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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 ده دوره کاردانی پیوسته رشته فناوری تولیدات زراعیبرنامه 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: فناوری تولیدات زراعیشده 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.

 8932-8933ل تحصیلی  از نیمسال اول سا فناوری تولیدات زراعیاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (8ماده 

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

 می شود.  82/9/8921به تاریخ آموزشی و درسی علمی کاربردی شورای برنامه ریزی 

روس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی دانشگاه این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین د (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  9به مدت  8932-8933از شروع سال تحصیلی این برنامه درسی  (1ماده 

 دارد.
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 مقدمه -1-1 
و ایجاد  سوکیجامعه از  یهاگره يطورکلبهو  هابحران ،مشکالت ،هاچالش ،مسائلبه توانایي آن در حل  توانيمکارآمدی نظام آموزشي را 

یند رشد و بالندگي و رسیدن به توسعه پایدار، تعریف کرد. برای تحقق این اهداف، نظام آجدید برای فر یهاچهیدرو  هاتیموقع، هافرصت

رصد کرده  يستدربهباید هماهنگ و همگام با شرایط و تحوالت جامعه باشد، بلکه باید پیشگام و پیشتاز بوده و بتواند آینده را  تنهانهآموزشي 

در راستای روزآمدی و منطبق کردن نظام آموزشي با شرایط روز  اقیدق هاسرفصلید. بازنگری ترسیم نما يروشنبهو نقشه راه رشد و توسعه را 

های و فرصت هاچالشآینده،  یاندازهاچشمبه هم  ينگاهمین کهيدرحالو توانمند ساختن دانشجویان در پاسخ به نیازهای حال جامعه است. 

ارت و موقعیت بازار کار در بخش تولید و تج فنّاورانه، تغییرات و تحوالت علمي و يباالدستاسناد  یمطالعهیند ضمن آپیش رو دارد. در این فر

 است. قرارگرفتهو تحلیل  يموردبررس ،محصوالت کشاورزی

 

 تعریف -1-2 
رادی نیاز به اف هاینوآوراین  توسعه و انتقالنوین، برای  یهایفنّاورعلوم طبیعي و ابداع  اعلوم مخصوص یيشکوفا دربا توجه به روند موجود 

 تیفیاکبتولید محصوالت زراعي با  و آگاهي بخشند هاینوآوربخش کشاورزی را نسبت به این  بردارانبهرهکه بتوانند کشاورزان و سایر  است

ت ت زراعي کسي اسکاردان تولید محصوال. گردندبتوانند ضمن یاری بخش کشاورزی از درآمد اقتصادی مناسب برخوردار  و کمیت مناسب

ي و گیاهان صنعت یاعلوفهغالت، گیاهان  مانند کاشت و داشت و برداشت محصوالت زراعي توانديمعلمي و عملي  یهاآموزشکه با فراگیری 

 را انجام دهد.

 

 هدف -1-3 
الزم  یهایياتوانتربیت نیرویي است که عالوه بر تولید محصوالت زراعي  تولیدات زراعي فناوریبرنامه درسي رشته اهداف  ترینمهمیکي از 

هدف از این برنامه توانمند  و تجهیزات مدرن را به کار گیرد. هانیماشابزار و ادوات و  توانديمنوین را داشته و  یهایفنّاوربرای استفاده از 

 است: های زیر نهیدرزمساختن فراگیران 

 ن کشاورزی جهت افزایش عملکرد محصوالت زراعيتوسعه مکانیزاسیو -

 آبیاری مناسب یهاروش یریکارگبهافزایش راندمان مصرف آب در امور زراعي با  -

 مصرف بهینه سم و کود در فرآیند تولید محصوالت زراعي -

 تولید محصوالت زراعي یوربهرهافزایش -

 نوین در فرآیند تولید محصوالت زراعي یهایفنّاور یریکارگبهتالش جهت  -

 

 اهمیت و ضرورت -1-4 
برای همسو شدن با روند رشد سریع  هاآنسریع و وسیع است که هماهنگي با  یقدربهو سطوح مختلف علمي و کاربردی  نهیدرزمتحوالت 

ت ها و مختصاجدید علمي مانند ایجاد ارقام جدید با ویژگي یهاافتهیجامعه جهاني و بازار رقابتي امروزی امری ضروری و بلکه الزامي است. 

بهتر، فرموالسیون جدید مواد اعم از کود و سم،  یيآ باکارو ابزار جدید و  هانیماش، شناخت هاتیحساس، کاهش هاتمقاومجدید، افزایش 

ینش ستند که تربیت نیروی انساني با سطح دانش و باز تغییرات و تحوالت پیوسته ه یيهانمونهرشد، ترکیبات بیولوژیک و غیره  یهامحرک

آب  راندمان مصرف کهيدرحالگیرد قرار مي مورداستفادهآب مصرفي در بخش کشاورزی  یشترب. امروزه کنديمباالتر از کارگر ماهر را ایجاب 

آب و اختصاص بخش وسیعي از اراضي کشور به  ی ازرغم مصرف حجم زیاد. عليستا خیلي پایینآبیاری سطحي  روش در ،در این بخش

بلکه ساالنه مقدار زیادی از محصوالت زراعي  میادهینرس یيخودکفاتولید محصوالت زراعي به  نهیدرزم تنهانه ،کشت انواع گیاهان زراعي
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خاص  طوربهدر بخش کشاورزی و ایم. توجه به موارد فوق نشانگر ضرورت آموزش و تربیت نیروی انساني ماهر نمودهرا وارد  ازیموردن

 .باشديمزراعت  نهیدرزم

  

النیالتحصفارغتوانایي نقش و  -1-5  

 گیاهان زراعي یهايژگیوشناسایي  -

 انواع و ارقام گیاهان زراعي شناسایي -

 بستر و کاشت گیاهان زراعي یسازآمادهتوانایي  -

 در فرآیند تولید هاآنو مصرف بهینه  نهادهاو تلفیق  نیتأم -

 آورانیزکنترل عوامل  -

 انتخاب تجهیزات مناسب برای تولید -

 و تجهیزات هانیماشتنظیم و کاربرد  -

 و تنظیم تقویم زراعي یزیربرنامه -

 سرپرستي مزرعه -

 بازاریابي و فروش محصوالت -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6 
 یاعلوفهگیاهان  دکنندهیتول گیاهان صنعتي دکنندهیتول

