام کنترل هاآنگیاهان باغی و نحوه مبارزه با  یزایماریبعوامل  نیترمهمهدف کلی درس: آشنایی با 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

رل
کنت

یب 
مار

ی
ها

 ی
هی

گیا
 

 نوع بیماریتعیین  -1

 -آستانه خسارت -منطقهمهم  یهایماریب -هایماریب یبندطبقهدانش: 

 عالئم بیماری

مراجعه به مراکز  -نمونه گیاهان آلوده به بیماری یآورجمعمهارت: بازدید و 

 حفظ نباتات منطقه

4 6 

 یهاروشانتخاب  -2

پیشگیری و کنترل غیر شیمیایی 

 اریمبی

حساسیت و مقاومت گیاهان به  -هایماریبتوسعه و انتشار  یهاراهدانش: 

کنترل غیر  یهاروش -هایماریبپیشگیری از  یهاروش -هایماریب

 هایماریبشیمیایی 

 پیشگیری و یهاروش یریکارگبه هایماریبانتشار  یهاراه پایشمهارت: 

 هایماریبکنترل غیر شیمیایی 

6 11 

 بیماریکنترل شیمیایی  -3
 با توجه به مرحله رشد بیماری یپاشسمزمان و دفعات  -میزان -سم  دانش:

وسایل  -فرموالسیون و تهیه محلول سم  -مهارت: تهیه و خرید سموم

 یپاشسمتهیه محلول سم و اجرای  -کالیبراسیون

4 11 

 اریبیمتدوین برنامه کنترل  -4

 بعد یهادورهبرای 

 و تعیین یزیربرنامه -شدهانجام یهاتیفعالدانش: نحوه تهیه گزارش از 

 در سال بعد پیشگیری و کنترل بیماری یهاروش

و نوع  یبندزمانو تهیه گزارش از مراحل و  هاداده یآورجمعمهارت: 

گیری و پیش یهاراهظهور و  ینیبشیپ -هایماریبروش پیشگیری و کنترل 

 کنترل برای سالهای بعد

2 6 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 ستیزطیمحآلوده نکردن  توجهات زیست محیطی:

 ازیموردنکد و سطح  یفن ریغ یهایستگیشا

 کار:

 N73درستکاری 

 N65مدیریت مالی 

 N64مدیریت زمان 

 ن کشش -شفره -بیلچه -بیل -یپاشسم -سم مجاز -ماسک -دستکش -لباس کار ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی و منابع:

 یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 مهم گیاهان باغی یهایماریبکنترل  - گیاهان باغی یهایماریب نیترمهمشناسایی  -

 بنددیمبهترین روش مبارزه را تشخیص داده و به کار  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 آییژ و دیگران زدپناهیا جرج اگریوس بیماری شناسی گیاهی

 1384 دانشگاه تهران  نقوی و همکاران نشانگرهای مولکولی

 1386 دارالعلم بیات و میر ابوالفتحی دایتری و همکاران دارگلگیاهان گلدانی  یهایماریب

 1388 مرز دانش  مجید میراب لو گیاهان زینتی یهایماریبآفات و 
Plant pest and disease Charles, et al.  Ball 

puplishing 
1997 

Integrated pest disease managment in 

green house crops 

Altajes, et al.  Springer 2114 
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

انواع ) کار، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار،  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئول) رفتارعینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش، هاساختهدست

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرحارائه مقاالت و 

ایی عالئم ، شناسهایماریبآزمایشگاهی، ارزیابی فرآیند کنترل  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 سنجش کلکسیون. ژهیوبهو مقاالت، ارزیابی عملکرد نهایی  هاگزارش، ارزیابی زایماریبو نگهداری عوامل  یآورعملتشریح، 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 ،الپلاسک ،و...( کاردک انیمت لو به، کانن) یزیآمرنگمواد  ،میکروسکوپ فلورسنت ،نوری کروسکوپیم زیآورختاستاد و دانشجو، 

 بیولوژیک یهاکشقارچ ،نماتدکشسموم  ،کشقارچسموم  ،هایماریبنمونه های  ،کمد ،ابزار تثبیت ،تیغ

 

 مطالعه موردی(، پژوهش گروهی، یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم و اسالید، انجام کلیه فرآیند کنترل یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

انواع  ژهیوبهمختلف  یهایماریبو شکل شناسی، تشریح، نگهداری و پرپاراسیون ها و عالئم  یآورجمعمختلف،  یهاروشبا  هایماریب

 مهم و اقتصادی.

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 بیماری شناسی گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 گیاهان یهایماریبسال سابقه تدریس دروس  5حداقل  با یباغتولیدات  یفناور ،یشناسحشره یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 درس آفات گیاهان باغی -3-9
 تخصصینوع درس:  

 کشاورزی یشناسحشره: ازینشیپ

 - هم نیاز:

 گیاهان باغی آفات نیترمهمبا  هدف کلی درس: آشنایی و مبارزه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ت
آفا
ل 
نتر
ک

 

بازدید از مراحل رشد  -1

 آفت یوزندگ

شکل شناسی و شناخت  – آفات در منطقه یشناسستیز -آفات یبندطبقهدانش: 

 خسارت

تعیین  -هاآنمهارت: بازدید و مشاهده آفات در مراحل رشد گیاه و سیکل زندگی 

 چرخه زندگی آفات

4 6 

از گیاه  یبردارنمونه -2

 و عوامل آن دهیدخسارت

طرز نگهداری  -عالئم خسارت -دهیدخسارتاز گیاهان  یبردارنمونهدانش: نحوه 

 ابزار و وسایل -آستانه خسارت آفت -و آفات دهیدخسارتنمونه گیاهان 

مراجعه به  -هاآنو عوامل  دهیدخسارتاز گیاهان  ییهانمونهمهارت: تهیه 

 2و  1تعیین آفات درجه  -تعیین آستانه خسارت آفات -حفظ نباتات -کارشناسان

 تهیه کلکسیون آفات – 3و 

3 8 

 یهاروشانتخاب  -3

پیشگیری و کنترل غیر 

 شیمیایی آفات

 -کنترل غیر شیمیایی آفات )فیزیکی یهاروش -پیشگیری آفات یهاروشدانش: 

 ابزار و وسایل -بیولوژیکی و...( -زراعی -مکانیکی

 ییایمیش ریغکنترل  یهاروشاجرای  -پیشگیری یهاروشمهارت: اجرای انواع 

 آفات

4 11 

 کنترل شیمیایی آفات -4

محاسبه میزان مناسب  – ابزار و وسایل -یپاشسمدانش: نوع، میزان، زمان، دفعات 

 سطح تعداد واحدمحلول سم در 

 -کالیبراسیون -مسموم( طعمه -گرد -تهیه سم )محلول -پاشسممهارت: تعیین 

 یپاشسم

3 6 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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تدوین برنامه کنترل  -5

 بعد یهادورهآفات برای 

نترل ک -پیشگیری یهاروشو تعیین  یزیربرنامه -دانش: نحوه تهیه گزارش ساالنه

تهیه نمودار زیستی هر آفت متناسب با اقلیم هر منطقه  -آفات در دوره رشد بعدی

 جهت کنترل بهینه شیمیایی

 یهاروشعملکرد  -تهیه گزارش از میزان خسارت -هاداده یآورجمعمهارت: 

 یبندمانزتعیین فلوچارت یا جداول  -پیشگیری و کنترل غیر شیمیایی و شیمیایی

ردیابی جمعیت آفات و طراحی نمودار زیستی آفت  -بعد یهامهرومومکنترل برای 

 فرمونی یهاتلهبا کمک از 

2 2 

 32 16 جمع

 

 

 فردی ایمنی

 صداقت نگرش:

 :یطیمحستیزتوجهات 
صحیح نگهداری  -ظروف سم خالی و ضایعات یآورجمع -ستیزطیمحآلوده نکردن  -استفاده از سموم مجاز

 سموم باقیمانده

 یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنکد و سطح 

 N65مدیریت مالی 

 N73درستکاری  N64مدیریت زمان 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 

 مواد مصرفی و منابع:
 ابزار قلمه گذاری -تله نوری -یپاشسم -سموم مجاز -عینک -ماسک -چکمه -دستکش -لباس کار

 یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 .آفات گیاهان باغی را بشناسد نیترمهم - 

 .کنترل آفات را بداند یهاروش -

 .عملیات کنترل آفات را انجام دهد-
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی() یدرسمنابع  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران  اسماعیلی و همکاران کشاورزی یشناسحشره

 گیاهان یهایماریبآفات و 

 یاکاشانهزینتی و 

 آییژ و دیگران زدپناهیا جرج اگریس
1388 

 1388 مرز دانش  مجید میراب لو گیاهان زینتی یهایماریبآفت و 

Plant pest and disease Charles, et al.  Ball 

puplishing 
1997 

Integrated pest disease 

managment in green house crops 

Altajes, et al.  Springer 
2114 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاتهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

آزمایشگاهی، ارزیابی فرایند شناسایی، تشریح، نگهداری آفات،  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و مقاالت هاگزارشآزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 ، کلکسیون آفاتکشآفت، انواع آفات گیاهی یهانمونه ،میکروسکوپ فلورسنت ،نوری کروسکوپیم زیآورختاستاد و دانشجو، 

 .شدهیآورجمع

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، انجام کلیه فرآیند یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

فرآیند  گامبهگامانواع مهم اقتصادی و رایج منطقه، انجام  ژهیوبهمختلف  یهارده، تشریح، نگهداری آفات در یدهشکل، یآورجمع

 پیشگیری و کنترل و سایر اقدامات مرتبط.

 

 درک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(های مدرس )مویژگی

 ، مدیریت تلفیقی آفاتیشناسحشره یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 یبردارنقشهدرس مساحی و  -3-11
 تخصصینوع درس:  

 : فیزیک عمومی و آزمایشگاهازینشیپ

 - هم نیاز:

 م نقشهو رس یابیمکانهدف کلی درس: آشنایی با نقشه و توانایی تفسیر و تحلیل نقشه، توانایی برداشت اطالعات با ابزارهای موجود 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 محتوارئوس  مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

کی
رو
م ک

سی
تر

 

 بازدید از منطقه -1

 -مکان استقرار لوازم -استخر، دریاچه دانش: عوارض و موانع شامل کوه، تپه، دره، 

 شیب -چشمه  – درختتک – ابنیه -نماآب

 -برای استقرار دوربینمناسب مکان تعیین مهارت: حرکت در اطراف زمین و 

 شدهنییتعدر نقاط  یکوبخیم

1 4 

 تهیه طرح مقدماتی -2

دوربین  -تئودولیت –دوربین نیوو  -یبردارنقشهدانش: ابزار الزم جهت 

 -متری 51متری،  31متری،  5متر  -)ژالون ترسادهابزارهای  -دیجیتالی یبردارنقشه

 (GPS - سنجبیش -دستی ابیهیزاو -کاغذ

جهت  شدهمیترسعالمت زدن در طرح  -مهارت: ترسیم شکل ظاهری از زمین

 هاستگاهیامشخص کردن 

2 2 

تعیین ایستگاه  -3

 یریگاندازهبرای 

امل ثبت مشخصات ش -لزوم انتقال ایستگاه -زمین بهمشرفدانش: ایستگاه در نقاط 

بت به چهارگانه نس یهاسمتفاصله تا ایستگاه قبل و جهت ایستگاه جدید نسبت به 

 برداشت یهاتیمحدودایستگاه قبل به دلیل 

 -با استفاده از متر هامساحت یریگاندازه -مهارت: نصب دوربین در ایستگاه

 هاهیزاو یریگاندازه

1 2 

 اطالعاتبرداشت  -4

برای و روی زمین در کاغذ  هابیشو  هاارتفاع اختالفو  هامساحتدانش: 

برداشت اطالعات توسط  – بعدی برای تعیین شکل واقعی زمین یهامحاسبه

 انتقال به رایانه - GPSدوربین، 

زیر دوربین تعیین مسیر ضلع یا انحنای زمین به  یگذارنشانهمهارت: کوبیدن میخ 

یادداشت اختالف  -مترکشی از یک میخ به میخ دیگر -کمک ژالون و میخ چوبی

و تعیین اختالف ارتفاع به کمک دوربین و میر  شیب سنجیبه روش  هاارتفاع

 )شاخص(

2 6 

 اتحاسبم-5
 هاارتفاعتعیین  -هایبندشیب  -اطراف زمین یبندهیزاوو  هامساحتدانش: مجموع 

 نسبت به بنچ مارک
1 6 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 ارقام ومهارت: محاسبه اعداد 

پیاده کردن روی  -6

 کاغذ

 شدهبرداشتدانش: کروکی اولیه و ثبت موقعیت نقاط 

 ترازهمو رسم خطوط  هاهیزاوو  هاضلعمهارت: رسم 

1 

 

6 

 

شه
 نق
دن
کر
ده 
پیا

 

 یخواننقشه -1

اع مقیاس و انو -ساتیتأس بنیه و -با عالئم اختصاری اعم از گیاهان آشنایی دانش:

 جهات نقشه –جدول راهنمای نقشه  -آن

روی نقشه  یهاتیموقعتعیین  -مهارت: محاسبه تبدیل اشل )تبدیل مقیاس(

 یهاحجم -هاارتفاعاختالف  -هامساحتمحاسبه  -)مسیریابی از روی نقشه(

 مصالح و هادستگاهلوازم، وسایل و  فهرست نمودن -یزیرخاکو  یبردارخاک

 ازیموردن

2 4 

 مبدأتعیین نقطه  -2

 )بنچ مارک(

برای پیدا کردن مختصات همه  مبدأ عنوانبهیک نقطه تعیین لزوم  -دانش: بنچ مارک

 تطبیق شمال نقشه با شمال جغرافیایی – نقاط محل از روی آن

 ال قبمهارت: پیدا کردن یکی از نقاط زمین که مختصات آن در نقشه موجود است و 

آسان  زمین با دسترسی یدررودیگر  یانقطهیا کف پیاده رو(. تعیین )شده  یکوبخیم

یک  احداث -انتقال مختصات نقطه اول به این نقطه وثبت در نقشه -به بقیه نقاط

 سکو مطابق با مختصات همان نقطه مذکور در نقشه

2 4 

تعیین نقاط در  -3

 محل

، هاباغچه، روهاادهیپنقشه نسبت به بنچ مارک شامل  یهاقسمتدانش: موقعیت همه 

 هاآنمیرهای کاشت پرچین و... و لزوم فهرست کردن 

بنچ مارک به  مختصاتانتقال  -قراول روی به بنچ مارک -مهارت: نصب دوربین

محاسبه اختالف سطح نقاط  -نقاط یگذارعالمت -به کمک دوربین شدهنییتعنقاط 

 یکوبخیم -نسبت به بنچ مارک

1 6 

 جانمایی -4

 هر کار شدهتمامدرک رقوم  -یهندس ریغدانش: اشکال هندسی و 

 -نکار با دوربی -مترکشی -یابیهیزاو -یزیرگچ -مهارت: ریسمان کشی بین نقاط

با ایجاد دلیل برای اجرای رقوم نقشه در  یبردارخاک -ترسیم اشکال با ریسمان

 محل

1 2 

 یبردارخاکتعیین  -5

لزوم جایگزینی  -برای تخلیه خاک از محل یزیربرنامه -یبردارخاکدانش: حجم 

 متناسب با نوع کشت گیاهان هاباغچهخاک محل 

تعیین دستگاه برای  -یبردارخاکتعیین عمق  -یبردارخاکمهارت: جانمایی محل 

 -نظارت و محاسبه ساعات کارکرد -یبردارخاکمحاسبه حجم  -یبردارخاک

 شده یبردارخاکح سطوح تسطی -هماهنگی با کامیون دار جهت تخلیه خاک

1 2 

 یزیرخاکتعیین  -6

خاکی مناسب برای  یهامخلوط -نسبت به سطح موجود شدهتمامدانش: سطح 

و  روهاادهیپزیرسازی  -پر کردن کف کرسی ابنیه -)باغچه هاسازههریک از 

 (هاابانیخ

1 

 
4 
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 -تنظیم سفارش -محاسبه اجزای مخلوط خاکی -یزیرخاکمهارت: محاسبه حجم 

 فشرده کردن و ویبره کردن -شده یزیرخاکتسطیح سطوح  -هماهنگی با پیمانکار

 48 16 جمع 

 

 ایمنی:
داشتن جعبه  -نخوردهدست یهانیزممعمولی هنگام حرکت در  یهامراقبت -استفاده از کفش مناسب

 در اراضی طبیعی وحشاتیحمراقبت نسبت به  -اولیه یهاکمک

 امنیت ابزار و وسایل -صداقت نگرش:

 ستیزطیمححفظ  :یطیمحستیزتوجهات 

د و ک یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N37 یمستندساز

 N43 شدهگرفتهبه کار  یهایفناورنگهداری                                                N13 مسئلهحل 

 N61 یتیریمد خود                                          N33تفسیر اطالعات 

 N34کاربرد فناوری اطالعات 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 شوجمعمتری  31متری و  51 یاپارچهمتر  -میخ چوبی -ژالون -دوربین تئودولیت -دوربین نیوو

 -یکشنقشهتخته  -بردارنقشه یهافرم -کاغذ شطرنجی -طول یریگاندازهچرخ  -سنجهیزاو -نماقطب

 میر -افزارنوشت - مداد -یکشنقشه یهاقلم -شابلون -گونیا -کاغذ رسم نقشه -کاغذ کالک

 آب -سیمان -آجر -رنگ -(گردلیممیخ ژوبی ) -گچ: دموا

 نقشه :داسنا

 ریاضیات و هندسه :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

  آن یهایژگیوشناخت انواع نقشه و  -

 ، آزیموت و..یریگاندازهخطا،  مختلف مانند میبا مفاهآشنایی  -

 یابیمکان دیجد یافزارهانرماستفاده از  -

  یبردارنقشه یابزارهاکار با -

 تهیه نقشه به روش کارتوگرافی -
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 مورد منبع فارسی و خارجی(حداقل سه ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

یبردارنقشهشناخت کلی   1371 دکتر محمود ذوالفقاری  دکتر محمود ذوالفقاری 

مقدماتی یبردارنقشه  1368 دانشگاه تهران  قدرت اله تمدنی 

مقدماتی یبردارنقشه  1365 دانشگاه تهران  فرج اله رمضان زاده 

و کلیاتاصول   Web GIS اندازی سامانهو راه  

Web GIS افزارتجاری با نرم  Arc 
و دیگران رضا رئیسی  

 
 1391 انتشارات ماهواره

جهانی تیموقعآشنایی با سیستم تعیین   (GPS) 

 و خودآموز استفاده از دستگاه
قادری نصراهلل  

سازمان جغرافیایی  

 نیروهای مسلح
1386 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی() یآموزشاستانداردهای  -د

، هاتهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

 و مقاالتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 داده، بتث و ارزیابی فرایند برداشت، یبررس پژوهشی و تکالیف ارجاعی، یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهی و کتبی، یهاپرسش

 نهایی از عملکرد یابیارز داده و ارزیابی نتایج، لیوتحلهیتجز

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

مساحی  کاربردی یافزارهانرمرسم نقشه، انواع نقشه،  ازیموردنانواع دوربین تئودولیت و نیو، ژالون، وسایل  زیآورختاستاد و دانشجو، 

 یبردارنقشه ازیموردن یافزارهانرم، انواع یبردارنقشه یداربرنقشهجهت  ازیموردن، فضای کارگاهی و صحرایی یبردارنقشهو 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 ، پژوهش انفرادی و گروهی، تشریح اجزا و ساختمان ودیاسال ،پوستر ، واگذاری تحقیق، نمایش فیلم،، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه

 کاربرد تجهیزات و وسایل گامبهگام انجام ساده، یهایخواننقشهو  یبردارنقشهنحوه کار ابزار و تجهیزات 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 یبردارنقشه یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

و کارتوگرافی یبردارنقشهسال سابقه تدریس دروس  5با حداقل  ، کشاورزییبردارنقشه یهارشتهاز  یکیدرلیسانس   
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 درس انتخاب گیاه -3-11
 تخصصینوع درس: 

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 -هم نیاز: 

 مختلف گیاهان یهاردههدف کلی درس: شناخت عالم گیاهی و آشنایی با اعمال حیاتی گیاهان، شناخت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

وه
 می
ال
 نه
وع
ب ن

خا
انت

 

 یآورجمع -1

 اطالعات

زان می -نوع درختان سازگار -سطح زیر کشت و میزان تولید باغات در منطقه دانش:

 -ساعات آفتابی -اقلیم میزان بارندگی یهاداده -میزان مصرف منطقه -عملکرد

میانگین دما )دمای حداقل و دمای حداکثر  -یخبندان -وقوع طوفان -بادهای موسمی

 باغداری منطقه یهاشکلشناسایی  -میزان صادرات و واردات -شب و روز(

 یهادانشکده -قسمت ترویج اداره کشاورزی -مشاوره با باغداران مهارت:

ال و نه کشت اموراستفاده از آمارهای هواشناسی در  -اینترنت -کتابخانه -کشاورزی

 مراقبت از باغ

2 3 

بررسی امکانات و  -2

تولید در  یهانهاده

 منطقه

 -نیروی انسانی -هاگونه یهایژگیو -دانش: مراکز تهیه و توزیع بذور و نهال منطقه

 مؤسساتشناسایی  -هانهادهقیمت  -مراکز نگهداری و فروش -آب -زمین

 و سایر حامیان تولید( هایتعاون، هابانکپشتیبانی ) مؤسسات -پژوهشی

برآورد  -امکانات موردنیاز با امکانات موجود در منطقه ینیبشیپانطباق  مهارت:

 خرید -اجاره -انعقاد قراردادها -تولید

2 3 

 تعیین نوع نهال -3

 -زمان خرید و کاشت نهال -انتخاب گیاه و رقم سازگار -نهال یهایژگیودانش: 

 نوع پیوندک -نوع پایه -سن نهال

تعیین  -توجه به نوع پایه و پیوندک تعیین فواصل کاشت با -تعیین نوع گیاه مهارت:

 ازیموردنتعداد نهال 

2 4 

انتخاب شیوه  -4

 آبیاری

 یامنطقهامکانات  -یهایژگیو -آبیاری یهاروش دانش:

طبیق نیاز ت -مهارت: تعیین سیستم آبیاری با توجه به نوع پایه و پیوندک و نیاز گیاه

 یامنطقهآبی گیاه به شیوه و امکانات 

2 2 

تی
زین
ن 
ها
گیا
ع 
 نو
ب
خا
انت

 

 یآورجمع -1

اطالعات از 

 گیاهان دکنندگانیتول

 زینتی

 -مالی و اعتباری مربوطه مؤسسات -نوع گیاه -عملکرد -دانش: سطح زیر کشت

 دیگر برای تولید یهاکمکشرایط و میزان اخذ وام و 

اطالعات  یآورجمع - منطقه و افراد خبره کارانگلاطالعات از  یآورجمعمهارت: 

 هاکمکمالی و اعتباری و چگونگی مراجعه و تقاضای وام و سایر  مؤسساتدرباره 

2 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 یآورجمع -2

اطالعات از مراکز 

 معتبر کشاورزی

 ارقام -هایسازگار -نوع گیاه -عملکرد -دانش: سطح زیر کشت

 هااستاناطالعات از مراکز رسمی و معتبر منطقه، استان، سایر  یآورجمعمهارت: 
1 4 

 یآورجمع -3

 اطالعات آب و هوایی

 -ساعات آفتابی -طول و عرض جغرافیایی -ارتفاع از سطح دریا -وهواآبدانش: 

 دمای حداقل و حداکثر روز و شب

 ساله از مراکز هواشناسی 31و  11هواشناسی  یهاداده یآورجمعمهارت: 

1 2 

بررسی امکانات و  -4

تولید گل در  یهانهاده

 منطقه

دانش: مراکز تهیه و توزیع بذر، نشاء بوته، مراکز تهیه و توزیع مواد بستری و گلدان، 

 -نگهداری  -بازار فروش -محلی )نیروی انسانی یهایدسترسابزار و وسایل 

 و...( زمین و آب... ونقلحمل

 خرید -اجاره -قراردادهاانعقاد  -برآورد تولید -ازیموردنامکانات  ینیبشیپمهارت: 

 و...

2 4 

 تعیین نوع گیاه -5

 زینتی

 هاآنانتخاب گیاهان و ارقام  -بوته، نشاء گل یهایژگیودانش: 

خواست بازار ازنظر رنگ و اندازه، عطر، ارتفاع  اساس برمهارت: تعیین نوع گیاهان 

 بوته، قطر شاخه، اندازه گل، مقدار

1 4 

انتخاب شیوه  -6

 آبیاری

 هایدسترس -یامنطقهامکانات  -یهایژگیو -دانش: روش آبیاری

 و گیاه هایدسترسمهارت: تعیین سیستم آبیاری با توجه به امکانات منطقه و 
1 2 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 ایمنی:
 فردی

 نگرش:
 صداقت -نظم -دقت

 :یطیمحستیزتوجهات 
ذیر از مواد تجدید پ استفاده -کمک به هوای سالم -جلوگیری از فرسایش خاک -توسعه پوشش گیاهی

 در گلخانه

 کد و یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N64مدیریت زمان      N12 یریگمیتصم 

 N73درستکاری        N65مدیریت مالی 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

اورزی کش ابزارآالتوسایل و  -مرتبطجداول استاندارد  -یجمعارتباطرسانه  -مجالت -اینترنت -تلفن

 ضد عفونی کننده ابزار-تیغ برداشت -بیل –قیچی 

 یشناسستیز :هیپادانش
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 انتخاب مناسب گیاهان زینتی و نهال با توجه به اقلیم -شناخت انواع گیاهان زینتی و نهال

 نهال و گیاهان زینتی انتخاب شیوه آبیاری مناسب برای

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 پریور  اسکندری سعد اهلل عمومی یشناساهیگ

 1379 آستان قدس رضوی  جواد قریشی الحسینی تشریح و مرفولوژی گیاهی

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران مجتهدی -لسانی - مبانی فیزیولوژی گیاهی

 1383 دانشگاه تهران  مظفر -سپاسگزاریان 2و  1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران  احمد قهرمان 2 و 1گیاه شناسی پایه 

 1385 اصفهان مقیم  ساسان محسن زاده 1 یشناساهیگ

 - و مراتع هاجنگلسازمان   و مراتع هاجنگلسازمان  فلور رنگی ایران

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 زیآورختصندلی استاد و دانشجو، 

  

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، بازدید علمی. نمایش فیلم،یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 تحصیلی و تجربی(های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق ویژگی

 گیاهی، باغبانی، یشناسستیز، فیزیولوژی گیاهی، یشناساهیگ یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 یشناساهیگسال سابقه تدریس دروس مرتبط با  5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس  -
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 گیاهان باغی ثیرتک درس -3-12
 تخصصینوع درس: 

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 هم نیاز:

 توانایی ازدیاد و تکثیر انواع محصوالت باغی ی درس:هدف کل

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

زمان 

 یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ب 
خا
انت

ان
اه
 گی
ثیر
تک
ل 
مح

 

اطالعات  یآورجمع-1

 از خزانه کاران منطقه

 یهانهالآمار  -تولیدی یهانهالنوع  -منطقه یهانهالستاندانش: سطح زیر کشت 

 پیوندک نیتأممحل  -هانهالقیمت فروش  -هانهال شدهتمامقیمت  -تولیدی

 منطقه و افراد خبره کاران نهالاطالعات از  یآورجمعمهارت: 

  

اطالعات  یآورجمع -2

 از مراکز معتبر کشاورزی

 -ارقام -سازگار یهانهال -مثمر و غیر مثمر یهانهالدانش: سطح زیر کشت، نوع 

قوانین و مقررات مربوط به  -و صادرات هااستانو سایر  نیاز منطقه -میزان عملکرد

 تولید و فروش نهال در منطقه

 هااستانتان و سایر رسمی منطقه و اس مراکز ازاطالعات  یآورجمعمهارت: 

 رعایت قوانین و مقررات مربوط به تولید نهال در منطقه 

  

بررسی امکانات و -3

 تولید در منطقه یهانهاده

 -کارگر -سم -کود -بذر -آب -زمین -نیروی انسانی -محلی یهایدسترسدانش: 

 هانهادهمحل و قیمت خرید  - بازارهای فروش -ونقلحمل

 ارهاج -خرید -انعقاد قراردادها -برآورد تولید -امکانات موردنیاز ینیبشیپمهارت: 

  

بررسی شرایط فیزیکی -4

 و شیمیایی زمین

میزان  -قبلی یهاکشتنوع  -استراحت زمین )آیش( زمانمدتدانش: 

 بافت و ساختمان خاک -حاصلخیزی

 اسیدیته و شوری خاک – بررسی شرایط آب و هوایی منطقه -شیب زمین 

هیه ت -قبلی یهاکشتتعیین  -شدهگذاشتهبکر و آیش  یهانیزممهارت: تعیین 

 نیزمتعین شیب  – خاک و ارسال به آزمایشگاه یهانمونه

  

 هاهیپاتعیین نوع -5

 -جدید شدهاصالح یهاهیپا -منطقه سازگار یهاهیپا -هاهیپا یهایژگیودانش: 

 هاهیپاانتخاب نوع 

 میزان تولید -سطح زیر کشت -مناسب  یهاهیپامهارت: تعیین 

  

 انتخاب شیوه آبیاری-6

امکانات  -هاروشاز  هرکدام یهایژگیو -آبیاری یهاروشو  هاستمیسدانش: 

 منطقه

 هانهالمهارت: تعیین سیستم آبیاری با توجه به امکانات منطقه و نوع 

  

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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 زمین یسازپاک-1

 – یاهیگ ریغبقایای گیاهی و حذف  -قبل یهاکشتاز  ماندهیباقدانش: عوارض 

 کردن خاک )فیزیکی و شیمیایی( یضدعفون

استفاده مناسب – حذف عوارض زمین -یاهیگ ریغبقایای گیاهی و  یآورجمعمهارت: 

 یضدعفوننوع و روش  –صحیح  طوربهخاک  کنندهیضدعفوناز مواد 

  

 کود دهی-2

ابزار و  -توزیع یهاروش -زمان کود دهی -میزان کود -شرایط کود -دانش: نوع کود

 پخش کود یهانهیهز -ماشین

 کود دهی -مهارت: تعیین نوع و میزان کود

  

 یورزخاک-3

 -زمان و شرایط محیطی -یورزخاک یهانیماشوسایل و  -یورزخاکدانش: نوع 

 یورزخاکهزینه 

 در زمان مناسب یورزخاکمهارت: اجرای عملیات 

  

 تعیین نقشه کاشت-4
 ترسیم -جانمایی بذور -نوع بذور -دانش: الگوی کاشت

 در نقشه ارقام ونوع نهال  ثبت ومهارت: تهیه نقشه 

  

و  یبندقطعه-5

 یدهشکل

 زمین یدهشکل یهانیماشابزار و  -زمین یدهشکل -مرز کشی یبندقطعهدانش: 

 فاروکشی -پشته سازی -کرت بندی -یکش مرزمهارت: اجرای 

  

 64 16 جمع

 

 

 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 توجهات زیست محیطی:
استفاده بهینه از امکانات  - ضایعات یآورجمع -مصرف کودهای دامی -انجام عملیات در شرایط مساعد

 جلوگیری از فرسایش خاک -طبیعی

د و ک یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N32سواد اطالعاتی                    N12 یریگمیتصم

 N31و گردآوری اطالعات  یآورجمع                  N64 مدیریت زمان

 N65 مدیریت مالی

 N73 درستکاری

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 -دستکش -کار لباس - استفاده از رسانه -هواشناسی سینوپتیک یهاستگاهیادسترسی به  -اینترنت -تلفن

 کش مرز -کودهای آلی -ریسمان -کیسه -فرغون -شن کش -بیلچه -بیل -چکمه

 یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 مناسب منطقه یهاهیپاتعیین  -و ارقام گیاهان  یهاهیپاشناخت انواع 

 کاشت گیاهان در محل مناسب –تهیه نقشه کشت 
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول ازدیاد و تکثیر گیاهان 

 زینتی

مشتاقیان و  محمدباقر

 همکاران
 

 تحقیقات و آموزش

 کشاورزی

1395 

 1388 انتشارات بلور  نیکوهادی رجب پور  آموزش تولید نهال

 1396 دانشگاه شیراز  یخوخوشمرتضی  تکثیر گیاهان زینتی یهاروش

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  )درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 زیآورختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 پژوهش انفرادی یا گروهی، بازدید علمی. نمایش فیلم، ارائه تحقیق، یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 باغبانی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 درس هرس و پیرایش -3-13
 تخصصینوع درس: 

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 انجام انواع هرس خشک، سبز و فرم دهی به انواع درختی درس: هدف کل

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

زمان 

 یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ن 
ختا

در
ک 

خش
س 

هر
وه
می

 

 

تعیین نوع -1

 هرس

هرس  -هرس ریشه -هرس باردهی یهاروش -عمومی فرم یهاروش دانش:

هرس حذف بیماری -هرس تغییر رقم - یسازجوانهرس  -شاخسارِ  

تعیین نوع  -تعیین نوع هرس فرم -زایشی و رویشی درخت یهااندامتعیین  مهارت:

 هرس باردهی

2 2 

تعیین زمان -2

 هرس

خزان تا قبل از بیدار شدن گیاهشروع  دانش:  

هاجوانهخزان طبیعی و شروع تورم  مهارت: تعیین زمان  
2 2 

انتخاب ابزار -3

 هرس

 -وسایل ایمنی -انواع نردبان -انواع قیچی -انواع اره - ماشینی -یابزاردستدانش: 

 وسایل هدایت شاخه جوان

در هرس کاربرد انواع اره یا قیچی، نردبان و وسایل ایمنی مهارت:  

1 4 

 انجام هرس-4

هرس اختصاصی -هرس عمومی دانش:  

 -، پاجوش، نرک و...دهیدبیآسمزاحم، مریض، خشک،  یهاشاخهبرش انواع  مهارت:

 هرس فرم پهن و گرد

1 8 

انجام تیمار -5

 محل برش

 پوشش محل برش یهاروش - هادهندهپوششانواع  دانش:

 هالیفوگرم، سرد، نواری،  یهاچسبکاربرد  مهارت:
2 4 

 یآورجمع-6

 ضایعات

 

 انهدام یهاروشخرد کردن،  یهاروش، یآورجمع یهاروش دانش:

 یهاشاخهسوزاندن  -خردکن یهانیماشکاربرد  -دستی، مکانیکی یآورجمع مهارت:

 آلوده
1 6 

س 
هر

 سبز
ان
خت
در

 
وه
می

 

انتخاب نوع -1

 هرس

هرس تر )برگ، شاخه، پاجوش، ساقه، گل، میوه، خوشه، جوانه( یهاروشدانش:   

 مهارت: انجام هرس تر )پنسمان، حلقه برداری، زخم زنی زیر جوانه و روی جوانه(
- 2 

تعیین زمان -2

 هرس

 دانش: شروع رشد تا قبل از رسیدن میوه

 مهارت: تعیین زمان انجام هرس
1 2 

انتخاب ابزار -3

 هرس

 -وسایل ایمنی -انواع نردبان -انواع قیچی -انواع اره - ماشینی -یابزاردستدانش: 

 وسایل هدایت شاخه جوان

 مهارت: کاربرد انواع اره، قیچی، نردبان و وسایل ایمنی در هرس

 

- 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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انجام هرس -4

 سبز

هرس اختصاصی -دانش: هرس عمومی  

نهال مزاحم، برگ، شاخه، میوه، پاجوش، خوشه،  یهاانداممهارت: برش انواع 

، نرک و...دهیدبیآس  

 

1 6 

 یآورجمع -5

 ضایعات

 انهدام یهاروشخرد کردن،  یهاروش، یآورجمع یهاروشدانش: 

  

 یهاشاخهسوزاندن  -خردکن یهانیماشکاربرد  -دستی، مکانیکی یآورجمعمهارت: 

 آلوده

- 4 

و 
ن 
ختا

در
ی 
ده
رم 

ف
چه
خت
در

 ها

 یزیربرنامه-1

 فرم دهی

 ینیبشیپ -فرم مطلوب –بعدی  یهایدهدانش: زمان جهت فرم دهی اولیه و زمان فرم 

 پاکوتاه -تندیس -نوع هرس برای پرچین -شابلون و فرم نهایی درخت یا درختچه

 کردن

رجوع به جدول جهت تعیین  -فرم پذیر یهادرختچهمهارت: تهیه جدول درختان و 

 کار و تعداد یبندزمانتنظیم جدول  -زمان فرم دهی

2 2 

تهیه ابزار و -2

 تجهیزات

 پیشگیری از اتالف -هایکسر ینیبشیپدانش: لزوم سرعت بخشیدن در ضمن دقت 

 -قیچی باغبانی( -شابلون -زن= اره موتوری ترونبودن وسایل ) کاربهآماده -وقت

 انبار درنگهداری از ابزار و وسایل 

 یکارروغن -بررسی سالمت وسایل -تیز یهالبهتیز کردن  -مهارت: استفاده از ابزار

 تهیه کسری ابزار و تجهیزات -مکانیکی یهاقسمت

1 4 

 اجرای فرم-3

استوانه( و غیر هندسی )تندیس حیوانات برای  -کره -هندسی )مکعب یهافرمدانش: 

 ایجاد و تلطیف روحی(

و درختان و  هانیپرچمهارت: کاربرد شابلون برای ایجاد شکل مکعب، مخروط، کره در 

با  یدبناسکلتتندیس حیوانات به کمک ساخت و نصب  جادیا -فرم پذیر یهادرختچه

بیرون زده از ساختار و هدایت بقیه  یهاشاخهو برش  هرس -و توری گردلیممفتول و 

 شاخه در سازه

1 6 

تیمار -4

 برش یهامحل

عوامل جلوگیری از نفوذ  یهاراه -ضد قارچ و چسب باغبانی یهامحلولدانش: 

 میکروبی و قارچی یزایماریب

مالیدن محلول به کمک  -یقارچ ضدمهارت: تهیه محلول و چسب باغبانی دارای مواد 

با سموم سیستمیک روی درختان و  یپاشسم -برش یهامحلبه  اسپره() موقلم

 اندشدهوسیع هرس فرم دهی  صورتبهکه  ییهادرختچه

1 4 

 یآورجمع-5

 ضایعات هرس

 اهیگی یهایماریبپیشگیری از  -پیشگیری از سد معبر -دانش: شکیل شدن محیط

انتقال  -گیری در کامیونبار -یبنددسته -ترکوچکبه قطعات  مهارت: خرد کردن

 ضایعات

- 4 

 64 16 جمع
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 ایمنی:

 تیز و برنده شامل قیچی، اره، اره موتوری مراقبت نسبت به ابزار -فردی 

 اره موتوری یریگسوختنکات ایمنی هنگام 

 هادرختچه ومراقبت جهت پیشگیری از حوادث در هنگام کار در البالی شاخه درختان 

 نگرش:
 کارآفرینی – یباسازیز -امنیت وسایل و ابزار -صداقت

 :یطیمحستیزتوجهات 
جلوگیری  -کمک به هوای سالم - ستیزطیمححفظ – ستیزطیمح یسازپاک -اضافات یآورجمع

 از فرسایش

د و ک یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N61 یتیریمد خود               N12 یریگمیتصم N41مناسب  یهایفناور یریکارگبه

 N14تفکر انتقادی                  N12 یریگمیتصم N36توسعه شایستگی و دانش 

        N64مدیریت زمان  N81 ینیکارآفر                 N65مدیریت مالی 

       

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 اره موتوری -و بلند کوتاهدستهقیچی باغبانی  -بر و خشک بر تراره

 گردلیممفتول و  -کشقارچسموم  -چسب پیوند -نردبان

 یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 انجام هرس –تعیین نوع و زمان هرس -

 اجرای انواع فرم دهی - فرم دهی یزیربرنامه

 برش یهامحلتیمار  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 نشر آییژ  نیبشیپاسماعیل  هرس به معنی هرس

 1395 مرز دانش خدیوی عبداهلل جان وار کولوپسیوس و درختان میوه هاگلهرس 

 آخرین ویرایش انتشارات حامی  زادهحسن حسنی  درختان میوه یوربهرههرس 
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش
 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 زیآورختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، بازدید علمی. نمایش فیلم،یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 تحصیلی و تجربی(های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق ویژگی

 باغبانی، یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس  -
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 یکاریسبزدرس  -3-14

 تخصصینوع درس: 

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 هم نیاز:

 کشت و کار و برداشت و فرآوری انواع سبزی سازگار با منطقه – یکاریسبزهدف کلی درس: آشنایی با اصول 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ی
سبز

ع 
 نو
ب
خا
انت

 