 حبوبات دکنندهیتول روغني یهادانه دکنندهیتول

 سرپرست بازاریابي محصوالت کشاورزی کاردان فني مراکز خدمات کشاورزی

 سرپرست فرآوری محصوالت گیاهان زراعي پاشسمکاربر دستگاه 

 مزرعه گیاهان دارویي کنندهاحداث سرپرست مزرعه

 یبندبستهکاربر ماشین  تکنسین کنترل آفات

 هکارندِ یهانیماشکاربر  سرپرست آبیاری کشاورزی

 بذور یونجه و شبدر دکنندهیتول ذرت بذری دکنندهیتول

 کارينیزمبیس بذر چغندر دکنندهیتول

 فروشنده تجهیزات مزرعه فروشنده سموم دفع آفات نباتي

  مزرعه آالتنیماشکاربر 
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 طول دوره و شکل نظام -1-7 
 شامل مسالین هر و يتابستان دوره کی و يلیتحص مسالین 2 از مرکب يلیتحص هرسال و است سال 2 يکاردان دوره لیتحص مجاز مدت حداکثر

 و ینظر دروس. است دوره انیپا امتحانات هفته کی و آموزش هفته 6 شامل يتابستان دوره و يانیپا امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16

 و يعمل درس تعداد واحد هر مسال،ین در ساعت 16 معادل ینظر درس تعداد واحد هر .است يدرس تعداد واحد اسیمق اساس بر يعمل

 64 حداکثر و ساعت 48 معادل حداقل يکارگاه درس تعداد واحد هر مسال،ین در ساعت 48 حداکثر و ساعت 32 معادل حداقل يشگاهیآزما

 .مي باشد مسالین در ساعت 121 معادلکارورزی  یا یکارآموز تعداد واحد هر و مسالین در ساعت

 

 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو -1-8 
  دانش آموختگان هنرستان های فني و حرفه ای و کاردانش مرتبط -

 قبولي در آزمون ورودی -

 سالمت جسماني جهت فعالیت در بخش کشاورزیو دارا بودن شرایط عمومي -

  

 (تعداد ساعت برحسب) جدول دروس نظری و عملي -1-9 

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

  45-25 34 736 46 نظری

  75-55 66 1424 26 عملي

  111 111 2161 72 جمع

 

 تعداد واحد( )برحسبنوع درس  -1-11 

 نوع درس ردیف
 درسي واحدتعداد  واحد تعداد

 حداکثر حداقل موردنظربرنامه 

 13 13 13 عمومي 1

 2 4 2 مهارت عمومي 2

 8 11 5 پایه 3

 43 47 42 تخصصي 4

 6 8 6 اختیاری  5

 72 72 68 جمع
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 تولیدات زراعي فناوریکارداني پیوسته رشته  دورهجدول دروس عمومي  -2-1 

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعت تعداد
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملي نظری

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

   32 1 32 2 "مباني نظری اسالم"ي یک درس از گروه درس 3

   32 1 32 2 "اسالمياخالق " يیک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 يبدنتیترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

  

 جدول دروس مهارت عمومي دوره کارداني پیوسته رشته فناوری تولیدات زراعي -2-2 

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملي نظری

   32 1 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  1

   48 32 16 2 بازاریابي مجازی 2

   48 32 16 2 ی محصولسازیتجار 3

   - - - 2 جمع

 روس فوق الزامي است.از د واحد 2گذراندن * 

 

 فناوری تولیدات زراعيکارداني پیوسته رشته  دورهپایه  جدول دروس-2-3 

 واحد تعداد نام درس ردیف
 تعداد ساعت

 هم نیاز ازینشیپ
 جمع عملي نظری

   32 1 32 2 ریاضي عمومي 1

   64 48 16 2 شیمي عمومي و آزمایشگاه 2

   64 48 16 2 فیزیک عمومي و آزمایشگاه 3

  ریاضي عمومي 32 1 32 2 آمار و احتماالت 4

   192 96 96 8 جمع
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 تولیدات زراعي فناوریجدول دروس تخصصي دوره کارداني پیوسته رشته  -2-4 

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز ازینشیپ

 جمع عملي نظری

   32 1 32 2 اکولوژی 1

   81 48 32 3 عمومي يشناساهیگ 2

   81 48 32 3 کشاورزی يشناسحشره 3

  شیمي عمومي و آزمایشگاه 64 32 32 3 حاصلخیزی خاک 4

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 5

  فیزیک عمومي و آزمایشگاه 81 64 16 2 آبیاری 6

  فیزیک عمومي و آزمایشگاه 48 32 16 2 يشناسمیاقلهوا و  7

  عمومي يشناساهیگ 48 32 16 2 هرز یهاعلفشناسایي و کنترل  8

   48 32 16 2 گیاهان زراعي یهایماریب 9

  کشاورزی يشناسحشره 48 32 16 2 آفات گیاهان زراعي 11

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت حبوبات 11

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان صنعتي 12

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت غالت 13

  عمومي شناسيگیاه 81 64 16 2 زراعت گیاهان علوفه ای 14

  فیزیک عمومي و آزمایشگاه 64 48 16 2 مساحي و نقشه برداری 15

   81 64 16 2 تهیه زمین و کاشت یهانیماش 16

   81 64 16 2 داشت و برداشت یهانیماش 17

   48 32 16 2 و فروش يابیبازار 18

   64 48 16 2 کارآفریني 19

   241 241 1 2 کارآموزی 21

   1456 1172 384 43 جمع
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 فناوری تولیدات زراعيرشته کارداني پیوسته  دورهاختیاری جدول دروس  -2-5 
 ردیف

 نام درس
 تعداد

 واحد

 هم نیاز ازینشیپ تعداد ساعت

 جمع عملي نظری

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 گیاهان جالیزی یاگلخانهپرورش  1

   64 32 32 3 رابطه آب، خاک و گیاه 2

   48 32 16 2 کشاورزی ارگانیک 3

  عمومي شناسيگیاه 64 32 32 3 کشت بافت گیاهي 4

5 
 64 32 32 3 مدیریت تلفیقي آفات

 -آفات گیاهان زراعي

 گیاهان زراعي هایبیماری

 

   81 64 16 2 خوراکي هایقارچپرورش  6

   81 64 16 2 برداشت مکانیزه گیاهان زراعي 7

   32 1 32 2 های زراعيواحداصول سرپرستي  8

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان دارویي 9

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان روغني 11

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان تدخیني 11

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان قندی 12

  عمومي يشناساهیگ 81 64 16 2 زراعت گیاهان لیفي 13

  عمومي يشناساهیگ 48 32 16 2 کاشت گیاهان زراعي 14

   64 32 32 3 زراعي ریزیبرنامه 15

   81 64 16 2 گیاهان زراعينگهداری  16

   64 48 16 2 کاربرد رایانه در زراعت 17

   - - - 6 جمع

 .از دروس فوق الزامي است واحد 6تعداد گذراندن 
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 تولیدات زراعي فناوریکارداني پیوسته رشته  دوره بندی پیشنهادی دروس ترمجدول -2-6 
 نیمسال اول -2-6-1 