 اطالعات یآورجمع -1

اطالعات  -میزان عملکرد -سازگارو بذر نوع ارقام  -دانش: سطح زیر کشت

 ارقام یهایژگیو -ساله 31و  11هواشناسی 

 -مراکز علمی -قسمت ترویج اداره کشاورزی -کارانیسبزمهارت: مشاوره با 

 اینترنت و... -کتابخانه

2 2 

بررسی امکانات و  -2

 تولید در منطقه یهانهاده

 -نیروی انسانی -گونه یهایژگیو -هایسبزدانش: مراکز تهیه و توزیع بذور 

 و مراکز نگهداری و فراوری هاکارگاه -آب -زمین

رد برآو -امکانات موردنیاز با امکانات موجود در منطقه ینیبشیپمهارت: انطباق 

 خرید -اجاره -انعقاد قرارداد -تولید

1 4 

تعیین نوع سبزی و  -3

 تهیه بذر آن

 انتخاب سبزی و نوع رقم آن -دانش: نیازهای اکولوژیکی سبزی

 بر اساس مساحت ازیموردنمقدار بذر  -مهارت: تعیین نوع گیاه
1 4 

 انتخاب شیوه آبیاری -4
 نوع سبزی و امکانات منطقه یهایژگیو -آبیاری یهاروشدانش: 

ق نیاز گیاه با تطبی -توجه به نوع سبزی و نیاز گیاهمهارت: تعیین سیستم آبیاری با 

 شیوه و امکانات منطقه

1 2 

وته
س ب

هر
 

انتخاب روش هرس  -1

 بوته

 (انتهایی -جانبی  –جوانه  –برگ  ) هرس–و میزان نیاز به هرس  دانش: نوع رقم

 (میوه -هرس ) گل 

جوف برگ در  ینابجا یهاجوانه –و مزاحم  دهیدبیآس یهابرگمهارت: حذف 

حذف  –کدو  –هندوانه  – خربزهبوته  هرس – یاگلخانه یفرنگگوجهخیار و 

 اضافی وهیم وگل 

1 4 

 تعیین زمان هرس -2
 شدهلیتشکتعداد میوه  –میزان رشد گیاه  توجه بهدانش: زمان هرس با 

که کمترین آسیب و بیشترین سود را برای بوته داشته  یدرزمانمهارت: هرس 

 رهنگامیدو  زودهنگامباشد اجتناب از هرس 

1 4 

 انتخاب ابزار -3
 گیره، کاتر، قیچی انواع و ماشینی هرس بوته، یابزاردستدانش: وسایل و 

 کاربرد صحیح ابزار –مهارت: تهیه و خرید ابزار هرس 
2 6 

 انجام عمل هرس -4
قع قسمتی از بوته  –غنچه گیری  _هرس گل گیری  _دانش: هرس سر برداری 

 سر کنی -از جوانب 
2 18 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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اضافه در  یهاگلحذف  -مهارت: انجام عمل سر کنی برای چند شاخه شدن 

 اضافی جانبی یهاغنچهحذف  –خربزه، هندوانه، طالبی 

 

 ضایعات یآورجمع -5
 ضایعات یآورجمعوسایل و ابزار  - یآورجمع یهاروشدانش: 

جمع –بکار گیری شن کش  _کرد ن ضایعات  معدوم و یآورجمعمهارت: 

 دمنده، مکنده یهاکننده

1 

 
6 

رگ
با

ری
 ی

ی
سبز

 

 تعیین زمان رسیدن-1

 استانداردهای بذر -شرایط محیط -شرایط گیاه -دانش: عالئم رسیدگی

ن تعیی -یریگ بذرتعیین استانداردهای الزم  -مهارت: تعیین عالئم رسیدگی

 شرایط گیاه و محیط برای برداشت محصول

1 2 

 درو کردن-2
 ابزار و وسایل -نحوه درو کردن -زمان درو -درو یهاروشدانش: 

 درو محصول -مهارت: تعیین زمان درو
1 - 

و  یآورجمع-3

 یکوبخرمن

 ابزار و وسایل -ییزدارطوبت -و کوبیدن محصول یآورجمع یهاروشدانش: 

 دستی و ماشینی صورتبهمحصول  یکوبخرمنو  یآورجمعمهارت: 
1 4 

 جداسازی-4
 ابزار و وسایل -حذف مواد زائد گیاه -جداسازی بذور یهاروشدانش: 

 دستی و ماشینی صورتبهمهارت: بوجاری بذور 
1 4 

 یندبدسته و یبندبسته-5

و  یبندبستهاستانداردهای  -یبنددستهشرایط  -یبندبستهدانش: شرایط 

 ابزار و وسایل -محصول یبنددسته

 انتقال به انبار -کیسه گیری -یضدعفون -توزین مهارت:

- 4 

 انبار کردن-6
 چیدمان در انبار -انبار کردن زمانمدت -دانش: شرایط انبار

 شرایط انبارتنظیم  -مهارت: انبار کردن بذور
- 4 

 64 16 جمع

 

 فردی ایمنی:

 حفظ ژنوم -ییجوصرفه - صداقت نگرش:

 :یطیمحستیزتوجهات 
حفظ  –ضایعات  یآورجمع -جلوگیری از فرسایش -کمک به هوای سالم -افزایش فضای سبز

 توسعه فضای سبز -مصرف بهینه از امکانات طبیعی- ستیزطیمح

و  کد یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N73درستکاری                N14  تفکر انتقادی 

 N81کارآفرینی                  N57آموزش دیگران 

 (N65مدیریت مالی )                 N64مدیریت زمان 

      N37 یمستندساز

      

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

ترسی به دس -پالستیک پاکت -(کادرتیغ ) –انواع اره  –انواع قیچی  -تجهیزات ایمنی فردی -لباس کار

 سینوپتیک یهاستگاهیا

 :هیپادانش
 یشناسستیز
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 یکاریسبز ازیموردنو تجهیزات  ساتیتأسشناخت  -

 شناخت شرایط محیطی انواع سبزی -کشت سبزی  یبسترهاآشنایی با انواع  -

 کاشت و. داشت و برداشت انواع سبزی -کشت سبزی  یبسترهاتهیه انواع  - یکاریسبز ازیموردنو تجهیزات  ساتیتأسکاربرد  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حسن دخت محمدرضا مدیریت گلخانه  1386 کوثر  

یکاریسبز  1389 متفاوت  غالمعلی پیوست 

 تولید سبزی
 مصطفی مبلی جورج.دبلیو.ور

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
1379 

زیبد سیولت درنم وژیولنکت و دیگران گنیس الپمن  رشبد ممح، موشرحاد فرهف  یالماسآزاد  اهگشدان   1385 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 و بررسی نتایج نهایی، ارزشیابی نهایی و مستمر. هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

با آب آبیاری مناسب  یکاریسبززمین مناسب برای  مترمربع 211 حداقلزمین کشت انواع سبزی به مساحت  انشجو،صندلی استاد و د

 .و برداشت انواع سبزی دانشتکاشت  و ادواتابزار و 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 ول،محص کشت، داشت و برداشت گامبهگامانجام  ،تمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کشاورزی باغبانی، تولیدات گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 مرتبطسال سابقه تدریس دروس  5باغبانی، تولیدات گیاهی با حداقل  یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 
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 فضای سبزاحداث درس  -3-15
 تخصصینوع درس: 

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 نگهداری فضای سبزمشارکت در ایجاد و  -فضای سبزهدف کلی درس: آشنایی با اصول ایجاد و نگهداری 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 مراحل کار کار

 رئوس محتوا

 

 

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

سبز
ی 
ضا
ر ف
اص
 عن
ی
جرا

ا
 

فهرست بندی -1

 نقشه اساس بر

 -نماآب -پرچین -دال -نرده -پله -داربست -آالچیق -جدول -روادهیپدانش: شامل 

 فهرست - یکارجنگل -کتابخانه -زمین ورزش -یبازنیزم -باغچه -استخر -برکه

 بعدی یهامحاسبهبندی به دلیل 

 یهادادهاستخراج  -جداگانه صورتبه بخشدرج هر  -مهارت: تهیه چندین برگ

برای  به یک صفحه کلی هانقشهانتقال ریز  – محاسبه متراژها پس از تبدیل اشل -نقشه

 تهیه طرح اجرایی -ه نقشه ابتداییتهی

3 6 

 برآورد مصالح-2

آشنایی با طرح، جنس و تیپ  -هاسازهدانش: آشنایی با عالئم اختصاری هریک از 

توانایی در محاسبات  -هاسازهآشنایی با طرح، تیپ و جنس و درجه مصالح  -هاسازه

 ، مساحت و حجمابعادمحاسبه  دردریاضی 

 -هاحجم، مساحت و ابعادمحاسبه  -نقشه به مختصات واقعی یهااندازهمهارت: تبدیل 

 -دهفهرست ش یهابرگهثبت در  -هریک از مصالح یبندبستهبه تعداد  هااندازهتبدیل 

 هارمونی عناصر با یکدیگر اساس برانتخاب طرح، مدل و جنس 

4 8 

استعالم -3

 قیمت

 اهنهیهزداشتن فهرستی از  -دانش: نیاز به استعالم قیمت جهت پایین آمدن هزینه

صورت تنظیم  -هامتیقمهارت: تماس تلفنی یا مراجعه حضوری و کسب اطالع از 

بایگانی مدارک پس از بررسی برای ارجاع و  -دریافت استعالم قیمت -درخواست

 بعدی یریگمیتصم

2 4 

بستن قرارداد -4

 -مصالح)خرید 

 نصب(

 -تشخیص سطح سختی کارها -دوفروشیخردانش: آگاهی با شرایط حقوقی و شرعی 

 هاسازهآگاهی از سرعت اجرای  -، بناها و کارگراستادکارهاآگاهی با دستمزد 

دت م -ثبت مفاد مذاکره مبنی بر زمان شروع کار -تعیین هزینه نهایی -مهارت: مذاکره

ار ، آماده کردن بستر کهایکسر نیتأممصالح،  نیأمتطرفین بابت  یهاتیمسئول -کار

 تاتعیین زمان پایان اجرا و درج یک جریمه برای  اثرانگشتامضا و مهر و  –و... 

 راتیخ

4 8 

نظارت بر -5

 نصب

مینان اط -تشخیص تغییرات در سازه -نسبت بندی دردریاضیات  -یخواننقشهدانش: 

 -اطالعات جهت بازتاب دادن به دستگاه نظارت -از اجرا مطابق با استاندارد نقشه

 های پیمانکار )ادعا( clame ینیبشیپ

 -نرده -داربست -تعیین جانمایی برای مجسمه -مهارت: تعیین مسیرها طبق نقشه

آماده کردن مقدمات شامل تهیه لوازم و ابزار و وسایل نصب در صورت  -و... نماآب

2 14 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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نظارت بر شاغول و  -نظارت بر استاندارد بودن مصالح -انجام توافق قبلی در قرارداد

گزارش به مسئول اجرای طرح  -کاریپاتمیزکاری  -تیپ سازهتراز بودن و درستی 

 سابداریکار پیمانکار و ارجاع او به ح دیتائ برای

 هیدییتأگرفتن -6

از دستگاه 

نظارت در 

 کارهای بزرگ

 برای مراجعه به حسابداری کارفرما هیدییتأدانش: لزوم 

ه با مکاتب -درج تغییرات -محاسبه مقدار سازهکمک به مهندسین اجرایی برای )مهارت: 

ست فهر -ایراد توضیحات به دستگاه نظارت -بازدید -دستگاه و نظارت جهت بازدید

نی بایگا -مراجعه به حسابداری -به امضا رساندن متر و برآوردها -کردن متر و برآوردها

 (مدارک

1 8 

 48 16 جمع

 

 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 جلوگیری از فرسایش -کمک به هوای سالم -افزایش فضای سبز :یطیمحستیزتوجهات 

د و ک یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N73درستکاری 

 N65مدیریت مالی 

 N64مدیریت زمان 

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 مواد آلی گیاهی و جانوری -بذر -شن کش -بیلچه -بیل -تجهیزات ایمنی فردی -لباس کار

 :هیپادانش
 یشناسستیز

 ریاضیات

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 آشنایی با نحوه نگهداری از فضای سبز و پارک -شناخت اجزای پارک - سبز و انواع آن آشنایی با فضای -

 فضای سبز و ایجاد پارک ازیموردنو تجهیزات  ساتیتأسکاربرد  -

 نگهداری از پارک و فضای سبز موجود -احداث اجزای مختلف یک پارک -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

منبععنوان   سال انتشار ناشر مترجم مؤلف 

 1389 دانشگاه تهران  دکتر جمشید حکمتی طراحی پارک و فضای سبز

های طراحی منظر با درختان و درختچه

 زینتی

نیبشیپمهندس اسماعیل   
  دانشگاه تهران 

نیبشیپمهندس اسماعیل  باغ، پارک، ویال   دانشگاه تهران  
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحروش سنجش و ارزشیابی درس) آزمون شناسایی، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 یبررس و نگهداری پارک و فضای سبز، یطراح ،یخواننقشهو ارزیابی فرایند  یبررس های شفاهی و آزمون کتبی مستمر و پایانی،پرسش

 و تحقیقات هاگزارشو ارزیابی عملکرد نهایی و ارزیابی 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویژیوالیزر، بورد هوشمند، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

امکانات  سبز با یمافضای  هاپارکبه  یکینزد ،هاطرحزمین مناسب برای انجام برخی از  زیآورختمیز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 ابزار، مواد، تجهیزات و فضای آزمایشگاهی، کارگاهی، صحرایی هاسرفصلدر  شدهاشارهو تجهیزات 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

رایند انجام کلیه ف، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 و فضاهای سبز هاپارکدر فرایند نگهداری برخی از  مشارکت ساده، یهایطراح ،یکشنقشه ،یبردارنقشه

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 باغبانی و تولیدات گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 کشت هایبستر یسازآماده -3-16

 تخصصینوع درس: 

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 هاآن یضدعفونآماده نمودن بسترها و  –آشنایی با انواع بسترهای کشت خاکی و بدون خاک هدف کلی درس: 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

اده
آم

ساز
 ی

کی
خا
ی 
ها
ستر

ب
 

تهیه انواع مواد -1

 بستر دهندهلیتشک

انواع مواد آلی )پیت  - و...( تیپرهاانواع مواد معدنی )رس، شن، ماسه،  -دانش: 

 مواد بستری بر روی رشد ریتأث -ویژگی مواد -و ...( تیکوکوماس، 

 و خواص در محیط رشد ریشه یهایژگیوتعیین  -مهارت: خرید و تهیه مواد

1 2 

 یهامخلوطایجاد -2

 مختلف خاکی

ده ش دارشهیربسترهای گیاه  -بسترهای کاشت بذر -دانش: بسترهای کاشت قلمه

 )ازنظر نوع، ضخامت و غنی بودن مواد غذایی( و بستر گلدانی

 دارشهیرو گیاهان  یاقلمهبسترهای بذری،  دهندهلیتشکمهارت: تعیین میزان مواد 

 شده

1 4 

انتقال به بستر -3

 کاشت

 وسایل موردنیاز -روش نگهداری مواد -از مواددانش: نحوه جابجایی هریک 

 تهیه وسایل -کشت یهاگاهیجامواد به محل  ونقلحملمهارت: نگهداری مواد و 
1 4 

 یبسترساز-4

 مخلوط کردن -دانش: تهویه و تخلخل در هریک از بسترهای کاشت بذر، قلمه، ریشه

 هاهیالضخامت  -فشردن -انتقال -مرطوب کردن -خرید کردن -مواد بستری

بسترسازی برای کاشت بذر با الیه روبی سبک و الیه زیرین غنی از مواد  -مهارت: 

اهان برای گی یبسترساز -باالبا تهویه و تخلخل  هاقلمهبسترسازی برای  -غذایی

 هاگلدان یبسترساز -غنی از مواد غذایی با نفوذپذیری باال دارشهیر

1 4 

 بازسازی بسترها-5

 هاگلدانو  هاباکسدانش: روش بازسازی بسترهای کشت در 

 یهامخلوطخارج نمودن  -وسایل یآورجمع -بقایای گیاهی یآورجمعمهارت: 

شوی نظافت و شست -حاصلخیزی  مواد بستر به خارج از گلخانه و بازیابی و افزایش

 بستر یضدعفون -هاگلدانو  هاباکس

1 2 

اده
آم

ساز
 ی

ک
خا
ن 
دو
ی ب

ها
ستر

ب
 

تهیه انواع مواد -1

 بستر دهندهلیتشک

 ازیموردنهزینه مواد  –مواد آلی  -ویژگی مواد -دانش: انواع مواد معدنی

 و خواص در محیط رشد ریشه یهایژگیوتعیین  -مهارت: خرید و تهیه مواد
1 2 

 یهامخلوطتعیین -2

 خنثی بستر

مخلوط کوکوپیت با  -مخلوط پرالیت -uc یهامخلوط -دانش: فرموالسیون

 راک وول -پرالیت

تالط اخ -استاندارد یهافرمول اساس بربستر  دهندهلیتشکمهارت: تعیین میزان مواد 

 مواد

1 4 

انتقال به بستر -3

 کاشت

 وسایل موردنیاز -روش نگهداری مواد -هریک از مواد ییجاپادانش: نحوه 

 تهیه وسایل -کشت یهاگاهیجامواد به محل  ونقلحملمهارت: نگهداری مواد و 
1 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 یبسترساز-4

 بستر( یهموارساز)

شو ر -با گلدا یبسترساز یهاروش -بسترسازی با کارتن پالست یهاروشدانش: 

انواع بسترها با مواد مختلف ) آهن،  –سافت  – راک وول یهابستههای استفاده از 

 سیمان، پالستیک و ...(

 برآورد هزینه – هاگلدانو  هاباکسمهارت: بسترسازی 

1 4 

 یهامحلولتهیه -5

 غذایی پایه

 فرموالسیون -غذایی پایه یهامحلولتهیه  یهاروشدانش: 

 غذایی ) هوگلند، آرنون، ...( یهافرمولپایه بر اساس  یهامحلولتهیه مهارت: 
1 4 

 بازسازی بسترها-6

 هاگلداندانش: روش بازسازی بسترهای کشت در باکس و 

 یهامخلوطخارج نمودن  -وسایل یآورجمع -بقایای گیاهی یآورجمعمهارت: 

 هاگلدانو  هاباکسنظافت و شستشوی  -بستر به خارج از گلخانه و بازیابی

1 2 

ت
کش
ر 
ست
ی ب

فون
دع
ض

 

انتخاب روش -1

 ضدعفونی

 – زنندهبیآسبررسی عوامل  -ضدعفونی بستر گلخانه یهاروشدانش: بررسی 

 درجه پاستوریزاسیون بستر -آستانه ضدعفونی- هاروشتوجیه اقتصادی 

 باال و حداقل اثرات سوء یوربهره -اقتصادی -مؤثر یهاروشمهارت: مطالعه میدانی 

1 2 

ضدعفونی با -2

 بخارآب

 -پوشش روی بستر -تزریق بخار و دما زمانمدت -توزیع بخار یهاروشدانش: 

 دهندهسیسرو یهاشرکت - اثرات سوء بخار بر خاک و گیاه

 تهویه محیط پس از -بر طبق استاندارد بخارآبمهارت: اجرای ضدعفونی بستر با 

 ضدعفونی

1 2 

 ضدعفونی شیمیایی-3

مواد شیمیایی ضدعفونی زیر نظر  -دانش: نحوه انجام ضدعفونی شیمیایی بستر

 زمان ضدعفونی -کارشناس

ت شناخ -ابزار و تجهیزات ضدعفونی بستر -اجرا زمانمدتطول  -دوز ماده شیمیایی

 رمجازیغمواد شیمیایی 

ز تهویه محیط پس ا -استاندارد اساس برییایمیشمهارت: ضدعفونی بستر با مواد 

 ضدعفونی

1 4 

جلوگیری از -4

بعدی در  یهایآلودگ

 گلخانه

 پیشگیری از آلودگی یهاروش -ایجاد آلودگی بستر یهاراهدانش: بررسی 

 -ابزارآالتاستریلیزه کردن ظروف و  -مهارت: بکار بردن گیاهان و بذور سالم

 کنترل دما و رطوبت -نصب توری - ضدعفونی یهاحوضچهساخت 

1 2 

تست بستر برای -5

 آمادگی کشت

 روش انجام کار -دانش: کشت گیاهان حساس و سریع الرشد

ماش و...( به مساحت یک  -کاهو -مهارت: کشت گیاهان اندیکس ) مانند خاکشیر

 درصد بستر با فاصله زمانی یک هفته

1 2 

 48 16 جمع
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 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 توجهات زیست محیطی:
عدم استفاده از سموم از رده خارج و  – دفن استاندارد ضایعات -بازیافت پسماندها -حفظ محیط زیست

 سرطان زا

شایستگی های غیرفنی کد و 

 سطح مورد نیاز کار:

 N65مدیریت منابع مالی         N63مدیریت کیفیت     N66مدیریت مواد و تجهیزات 

          N12تصمیم گیری           N57آموزش دیگران         N67مدیریت منابع انسانی 

         N63مدیریت کیفیت 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 مواد شیمیایی ضدعفونی -()ماسک، دست کش، چکمه لوازم ایمنی فردی -لباس کار

 زیست شناسی پایه: دانش

 

 مهارت های عمومی و تخصصی مورد انتظار -ب

 آماده سازی انواع بستر –شناخت انواع بسترهای خاکی و غیر خاک 

 کشت انواه گیاهان در بستر های خاکی و غیر خاکی -ضد عفونی بسترها

 تهیه انواع محلول های غذایی

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389  ساسان جعفرنیا و همکاران هوارد ام رش کشت هیدروپونیک

فنی و حرفه ای سازمان آموزش کشت کار گلخانه های خاکی  نقش آفرینان  
آخرین 

 ویرایش

  هیدروپونیک آبکشتی
  -عبدالمجید رونقی

مفتونمنوچهر   
 1385 دانشگاه شیراز

 1388 جهاد دانشگاهی علی روستایی فیلیپ مورارد کشت گیاهان بیرون از خاک
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

انواع دست  ) کارآزمون شناسایی، انجام کار در محیط های شبیه سازی شده، تولید نمونه  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

مسئولیت پذیری، رعایت اخالق حرفه ای و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه رفتار )ساخته ها، پرسش های عینی و انشایی، مشاهده 

 مقاالت و طرح ها، گزارش فعالیتهای تحقیقات، خود ارزیابی و...(

 ه خوانیو ارزیابی فرایند نقش یبررس های شفاهی و آزمون کتبی مستمر و پایانی،پرسش

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  کالس درس با ابعاد تعیین شده در 

...، امکانات کمک آموزشی: تخته سفید، انواع ماژیک، پاک کن، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، 

 رخت آویزصندلی استاد و دانشجو، 

 

 سخنرانی، مباحثه ای، تکرارو تمرین، پروژه ای، پژوهش گروهی، مطالعه موردی( درس )روش تدریس و ارائه 

 سخنرانی، مباحثه ای، تکرارو تمرین، پروژه ای، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید،

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 گرایش های باغبانی و تولیدات گیاهی االتر در یکی از رشتهکارشناس ارشد و ب

 سال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط 5لیسانس در یکی از رشته های فوق با حداقل 
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 درس تاسیسات باغی -3-17
 تخصصینوع درس:  

 پیش نیاز:

 هم نیاز:

 شناخت انواع پوشش گلخانه های دائمی و موقت –توانایی احداث سازه های موقت و دائمی گلخانه هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ت(
وق
 )م
زه
سا
ی 
پای
بر

 

بررسی اقلیم  -1

 و منطقه

ارتفاع محل، طول و عرض چغرافیایی و توپوگرافی شرایط اقلیمی )آب و هوا،  -دانش: 

 -نیروی کار، حمل و نقل، بازارهای فروش، تامین مواد و...( ) اقتصادیشرایط  - منطقه(

 تیپ های مختلف گلخانه ها

 - تعیین جهت وزش بادهای غالب -مطالعه و جمع آوری اطالعات اقلیمی -مهارت: 

 تعیین بادهای وارده به گلخانه

2 2 

سفارش  -2

 سازه پیش

 شناخت انواع سازه ها -عقد قرداد دانش: روش

 تهیه سازه ها -دادارمهارت: عقد قر
1 4 

 جا نمایی -3

 موقعیت چهار جهت اصلی -تبدیل مقیاس ها -دانش: نقشه خوانی

تسطیح و از بین بردن  -اندازه ها گونیا کردن -پیاده نمودن اندازه ها -توجیه نقشه مهارت:

 جهت یابی -طبیعیموانع 

1 4 

 فونداسیون-4

 جا گذاری ستونهااجرای فونداسیون و روش  -دانش: نحوه ریسمان کشی

ا جاجرای فونداسیون و  -آبپاشی برای گچ ها -مهارت: اجرای ریسمان کشی و گچ ریزی

 گذاری ستونها

2 4 

برپایی  -5

 اسکلت گلخانه

 نحوه کارگذاری -دانش: تعداد و نوع پایه ستونهای موردنیاز

 -کارگذاری صفحه ستونها -حفر گودال -مهارت: تهیه صفحه ستونهای پیش ساخته

 مونتاژ اسکلت پرتابل گلخانه -ترازبندی )در سه روز( و تثبیت پایه ها

2 6 
ی(
ائم
)د
ه 
خان

گل
ش 

وش
پ

 

انتخاب نوع -1

 پوشش دائمی

معایب و مزایای هرکدام از  – مقاومت پوشش -دوام -ضمانت -دانش: انواع پوشش

 پوشش ها

 مهارت: تعیین نوع پوشش

2 2 

محاسبه سطح -2

 پوشش

 دانش: روش های محاسبه مساحت

 مهارت: برآورد پوشش گلخانه
1 2 

 تهیه پوشش-3

ها و نایلون  فیلمدانش: بررسی مکانهای تولید و توزیع شیشه، پلی کربنات، فایبر گالس، 

 در پوشش ها IRو  UVنقش آنتی  -خاص گلخانه

 مهارت: تنظیم قرارداد و خرید و تهیه پوشش

1 2 

سفارش -4

 پوشش

 روش برش -تعداد قطعات -دانش: اندازه قطعات

 مهارت: تعیین تعداد و اندازه قطعات، برش قطعات به شیوه مکانیکی )کارخانه ای(
1 2 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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جا اندازی و -5

بست گذاری 

 پوشش

 بست هاانواع  -دانش: روشهای جا گذاری

جا اندازی و بست گذاری  -چیدمان قطعات پوشش پای کار -مهارت: جداسازی قطعات

 پوششها

1 4 

پوشش های -6

دو الیه )دو 

 پوششی(

 انواع نایلون های پوشش دوم –مزایا و معایب پوشش گلخانه ای دو الیه ای دانش: 

 –نصب قطعات اضافی روی اسکلت  –تهیه نایلون های مخصوص پوشش دوم مهارت: 

 نصب نایلون پوشش دوم

2 4 

 32 16 جمع

 

 

 رعایت ایمنی هنگام نصب پوشش در بدنه و سقف ایمنی:

 نگرش:
 صداقت

 توجهات زیست محیطی:
 حفظ محیط زیست: جمع آوری پسماند و دفع استاندارد

شایستگی های غیرفنی کد و 

 سطح مورد نیاز کار:

 N61خودمدیریتی        N63مدیریت کیفیت                N57آموزش دیگران 

 N81کارآفرینی        N37مستندسازی              N65مدیریت منابع مالی 

 N67مدیریت منابع انسانی 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 درزگیریچسب  -بتونه -دریل -پیچ -قاب شیشه -برای پوشش شیشه: شیشه برش خورده

مهره و  دریل پیچ و -برای پوشش فایبرگالس و پلی کربنات: ورقه های فایبر گالس یا پلی کربنات

لوازم  -لباس کار کامل- پیاده کردن نقشه - لوازم نقشه خوانی - جداول- واشر تخت و واشر الستیکی

 ایمنی فردی

 ریاضی پایه: دانش

 

 مهارت های عمومی و تخصصی مورد انتظار -ب

 آشنایی با تاسیسات و ادوات مورد نیاز در باغبانی -

 کاربرد تجهیزات و ادوات باغبانی -

 شناخت و کاربرد ادوات و تجهیزات برداشت و بسته بندی محصوالت باغی -

 آشنایی با تاسیسات نگهداری محصوالت باغی -
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جهاد دانشگاهی شیراز  مرتضی خوشخوی و دیگران اصول باغبانی
آخرین 

 چاپ

9113 دانشگاه شیراز  مرتضی خوشخوی اصول نوین باغبانی  

های کشاورزی جلد ماشین

2و  1  
  مهندس داوود منصوری راد

دانشگاه بوعلی سینا 

 همدان
1386 

 مهندسی گلخانه
مهندسی کشاورزی مرکز ترویج 

 شمال شرق آمریکا

محمدحسین عباسپورفرد، 

نیکمحمدعلی ابراهیمی .  
مشهد بنفشه،  1387 

یانباغب آالتنیاشم زیازنک وارتت. اسلب انریب    
 ایضا و فهارکپ انازمس 

رانهز تبس  

 ایضا و فهارکپ انازمس

تهرانز بس  
1377 

ها و تجهیزات مورد ماشین

 استفاده در فضای سبز
 1392 مرز دانش  میثم مظاهری

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 ،سیروس و ارزیابی فرایند شناسایی اجزا، یبررس پژوهشی و تکالیف ارجاعی، یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهی و کتبی، یهاپرسش

 عملکرد فردی و گروهی یابیارز باغی رایج در سطوح کوچک، ساتیتأس ،زاتیتجه ،ابزار ،هانیماشو کاربرد  ینگهدار

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، میز استاد، صندلی استاد و فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

خزانه، مانند صحرایی  و ابزار، مواد، تجهیزات کارگاهی ایجاد گلخانه، یهاطرحمناسب برای انجام برخی از زمین  زیآورختدانشجو، 

 ،کوش، شاسی

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنرانی، 

اختمان تشریح اجزا و س، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

سرویس و نگهداری و کاربرد  گامبهگام انجام های کوچک،تعداد واحدکوچک و رایج در گلخانه و  یهانیماشو  زاتیتجه ،ساتیتأس

 .شدهاشارهموارد 

 

 سوابق تحصیلی و تجربی( های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،ویژگی

 کشاورزی، باغبانی و تولیدات گیاهی یهانیماش یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 گلخانهتجهیزات درس  -3-18
 تخصصینوع درس:  

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 تنظیم و سرویس اجزای گرمایشی و سرمایشی و سیستم نور و رطوبت -انواع گلخانه و اجزای ساختمانی آن  هدف کلی درس: شناخت

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 ()ساعت

 عملی نظری

راه
داز

ان
 ی

شی
مای
گر
م 
ست
سی

 

 مذاکره با طراح -1

 -گیاه مورد کشت -جنس پوشش -ارتفاع گلخانه -دانش: مساحت گلخانه

معدل  -معدل حرارتی ماهیانه طی چندین سال اخیر -اطالعات هواشناسی

 آب نیتأمسنج  -سوخت -ماکزیمم و مینیمم حرارت ماهیانه

ن تعیی -نتعیین جنس پوشش و ضخامت آ -مهارت: محاسبه حجم گلخانه

ظیم تن -تعیین سوخت رایج در منطقه -گیاه مورد کشت و نیاز حرارتی آن

 اطالعات هواشناسی و ارائه آن به طراح

1 6 

 دریافت نقشه -2

 کانیمکان ساتیتأسعالئم اختصاری  -دانش: نقشه

تعیین مکان استقرار  -جدول کردن لوازم گرمایش از روی نقشه -مهارت: 

 مذاکره با کارشناس - ساتیتأسپیش بینی و اجرای اتاق برای -سیستم

1 4 

 خرید لوازم -3

 ینیبشیپوزن لوازم  -هالولهسایز و جنس  -ظرفیت لوازم -دانش: نام لوازم

 جرثقیل

تحویل گرفتن  -عقد قرارداد -ارائه لیست -مهارت: مراجعه به مراکز فروش

 -یا استخدام جرثقیل متحرکتهیه جرثقیل دستی  -در محل اجرای گلخانه

 تعیین نفرات برای پیاده کردن لوازم در محل

2 6 

 استخدام نصاب -4

 زمان اجرای کار -نحوه قرارداد -دانش: دستمزد

تعیین  -بدون لوازم و با لوازم یاندازراهتعیین اجرت نصب و  -مهارت: 

 تعهدات طرفین

1 4 

دریافت دستورالعمل -5

 کاربری

 نحوه تنظیم -هریک از اجزای سیستمدانش: کار 

 -تعویض قطعات مشعل -بازدید اجزای سیستم -سیستم یاندازراهمهارت: 

 مذاکره درباره نقص فنی سیستم با کارشناس -هواگیری

1 4 

جلوگیری از اتالف -6

 گرما

رار بررسی محل استق -ظرفیت سیستم گرمایش -دانش: هزینه اتالف انرژی

 -محافظ یهاپرده -دیوارهای کناری یبندقیعا یهاروش -کنندهگرملوله 

 IRگلخانه  حفاظت از اتالف انرژی داخل یهاپرده – درزگیری یهاروش

 محافظ یهاپردهنصب  -هاکنارهو  هاوارهیدمهارت: درزگیری 

1 4 

ک 
خن

ن 
رد
ک

انه
لخ
گ

 

انتخاب نوع سیستم -1

 سرمایشی

در  کنندهخنک یهادستگاهانواع  -خنک کردن گلخانه یهاروشدانش: 

 سرعت جریان خروج هوا -میزان خروج هوا -گلخانه
1 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 سیستم تبخیری پدوفن یاندازراهمهارت: 

سرویس و تنظیم و -2

نگهداری سیستم 

 سرمایشی

 کنندهخنکتنظیم و نگهداری سیستم  -سرویس یهاروشدانش: 

 4 1 دهفرسو یهاقسمتتعویض  -مهارت: سرویس، تنظیم و نگهداری سیستم

 پدها یبندقاب-3

نوع مواد  -قاب یهاکناره یبندآب -پدها یبندقاب یهاروشدانش: 

 در قاب مورداستفاده

 یبندآبو استفاده از مصالح برای  یبندقابمهارت: اجرای 

1 4 

 بهابرگایجاد سایه -4

 گلخانه

 بانهیساایجاد  یهاروش -بانهیساخنک کردن گلخانه با  یهاروشدانش: 

 -استاندارد درون و بیرون گلخانه سازهیسا یهاپرده یریکارگبهمهارت: 

 دوغاب پاشی و کدر کردن گلخانه

1 4 

سیستم  نیتأم-5

 اضطراریسرمایشی 

 سرمای اضطراری در گلخانه نیتأم یهاروشدانش: بررسی 

 اضطراری یهاپنکهمه پاش و کولرهای آبی و  -مهارت: بکار بردن ابرساز

 

1 4 

راه
داز

ان
 ی

یی
شنا
رو
م 
ست
سی

 

تعیین ساعات آفتابی -1

 منطقه

ساعات تابش  -در منطقه یابرمهیندانش: بررسی تعداد روزهای ابری و 

 روزانه

تنظیم جداول طول  -از ایستگاه هواشناسی منطقه هاداده یآورجمعمهارت: 

 برآورد نیاز نوری -روز

1 4 

 نور گلخانه نیتأم-2

 و توسلفنصب چراغ و 

 کلید دستی

ویژگی  -نوری در گلخانه یهادستگاهانواع  -نور نیتأم یهاروشدانش: 

 بررسی لوازم ایجاد نور مصنوعی -نورهای مصنوعی

 سیستم یاندازراهخرید و تهیه ملزومات و  -مهارت: تعیین سیستم نوری
1 4 

نصب  تنظیم نور-3

 ساعت فرمان

 هگلخان روزبلندشب شکنی و پاسخ به نیاز نوری گیاهان  یهاروشدانش: 

شدت نور برای شب  -مدت شب شکنی -مهارت: تعیین زمان شب شکنی

 شکنی

1 4 

سرویس و تنظیم و -4

 نگهداری

 سرویس، تنظیم و نگهداری سیستم نوری یهاروشدانش: 

 معیوب یهاقسمتمهارت: سرویس و تنظیم و نگهداری و تعویض 
1 4 

 64 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 ایمنی:
محل  تا هاآنپیاده کردن اجزای سیستم و انتقال  -یرسانسوخترعایت ایمنی در هنگام کار با سیستم 

 استقرار

 یدارامانت -صداقت نگرش:

 :یطیمحستیزتوجهات 
فاده از است – تنظیم سیستم برای به سوزی -مایع یهاسوختپیشگیری از ریزش  -ستیزطیمححفظ 

 ستیزطیمحسازگار با  یهاسوخت

کد  یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنو سطح 

 N43 شدهگرفتهبه کار  یهایفناورنگهداری  N31و گردآوری اطالعات  یآورجمع

                                     N35یادگیری                 N53خوب گوش کردن            N33اطالعات  یدهسازمان

 N93تناسب  حد درمحاسبه و ریاضی         N66مدیریت مواد و تجهیزات         N64مدیریت زمان 

 N65مدیریت منابع مالی       N66مدیریت مواد و تجهیزات          N12 یریگمیتصم

 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 

 مواد مصرفی و منابع:

 -لمشع -دیگ آب گرم )پکیج( -جرثقیل -انواع آچار -و ذهاب اقیاوسیله  -نوشت افزار -کولیس -متر

 کار  لباس –ق ترانس بر -سوخت -ترموستات -ترمومتر -مانومتر -شیرآالت -لوله -مخزن سوخت مایع

 فیزیک )حرارت( -تناسب حد درریاضی  :هیپادانش

 

 انتظاری عمومی و تخصصی مورد هامهارت -ب

 کاربرد تجهیزات و ادوات باغبانی - در باغبانی ازیموردنو ادوات تجهیزات آشنایی با  -

 محصوالت باغی یبندبستهشناخت و کاربرد ادوات و تجهیزات برداشت و  -

 نگهداری محصوالت باغی تجهیزاتآشنایی با  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و دیگران یخوخوشمرتضی  اصول باغبانی  جهاد دانشگاهی شیراز  
آخرین 

 چاپ

یخوخوشمرتضی  اصول نوین باغبانی 9113 دانشگاه شیراز    

های کشاورزی جلد ماشین

2و  1  
  مهندس داوود منصوری راد

دانشگاه بوعلی سینا 

 همدان
1386 

 مهندسی گلخانه
ترویج مهندسی مرکز 

 کشاورزی شمال شرق آمریکا

، عباسپور فردمحمدحسین 

کین یمیابراهمحمدعلی  .  
مشهد بنفشه،  1387 

یانباغب آالتنیماش زیازنک وارتت. اسلب انریب    
 ایضا و فهارکپ انازمس 

رانهز تبس  

 ایضا و فهارکپ انازمس

تهرانز بس  
1377 

ها و تجهیزات مورد ماشین

 استفاده در فضای سبز
 1392 مرز دانش  میثم مظاهری
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحروش سنجش و ارزشیابی درس) آزمون شناسایی، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 ،سیروس و ارزیابی فرایند شناسایی اجزا، یبررس پژوهشی و تکالیف ارجاعی، یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهی و کتبی، یهاپرسش

 عملکرد فردی و گروهی یابیارز تجهیزات، باغی رایج در سطوح کوچک، ،ابزار ،هانیماشو کاربرد  ینگهدار

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

استاد و  صندلی، سیستم رایانه، پرده نمایش، میز استاد، فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

دندانه(،  هرس )یسک، تراکتور باغی، تیلر، گاوآهن، دتجهیزات باغی مانند  ابزار، مواد، تجهیزات کارگاهی ،زیآورختدانشجو، 

هرس، انواع قیچی، اره  یهانیماش، هاپاشسمانواع ، خزانه، گلخانه، هاغلطچمن و  یهادهنده، ماله، چاله کن، تهویه بولرکولتیواتورها، 

 کننیوج، هاشکن، سله هازنچمنپرچین زن، انواع  یهانیماشموتوری، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 اختمان،تشریح اجزا و س، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

سرویس و نگهداری و کاربرد موارد  گامبهگام انجام های کوچک،تعداد واحدکوچک و رایج در گلخانه و  یهانیماشو  زاتیتجه

 .شدهاشاره

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کشاورزی، باغبانی و تولیدات گیاهی یهانیماش یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 درس چمن و گیاهان پوششی  -3-19

 تخصصینوع درس: 

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 هاآنکاربرد  باغبانی و ازیموردنهدف کلی درس: شناخت تجهیزات و ادوات 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

من
 چ
وع
ب ن

خا
انت

 
شی

وش
 گ
یاه
 گ
و

 

 یآورجمع-1

اطالعات آب و 

 هوایی منطقه

 طول و عرض جغرافیایی -ارتفاع از سطح دریا -وهواآبدانش: 

 هواشناسی از مراکز هواشناسی یهاداده یآورجمعمهارت: 

1 2 

 یآورجمع-2

اطالعات از مراکز 

 معتبر

، هایسازگار)سطح زیر کشت،  -هاسیپرد -یبدنتیترباداره  -هایشهرداردانش: 

 ارقام( و...