 تعداد نام درس

 واحد

 نیازپیش تعداد ساعت

 جمع عملي نظری

  81 48 32 3 عمومي شناسيگیاه

  81 48 32 3 کشاورزی يشناسحشره

  48 1 48 3 زبان خارجي

  64 48 16 2 شیمي عمومي و آزمایشگاه

  48 48 16 2 فیزیک عمومي و آزمایشگاه

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي

  - - - - جمع

  

 

 

 نیمسال دوم -2-6-2 

 نام درس
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظری

  32 1 32 2 ریاضي عمومي

 فیزیک عمومي و آزمایشگاه 48 32 16 2 يشناسمیاقلهوا و 

  48 32 16 2 گیاهان زراعي هایبیماری

 يشناسحشره 48 32 16 2 آفات گیاهان زراعي

 شگاهیو آزما يعموم کیزیف 81 64 16 2 آبیاری

 عمومي شناسيگیاه 81 64 16 2 زراعت غالت

  81 64 16 2 تهیه زمین و کاشت یهانیماش

  32 1 32 2 اکولوژی

  32 1 32 2 "مباني نظری اسالم"یک درس از گروه درسي 

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت

  - - - - جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3 

 نام درس
 تعداد ساعت واحد تعداد

 نیازپیش
 جمع عملي نظری

 يعموم ياضیر 32 1 32 2 آمار و احتماالت

  - - - - درس اختیاری

  48 32 16 2 بازاریابي و فروش

 عمومي شناسيگیاه 81 64 16 2 یاعلوفهزراعت گیاهان 

 شناسي عموميگیاه 48 32 16 2 ی هرزهاعلف کنترل وشناسایي 

 شگاهیو آزما يعموم کیزیف 64 48 16 2 یبردارنقشهمساحي و 

  32 1 32 2 "اخالق اسالمي"یک درس از گروه درسي 

 عمومي شناسيگیاه 81 64 16 2 زراعت گیاهان صنعتي

  64 48 16 2 کارآفریني

  - - - - جمع

  

  

 نیمسال چهارم -2-6-4 

 نام درس
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظری

 عمومي شناسيگیاه 81 64 16 2 زراعت حبوبات

  - - - - درس اختیاری

  - - - 2 درس مهارت عمومي

 شیمي عمومي و آزمایشگاه 64 32 32 3 حاصلخیزی خاک

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني

  81 64 16 2 داشت و برداشت یهانیماش

  32 32 1 1 يبدنتیترب

  241 241 1 2 کارآموزی

  - - - - جمع

 6*تعداد درس اختیاری و جمع واحد ترم بستگي به تعداد و واحدهای اخذ شده از دروس اختیاری دارد.در هر صورت گذراندن 

 واحد از دروس اختیاری اجباری است.
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 سرفصل دروس :سومصل ف -3
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 درس ریاضي عمومي -3-1  
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلي درس: شناخت و کاربرد مفاهیم ریاضي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

اجتماع، ) هامجموعهاعمال روی  -مجموعه تهي و مرجع  -رمجموعهیز - تیعضوووو :هامجموعه 1

 -معرفي مجموعه اعداد صووحیح، طبیعي، گویا، گنگ و حقیقي(  -( هامجموعهاشووتراک و تفاضوول 

 هابازه

 

3 

- 

 - 2 توان و قوانین توان 2

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

 - 5 اتحادهای مهم -هاآنهای جبری و اعمال روی های جبری: عبارتعبارت 3

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

سووه معادله و سووه  -دسووتگاه معادالت خطي )دو معادله و دو مجهول حل دسووتگاه معادالت خطي: 5

 مجهول(

3 - 

 هاآنو کاربرد  هیالزاوقائمهای مثلثاتي در مثلث معرفي نسبت مثلثات: 6

 های مثلثاتي یک زاویهروابط مهم نسبت 

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

 

3 

- 

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

 مخروط، هرمحجم مکعب مستطیل، استوانه، کره، 

 

6 

- 

 - 4 ابع خطيت نمودار ( رسمیاچند ضابطه، قدر مطلق ع ثابت،تاب)معرفي انواع تابع  -تابع: تعریف تابع  8

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
حل معادالت و نامعادالت، مثلثات، توابع و  مانندياضیررود پس از گذراندن این درس، دانشجو بتواند با محاسبات مقدماتي انتظار مي -

 در محاسبات روزمره استفاده نماید. هاآنو از  داکردهیپهندسه آشنایي 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 نشر هیمه  علي خالدی يدانشگاهشیپریاضي 

محمدعلي دهقاني،  يدانشگاهشیپریاضي 

 ریم ابوالقاسم دیس

 يطالب

 1388 تدوین یزد 

 1385 آهنگ قلم  انیجمحمدعلي کرایه  ریاضیات مقدماتي

 1381 نشر دانشگاهي برادران و همکاران رضاغالم زهرا گویا و همکاران ریاضیات در علوم زیستي

 1388 نشر هیمه  علي خالدی يدانشگاهشیپریاضي 

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، هاهساختدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

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

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش هاطرح

 یا تحقیقات هاتیفعال، گزارش هاافتهیشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات  هورادر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

رده ، سیستم رایانه، پفراتاب، ویدئو کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، يآموزشکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

 ،زیآورختنمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنراني، درس )ش تدریس و ارائه رو

 شاورزیک یهارشتهانفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی ریاضي در  پژوهش تمرین، ارائه تحقیق، تکرار، یامباحثهسخنراني، 

 

 تخصصي و تجربي(مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق مدرس )ویژگي  

 ریاضي یهاشیگرا از رشته يکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس ریاضي 5ریاضي با حداقل  یهارشتهاز  يکیدرلیسانس 

 سال سابقه تدریس 5کشاورزی، آمار، اصالح نباتات با حداقل  یهانیماش یهاشیگرااز رشته  يکیدرکارشناس ارشد و باالتر 
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 درس شیمي عمومي و آزمایشگاه -3-2 
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 و درک قوانین شیمي هاآنهم نیاز: هدف کلي درس: آشنایي با مواد و خواص 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