 اطالعات از مراکز رسمی و معتبر منطقه و استان یآورجمعمهارت: 

1 4 

 یهایژگیوتعیین -3

 محل اجرا

 یهاساقه)خاک، پوشش گیاهی، وجود  کاشت گیاهان پوششیدانش: مکان 

خاک  -آبیاری و روشنایی ساتیتأس -عمرانی یهارساختیز -هدف -زیرزمینی(

 هایزیرخاک -برداریها

 یزیرخاکو  یبردارخاکتعیین میزان  -و گیاهان پوششی مهارت: تعیین کاربرد چمن

 اتصاالت شبکه توزیع آب-تعیین سالمت و صحت -محل

1 6 

گیاه ع تعیین نو -4

 پوششی

و  مراکز تهیه و توزیع بذر چمن -هایسازگار -چمن و گیاه پوششیدانش: انواع 

 گیاهان پوششی

 تعیین مراکز معتبر فروش بذر -و گیاهان پوششی مهارت: انتخاب رقم چمن

1 4 

انتخاب شیوه  -5

 کاشت

زمان کاشت تا  -گیاهان پوششی بذرپاشی، کاشت نشاء کاشت  یهاوهیشدانش: 

 رویش

 گیاهان پوششیمهارت: تعیین شیوه کاشت 

 

1 2 
ید
تول

 
ن 
ل م

تقا
و ان

ول
ر

 

 آماده کردن بستر-1

 – وسایل و تجهیزات -مواد بستری چمن رول -دانش: مشخصات محل کشت

عوامل  -چمن رول یهایژگیو -مکان مناسب برای کاشت چمن رول -آالتنیماش

 در کیفیت چمن رول مؤثر

توری پهن کردن  -زه کش زیرسازی  -تعیین مکان برای تولید چمن رول مهارت: 

ابزار ید تهیه و خر -بستر فشرده نمودن خاک -بسترخاک مخلوط ریختن  -پالستیکی 

 .ازیموردن

1 6 

 بذر ریزی-2
مواد  -روشهای بذرریزی -میزان بذر -زمان مناسب کاشت بذر -دانش: رقم بذر

 هیدروسیدلینگ -پوششی روی بذر

1 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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تهیه  -پاشیدن بذر روی بستر -با توجه به اقلیم و تابش آفتابمهارت: انتخاب بذور 

 غلطک زدن -ایجاد پوشش و مالچ -پوشش بذر

 آبپاشی اولیه-3

نحوه  -نوع آب مصرفی -میزان آب -اولیه  یهاپاشآبالزم در  یهااطیاحتدانش: 

 ابزار و وسایل -آبپاشی

 و صحیح موقعبه مهارت: آبپاشی

1 4 

چمن  یهامراقبت-4

 رول

مواد غذایی  -زدن مجدد غلتک -آبیاری یهادوره -دانش: میزان آب برای هر دوره

سر  -یده کودنوع و مقدار کود و نحوه  -روش زهکشی -محرک ریشه غذایی

 تهویه دادن ریشه چمن–هرز و سایر امراض احتمالی  یهاعلفکنترل  -برداری

 یهاعلفمراقبت از آفات و امراض و  – یده کود -زه کشی -موقعبهمهارت: آبپاشی 

 یبردار سر -هرز

1 4 

 برش و رول کردن-5

 -ابزار و وسایل برش -برش یهااندازه -روش برش-برای برش یسازآمادهدانش: 

 برش چمن رول یهانیماش – نحوه رول کردن یا قطعه کردن

 تهیه ابزار برش دستی و ماشینی -برش استاندارد -براساس نیاز یاقطعهمهارت: برش 

 

1 6 

 ونقلحمل-6

ضمن  یهابیآسقبل از برش، انتقال و  ینیبشیپ –نحوه چیدن چمن رول دانش: 

 آالتنیماش -وسایل -ابزار -شرایط حمل -مسافت -ونقلحملروش -انتقال

 -لیفتراک داشت -زمینی، دریایی، هوایی ونقلحملمهارت: تهیه یا اجاره وسایل 

 کانتینر -کامیون

1 4 

ت
اش
ک

 
ول
ن ر

چم
 

لی
اص
ن 
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 محل یسازپاک-1
 ابزار و وسایل -پاکسازی یهاروشدانش: 

 دستی یا ماشینی حمل فرش یسازپاک -یسازپاکمهارت: تهیه ابزار و وسایل 

1 4 

 زیرسازی-2
 ابزار و وسایل -زهکش–بستر  یسازآمادهعملیات  -سازیدانش: استاندارد زیر

 ایجاد زهکش -عمق و ابعاد زیرسازی -مهارت: زیرسازی محل کشت

1 6 

 جاگذاری-3

 مناسبزمان  -تعداد قطعات -موردنیاز ابعاد قطعاتدانش: 

 -قائم و عمود برای کاشت خطوط جادیا -دهیدبیآسمهارت: برش بیشتر محل 

پر  –چسباندن کامل قطعات به هم  -در کنار هم آجرنما صورتبهقراردادن قطعات 

 کردن بین قطعات با مخلوط بستر

1 4 

 زنی غلتک-4
 زنی غلتکزمان  -غلتکوزن  -زنی غلتکدانش: روش 

 زدن استاندارد غلتکمهارت: 

1 2 

 مراقبت-5

 چمندانش: روشهای داشت 

 کنترل – تهویه -با ماشین یا دستی یبردار سر -مهارت: آبپاشی یک روز درمیان

 هرز، آفات و امراض یهاعلف

1 2 

 64 16 جمع
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 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 توسعه فضای سبز - ضایعات یآورجمع -ایجاد هوای سالم -افزایش فضای سبز :یطیمحستیزتوجهات 

و  کد یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N58ارتباط مؤثر       N73درستکاری 

 N64مدیریت زمان 

 N65مدیریت مالی 

                  N12 یریگمیتصم

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 شفره-بیلچه -زنچمن -شن کش -بیل -چهارچرخه -کناره بر چمن -دستکش -لباس کار

 شن کش -بیل -فرغون -چهارچرخه -کناره بر چمن -دستکش -لباس کار

 یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

  

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول باغبانی
و دیگران یخوخوشمرتضی   جهاد دانشگاهی شیراز  

آخرین 

 چاپ

یخوخوشمرتضی  اصول نوین باغبانی شیرازدانشگاه     9113  

 1های کشاورزی جلد ماشین

2و   

 مهندس داوود منصوری راد
 

دانشگاه بوعلی سینا 

 همدان
1386 

مرکز ترویج مهندسی  مهندسی گلخانه

 کشاورزی شمال شرق آمریکا

، عباسپور فردمحمدحسین 

کین یمیابراهمحمدعلی  .  
مشهد بنفشه،  1387 

یانباغب آالتنیماش زیازنک وارتت. اسلب انریب    ایضا و فهارکپ انازمس  

رانهز تبس  

 ایضا و فهارکپ انازمس

تهرانز بس  
1377 

ها و تجهیزات مورد ماشین

 استفاده در فضای سبز

 میثم مظاهری
2139 مرز دانش   
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  )درس روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 ،سیروس و ارزیابی فرایند شناسایی اجزا، یبررس پژوهشی و تکالیف ارجاعی، یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهی و کتبی، یهاپرسش

 عملکرد فردی و گروهی یابیارز در سطوح کوچک، تجهیزات، باغی رایج ،ابزار ،هانیماشو کاربرد  ینگهدار

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

استاد و  صندلی، سیستم رایانه، پرده نمایش، میز استاد، فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

دندانه(،  هرس )تراکتور باغی، تیلر، گاوآهن، دیسک، تجهیزات باغی مانند  ابزار، مواد، تجهیزات کارگاهی ،زیآورختدانشجو، 

هرس، انواع قیچی،  یهانیماش، هاپاشسمانواع لخانه، ، خزانه، گهاغلتکچمن و  یهادهنده، ماله، چاله کن، تهویه بولرکولتیواتورها، 

 کننیوج، هاشکن، سله هازنچمنپرچین زن، انواع  یهانیماشاره موتوری، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 اختمان،تشریح اجزا و س، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

سرویس و نگهداری و کاربرد موارد  گامبهگام انجام های کوچک،تعداد واحدکوچک و رایج در گلخانه و  یهانیماشو  زاتیتجه

 .شدهاشاره

 

 تحصیلی و تجربی(های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق ویژگی

 باغبانی و تولیدات گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 فشارتحتدرس آبیاری  -3-21
 تخصصینوع درس: 

 عمومی و آزمایشگاهفیزیک پیش نیاز: 

 هم نیاز:

 فشارتحتآبیاری  یهاستمیسکار با اجزای انواع  -فشارتحتآبیاری  یهاستمیسهدف کلی درس: شناخت انواع 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 مراحل کار کار

 

 

 

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ی 
یار
آب

ت
تح

شار
ف

 

 تامین آب-1

میزان نیاز آبی  -آب شهر -کانال -چاه آب -منابع آب در رودخانهشناخت دانش: 

 استخر ذخیره آب -زمان آبیاری -گیاهان

 کاربرد جداول آبیاری و تجربیات و استاندارد آبیاری -مهارت: تعیین دبی

4 8 

بررسی سیستم -2

 فشارتحتآبیاری 

ف مختل یهاقسمتبررس صحت  -فشارتحتآبیاری  -ع سیستمانوشناخت ادانش: 

و  هانازلشناخت نحوه عملکرد و ظرفیت  -دبی خروجی نازل ها -سیستم

 هاچکانقطره

صلی و ا یهالولهمهارت: بازدید از موتورخانه و سیستم آبیاری و شبکه توزیع آبیاری )

بررسی کلیدهای  -تعیین سالمت و صحت اتصاالت سیستم آبیاری -فرعی و...(

یلتر شستشوی ف -محاسبه دبی خروجی نازل ها -انرژی الکتریکی نیتأمو منابع  اندازراه

 خواندن مانومتر ها –ها 

4 8 

 یهاسیسرو-3

کاربری سیستم 

 آبیاری

 -زن کودمخزن  -مواد فیلتری -سرویس یهاروش -کاربری یهاسیسرودانش: انواع 

 کودهای محلول موردنیاز گیاهان

شستشوی مواد  -الزم یهاسیسروموردنیاز و انجام  یهاسیسرومهارت: تعیین 

 شارژ و کالیبره کردن مخزن از کودهای محلول- تعویض مواد فیلتری -فیلتری

4 8 

سیستم  یاندازراه-4

 آبیاری

 یدروسلیکونه، تانک شنی ،شیر فلکه -سیستم آبیاری یاندازراهدانش: روش 

 کودهای محلولو مخلوط آب نحوه تنظیم خروجی  -کلکنورها

مسیر  یهالولهباز کردن شیرهای  -آبیاری یهانیماشپمپ و  یاندازراهمهارت: 

وه بستن نح -آبیاری ریازمسخارج یهالولهبستن شیرهای -شستشوی فیلتر ها -آبیاری

 هاچکانقطره –بست ابتدایی و انتهایی  -اتصاالت لوله

4 8 

آبیاری و تنظیم -5

 سیستم آبیاری

تنظیم  –تنظیمات سیستم طی یک دوره آبیاری گیاه  -دانش: روشهای تنظیم سیستم

 در سیستم فشارثابتحفظ  -فشارشکنشیر 

 مهارت: تنظیم سیستم آبیاری ازنظر زمان آبیاری

 

  

نگهداری سیستم -6

آبیاری در دوره 

 استراحت

الح اص –فیلتر ها  یشستشو وباز کردن  –دانش: روشهای حفاظت از اجزای سیستم 

   معیوب یهارفلکهیشو  هالوله

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 



 

76 
 

انجام  -، ژنراتور برق و...(هاپمپمهارت: حفاظت و نگهدار از اجزای سیستم )شامل 

ل باز کردن و انتقا -شستشوی سیستم -یکارروغن -تعویض -سالیانه یهاسیسرو

 اجزای قیمتی به انبار

 32 - جمع

 

 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 :یطیمحستیزتوجهات 
 باال بردن آب و جلوگیری از آلوده شدن آب -ییجوصرفه

و  کد یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N12 یریگمیتصم

 N65مدیریت مالی 

 N73درستکاری                  N64مدیریت زمان 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 شن کش -بیل -کاه و کلش -میخ چوبی -پالستیک -دستکش -چکمه -لباس کار

 ریاضی -یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 تعیین نیاز آبی گیاهان یهاروشآشنایی با  -در آب آّییاری ییجوصرفهشناخت منابع آب و درک ضرورت  -

 فشارتحتمختلف آبیاری  یهاپروژه از دیبازد -هاآنو اجزای  فشارتحتآبیاری  یهاروششناخت انواع -

 آبیاری یهاستمیسموجود و تعیین روش مصرف در  یهادادهمصرفی با استفاده از  مقدار کودبرآورد  -
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

های آبیاریاصول طراحی سیستم   دانشگاه امام رضا )ع(  امین علیزاده 

فشارتحتهای آبیاری طراحی سیستم نجفی نیمحمدحس پیت بلی   1384 واژگان خرد 

فشارتحتآبیاری    دانشگاه فردوسی مشهد  امین علیزاده 

های ای )اصول تهیه طرحآبیاری بارانی و قطره

 اجرایی(

 حسین ابراهیمی
گسترسخن -دمشه   1391 

ایهای آبیاری بارانی و قطرهاجرایی سیستماصول   امین روشنی 
 

آموزش و ترویج 

 کشاورزی
1391 

های آبیاری بارانیسیستم دی جک کلر، رن 

 بلیسنر
 1392 انتشارات پلک بهنام آبابایی

ایآبیاری قطره  جواد باغانی 
 

آموزش و ترویج 

 کشاورزی
1389 

ایآبیاری قطره  ساموئل داسبرگ، 

 دنی اور

عبدالمجید لیاقت، 

کندلوسمازیار مالیی  
 1388 دانشگاه تهران

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحروش سنجش و ارزشیابی درس) آزمون شناسایی، انجام کار در 

، هارحط مقاالتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعالگزارش 

 ،االتو مق هاگزارش، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

 زیآورختاستاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

با  یهاهمزرعبازدید از  .انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، ارائه تحقیق، پژوهش یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 در مقیاس کوچک، کارگاه تجهیزات آبیاری سطحی. فشارتحت، ایجاد انواع سیستم آبیاری فشارتحتآبیاری  یهاستمیسانواع 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کشاورزی، زراعت و باغبانی یهانیماشآبیاری،  یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط 5کشاورزی، زراعت، باغبانی با حداقل  یهانیماشآبیاری،  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 بازاریابی و فروشدرس  -3-21
 تخصصینوع درس: 

 :ازینشیپ

 هم نیاز:

 و فروش محصوالت تولیدی ازیموردن یهانهادهخرید  -یالمللنیب و یامنطقهآشنایی با بازارهای محلی، هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

ن 
عیی
ت

ف
هد
ار 
باز

 

 کشش بازار-1

 و مقیاس بندی یریگاندازه یهاهیرو -بازارشکنی -یگردان بازار -یسنج بازاردانش: 

 بلندمدتو  مدتکوتاهنگهداری  -اطالعات کمی یآورجمعروشهای  -متغیرها

 محصول

و  یزیربرنامهتحقیقات و  -مشتریان یهاخواستهمهارت: نیازسنجی دقیق از نیازها و 

 انتخاب برخی از بازارها

 

2 4 

تعیین محصوالت -2

 جایگزین

فرآوری محصوالت و کنترل  -دانش: نیاز مشتری )اندازه، خواص، طعم، رنگ و...(

 ، ....(کردنخشککمپوت،  ) بازار

 جداول یریکارگبه -مهارت: بررسی دقیق ثبت مشخصات محصوالت

2 3 

بررسی عوامل -3

 درونی

کنترل آفات، نوع  یهاروشدانش: مواد اولیه تولید محصول )نوع کود، نوع سموم، 

 بذر و...(

ر کاربرد بذو -کنترل تلفیقی -کاربرد سموم کم خطر -مهارت: کاربرد کودهای آلی

 مقاوم

2 4 

بررسی عوامل -4

 برونی )محیطی(

عی و تاثیر عوامل طبی – برچسب و... -رنگ -یبندبستهاندازه  -یبندبستهدانش: نوع 

 و....( یسرمازدگکاری بر بازار هدف )تگرگ، 

تغییر نوع فروش و بازار برای  – متنوع ازنظر کمی و کیفی یبندبستهمهارت: 

 جلوگیری از زیان

3 6 

محاسبه هزینه و  -1

 فایده

 هزینه جستجو -قیمت برای مشتری -تولید شدهتمامدانش: قیمت 

محاسبه  -مرتبط با محصول یهانهیهزمحاسبه  -هانهادهمهارت: محاسبه بهای 

 خرید کاال )جسمی، روحی و روانی( یهانهیهز

 

2 4 

ها
داد
رار
د ق

عق
 

تعیین شرایط و -2

 اختیارات قرارداد

 قراردادهای عمومی -قراردادهای دولتی -دانش: طرف قرارداد

 طراحی فرم قرارداد -مهارت: کاربرد قوانین و مقررات قرارداد
1 3 

تعیین مبلغ  -متن قرارداد -موضوع قرارداد -دانش: تعیین ساختار کلی قرارداد

 قرارداد یهاتیشفافتعیین  -قرارداد
2 3 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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درج شیوه دریافت و  -مبلغ قرارداد -مهارت: درج شروع قرارداد و اتمام قرارداد

 درج شرایط فسخ قرارداد -پرداخت

 قراردادهای دولتی-3

 -ساختمانی یهایمانکاریپ -کوچک دوفروشیخر -وکالت -رهن -دانش: اجاره

 تیعامل وامتیازات  -استخدام پیمانی -دوفروشیخر -ونقلحمل -ملزومات

، ساختمان، ونقلحمل، وفورشمهارت: انعقاد قراردادهای مختلف الزم برای خرید 

 استخدام و واگذاری

 

2 5 

 32 16 جمع

 

 فردی ایمنی:

 صداقت نگرش:

 ستیزطیمحو آلوده نکردن  برهاانیماستفاده از  :یطیمحستیزتوجهات 

کد و  یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N21داشتن درک از سیستم سازمانی                         N11استدالل 

 N31و گردآوری اطالعات  یآورجمع                  N12 یریگمیتصم

 N42مناسب  یهایفناور یریکارگبه              N15تفکر خالق 

 N92محاسبه و ریاضی           N56دیگران  یهاارزشاحترام به           N51اجتماعی بودن 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:
 عمومی یهارسانهدسترسی به  -اینترنت -تلفن

 آمار-ریاضی :هیپادانش

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 آشنایی با بازار کار -

 بخش اقتصادی جهت تهیه آمارو اطالعات بردارانبهرهمراجعه به  -

 توانایی بازاریابی و فروش محصوالت -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 آخرین ویرایش مبلغان مجید نوریان جب بالنت اسرار فروشندگی موفق

 آخرین ویرایش انتشارات بازاریابی بابک مروانی ریچارد بوسکرک فروش تکنیک ها و کاربردها

 -کامبیز حیدر زاده چارلز فوترل اصول فروش

 مجید میر ویسی

 آخرین ویرایش تمدن علمی

 آخرین ویرایش آریانا قلم فواد معصومی آلن دیب کوچک یوکارهاکسبطرح بازاریابی 

 آخرین ویرایش انتشارات بازاریابی درگی و همکاران زیپرو  الفبای بازاریابی ایران
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاختهسادستانواع  )کار ، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحروش سنجش و ارزشیابی درس) آزمون شناسایی، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 مربوط به تکالیف ارجاعی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و مقاالت. بررسی و ارزیابی پروژه. هاگزارش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 جهت انجام پروژه. ازیموردنو وسایل  ابزار .زیآورختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

وژه، اجرای پر مراحل، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید. یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 عملیات و پروژه. گامبهگام ندیفرا

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 ، اقتصادیاقتصاد کشاورز یهارشتهاز  یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه 5با حداقل  فوق یهاشیگرااز  یکیدرلیسانس 
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 فنیزبان  درس -3-22
 تخصصینوع درس: 

 : زبان خارجیازینشیپ

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: آشنایی با اصطالحات تخصصی انگلیسی

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

زمان یادگیری  رئوس محتوا

 )ساعت(

 عملی نظری

1 A general text about soil science 2  

 

 

 

 

 

 

- 

2 A general text about flower systems 2 

3 A general text about generation sysetms 2 

4 A general text about Hydroponic sysetms 2 

5 A general text about fertillizer in agriculture 2 

6 A general text about irrigation and water shortage 2 

7 A general text about agricultural machinery and equipment 4 

8 A general text about tissue culture 2 

9 A text on photosyntesis 2 

11 A text on scientific classififcation 2 

11 A text about morphology and botanic sciences 2 

12 A text about pest manangement in horicultural crops 2 

13 A text about diseases of horticultueral crops and their manangement 2 

14 A review about nursery plants and kinds 2 

15 A review about roles of plants in life 2 

 32 جمع
 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 ساده کشاورزی به زبان انگلیسی را بخواند و درک کند یهامتن -

 را داشته باشد. مورداستفادهتوانایی خواندن و درک بروشورهای تخصصی مربوط به ابزار و مواد  -

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 جهاد دانشگاهی مشهد  حسین غدیری -علی عصب پور انگلیسی برای دانشجویان زراعت

  انتشارات سمت  نیمؤلفمجموعه  زبان تخصصی

Internet Various authors  اینترنت Update 

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 ساعتتعداد 
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 و بررسی نتایج نهایی. هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد،  ،فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

 صندلی استاد و دانشجو.

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 تمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 

 )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(های مدرس ویژگی

ی در حد انگلیس یهاآموزشمتون انگلیسی یا گذراندن  ترجمه باسابقهکشاورزی  یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 تافل

 تالیف در زمینه کشاورزی باسابقهزبان انگلیسی  یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 
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 درس کارآفرینی -3-23
 تخصصینوع درس:  

 درصد از دروس دوره 51 حداقل: گذراندن ازینشیپ

 هم نیاز:

 کوچک کارو مدیریت کسب و  یزیربرنامه، وکارکسبهدف کلی درس: آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و بازاریابی و 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 مفهوم و ضرورت کارآفرینی 1

 2 2 موفق نانیکارآفرتاریخچه یا سوابق کارآفرینی و  2

 - 2 رفع موانع کارآفرینی یهاروشموانع و  3

 - 2 ، راهکارها...(ندهایفرآ، هاشاخصتعاریف، عناصر،  ) ینوآورخالقیت و  4

 - 1 مدیریت و بازاریابی 5

 6 5/1 یسنجامکانارزیابی و  6

 6 1 ایده پردازی 7

 6 1 طراحی 8

 6 1 کوچک و میانی وکارکسب 9

 4 1 کوچک یوکارهاکسب یاندازراهمراحل و راهکارهای ایجاد و  11

 4 1 وکارکسبو ساماندهی  یزیربرنامه 11

 6 5/1 و فروش یابیبازار 12

 8 - انجام پروژه 13

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 آشنایی با بازار کار -

 وکارکسب یهاطرحتوانایی تهیه  -

 و اطالعات بخش اقتصادی جهت تهیه آمار بردارانبهرهمراجعه به کارآفرینان،  -

 توانایی بازاریابی و فروش محصوالت -

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارآفرینی
 -رابرت هیسریچ

 مایکل پیترز

 -حمیدرضا تقی یاری

 علیرضا فیض بخش
 آخرین ویرایش دانشگاه صنعتی شریف

 از تئوری تا عمل کارآفرینی
 -علیرضا مقدسی

 محمدرضا ذبیحی
 آخرین ویرایش جهان فردا نما 

  نسرین جزنی دانشگاهی آموختگاندانشکارآفرینی 
پژوهشکده مطالعات 

 فرهنگی اجتماعی
 آخرین ویرایش

  جلیل صمد آقایی کارآفرینی پیشرفته
 نیتأمموسسه کار و 

 اجتماعی
 آخرین ویرایش

 آخرین ویرایش اکرام  خنیفرحسین  کارآفرینی در نظام آموزشی

 کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها

 

محمود احمد پور 

 داریانی
 آخرین ویرایش 57پردیس  

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 مربوط به تکالیف ارجاعی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و مقاالت. بررسی و ارزیابی پروژه. هاگزارش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 جهت انجام پروژه. ازیموردنو وسایل  ابزار .زیآورختاستاد و دانشجو، 

 

 (، پژوهش گروهی، مطالعه موردییاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

روژه، اجرای پ مراحل، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید. یاپروژهتمرین،  و تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 عملیات و پروژه. گامبهگام ندیفرا

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کارآفرینی، کشاورزی و مدیریت از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه در بازار کار 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 کارآموزی درس -3-24

 تخصصینوع درس: 

 درصد از دروس دوره 51: گذراندن حداقل ازینشیپ

 هم نیاز:

 بخش کشاورزی بردارانبهرههدف کلی درس: شناخت دقیق از بازار کار و ارتباط با سایر 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

  جلسه توجیهی، تشریح فرآیند کار و اهمیت موضوع. 1

241 

با مشخصاتی از قبیل اعتبار علمی، فنی و حقوقی محل، وسعت و عمق عمل  یابیمکانجانمایی یا  2

 .یالگوبردارمناسب، اهلیت مالک یا مدیران محل، امنیت و سهولت تردد دانشجو، قابلیت 

 

  قرارداد و توجیه مدیران محل.ایجاد تفاهم و انعقاد  3

کارآموزی، مشخص نمودن روزهای حضور و  یهابرگهمعرفی دانشجو به محل کارآموزی همراه با  4

 ساعت کاری دانشجو، تعیین مربی کارآموزی، کنترل، نظارت و هدایت.

 

، خانوادگی، مهارت یا تخصص و نامنام  ) میمستق، مشخصات سرپرست نامهیمعرف بازخوردبررسی  5

 ارتباطی و ...(، تاریخ شروع کارآموزی. یهاراهو سایر  تلفن تماس

 

جو بدون با سرپرست و دانش یتلفنتوسط مربی مستقیم، چهار مرتبه تماس  دومرتبهسرکشی  حداقل 6

 .بارکیهردو هفته  حداکثراعالم قبلی، بررسی گزارش کار کارآموزی روزانه و هفتگی 

 

اعالم موافقت با ادامه کارآموزی یا تغییر وضعیت اعم از جابجایی یا لغو کارآموزی و تعویق آن به  7

 زمان یا محل دیگر توسط مربی کارآموزی.

 

محرمانه برای  صورتبهکارآموزی  تعداد واحدبررسی گزارش نهایی کارآموزی، ارسال گزارش به  8

 راستی آزمایی.

 

و ارزیابی گزارش شفاهی و دفاع دانشجو همراه با نمایش متن، عکس و فیلم از  برقراری جلسه دفاع 9

 فرآیند کار در محیط واقعی.

 

11 

 

  ارزیابی نهایی و اعالم نمره یا صدور دستور تکرار کارآموزی

 جمع

 

- 241 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 توانایی ارتباط با کارگران و کارفرمایان -

 در تولیدات کشاورزی مؤثرآشنایی با عوامل  -

 ارائه گزارش کارآموزی در یک گروه دانشجویی -

 هاآنمناسب برای رفع  یکارهاراهو ارائه  هاچالشتعیین  -

 عملی نظری 

 2 - تعداد واحد

 241 - ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نوین تدریس برای  یهاروشراهنمای 

 و کارآموزی آموزش

  -محمد احدیان

 آقازادهمحرم 
 1381 آییژ 

 1387 انیستیتو ایز ایران عبدالناصر کرکه آبادی جف آلرد و همکاران کارآموزی در محیط کار

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 مشاهده فعالیت، بررسی گزارش، ارزیابی دفاعیه

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

ت ف آموزشکده یا نزدیک محل سکونمرتبط با بخش کشاورزی در اطرا یهاشگاهیآزمایا  محصوالت باغیمراکز و کلینیک هایتولیدات 

 دانشجو

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 سخنرانی، بررسی، نظارت و هدایت

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 معاونت آموزشی دیتائبخش خصوصی با معرفی مدیر گروه و  یهاتیفعالو آشنا با  باسابقهمدیر گروه یا یکی از مدرسان 
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 های باغیواحددرس اصول سرپرستی  -3-25
 اختیارینوع درس:  

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 تولیدی تعداد واحدهدف کلی درس: آشنایی با توانایی کار در محیط واقعی و اداره یک 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 یادگیریزمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 یواحدها تعدادسرپرستی  -انسانی تخصصی( ) سرپرست یهایژگیو -کلیات: مقدمه، تعریف سرپرستی

 وظایف سرپرستی کشاورزی -کشاورزی
2 - 

 - 1 یریگمیتصمانواع و ابزار  -مراحل -: تعریفیریگمیتصم 2

 - 3 بررسی نسبی -جایگزینی -بازده نزولی -هاآن یبندمیتقساصول اقتصادی: عوامل تولید و  3

4 
معایب،  ) یبندبودجه -یاپروژه یزیربرنامه –مزایا و محاسن و معایب  -: انواع و مراحلیزیربرنامه

 محاسن(
2 - 

 - 2 وظایف سرپرست در هماهنگی -سازماندهی و هماهنگی یهاوهیش -کارمیتقساقسام  -سازماندهی: تعریف 5

6 
بر اساس مدل  رفتارهاتئوریهای مهم رهبری و  -رهبری یهاسبک -رهبری و هدایت: تعریف و اهمیت

 مدیریت
2 - 

7 
 بین کارمیتقساصول  -وظایف شغلی -کاری یهامیتصمانجام کار:  یسنجزمانکارها و  یبرزماناصول 

 افراد
2 - 

8 
اصول سفارشی  -فرمهای سفارش قطعات و ملزومات ابزار کار -انواع انبار -: اصول انباردارییدفتردار

 (یبندزمانمراحل اداری و  ملزومات )ابزار کار و قطعات و 
5 - 

9 
یت روشهای کنترل کیف ) تیفیکاصول کنترل  -اصول استهالک: تعریف و انواع و محاسبه انواع استهالک

 و ملزومات( قطعاتو ابزار 
3 - 

11 
 و موقعیت مکان باسناحتیاجات روحی در رابطه  کارگران )روشهای برخورد با د( افرا بر کاراصول نظارت 

 اصول ارزشیابی افراد –اصول اقتصادی در رابطه با کارگر(  -و زمان
2 - 

11 

 -کارگری یکاهایسندو  هایتعاون -کارگری یهامهیبد( و قوانین کارگری در رابطه با دستمز هانامهنییآ

و جنس و شرایط جسمی کارگر و شرایط  باسنکار در رابطه  یهاتیمحدود -هایمرخصتعطیالت و 

 محیط کار

3 - 

12 

 یهایژگیو -محصوالت باغی یبندبسته -انواع و عوامل بازاریابی -محصوالت کشاورزی: تعریف یابیبازار

مبانی  -در کشاورزی وکارکسبمدیریت  -های بازاریابی کانال -یابیبازار یهاتیفعالبازاریابی کشاورزی و 

marketingnetwork در کشاورزی 

3 - 

13 
باالتر و اصول دستور کار نویسی  یهامقامبرای  یسینوگزارشو گزارش دهی: اصول  یسینوگزارشاصول 

 برای افراد تحت نظارت
2 - 

 - 32 جمع

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 ساعتتعداد 
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 گیاهان باغی ٔ  نهیدرزمتولیدی  تعداد واحددر یک  باکارآشنایی  -

 شناخت قوانین محیط کار -

 تولید گیاهان باغی یواحدهاتعداد آشنایی با اصول مدیریت  -

 تولیدی تعداد واحدتوانایی ایجاد ارتباط مناسب با سایر نیروهای یک  -

 

 سه مورد منبع فارسی و خارجی(حداقل ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  انرینشر علوم   رضوی و همکاران درضایحم اصول سرپرستی

  ایران جام  فاروق صفی زاده اصول سرپرستی

  نشر یادواره  داریوش ترهنده مبانی مدیریت و اصول سرپرستی

  دانشگاه تهران  مجید کوهپایی اصول اقتصاد کشاورزی

  دانشگاه زابل  علی رضا کرباسی بازاریابی محصوالت کشاورزی

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

عملی و  یهاتیفعال، ارزیابی فرایند هاتیفعال، گزارش هاافتهیمستمر و پایانی، ارائه مقاالت و  یاآزمونهشفاهی و کتبی،  یهاپرسش

 تولیدی، بررسی نتایج نهایی. یواحدهاتعداد بازدید از 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویژیوالیزر، بورد هوشمند، میز فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 زیآورختاستاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و یاپروژهتمرین،  و تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 اسالید،

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 زراعت یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5با حداقل  زراعت یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس 
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 کاربرد رایانه در تولیدات باغیدرس  -3-26
 اختیاری نوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 و آماری باغیتخصصی  یافزارهانرمهدف کلی درس: آشنایی با رایانه و استفاده از 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 4 1 مروری بر مبانی رایانه 1

 Windows 2 4 یافزارهانرمآموزش و کار با  2

 Word, Excel, Powerpoint 2 8 ژهیوبه Office یافزارهانرمآموز و کار با  3

 8 2 رایج یمرورگرهاآموزش و استفاده از اینترنت و کار با  4

5 

 

 ,SPSS, Mstatآماری در کشاورزی مانند ) یهاپژوهشرایج در  یافزارهانرمآموزش و کار با 

Mini tab,....) 

4 8 

 8 4 شناسایی یدهایکلجمله  باغی ازفناوری تولیدات  یافزارهانرمآموزش و کار با  6

 8 1 انجام پروژه 7

 جمع

 

16 48 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 توانایی کار با رایانه -

 Office یافزارهانرماستفاده از  -

 تخصصی آماری یافزارهانرمتوانایی کار با  -

 باغیتخصصی  یافزارهانرمتوانایی کار با  -

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

تحت ویندوز و کاربرد آن در  SAS افزارنرمتحلیلگر 

 تحقیقات کشاورزی
 

  موسی مسگر باشی
شهید چمران 

 اهواز
1391 

 زیستی یهادادهدر تجزیه  Mstat افزارنرمکاربرد 

 

 -محمدی عبداهلل

 رضا توکلی
 

دانشگاه آزاد 

 کرج -اسالمی
1392 

 آماری یهاهیتجزدر  SAS افزارنرمکاربرد 

 
  افشین سلطانی

جهاد دانشگاهی 

 مشهد
1386 

 افزارنرمکشاورزی با کاربرد دو  یهاشیآزماطرح 

SAS, Mini tab 

 

خسرو  -فرخ نوری

 محمدی

 

 1391 سپهر دانش 

 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در علوم کشاورزی
 -آسوده نیمحمدام

 محسن قرینه
 اهواز مهزیار 

آخرین 

 ویرایش

کاربرد کامپیوتر و اینترنت در علوم جغرافیایی، کشاورزی، 

 منابع طبیعی
  غالم علی خمر

نشر کیان رایانه 

 سبز
1387 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

ند تحقیقاتی و تکالیف ارجاعی، ارزیابی و سنجش فرآی یهاتیفعال، ارزیابی گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و پروژه. هاتیفعالو نتایج  هاتیفعالانجام 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز فراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

اعی، انواع باغی و زر یافزارهانرم، همتناسب با سرفصل، سایت راین یافزارنرمابزار و امکانات  زیآورختاستاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 اقلیمی و خاکی و گیاهی یهاشاخصتعیین  یافزارهانرم

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

فرآیند  گامبهگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، انجام یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 پروژه. وان جامسرفصل  در ینیبشیپ یهاتیفعالهریک از 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کامپیوتر افزارنرم یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 کشاورزی یهاطرحسال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط در  5حداقل  با یباغفناوری تولیدات کارشناسی ارشد و باالتر در رشته 
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 درس حاصلخیزی خاک -3-27
 اختیاری نوع درس:

 شگاهیآزما و: شیمی عمومی ازینشیپ

 - هم نیاز:

 و توانایی باروری خاک هاخاکهدف کلی درس: شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 کشاورزی یهاخاک یهایژگیومقدمه، مروری بر کلیات خاکشناسی، اهمیت، ساختار و  1

یک خاک حاصلخیز، نقش عناصر و مواد آلی در حاصلخیزی  یهایژگیوتعریف حاصلخیزی خاک،  2

 عناصر ضروری، عناصر ماکرو، عناصر میکرو(، قوانین تغذیه ) اهیگ ازیموردنعناصر  یبندمیتقسخاک، 
4 - 

ازت، اشکال مختلف ازت، عالئم کم  نیتأمنقش ازت در گیاه، شرایط مناسب و چگونگی جذب، منابع  3

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثرازت در گیاه، تلفات ازت در خاک، عوامل  بودشیببود و 
6 - 

فسفر، اشکال مختلف فسفر، شرایط مناسب و چگونگی جذب فسفر در  نیتأمنقش فسفر در گیاه، منابع  4

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مؤثرفسفر در گیاهان مختلف، عوامل  بودشیبگیاه، عالئم کم بود و 
4 - 

پتاسیم، انتقال، شرایط مناسب و چگونگی جذب پتاسیم، عالئم کم بود و  نیتأمنقش پتاسیم در گیاه، منابع  5

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثردر گیاهان، عوامل  میپتاس بودشیب
4 - 

گوگرد، کلسیم و منیزیم، اهمیت و نقش، منابع تامین، اشکال مختلف، شرایط مناسب و چگونگی جذب،  6

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثردر گیاهان، عوامل  بودشیبعالئم کم بود و 
2 - 

، کلر(، اهمیت و نقش، منابع تامین، شرایط بدنیمولآهن، مس، روی، منگنز، بور،  مصرف )عناصر کم  7

 بر زمان، مؤثرهر یک از عناصر در گیاهان، عوامل  بودشیبمناسب و چگونگی جذب، عالئم کم بود و 
4 - 

، فرآوری کودهای هاآنکودهای آلی، انواع کودهای دامی، میزان درصد عناصر  منشأکودهای آلی، انواع و  8

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثردامی، نقش و اثرات کودهای دامی در خاک و بر گیاه، عوامل 
2 - 

کود سبز و نقش آن در بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک، تعریف هوموس، منشاء آن، نقش و اهمیت  9

 آن، چگونگی و شرایط ایجاد و تلفات هوموس
2 2 

 2 2 بر ورمی کمپوست دیتأککمپوست، انواع و اهمیت، چگونگی تشکیل با  11

 11 - برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک یریگاندازه 11

 6 - خاک و گیاه یهانمونهمیزان موجودی عناصر غذایی در  یریگاندازه 12

 6 - دامی، گیاهی، سبز، کمپوست( ) یعالکودهای  یآورعمل 13

 6 - موثر در حاصلخیزی خاک یکودهاکاربرد  14

 48 32 جمع

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 ساعتتعداد 
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 آشنایی با انواع کودهای شیمیایی و آلی و سبز -شناخت عناصر غذایی و اشکال و فرمهای آن در خاک  -

 هاخاکشناخت حاصلخیزی و باروری  -اثرات نامطلوب مصرف کودهای شیمیایی و تعیین مصرف بهینه انواع کودها -

 خصوصیات خاک یریگاندازه -از خاک و گیاه  یبردارنمونه -

 دهاانواع کوآشنایی با انواع کودهای شیمیایی و آلی و سبز و اثرات نامطلوب مصرف کودهای شیمیایی و تعیین مصرف بهینه  -

 هاآنو تعیین  هاخاکحاصلخیزی و باروری  یهاشاخصشناخت  -و گیاه در خاکعناصر غذایی  یریگاندازه -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 دانشگاه تهران  علی اکبرساالردینی حاصلخیزی خاک

 حاصلخیزی خاک و کود
 

 جان ال هاولین و همکاران
 -حسین میر سید حسینی

 هادی کوهکن 
 1391 انتشارات پلک

 یهاخاک نگرشی بر حاصلخیزی

 ایران

 -ملکوتی محمدجعفر

 پیمان کشاورز 
 1385 انتشارات سنا 

تولید ورمی کمپوست برای 

 کشاورزی پایدار
 پی کی گوپتا

 ارضغالم -حسینعلی علیخانی

 ثواقبی

جهاد 

 دانشگاهی
1385 

حاصلخیزی خاک و کودهای 

 بیولوژیک

  -محسن جهان

 مهدی نصیری
 

دانشگاه 

 فردوسی مشهد
1391 

مدیریت حاصلخیزی خاک برای 

 کشاورزی پایدار

  -راجندرا پراسا

 جیمز پاور
 1381 دانشگاه تهران محمد اردالن و همکاران
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 هازارشگو بازدیدها، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی  هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی ، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

متر، شوری سنج، آون، اسپکتو فتومتر،  PH، وبرگشترفتبیلچه، شیکر دورانی یا  زیآورختو، روپوش آزمایشگاهی، استاد و دانشج

آزمایشگاهی مانند لوله، بشر، ارلن، بالن، بورت،  آالتشهیش، انواع کاغذ صافی، ازیموردن یهانمکمواد و انواع  دستگاه جذب اتمی،

 مترمربع 111چراغ بونزن، هات پلیت و فضای آزمایشگاهی حداقل -پیپت، مزور، دسیکاتور، پیست، 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 گامهبگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید،، انجام یاپروژهتمرین،  و تکرار، یامباحثهسخنرانی، 

 .هاشیآزما

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 خاکشناسی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس خاکشناسی 5 حداقلبا  یباغبانزراعت و  یهاشیگراکارشناس ارشد و باالتر رشته 
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 درس ازدیاد نباتات باغی -3-28
 اختیاری نوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 تکثیر و کاشت و داشت گیاهان باغی یهاروشهدف کلی درس: شناخت 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 تعریف، اهمیت، اصول و مبانی، بهداشت و ایمنی...( ) اتیکل 1

 یهایژگیوازدیاد جنسی: دستگاه زایشی، نظام تولید مثلی، فرایند تشکیل و تکامل بذر، بذر مناسب، اندازه  2

(، مقررات ISTA برحسببذر )کاربردی بذر، خواب و شکستن خواب، کالس بذر، استاندارد 

 بذر قبل از کاشت یسازآماده، نگهداری و انتقال، تیمارها و دوفروشیخر

5 6 

 یهایژگیوقلمه، پاجوش، پیاز، غده، ریزوم، استولن، خوابانیدن هوایی و ...(،  انواع ): یرجنسیغازدیاد  3

رویشی، تیمارها و مراحل  یهااندام، نگهداری و انتقال دوفروشیخررویشی، مقررات  یهااندام مناسب در

 رویشی یهااندامتهیه و تکثیر  یهاروشرویشی قبل از کاشت،  یهااندام یسازآماده

5 6 

 6 2 هاروشریز ازدیادی: انواع و  4

بستر، کاشت و مراقبت از گیاهان در حال رشد از طریق انواع بذور زایشی با اعمال تیمارهای  یسازآماده 5

 قبل از کاشت و ضمن رویش( ) شدهکنترلضروری در فضای باز و 
1 12 

رویشی با اعمال  یهااندامبستر، کاشت و مراقبت از گیاهان در حال رشد از طریق انواع  یسازآماده 6

 ) قبل از کاشت و ضمن رویش( شدهکنترلتیمارهای ضروری در فضای باز و 
1 6 

 6 1 پیوند ازجملههرس و تربیت انجام اقدامات  7

 6 - ، کنترل گواهی....یبندبستهبازدید از مراکز تولید،  8

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 تکثیر گیاهان باغی ) جنسی، غیر جنسی و ریز ازدیادی( یهاروشآشنایی با  -

 بستر کشت یسازآماده -

 نگهداری و هرس نباتات باغی -

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ویرایشآخرین  دانشگاه شیراز  یخوخوشمرتضی  اصول باغبانی

 آخرین ویرایش دانشگاه شیراز  یخوخوشمرتضی  ازدیاد نباتات

 1389 مشهد یدانشگاهجهاد   سعید عشقی هادرختچهافزایش بذری درختان و 

 آخرین ویرایش نشر پونه  عسگر پور محمدیعل راهنمای تولید نهال و درختکاری

 آخرین ویرایش   قنبر نوری قنبالنی ریز ازدیادی

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

 یهاتیفعالاجرایی و  یهانمونهآزمایشگاهی، ارزیابی  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 در حوزه ازدیاد جنسی و رویشی. هاگزارشآزمایشگاهی و صحرایی آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویژیوالیزر، بورد هوشمند، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

گیاهی جهت ریز ازدیادی، زمین  یهااندامانواع بذر، پاجوش، نهال جهت تکثیر، تهیه  زیآورختمیز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 زراعی با کاربری باغ جهت تولید انواع نهال و محصوالت باغی.