زمان یادگیری  رئوس محتوا

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

1 
کاهش(،  -ترکیب، تجزیه، جانشیني یگانه و دوگانه، رسوبي، اکسایش)شیمیایي و انواع آن  یهاواکنش

 ، استوکیومتریهاواکنششیمیایي، موازنه معادله  یهامعادله

3 - 

2 

نیروی واندروالسي و پیوند هیدروژني(، علت ) يمولکول یهاکنشبرهم، ينا قطبقطبي و  یهامولکول

غلظت معمولي، ) هامحلولآبي، بیان غلظت  یهامحلولحل شدن اتانول و حل نشدن هگزان در آب، 

 (ppmغلظت موالر، درصد حجمي، درصد جرمي و 

3 - 

3 

 یگذارنام(، چنداتميکاتیون و آنیون، یک اتمي و آن )، یون و انواع هاآنفلزها و نافلزها و برخي خواص 

 هانمک ریپذیانحالل، واکنش فلز و نافلز و تشکیل نمک، انواع نمک، هایون آبپوشي، فرآیند هایونبرخي 

 ی نامحلول.هانمکدر آب، 

2 - 

4 
کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد(، بررسي نقش و اشکالي ) اهانیگموجود در  نافلزهای

 .شودميکه توسط گیاه جذب 

2 - 

 - 2 یاهانبر رشد گ هاآنی هایونپتاسیم، کلسیم و منیزیم(، فلزهای سنگین و اثر ) اهانیگموجود در  فلزهای 5

6 

تجربي و مولکولي، روش تهیه، خواص و کاربرد  هایفرمولفرمول شیمیایي )تجربي، مولکولي(، تعیین 

در کشاورزی )آهک، اوره، سوپر فسفات(، معرفي فرمول  مورداستفاده شیمیایي هایترکیببعضي از 

 شیمیایي کودهایشیمیایي و کاربرد برخي از 

2 - 

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

 هاخاکو بررسي علل اسیدی شدن  PHآبي، تغییرات  هایمحلول

2 - 

 3 - های ایمني و بهداشتي در آزمایشگاهآشنایي با نکتهبندی و گروه 8

 3 - هاآنهای مناسب استفاده از آشنایي با تجهیزات آزمایشگاهي و روش 9

11 
سوختن  ،اکسیژنهآبی های شیمیایي )برای نمونه تشکیل رسوب نقره کلرید، تجزیهانجام برخي واکنش

 ی هر یکو موازنه هاآنی ، نوشتن معادله(منیزیم در هوا و ...

- 3 

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

 3 - غلظت موالر، درصد حجمي، جرمي() عیماهای شونده از حلهای مختلف های آبي با غلظتتهیه محلول 12

 6 - با رقیق کردن (ppmهایي با غلظت معین )غلظت موالر و مختلف از محلول با غلظت محلول آبيتهیه  13

 6 - نتایج یچند محلول آبي و چند نمونه خاک با کاغذ تورنسل و پي اچ سنج و مقایسه pHگیری اندازه 14

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

 3 - ضعیف با اسید قویسنجش حجمي اسید ضعیف با باز قوی یا باز  16

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 3 - آهن، روی و مس ازجملهواکنش اسیدهای معدني با برخي فلزها  17

 3 - شناسایي کیفي یون برخي عنصرهای فلزی موجود در خاک کشاورزی 18

 3 - شناسایي کیفي یون برخي عنصرهای نافلزی موجود در خاک کشاورزی 19

 6  یانفراد صورتبه ترمانیپاو  ترمانیمآزمون عملي  21

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار یمامهارت -ب
 شیمیایي یهاواکنشانجام محاسبات ساده مربوط به  -هاآن یهايژگیوشناخت بهتر مواد و  -

 مربوطه یهاشیآزماانجام  -در کشاورزی هاآنشناخت مواد آلي و معدني و اثرات -انواع پیوندهای شیمیایي شناخت-

  

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه تهران و همکاران یپورجوادعلي  چارلز مورتیمر شیمي عمومي

  دانشگاه تهران  قاضي مقدم رضاغالم شیمي عمومي

 1383 نشر فاطمي  مریل شیمي با نگرش کاربردی

 1386 مرکز نشر دانشگاهي حسام مجللي هاینریش ال خاکشیمي 

 1387 دانشگاه صنعتي اصفهان  محمدرضا سعیدی اساس زیست -شیمي آلي

 1386 مرکز نشر دانشگاهي رضا حیدری گینیار ال ژی. گیاهي يمیشستیزسیری در 

شیمي خاک با نگرش 

 يطیمحستیز

 1389 تبریزدانشگاه  شاهین اوستان دونالد ال. اسپارکس

 آخرین ویرایش انتشارات امیرکبیر  محمود رزمجو آزمایشگاه شیمي عمومي

 آخرین ویرایش پیام نور  محمود محراب زاده آزمایشگاه شیمي عمومي
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 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، هاهساختدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

، هارحطو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عیني و انشایي، مشاهده  یهاپرسش

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیتگزارش 

 هایي.حین انجام و بررسي نتایج ن هاشیآزماآزمایشگاهي، ارزیابي  هایفعالیت، گزارش هاافتهیشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و  یهاشپرس

 

 درس ازیموردنل مساحت، تجهیزات و وسای

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  همراه در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

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

آزمایشگاهي مانند  آالتشهیش -انواع کاغذ صافي -ازیموردنی هانمکمواد و انواع ، زیآورختاستاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهي، 

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

 مترمربع 51و فضای آزمایشگاهي حداقل شیکر، هود، کوره الکتریکي، آون، سانتریفیوژ 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنراني، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی شیمي در زمینه یاپروژهتمرین،  تکرار، یامباحثهسخنراني، 

 کشاورزی

 

 سوابق تخصصي و تجربي(مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، مدرس )ویژگي 

 شیمي یهاشیگرا از رشته يکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس شیمي 5شیمي با حداقل  یهارشتهاز  يکیدرلیسانس 

 سال سابقه تدریس دروس شیمي 5خاکشناسي، با حداقل  یهاشیگرااز رشته  يکیدرکارشناس ارشد و باالتر 
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 درس فیزیک عمومي و آزمایشگاه -3-3 
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

آشنایي عملي  -هدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مقدماتي 

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

تعداد زمان یادگیری )

 (ساعت

 عملي نظری

متر ول )ط یریگاندازهآشنایي با ابزارهای  –تبدیل یکاها  -یکاها  يالمللنیبو دستگاه  یریگاندازه 1

 ریزسنج(، جرم و ... -کولیس –
1 3 

تعیین برآیند بردارها )ترسیمي و  -جبر بردارها  –( هایانردهفیزیکي )بردارها و  یهاتیکم 2

 )میز نیرو( روهاین ندیبرآتعیین  -ضرب بردارها  – (تحلیلي
2 3 

 ، شتابیالحظهسینماتیک(: مفاهیم مکان، جابجایي، سرعت متوسط و سرعت ) يشناسحرکت 3

رکت در ح -افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت  الخطمیمستقحرکت  - یالحظهمتوسط و شتاب 

 راستای قائم

2 - 

معرفي نیروهای مکانیکي )نیروی وزن، نیروی کشش ریسمان،  -نیرو و حرکت: قوانین نیوتن  4

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

 (ماشین آتوود)بررسي قوانین نیوتون  -داربیشاصطکاک سطح افقي و  یهابیضر

2 9 

 - 1 ایدینامیک حرکت دایره -قانون گرانش  5

تگي انرژی پایس -انرژی پتانسیل )گرانشي و کشساني(  -انرژی جنبشي  -مفهوم کار نیروی ثابت  6

 مکانیکي
2 - 

 - 1 امواج ينهبرهم - سیالکترومغناطامواج  –طولي، عرضي( )انواع موج مکانیکي  7

ال قانون پاسک –فشار در مایعات  –چگالي  -، فارنهایت، کلوین( گراديسانتمقیاس دمایي ) –دما  8

 قانون ارشمیدس –
2 - 

 - 1 انبساط مایعات و گازها –انبساط جامدات )طولي، سطحي، حجمي(  9

 -اصول تعادل گرمایي پارامترهای ترمودینامیکي یک سیستم گازی  -ظرفیت گرمایي  –گرما  11

محاسبه  -محاسبه گرمای نهان ذوب  -قانون بویل ماریوت  –قانون عمومي گازها  –معادله حالت 

 محاسبه ظرفیت گرمایي ویژه فلزات -گرمای نهان تبخیر

2 9 

 6 - جرم حجمي اجسام مختلف یریگاندازه 11

 3 - محاسبه ضریب سختي فنر 12

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



 

23 
 
 

 6 - تعیین زمان نوسان فنرهای سخت و نرم –بررسي حرکت نوساني در فنر  13

 3 - بررسي قوانین نوسان در آونگ ساده 14

 6 - متر یکالرمحاسبه ارزش آبي  15

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار یمامهارت -ب
 بررسي و فهم دقیق قوانین نیوتن -هاآنو نحوه محاسبه  حجم -سطح –فیزیکي طول  یهاتیکمشناخت  -

 فیزیکي یهاشاخصبعضي از  گیریاندازه-مفاهیم کار وانرزی شناخت-

  

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 انهمکارو  هالیدیدیوید  مباني فیزیک مکانیک و گرما جلد اول
 

 محمد رضاخوشبین

 

 آخرین ویرایش دانش ازین

 آخرین ویرایش علوم دانشگاهي فروتن اهللفضل و همکاران فرانسیس سرز جلد اول-فیزیک دانشگاهي 

 آخرین ویرایش فاطمي فر یاخبارمهران  فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول

 آخرین ویرایش دانشگاه پیام نور بهاریمحمدرضا  هریس پنسون مکانیک() هیپافیزیک 

 آخرین ویرایش انتشارات فاطمي محمد خرمي فرانک. ج. سیاالت، حرارت و امواج() هیپافیزیک 

 آخرین ویرایش دانشگاه پیام نور  سید محمود بختیان رشته کشاورزی() هیپافیزیک 
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 درسي(شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب ) يآموزشاستانداردهای  -د

، هاهساختدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

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

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش هاطرح

 هایي.حین انجام و بررسي نتایج ن هاشیآزماآزمایشگاهي، ارزیابي  هایفعالیت، گزارش هاافتهیشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  همراه در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

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

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

ین آتوود، ، ماشدارقالب یهاوزنهمتفاوت، پایه و  یهاطولبرنجي یا سربي با  یهاگلولهجنس متفاوت، فنر با سختي متفاوت، آونگ با 

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

 مترمربع 51فضای آزمایشگاهي حداقل انبساط طولي فلزات، 

  

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(یاپروژهتمرین، و  تکرار، یامباحثهسخنراني، درس )روش تدریس و ارائه 

نه فیزیکي در زمی یهاشاخص، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای شناخت ایپروژهتمرین،  تکرار و، یامباحثهسخنراني، 

 کشاورزی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(مدرس )ویژگي 

 فیزیک یهاشیگرا از رشته يکیدرکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس شیمي 5فیزیک با حداقل  یهارشتهاز  يکیدرلیسانس 
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 درس آمار و احتماالت -3-4 
 نوع درس: پایه

 : ریاضي عمومينیازپیش

 -هم نیاز: 

 آشنایي با مفاهیم آمار توصیفي و احتمال هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

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

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

 - 2 .هاآنهر یک و مقایسه  یهايژگیومرکزی و ارائه  یهاشاخصمعرفي  3

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

 گسسته و پیوسته.

4 - 

، واریانس، انحراف معیار، ضریب هاچارکدامنه تغییرات، نیم دامنه، ) يپراکندگ یهاشاخصمعرفي  5

 هاآن یمحاسبه یهاروشتغییرات(، ارائه 

4 - 

 - 2 ضریب همبستگي 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 

- 

 اینمونهمتناهي، قوانین احتمال، احتمال روی فضاهای  اینمونهتعریف احتمال، احتمال روی فضای  11

 پیوسته

4 - 

 - 5 مستقل، فرمول بیز و قانون تفکیک احتمال پیشامدهایاحتمال شرطي، قانون ضرب احتمال،  11

 - 32 معج

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت-ب
 هادادهبا استفاده از نمودارهای آماری و پارامترهای آماری  تحلیل -

 تقریبي طوربهتصادفي را محاسبه کند یا  یهادهیپداحتمال وقوع  برآورد-

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

 شناخت و انجام آنالیزهای آماری -هاآنت انواع و شناخ هادادهتوزیع  -

 

 

 

 عملي نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دانشگاه امام رضا ع  جواد بهبودیان و احتمال مقدماتي آمار
آخرین 

 ویرایش

آمار و احتمال برای دانشجویان 

 کشاورزی
 1388 دانشگاه پیام نور  طالعي رضايعل

 مقدماتي هاشیآزماآمار و طرح 
مهدی  -ابوالفضل قلي بیکي فرد

 مهرآبادی
 1395 یاحرفهدانشگاه فني و  

 وو ناکت آمار مقدماتي جلد اول
 محمدرضا

 مشکاتي
 1385 نشر دانشگاهي

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، هااختهسدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