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، آزمایشگاه و فضاهای ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 تولید و پرورش گیاهان زینتی، سایر اقدامات مرتبط.

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 باغبانی و تولیدات گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس یا پژوهش در دروس مرتبط 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 گیاهان جالیزی یاگلخانهدرس پرورش  -3-29
 اختیاری نوع درس: 

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 - هم نیاز:

 ایتولید و برداشت محصوالت گلخانه - یاگلخانهدر پرورش محصوالت  مؤثرهدف کلی درس: آشنایی با اصول و اجرای گلخانه و عوامل 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 گیاهان جالیزی( ) یاگلخانهمقدمه و کلیاتی از کشت 

 اندازهاچشم، جایگاه کشور، موانع و مزیت ها، یاگلخانه یهاکشتاهمیت فنی و اقتصادی 
1 8 

2 
کنترل شرایط اقلیمی و  یهاسامانهترمیم و اصالح سازه، سرویس و کنترل  گلخانه ) یاندازراهاصول 

 گلخانه( یحسگرها
2 6 

3 
 یهایژگیوو  نیتأمسطح، زمان و مراکز  تعداد واحدسنجش کیفیت، مقدار در  یهاشاخصآشنایی با 

 یاگلخانهگیاهان مناسب کشت 
2 6 

 4 1 ، زمان مناسب، ...(هاروشانواع،  کاشت )اصول تهیه بستر  4

5 
، زمان مناسب، تیمارها، الگوی کاشت و تراکم هاروش ) یاصلآشنایی با کاشت بذر یا نشا در خزانه و محل 

 مطلوب...(
1 6 

 1 6 ( coرطوبت نسبی، دما، نور، تهویه و  محصول )اصول کنترل شرایط اقلیمی از پس از کاشت تا رسیدن  6

 6 1 حسب فنولوژی گیاه، ...( برزمان، مقدار و هاروشانواع،  ) یاگلخانهاصول آبیاری گیاهان  7

 4 2 حسب فنولوژی گیاه، ....( برزمان، مقدار و هاروشانواع،  ) یاگلخانهآشنایی با تغذیه گیاهان  8

 4 1 گل گیری، پایین کشیدن، تنک گیاه و برگ، واکاری..( ) تیترباصول هرس و  9

 4 1 هایناهنجارهرز( و سایر  یهاعلف، هایماریبآفات،  ) آورانیزآشنایی با عوامل  11

 2 1 ضرورت، روش، زمان مناسب..( ) یاگلخانهبیان اصول تلقیح گیاهان  11

12 
نواع، ا ) یاگلخانهرشد و مواد بیولوژیکی در فرآیند پرورش و تولید محصوالت  یهاکنندهمیتنظکاربرد 

 بر کاربرد این مواد...( مؤثر، زمان مناسب مصرف، غلظت و عوامل و شرایط هاروش
1 4 

13 
، بازاریابی، فروش...( و اقدامات پس از برداشت یبندبسته، یآورجمع برداشت )آشنایی با عملیات پس از 

 گلخانه و بسترروی 
1 4 

 64 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 در گلخانه کنترلقابلآشنایی با عوامل اقلیمی  -شناخت اصول ایجاد بستر مناسب برای گیاه مورد نظر -

 رشد یهاکنندهمیتنظهرس، تلقیح و آشنایی با  یهاروششناسایی -و آفات گلخانه هایماریبشناسایی  -

برای  توانایی ایجاد بستر مناسب – یاگلخانه و برداشت گیاهان داشت توانایی کاشت، -گلخانه و تهیه بستر کشت مناسب  یسازآماده -

 ، تهیه محلول غذایی، انجام آبیاری و...(هایماریبانجام مرحله داشت ) مبارزه با آفات، امراض و  - کشت در گلخانه

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول و مبانی علمی کاشت گیاهان 

 یاگلخانه

 تقی زرجینی  تقی زرجینی و دیگران
1391 

 یهاشهرکستاد ایجاد  یاگلخانهراهنمای تولیدات 

 یاگلخانه

شرکت عمران  

 شهرهای جدید
1383 

 -ساسان جعفری نیا یاگلخانهراهنمای جامع و مصور کشت 

 محسن همائی

 گسترسخن 
1391 

راهنمای مدیریت و کشت سبزیجات 

 یاگلخانه

 -داریوش طاهری هیکمن -گری دبلیو

 کوروش لواف زاده

 سپهر
1385 

 -مصطفی مبلی یاگلخانهتکنولوژی پرورش سبزی های 

 پروانه عقدک 

 ارکان دانش 
1391 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

، هارحط مقاالتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعالگزارش 

، آزمایشگاهی، ارزیابی فرایند تولید، آزمون کتبی مستمر و پایانی یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 و مقاالت هاگزارشبررسی 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

رصد  ازیموردن، تجهیزات یگلدان تراکتور ،، گلخانه، بیل، انواع سمپاشازیموردنادوات  زیآورختمیز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 متر، شوری سنج. PH، سنجرطوبتدماسنج،  مانند گلخانه

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

کلیه  گامبهگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید، انجام یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 و عرضه محصول یسازآماده، شدهکنترلعملیات از قبل کاشت تا تولید محصول در فضای 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 باغبانی، تولیدات گیاهی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس باغبانی 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 درس مدیریت تلفیقی آفات -3-31
 اختیارینوع درس: 

 باغیگیاهان  یهایماریب -باغی: آفات گیاهان ازینشیپ

 - هم نیاز:

 ستیزطیمحبر حفظ  دیتأکهدف کلی درس: آشنایی با روش های مدیریت و کنترل تنش های زنده و غیر زنده با 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب - الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 4 (مارهایباهمیت، تاریخچه و اهداف مدیریت تلفیقی آفات )با نگاه آفات و  1

 - 4 اصول و مبانی مدیریت تلفیقی آفات 2

  4 ) اهمیت تغذیه، قرنطینه و انتخاب بذر، نشاء و نهال سالمیآگاهشیپبهداشت و  3

 

 

 

32 

 2 آیش، تناوب، آبیاری، غرقاب نمودن و ....( ) یزراعکنترل  یهاروش 4

 4 (یسازخنکاستفاده از اشعه، آب داغ، ترموتراپی، بخار و  ) یکیزیفکنترل  یهاروش 5

 4 پارازیتوئیدها و پاتوژن ها( انواع تریکوگراما، تریکودرما، ) یکیولوژیبکنترل  یهاروش 6

 2 ، مزایا، فرموالسیون و کالیبراسیونمشکالت کنترل شیمیایی) عوارض، یهاروش 7

 4 انواع سموم شیمیایی 8

 4 کنترل و اهمیت آن در تولید پایدار و سالم محصول یهاروشکاربرد تلفیقی  9

 - مدیریت تلفیقی آفات در عرصه باغ و مزرعه اجراکنندهبازدید از مراکز تحقیقاتی،  11

 جمع

 

32 32 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 توانایی رصد مزرعه از نظر تنش های زنده و غیر زنده -

 برای تولید سالم و پایدار صرفهبهمقرونتوانایی ارائه روش های پیشگیرانه و  -

 کنترل زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی برحسب شرایط یهاروشتوانایی اجرای  -

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

، مدیریت تلفیقی یشناسحشره

 و اطلس آفات مهم آفات
 1394 یاحرفهدانشگاه فنی و   سهیال تکاور و همکاران

 1382 دانشگاه بوعلی سینا  خانجانی آفات گیاهان زراعی

مقدماتی و آفات  یشناسحشره

 مهم گیاهی ایران
 1388 نشر یادبود اصفهان  ابراهیم بهداد

 1387 دانشگاه شهید چمران  سراج اصول کنترل آفات گیاهی

 یهایماریباصول مدیریت 

 گیاهی
 ویلیام ای مری

آهونمنش و 

 همکاران
 1374 نشر آموزش کشاورزی

 1381 موسسه نشر جهاد  روستای گیاهی یهایماریبمدیریت 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

ح، ، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریهاتیفعال، گزارش هاافتهیمستمر و پایانی، ارائه مقاالت و  یهاآزمونشفاهی و کتبی،  یهاپرسش

 سنجش کلکسیون، بررسی نتایج نهایی. ژهیوبهو عالئم ان ها، بررسی عملکرد نهایی  هایماریبو  آفاتو نگهداری  یآورعمل

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

تاد، صندلی شمند، میز اس، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

 ،الپلاسک ،کاردک، کامن، بلو متیلن و...() یزیآمرنگمواد ، میکروسکوپ فلورسنت ،میکروسکوپ نوری زیآورختاستاد و دانشجو، 

سموم  ،کشحشره سموم ،آفات گیاهی یهانمونه، هایماریب یهانمونه ،گیاهی یهانمونه ،تخته هرباریوم، کمد هرباریوم ،ابزار تثبیت ،تیغ

 اتحشرات و سایر آف یآورجمعوسایل  ،رشد کنندهمیتنظانواع  ،کشعلفسموم ، قارچ کشهای بیولوژیک، سموم نماتد کش ،کشقارچ

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

مهم  انواع ژهیوبهگیاهی در تیره های مختلف  یهایماریب، شناسایی، تشریح، نگهداری آفات و یآورجمعاسالید، انجام کلیه فرآیند 

 اقتصادی

 

 علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه ویژگی

 یشناسحشرهو  یپزشکاهیگگرایش های  از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5با حداقل  یپزشکاهیگیا  یشناسحشرهاز رشته های  یکیدرلیسانس 
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 گیاهدرس رابطه آب، خاک و  -3-31
 اختیاری نوع درس:

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 هدف کلی درس: شناخت آب خاک و ارتباط آن با گیاه، آشنایی با نحوه جذب و انتقال مواد از خاک به گیاه

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 و گیاه وخاکآباهمیت شناخت رابطه  -مقدمه 1

 3 3 کیفیت آب آبیاری در کشاورزی -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب 2

 3 3 در ارتباط با هدایت و نگهداری آب و رشد گیاه( ) هاخاکخصوصیات فیزیک  3

 4 2 عوامل موثر، حدود مناسب، روش های سنجش( خاک )نفوذ آب در  4

 - 2 نیروهای موثر بر حرکت آب در خاک 5

 2 2 نیروهای موثر بر جذب آب از خاک توسط ریشه و انتقال آن در گیاه 6

 2 2 ماتریک(، اسمزی، فشاری، ثقلی ) یمکشپتانسیل  7

 2 3 هاروشجهت آبیاری بر حسب شرایط و  ازیموردنمحاسبه مقدار آب  8

 2 3 هاروشمحاسبه مدت زمان آبیاری بر حسب شرایط و  9

 2 2 کنترل وضعیت آب در خاک 11

 4 3 بررسی اثرات و کنترل تنش آب ) خشکی( در گیاهان 11

 4 2 ، گیاه، ...(بر خاک ) یاریآبروش های مختلف  یشناسبیآس 12

 4 3 انتخاب بهترین روش آبیاری بر حسب شرایط و امکانات 13

 32 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 کمی و کیفی آب یهاشاخصآشنایی با  -

 شناخت بهتر از وضعیت آب در خاک و نیروهای موثر در حرکت و جذب آب-

 خاک و گیاه یهایژگیوتعیین بعضی از  -

 بر حسب شرایط هاآنآبیاری و انجام  یهاروششناخت  -

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 دانشگاه امام رضا  امین علیزاده رابطه آب، خاک و گیاه

 1376 جهاد دانشگاهی  ارسالن مظاهری کلیات خاکشناسی

 1373 دانشگاه تهران رضا زهتابیان غالم لئوپلد یول راهنمای عملی خاکشناسی

 1378 کارنو  یغازان شاهجواد  خاک و روابط آن در کشاورزی

میر خالق ضیاء تبار  گیاه رابطه آب، خاک.

 احمدی و دیگران

 1391 عصر ماندگار 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

و بررسی نتایج نهایی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، ارزیابی و بررسی گزارش کارهای  هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 مربوطه در آزمایشگاه. یهاشاخصگیری  اندازهبهمربوط 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...،  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکامکانات 

یومتر، مانند شوری سنج، تانس و گیاه وخاکآب یهاشاخص یریگاندازهبا ابزار و تجهیزات  ،خاکشناسیفضای آزمایشگاه استاد و دانشجو، 

 ، آون، ترازوی دیجیتال،اهیگ وخاک، آب  یبردارنمونهاستوانه مضاعف، دماسنج خاک، وسایل 

 

 موردی( ، پژوهش گروهی، مطالعهیاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 یهاصشاخگیری  اندازهبهتمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، انجام کلیه فرآیند مربوط  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 ، انجام محاسبات.وخاکآب

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی 

 خاکشناسی، آبیاری یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5فوق با حداقل  یهاشیگرااز رشته  یکیدرکارشناس   
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 خوراکی یهاقارچپرورش  درس -3-32
 اختیاری نوع درس:

 -: ازینشیپ

 -هم نیاز: 

 خوراکی یهاقارچتولید و پرورش انواع  - خوراکی یهاقارچخوراکی و آشنایی با اصول تولید  یهاقارچهدف کلی درس: شناخت انواع 

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 خوراکی یهاقارچتاریخچه و پرورش  1

 - 1 خوراکی یهاقارچانواع  2

 - 2 خوراکی یهاقارچخصوصیات  3

 - 2 خوراکی یهاقارچعوامل محیطی موثر در رشد  4

 11 1 خوراکی یهاقارچبرای پرورش  ازیموردن ساتیتأس 5

 11 1 یادکمهمواد اولیه و تهیه بستر پرورش قارچ  6

 8 1 یادکمهمناسب قارچ  اسبان 7

 12 1 یادکمهکشت قارچ  8

 6 1 یادکمهو چنگ زنی را در پرورش قارچ  یدهخاک 9

 4 2 یادکمهرایج قارچ  یهایماریبآفات و  11

 6 1 یادکمهزمان مناسب و چگونگی برداشت قارچ  11

 4 1 و ..... یبندبستهو  یابیبازار 12

 4 1 توجیه اقتصادی کارگاه های پرورش قارچ 13

 64 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

  خوراکی یهاقارچآشنایی با انواع  -

 خوراکی یهاقارچشناخت اصول پرورش  -

 خوراکی یهاقارچدر پرورش  مؤثرشناخت عوامل  -

 قارچ خوراکی یهایماریبآشنایی با آفات  - 

 خوراکی یهاقارچبستر کشت  یسازآماده -

 خوراکی یهاقارچکاشت و داشت  -

  خوراکی یهاقارچ یهایماریبکنترل آفات و  -

 خوراکی یهاقارچ یبندبستهبرداشت و  -

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

راهنمای جامع و مصور پرورش 

 خوراکی یهاقارچ
 جی اس شیلتون-پاول استیمتز

 -ساسان جعفرنیا

 مهدی داعی
 نشر نسیم گستر

 

 دکمه ایآموزش تولید قارچ 
امیر حق  -لیال صادق کسمایی

 شناس
 دانش اترک 

 

 تولید و عرضه قارچ های خوراکی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزشی
 

شرکت چاپ و 

 نشر کتب درسی

 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

آزمایشگاهی و کارگاهی، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح اجزا  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاسشپر

 عمل، بررسی و ارزیابی عملکرد نهایی دانشجو در کارگاه و مزرعه، بررسی نتایج نهایی. سازوکارو 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

 یاخانهگلابزار، مواد، تجهیزات و فضای کارگاهی متناسب با سرفصل، تجهیزات آزمایشگاهی و  زیآورختانشجو، صندلی استاد و د

 تولید قارچ خوراکی، فضای کارگاهی ازیموردن

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 .وراکیخ یهاقارچعمل  سازوکاراجزا و  ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، تشریحیاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

رداشت قارچ ب ، دماسنج، بذر گیاهان زراعی جهت تولید اسپان،سنجرطوبتمانند  ازیموردنتهیه بستر مناسب تولید قارچ، تجهیزات جانبی 

 قارچ یبندبستهخوراکی، 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 زراعت و باغبانی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس مرتبط یا کار در زمینه پرورش قارچ خوراکی 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 یشناسمیاقلدرس هوا و  -3-33
 اختیاری نوع درس:

 و آزمایشگاه : فیزیک عمومیازینشیپ

 - هم نیاز:

 در هواشناسی کشاورزی مؤثرو عوامل  وهواآبشناخت  هدف کلی درس:

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 یهواشناسکلیات  1

 6 1 و...( یشناسمیاقلخودکار سینوپتیک،  بشناسد )هواشناسی را  یهاستگاهیاانواع  2

 - 1 هواشناسی کشاورزی، اهمیت و اهداف آن را بداند. 3

 - 1 گیاهی را بداند. یهایماریبو  آفاتو انتشار  یهواشناسرابطه بین  4

 - 1 محصوالت کشاورزی را بداند. ارتباط هواشناسی با کاشت، داشت و برداشت 5

6 
، رطوبت سنجرطوبتدماسنج، دمانگار،  بداند )را  هاآنابزار و ادوات هواشناسی را بشناسد و کاربرد 

 نگار،....(
1 12 

 - 1 و اهمیت آن در کشاورزی را توضیح دهد. یشناسمیاقل 7

 - 1 را توضیح دهد. وهواآبعوامل کنترل کننده  8

 - 1 و تقسیمات عمودی جو را بداند.ترکیبات  9

 6 1 در طبیعت و تشکیل ابرها بخارآبچگالش  11

 6 1 ...( پرفشار وو  فشارکم بداند )فشار جو و مسائل مربوط به آن را  11

 - 1 را بداند. یهواشناسو رطوبت در  بخارآباهمیت  12

 - 1 مختلف هواشناسی را تشخیص دهد. یهادهیپد 13

 2 1 شناسایی ابرها و انواع آن 14

 - 1 را آنو انواع  یسالخشکآشنایی با  15

 - 1 ، گرمازدگی، سیل، طوفان و ...(بندانخی ) یجومخرب  یهادهیپد 16

 32 16 جمع

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

 و اهمیت آن را بیان کند یهواشناس -

 نماید یریگاندازهرا بداند و  وهواآبمهم  یهاشاخص -

 طبیعی را بشناسد یهادهیپد -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  نشر رجاء  غالم علی کمالی هواشناسی کاربردی