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

 و...( يابیخودارزات، تحقیق هایفعالیت، گزارش هاطرح

 تکلیفي، ارزیابي حل تمرینات. هایفعالیت، گزارش هاافتهیشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات  هورادر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، يآموزشکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

 آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، درس )روش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی آمار در زمینه ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 کشاورزی

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(مدرس )ویژگي 

 آمار، ریاضي، اصالح نباتات. هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 کشاورزی هایآزمایشسال سابقه تدریس دروس آمار و طرح و  5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 درس اکولوژی -3-5 
 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 -: هم نیاز

 در اکولوژی مؤثرو انواع آن و عوامل  هاهدف کلي درس: شناخت بوم زیست 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 1 تاریخچه، اهمیت و مفاهیم عمومي و پایه اکولوژی 1

 - 2 مکان، زمان.متغیرهای اصلي اکولوژی شامل ماده،  2

 - 5 تعریف اکوسیستم، اجزاء و انواع اکوسیستم. 3

 - 4 اکولوژیک. هایسیستمانتقال ماده و انرژی در  4

5 
در حفظ  مؤثراز عوامل اقلیمي  ایخالصه) طیمحو با  باهممتقابل موجودات  هایکنشروابط یا 

 روابط اکولوژیکي(
3 - 

6 
 رتأثیآب، نیتروژن، کربن، فسفر، گوگرد و  هایچرخهشامل ) یيایمیشزیست، زمین،  هایچرخه

 (تاانسان بر چرخه 
4 - 

7 
و جوامع،  تاخصوصیات اکولوژیکي و روابط متقابل درون جمعیت جامعه )اکولوژی جمعیت و 

 ، پراکندگي، نیچ اکولوژیکي(ریوممرگ، زادوولدتنوع، غالبیت، 
3 - 

 - 3 تاتعریف و تکامل یک جامعه، ناتواني و جانشیني اکولوژیکي در اکوسیستم  8

 - 2 بر اکولوژی تامحیطي و اثرات آن  يابرآلودگ مؤثرعوامل  9

 - 3 متقابل( هایکنشوا اثرات ومحیطي )انواع،  یهاتنش 11

 - 2 توسعه پایدار، کشاورزی پایدار، تعاریف و اهمیت 11

 جمع

 
32 - 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت-ب
 آشنایي با بوم زیست های طبیعي و مصنوعي -

 تادر پایداری اکوسیستم  مؤثرعوامل  -

 اکولوژیکي یهاشاخصآشنایي با  -

 و حفاظت آن ستیزطیمحشناخت بهتر 

 

 

 عملي نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مباني اکولوژی
 -عوض کوچکي

 حمید خیاباني
 1381 جهاد دانشگاهي مشهد 

 1396 دانشگاه تهران  اردکاني محمدرضا اکولوژی

 1394 دانشگاه فردوسي مشهد عوض کوچکي - کشاورزی يشناسبوم

 استفان آرگیسمن آگرو اکولوژی
 -مهدی نصیری محالتي

 کوچکي رضايعل
 1392 مشهددانشگاه فردوسي 

 عملي يشناسبوم
 -احمد عبدل زاده

 باقری نجار محمدباقر
 

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعي گرگان
 آخرین ویرایش

 آخرین ویرایش جهاد دانشگاهي مشهد  رضا قرباني اکولوژی عمومي

Principal of ecology 

in plant production Sinclair, tir   آخرین ویرایش 

 یهانظاماکولوژی بوم 

 کشاورزی
  بند نهیآ ریام

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز
1393 

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئولرفتار )عیني و انشایي، مشاهده  یهاپرسش

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 ...هاگزارش، آزمون مستمر و پایاني، ارزیابي تا، گزارش فعالیت تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  یهاپرسش

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

 ،آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، درس )روش تدریس و ارائه 

 ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم و اسالید.، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(مدرس )ویژگي 

ي، زراعت، تولیدات گیاهي، باغبان هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد به ترتیب اولویت  -کارشناس ارشد و باالتر اکولوژی 

 سال سابقه تدریس درس اکولوژی 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيکارشناسي  .فضای سبز
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 عمومي شناسيگیاه درس -3-6 
 نوع درس: تخصصي 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاآن گذاریناممختلف گیاهان و  هایردهشناخت  ،شنایي با اعمال حیاتي گیاهانآعالم گیاهي و شناخت : هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 2 بر سلول گیاهي تأکیدساختار، انواع، عملکرد( با ) سلولمقدمه،  1

 - 4 تعریف، ساختار، انواع، نقش و عملکرد() ياهیگ هایبافت 2

، نقش و تاتغییرات و سازش  منشأانواع، تشریح ویژگي ظاهری، )در گیاهان زراعي  ایرؤ هایاندام 3

 وظایف(

4 - 

، نقش و تاتغییرات و سازش  منشأانواع، تشریح ویژگي ظاهری، )زایا در گیاهان زراعي  هایاندام 4

 وظایف(

4 - 

 - 4 متابولیسم(جذب و انتقال آب و مواد غذایي، فتوسنتز، تنفس، ) ياتیحاعمال  5

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

 - 3 بر گیاهان زراعي تأکیدگیاهان، اصول، انواع با  یبندرده 7

 - 2 علمي و مصادیق در گیاهان زراعي گذاریناماساس  8

 - 2 هرز زراعي یهاعلفمختلف گیاهان زراعي رایج و  یهاگونهو  تااختصاصات تیره  9

 6 2 کلید شناسایي گیاهان زراعي 11

 4 2 مهم و رایج گیاهان زراعي یهاگونه، جنس و تابررسي اساس تفکیک یا تمایز بین تیره  11

و  تاه گون ترینمهم ومیبار هرو تشکیل  هیدییتأ، کسب گذارینام، شناسایي، یسازآماده، یآورجمع 12

 ارقام گیاهان زراعي

- 8 

 8 - شناسيگیاهباریوم گیاهي یا باغ های  بازدید از هر 13

 6 - برخي از اعمال حیاتي یریگاندازهآزمایش سنجش و  14

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

 4 - گیاهان زراعي هایبافت، تهیه پرپاراسیون موقتي و دائمي از انواع یزیآمرنگتهیه برش،  16

 6 - و زایای گیاهان زراعي ایرؤ هایاندامو ... در انواع  تامشاهده ساختار ظاهری، تغییرات، سازش  17

 48 32 جمع

 

 

 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار یهامهارت -ب
 کار با تجهیزات آزمایشگاهي -گیاهي  یهااندامشناخت دقیق  - گیاهي یهااندامکسلولي و  تعداد واحدآشنایي با  -

 مختلف گیاهان یهاگونهشناسایي رده هاو  - شناخت و تعیین بعضي از اعمال حیاتي گیاهان-

 مختلف گیاهان هایرده یهاتفاوتو  تابا شباهت  آشنایي-ردیفراگدقیق و علمي گیاهان را  گذارینامفراگیری  -

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیاهان  یبندردهساختار و 

 آوندی

صانعي شریعت  گي دیسون

 لساني -پناهي

 آخرین ویرایش مرکز نشر دانشگاهي

 1386 پریور  اسکندری اهلل سعد عمومي شناسيگیاه

 1379 آستان قدس رضوی  جواد قریشي الحسیني مرفولوژی گیاهيتشریح و 

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران مجتهدی -لساني  مباني فیزیولوژی گیاهي

 1383 دانشگاه تهران  مظفر -سپاسگزاریان 2 و 1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران  احمد قهرمان 2 و 1پایه  شناسيگیاه

 1385 اصفهان مقیم  زادهساسان محسن  1 شناسيگیاه

  و مراتع تاسازمان جنگل   و مراتع تاسازمان جنگل  فلور رنگي ایران

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئول) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  یهاپرسش

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

و  صحرایي یهاافتهیو  تاآزمایشگاهي، ارزیابي نمونه  هایفعالیت، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  یهاپرسش

 .ومیبار هرآزمایشگاهي، سنجش وضعیت 
 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، همراه  در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

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

غ برش، ، الم، المل، تیکوره الکتریکي، آون، سانتریفیوز، ازیموردنشناسایي  یهارنگروپوش آزمایشگاهي،  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 متر 51، فضای آزمایشگاهي حداقل ازیموردن ابزارآالتو سایر گیاهي  یهانمونه
 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

ها در نمایش فیلم، مشاهده فرآیند ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، بازدید علمي.ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 آزمایشگاه،
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسویژگي 

 هرز. یهاعلف، فیزیولوژی گیاهي، زیست گیاهي، باغباني، زراعت، شناسيگیاه هایگرایشاز رشته  دریکيس ارشد و باالتر کارشنا

 شناسيگیاهدروس مرتبط با  سال سابقه تدریس 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 کشاورزی يشناسحشره درس -3-7 

 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 چرخه زندگي برحسب هاآنآشنایي با مورفولوژی و آناتومي حشرات، نحوه خسارت هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 2 در سلسله جانوران هاآنحشرات و جایگاه  اجمالي یبندردهمقدمه و  1

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

 - 2 بررسي صفات عمومي و مورفولوژی جلد بدن. 3

 3 2 شاخک. -مورفولوژی سر 4

 3 2 مورفولوژی قطعات دهاني. 5

 3 2 مورفولوژی قفس سینه. 6

 3 2 قفس سینه. یهاوستیپمورفولوژی  7

 3 2 آن یهاوستیپشکم و  8

 3 2 آناتومي و فیزیولوژی دستگاه گوارش و دفع 9

 3 2 آناتومي و فیزیولوژی دستگاه گردش خون و تنفس 11

 3 2 فیزیولوژی دستگاه عصبي و تناسليآناتومي و  11

 3 2 اعضای حس بویایي، شنوایي، بینایي 12

 3 2 تولید صدا و نور و اعضای ترشحي یهادستگاه 13

 2 2 و رشد دمثلیتول 14

 3 2 دگردیسي و مراحل نشو و نما 15

 3 2 و محیط زندگي و رفتار حشرات یاهیتغذخصوصیات  16

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

 48 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار یهامهارت -ب
 .دهديمو آناتومي حشرات را تشخیص  هایاندام - هاآن یهايژگیوشناسایي انواع حشرات و  -

 شناخت اثرات اقتصادی حشرات - ستیزطیمححشرات در  تأثیر-

 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 دانشگاه تهران  محمود شجاعي جلد اول يشناسحشره

 1395 یاحرفهدانشگاه فني و   و همکارانسهیال تکاور  و مدیریت تلفیقي آفات يشناسحشره

مرتضي اسماعیلي و  کشاورزی يشناسحشره

 همکاران

 1372 دانشگاه تهران 

 1372 دانشگاه تهران  ابراهیم باقری زنوز اصول مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات

 1372 بارشاوا مهدی مدرس بنازی لودورس جلد اول يشناسحشره

و  یآورجمعحشرات )راهنمای 

 شناسایي(

 1382 ریرکبیام - سید حسن حجت

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهیسازهیشب یهاطیمحآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  یاحرفه، رعایت اخالق یریپذتیمسئول) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  یهاپرسش

 و...( يابیخودارزتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

رآیند آزمایشگاهي، ارزیابي ف هایفعالیت، گزارش تاشفاهي و کتبي، آزمون کتبي مستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  یهاپرسش

 و مقاالت هاگزارشو نگهداری حشرات، بررسي  یآورعملو  شناسایي، تشریح

 

 درس ازیموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، همراه  در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم شدهنییتعکالس درس با ابعاد 

اد، صندلي ، بورد هوشمند، میز استکتور، سیستم رایانه، پرده نمایشپروژ ، ویدئوکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، آموزشيکمکامکانات 

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

 مترمربع 51آزمایشگاهي به مساحت حداقل 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم و اسالید، انجام کلیه فرآیند ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 انواع مهم اقتصادی و رایج منطقه. ژهیوبه مختلف هایرده، شکل شناسي، تشریح، نگهداری حشرات در یآورجمع

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسویژگي 

 تولیدات زراعي. ،يشناسحشره هایگرایش از رشته دریکيدکترا یا کارشناس ارشد و باالتر 

 يشناسحشرهدرس  سال سابقه تدریس 5با حداقل  تولیدات زراعي یا يشناسحشره هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 حاصلخیزی خاک درس -3-8 
 نوع درس: تخصصي

 آزمایشگاه و شیمي عمومي: نیازپیش

 - هم نیاز:

 باروری خاکتوانایي و  هاخاکفیزیکي و شیمیایي خصوصیات  شناختهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 2 کشاورزی ایخاکه یهايژگیومقدمه، مروری بر کلیات خاکشناسي، اهمیت، ساختار و  1