 1391  احمد نوحی لی جی رتیالک هواشناسی عمومی

 1385   ذات اهلل محسنی سطح زمینتجهیزات هواشناسی 

 1385 دانشگاه تهران  امین علیزاده هوا و اقلیم

اصول و عملیات هوا و 

 از دیدگاه کشاورزی یشناسمیاقل

ابوطالب  -حسین شریفان

 یبیهزارجر

 1391 آژند سبزوار 

Introduction to 

Agrometeorology 

Mavi. H.S  Axford 

publishing 
1996 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

و  هازارشگو بازدیدها، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی  هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 مقاالت

 

 (نفرِ 15کارگاهی  گروه های و نفرِ 31براساس کالس  ) درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه  شدهنییتعکالس کالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکو ...، امکانات 

 مترمربع 51و فضای مناسب کارگاهی حداقل  بادسنج ، رطوبت نگار،سنجرطوبتصندلی استاد و دانشجو، دماسنج، دمانگار، 

 

 گروهی، مطالعه موردی(، پژوهش یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 .هاشیآزما گامهبگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید،، انجام یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 ، اکولوژییشناسمیاقلگرایش های هواشناسی،  از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5با حداقل  فوق یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 برداشت گیاهان باغی -3-34
 یاریاختنوع درس: 

 - :ازینشیپ

 - هم نیاز:

 محصوالت یبندبستهتعیین زمان رسیدن محصوالت باغی و برداشت و  هدف کلی درس:

 سر فصل آموزشی و رئوس مطالب-الف

 زمان یادگیری رئوس محتوا مراحل کار کار

 )ساعت(

 عملی نظری

وه
 می
ت
اش
رد
ب

 

تعیین زمان -1

 رسیدن میوه

شرایط  -طول دوره رسیدن و برداشت -زمان رسیدن -نوع رسیدن -دانش: نوع مصرف

 روش برداشت -شرایط محیط -گیاه

ی ماندگار -برداشت  رسیدگی میوه برای تعیین عالئم -مهارت: تعیین زمان برداشت

 سترهات یریکارگبه -تعیین طول دوره برداشت -، انبار، سردخانهیمعمول طیشرادر  میوه

2 6 

تعیین ابزار و  -2

 وسایل برداشت

مخصوص چیدن محصول  یهاجعبه -دانش: ابزار و وسایل برداشت دستی و مکانیکی

مواد شیمیایی شل کننده دم میوه برای برداشت مکانیکی  -)انواع و طرز چیدن محصول(

 محصول

یا پالت های  هاجعبهانتخاب  -مهارت: خرید و تهیه ابزار و وسایل و مواد موردنیاز

 ننده دم میوهکاربرد مواد شل ک -چیدن محصول

1 6 

 برداشت میوه -3
 نحوه برداشت -دانش: روش های برداشت دستی و مکانیکی

 برداشت ماشینی -مهارت: برداشت دستی
1 6 

انتقال و  -4

 میوه یسازپاک

 ابزار و -دستی و ماشینی یسازپاک -انتقال  یهانیماشوسایل و دانش: روش انتقال 

 مواد

تعیین وسایل نقلیه  -...(کیسه و -چادر -باکس -و تهیه لوازم )پالت مهارت: خرید

 واکسن زنی -کردنخشک -شستشو -یریگپوستمناسب 

2 4 

و  یبنددرجه -5

یبندبسته  

ابزار و مواد -هابستهاندازه  -یبندبسته ظروف دستی و ماشینی یبنددرجهدانش: نحوه   

و  یبنددرجه -یبندبستهوزن و اندازه و شکل ظروف  -مهارت: ماشینهای سورت

میوه یبندبسته  

2 6 

انبار کردن -6  

مدت  -شرایط میوه برای انبارکردن -و...(دانش: شرایط انبار )دما، رطوبت، تهویه 

 انبارداری میوه

نگهداری میوه یهاسردخانهانواع انبارها و   

انبار کردن میوه -انتقال به انبار  -انبار طیشرا و نوعمهارت: تعیین و تنظیم   

2 4 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 ساعتتعداد 
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وه
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 یسازرهیذختعیین روش -1

 تعیین انبار برای -یسازرهیذختعیین زمان  -دانش: تعیین میزان مواد قابل ذخیره

 با استخر قابل کنترل( -روباز -)انبار پوشیده یسازرهیذخ

از  تررهیذخقابل  د جداسازی موا -برآورد میزان محصول مازادمهارت: ارزیابی و 

 تعیین انبار ذخیره معمول -خشک

2 4 

 تهیه انبار -2
 یجنب یهانهیهزتعیین  -مطالعه فیزیولوژی بعد از برداشت -دانش: مطالعه بازار

 -مهارت: عملیات میدانی برای تنظیم بازار و جلوگیری از جایگزینی
1 4 

محصول برای  یسازآماده-3

 شرایط انباری

 یسازآمادهعملیات و تیمارهای الزم برای  -دانش: تعیین وسایل و لوازم موردنیاز

 محصول جهت انبار کردن

انجام عملیات الزم  -تیمار محصوالت برای انبار برای مدت زمان معین -مهارت: 

 محصوالت جهت انبار کردن آن یسازآمادهبرای تیمار و 

1 4 

 چیدمان بار در انبار-4
 استانداردهای چیدن -وسایل و لوازم موردنیاز دانش:

 نماچید یاستانداردها کاربرد -تعیین وسایل و لوازم موردنیاز -مهارت: 
1 2 

 تنظیم شرایط فیزیکی انبار-5

 -تنظیم نسبت گازها روش –تهویه  و نور دانش: روش تنظیم دما ورطوبت و

 هاهشداردهنده

 یاندازراه -تنظیم نسبت گازها –تهویه  و نور و رطوبت وتنظیم دما  -مهارت: 

 تجهیزات هشداردهنده

1 2 

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

  تعیین زمان رسیدن میوه - 

 برداشت میوه -

 محصوالت با روش های استاندارد انبار کردن -

 انواع چیدمان محصول در انبار  -

 پایش شرایط نگهداری محصول –

 

 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

برداشت محصوالت  یهانیماش

 کشاورزی

منصور بهروزی الر و 

 همکاران
 پیام نور 

آخرین 

 ویرایش

فناوری پس از برداشت 

 محصوالت باغبانی
 

 مارتا سی و همکاران
شیری و  یمحمدعل

 همکاران

تحقیقات آموزش 

 کشاورزی

آخرین 

 ویرایش

برداشت و انتقال  یهانیماش

 و سبزی ها هاوهیم
 نیلرستا -طباطبایی کلور  

 و کیژنتپژوهشکده 

 یفناورستیز

آخرین 

 ویرایش
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 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

و  هازارشگو بازدیدها، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی  هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 مقاالت

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشی وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه  شدهنییتعکالس کالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکو ...، امکانات 

 دانشجوصندلی استاد و 

 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

 گامهبگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، نمایش فیلم یا اسالید،، انجام یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 

 تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(های مدرس )مدرک ویژگی

 تولیدات گیاهی، باغبانی گرایش های از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5با حداقل  فوق یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 گیاهان دارویی زراعت درس -3-35
 اختیاری نوع درس:

 عمومی یشناساهیگ: ازینشیپ

 - هم نیاز:

و فرآوری ساده گیاهان  یآورجمعکشت و کار گیاهان دارویی منطقه،  - هاآن یهایژگیون دارویی منطقه، هدف کلی درس: شناخت گیاها

 دارویی

 آموزشی و رئوس مطالب سرفصل -الف

 محتوارئوس  مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 ساعت()

 عملی نظری

یی
رو
 دا
یاه
 گ
ب
خا
انت

 

دریافت -1

 اطالعات

میزان مصرف  -میزان عملکرد -سطح زیر کشت -دانش: انواع گیاهان دارویی در منطقه

 -ساعات آفتابی -داده های اقلیمی )میزان بارندگی -وضع صادرات و واردات -منطقه

 دکنندگانیتول یهاتشکلشناسایی  -دمای حداقل و حداکثر شب و روز -یخبندان

 گیاهان دارویی منطقه

 -باالترین سطح زیر کشت -اطالعات انواع کشت گیاهان دارویی یآورجمعمهارت: 

.. )اینترنت و. -کتابخانه -مشاوره با افراد خبره منطقه -باالترین میزان عملکرد و...

 کشاورزی( یهادانشکده -قسمت ترویج کشاورزی -دکنندگانیتولمشاوره با 

4 4 

دریافت -2

اطالعات از مراکز 

 معتبر کشاورزی

 -سطح زیر کشت -یامنطقهارقام  -سازگاری گیاهان -دانش: انواع گیاهان دارویی

 میزان عملکرد

 معتبر منطقه و استان مراکز ازاطالعات کشت گیاهان دارویی  یآورجمعمهارت: 

2 4 

انتخاب شیوه -3

 آبیاری

 یامنطقهامکانات  -یهایژگیو -آبیاری یهاروشدانش: 

 – یاریتطبیق نیاز گیاه با شیوه آب -آبیاری با توجه به نوع گیاهمهارت: تعیین سیستم 

 تعیین نوع گیاه بر اساس اقلیم منطقه
2 11 

بررسی امکانات -4

تولید در  یهانهاده

 منطقه

 -گونه ها یهایژگیو -گونه های منطقه -دانش: مراکز تهیه و توزیع بذر و نهال منطقه

 و مراکز فرآوری و... هاکارگاه -آب -زمین -نیروی انسانی

 خرید -اجاره -قراردادها انعقاد -برآورد تولید -امکانات موردنیاز ینیبشیپمهارت: 
2 6 

 تعیین گیاه-5

 براساس نوع اقلیم انتخاب گیاه -گیاه یهایژگیودانش: 

عملکرد گیاه با شرایط  – تعیین سطح زیر کشت -مهارت: تعیین گیاه مورد کشت

 اقلیمی
1 16 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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 بذر یهایناخالصروشهای جدا کردن  -دانش: روشهای تعیین خلوص بذر

جدا کردن مواد خارجی از بذر )به روش دستی و  -بذر یهایناخالصمهارت: جدا کردن 

 ماشینی(

2 6 

 تیمار بذر-2
 تیمار بذرنکات ایمنی در  -روشهای ضدعفونی بذر -دانش: روشهای خیساندن بذر

 6 1 از بین بردن رکود بذر – ضدعفونی بذر به روشهای مختلف -مهارت: خیساندن بذر

آماده کردن پیاز، غده -3

 یا ریزوم

سیلو کردن و  -روشهای سرمادهی -دانش: روش جدا کردن اندام تکثیر از بوته مادری

 نگهداری اندام تکثیر

انجام عمل سرمادهی، سیلو کردن و  -مادریمهارت: جدا کردن پیاز، غده، ریزوم از پایه 

 نگهداری اندام تکثیر در انبار

1 6 

آماده کردن قلمه، -4

 پاجوش و تقسیم ریشه

 -روشهای تقسیم ریشه و تهیه قلمه -دانش: روش جدا کردن پاجوش از پایه مادری

 قلمه و پاجوش برای حمل یبندبستهروش 

نتقال و ا یبندبسته -به صورت دستی و ماشینی مهارت: جدا کردن پاجوش از پایه مادری

تقسیم بوته گیاهان  -تهیه قلمه به روشهای مناسب -پاجوش و قلمه به محل اصلی

 دارویی

1 6 

 64 16 جمع

 

 فردی ایمنی:

 صداقت - از منابع طبیعی یبرداربهره -تولید و ایجاد اشتغال نگرش:

 :یطیمحستیزتوجهات 
حفظ پوشش گیاهی و گونه های گیاهی، هرگونه عملیات زراعی در اراضی منوط به رعایت اصول 

 جلوگیری از فرسایش -کمک به هوای سالم -افزایش فضای سبز -باشدیم -آبخیزداری 

 کد و یفن ریغ یهایستگیشا

 کار: ازیموردنسطح 

 N65مدیریت مالی               N65مدیریت منابع                   N81 کارآفرینی

      N73درستکاری              N64مدیریت زمان 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع:

 منابع علمی گیاهان دارویی -جداول هواشناسی

 –قو چا -مواد آلی گیاهی و جانوری -بذر -شن کش -بیلچه -بیل -تجهیزات ایمنی فردی -لباس کار

 تیغ -قیچی 

 فیزیک -یشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب

اصول فرآوری  -آشنایی با کشت گیاهان دارویی - شناخت مواد موثره گیاهان دارویی - هاآنمهم  یهایژگیوشناخت گیاهان دارویی با 

 توانایی فرآوری گیاهان دارویی -دارویی کشت گیاهان - گیاهان دارویی یبندطبقهو  یآورجمع - گیاهان دارویی
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 حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( ) یدرسمنابع  -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و 

ایادویه  

، سعید ینیمجنون حسناصر 

امامیدوازده  
 1387 دانشگاه تهران 

گیاهان کاشت و داشت و برداشت 

 دارویی
 1383 پژوهشکده گیاهان دارویی  داراب یزدانی

گیاهان دارویی:  یو عملتولید علمی 

 و خواص)کاشت، داشت، برداشت 

 درمانی(

محمدرضا کدوری، مرتضی 

 مالزاده
 

انتشارات آموزش و ترویج 

 کشاورزی
1392 

قدس رضویآستان   رضا امید بیگی جلد دوم تولید و فرآوری گیاهان دارویی  1379 

آشنایی با برخی از گیاهان دارویی و 

هاآنعملیات زراعی   

 یعلاصغر بهزاد شوکتی، علی

 لو
 1392 کتاب پدیده 

 

 شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درسی( ) یآموزشاستانداردهای  -د

، هاساختهدستانواع  کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایی، انجام کار در  درس )روش سنجش و ارزشیابی 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عینی و انشایی، مشاهده  یهاپرسش

 و...( یابیخودارزتحقیقات،  یهاتیفعال، گزارش هاطرح

آزمایشگاهی و کارگاهی، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح اجزا  یهاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 عمل، بررسی و ارزیابی عملکرد نهایی دانشجو در کارگاه و مزرعه، بررسی نتایج نهایی. سازوکارو 

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و استاندارد فضاهای آموزشی در وزارت علوم همراه با  در  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمک...، امکانات 

کشت و کار انواع گیاهان  جهت هکتار 2مین زراعی حد اقل ، زازیموردنار، ادوات ابز زیآورختمیز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

 تراکتور. ،، بیل، انواع سمپاش، آب زراعی به مقدار کافیدارویی منطقه
 

 ، پژوهش گروهی، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی،  درس )روش تدریس و ارائه 

اهان عمل، کشت گی سازوکار، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهی، تشریح اجزا و یاپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنرانی، 

 دارویی و معطر.

 

 های مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 زراعت و باغبانی یهاشیگرا از رشته یکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس درس گیاهان دارویی 5فوق با حداقل  یهارشتهاز  یکیدرلیسانس 
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 پیوست یک

 پیوسته فناوری تولیدات باغیکاردانی  دورهنیاز  تجهیزات استاندارد مورد

 کارگاه باغبانی

دستگاه  -(5) یبندبستهانواع ظروف  -(5فرغون )–سبدهای برداشت  -( 2) ییبناتراز  -( 2شاغول ) –( 2)متر فلزی  -( 2) یاپارچهمتر 

( 1زن )ترون  -( 1)علف تراش  -( 1) زنچمن -( 5) سفره –( 11)بیل  –( 11) لچهیب -( 1)کیلویی دیجیتال  111باسکول -(1) یکشفویل 

 بلنددستهقیچی  -(5) یباغبانقیچی دسته کوتاه  -(5) یزنچاقوی پیوند  -( 1)اره خشک بر  -( 1بر )اره تر  -(1) یبرقاره  -(5چکش ) –

انواع  ، بادمجان،یفرنگگوجهخیار، ) یزیجالبذر گیاهان  - ، پیت موس، راک مول، پوکه معدنی و...(تیکوکو، پرلت) یبسترمواد  -(5) یباغبان

قلم  -( 5) اهانیگقیچی نوک تیز برای اصالح  -( 5پنس )–انواع بذور گلهای فصل گرم -انواع بذور گلهای فصل سرد  -فلفل، طالبی و..( 

 3 باغ یفضا–GPS (2) دستگاه –( 1شاخص )–(2تئودولیت ) –( 2) وویندوربین  -( 3) سنجبیش -(5)فرچه( برای جمع اوری گرده )

 1111آپارتمانی  یهاگل - مترمربع 1111فصلی، شاخه بریده و پیازی( ) یکارگل - مترمربع 1111گلخانهجالیزی –هکتار 1مزرعه  -هکتار

 مترمربع

 

وخاکآبآزمایشگاه   

(، 5) یبردارنمونه(، چکش 5اگر )(، 5) یبردارنمونه لندریس(، 5) لچهیب) -خاک، آب و گیاه یبردارنمونه ست کامل -(1سنگ )مجموعه 

شیکر دورانی  –( 1خاک ) یبنددانهشیکر خشک  -(2) قیدقترازوی  -(2) درومتریه –(5) یبردارنمونه(، ظرف 1کوبه )(، 5) یکیالستچکش 

مضاعف استوانه  -(1مانسل )دفترچه رنگ  -(2) ومتریتانس -(5خاک )دماسنج  -(5) کنومتریپ –(1پمپ تخلیه هوا ) -(1) وبرگشترفتیا 

(2 )–PH ( 5متر)-  انواع کاغذ  -ازیموردن یهانمکمواد و انواع  -(1) یاتمدستگاه جذب  -(1فتومتر )اسپکتو  –( 1آون ) -(5سنج )شوری

ارلن (، 5بشر )(، 5لوله ) ) یشگاهیآزما آالتشهیش -(1آب )انواع پمپ  - -(1) نهیمول -(5آب )کنترل کننده سرعت  یهاچهیدرانواع  -صافی

 (1) تیپلهات  -(5بونزن )چراغ -(،...( 5) ستیپ(، 1) کاتوریدس (،5مزور )(، 5) پتیپ(، 5بورت )(، 5)تخلیه  (، ارلن5بالن )(، 5)

  

کشاورزی یهانیماشکارگاه   

-(1باالبر )جک  - (1کامل )جعبه آچار  -(2) رهیگ - (1) یکارگاهمیز  - (1) یتراکتور گلدان–(1مزرعه )، کودپاش (1سمپاش )انواع 

 (1) ینشانآتشکپسول -(1)اولیه  یهاکمکجعبه  - (1جوش )دستگاه  - (1فرز )سنگ  -(1) یدستدریل ستونی و  –(1) یسقفجرثقیل 

 

هایماریبو آفات و  یشناساهیگ آزمایشگاه  

ابزار  -(5) غیت -(5اسکالپل ) -(5کاردک )کامن، بلو متیلن و...( ) یزیآمرنگمواد  -(5فلورسنت )میکروسکوپ  -(5) ینورمیکروسکوپ 

 - کشحشره سموم -آفات گیاهی یهانمونه – هایماریب یهانمونه –گیاهی  یهانمونه -(5) ومیهر بارتخته -(3) ومیهربارکمد  -(5) تیتثب

حشرات و  یآورجمعوسایل  -رشد کنندهمیتنظانواع  - کشعلفسموم  -قارچ کشهای بیولوژیک  -سموم نماتد کش  - کشقارچسموم 

 سایر آفات
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 پیوست دو

 یباغ داتیتول یفناور رشته وستهیپ یکاردان دوره ازیموردن مدرس استاندارد مشخصات

عناوین دروس مجاز  سابقه مقطع  عنوان مدرک تحصیلی ردیف

کارشناسی  کارشناسی کاردانی جهت تدریس

 ارشد

 دکترا

 باغیکلیه دروس  سال و باالتر   5   باغبانی 1

 سال و باالتر   5   خاکشناسی/ آبیاری 2

کلیه دروس 

، هیتغذو  وخاکآب

 حاصلخیزی

 سال و باالتر   5   ماشینهای کشاورزی 3

کلیه دروس 

 یهانیماش

 کشاورزی

4 
 یهاشیگراو  یپزشکاهیگ

 مرتبط
    5 سال و باالتر 

کلیه دروس آفات، 

و  هایماریب

 هرز یهاعلف

5 
 -شناسی خاک مسئول آزمایشگاه

 نفر 3 یشناساهیگ -حفظ نباتات 
      

       نفر 3استادکار باغبانی  6

       نفر 1استادکار ماشینهای کشاورزی  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