یک خاک حاصلخیز، نقش عناصر و مواد آلي در حاصلخیزی خاک،  یهايژگیوتعریف حاصلخیزی خاک،  2

 ضروری، عناصر ماکرو، عناصر میکرو(، قوانین تغذیه)عناصر  گیاه ازیموردنعناصر  یبندمیتقس

4 - 

ازت، اشکال مختلف ازت، عالئم کم  نیتأمنقش ازت در گیاه، شرایط مناسب و چگونگي 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 چگونگي جذب فسفر در  نیتأمبع نقش فسفر در گیاه، منا 4

 بر زمان، مقدار و روش مصرف مؤثرفسفر در گیاهان مختلف، عوامل  بودشیبگیاه، عالئم کم بود و 

4 - 

پتاسیم، انتقال، شرایط مناسب و چگونگي جذب پتاسیم، عالئم کم بود و  نیتأمنقش پتاسیم در گیاه، منابع  5

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثرپتاسیم در گیاهان، عوامل  بودشیب

4 - 

، اشکال مختلف، شرایط مناسب و چگونگي جذب، نیتأمگوگرد، کلسیم و منیزیم، اهمیت و نقش، منابع  6

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثریاهان، عوامل در گ بودشیبعالئم کم بود و 

2 - 

، شرایط و نیتأم، کلر(، اهمیت و نقش، منابع بدنیمولآهن، مس، روی، منگنز، بور، ) مصرفکمعناصر  7

 بر زمان، مقدار و روش مؤثرعناصر در گیاهان، عوامل  بودشیبچگونگي جذب، عالئم کم بود و 

4 - 

، فرآوری کودهای تاکودهای آلي، انواع کودهای دامي، میزان درصد عناصر آن  منشأکودهای آلي، انواع و  8

 بر زمان، مقدار و روش مناسب مصرف مؤثردامي، نقش و اثرات کودهای دامي در خاک و بر گیاه، عوامل 

2 - 

آن، نقش و اهمیت آن،  منشأکود سبز و نقش آن در بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک، تعریف هوموس،  9

 چگونگي و شرایط ایجاد و تلفات هوموس

2 2 

 2 2 بر ورمي کمپوست تأکیدکمپوست، انواع و اهمیت، چگونگي تشکیل با  11

 11 - برخي از خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي خاک گیریاندازه 11

 6 - خاک و گیاه هاینمونهمیزان موجودی عناصر غذایي در  گیریاندازه 12

 6 - دامي، گیاهي، سبز، کمپوست() يعالکودهای  آوریعمل 13

 6 - در حاصلخیزی خاک مؤثر کودهایکاربرد  14

 32 32 جمع

 

 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 آشنایي با انواع کودهای شیمیایي و آلي و سبز - آن در خاک هایبرگهشناخت عناصر غذایي و اشکال و  -

 هاخاکشناخت حاصلخیزی و باروری  -اثرات نامطلوب مصرف کودهای شیمیایي و تعیین مصرف بهینه انواع کودها -

 خصوصیات خاک گیریاندازه -از خاک و گیاه  بردارینمونه -

 وب مصرف کودهای شیمیایي و تعیین مصرف بهینه انواع کودهاآشنایي با انواع کودهای شیمیایي و آلي و سبز و اثرات نامطل -

 هاآنو تعیین  هاخاکحاصلخیزی و باروری  هایشاخصشناخت  -و گیاه در خاکعناصر غذایي  گیریاندازه -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 دانشگاه تهران  اکبرساالردینيعلي  حاصلخیزی خاک

 حاصلخیزی خاک و کود
 

 جان ال هاولین و همکاران
حسین میر سید 

 هادی کوهکن -حسیني
 1391 انتشارات پلک

 یاخاکه نگرشي بر حاصلخیزی

 ایران

پیمان  -ملکوتي محمدجعفر

 کشاورز
 1385 انتشارات سنا 

تولید ورمي کمپوست برای 

 کشاورزی پایدار
 گوپتاپي کي 

 -حسینعلي علیخاني

 ثواقبي رضاغالم
 1385 جهاد دانشگاهي

حاصلخیزی خاک و کودهای 

 بیولوژیک
  مهدی نصیری -محسن جهان

دانشگاه فردوسي 

 مشهد
1391 

مدیریت حاصلخیزی خاک برای 

 کشاورزی پایدار
 جیمز پاور -راجندرا پراسا

محمد اردالن و 

 همکاران
 1381 دانشگاه تهران
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 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

و  هازارشگو بازدیدها، آزمون کتبي مستمر و پایاني، بررسي  تا، گزارش فعالیت تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 مقاالت

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

متر، شوری سنج، آون، اسپکتو فتومتر،  PH، وبرگشترفت، بیلچه، شیکر دوراني یا آویزرخت، روپوش آزمایشگاهياستاد و دانشجو، 

ت، بور، ارلن، بالن، یشه آالت آزمایشگاهي مانند لوله، بشر، شانواع کاغذ صافي ،موردنیازی هانمکمواد و انواع  گاه جذب اتمي،دست

 مترمربع 111حداقل  و فضای آزمایشگاهي، هات پلیت چراغ بونزن-پیپت، مزور، دسیکاتور، پیست، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

آزمایش  گامهبگامم یا اسالید،، انجام ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 .تا

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسویژگي 

 خاکشناسي هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس خاکشناسي 5 حداقلبا  باغبانيزراعت و  هایگرایشکارشناس ارشد و باالتر رشته 
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 زبان فنيدرس -3-9 
 نوع درس: تخصصي

 : زبان خارجينیازپیش

 - هم نیاز:

 انگلیسيهدف کلي درس: آشنایي با اصطالحات تخصصي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف
 ردیف

 رئوس محتوا

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي 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

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 ساده کشاورزی به زبان انگلیسي را بخواند و درک کند هایمتن -

 را داشته باشد. مورداستفادهتوانایي خواندن و درک بروشورهای تخصصي مربوط به ابزار و مواد  -

 

 

 

 
 

 عملي نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حسین  -علي عصب پور انگلیسي برای دانشجویان زراعت

 غدیری

 1391 جهاد دانشگاهي مشهد 

  انتشارات سمت  مؤلفینمجموعه  زبان فني

Internet Various authors  اینترنت Update 

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د
، ات ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

، اتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیتگزارش 

 و بررسي نتایج نهایي. تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

تاد، صندلي هوشمند، میز اس، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، آموزشيکمکامکانات 

 استاد و دانشجو.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 تمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 

 تخصصي و تجربي(مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ) مدرسویژگي 

ي در حد انگلیس یهاآموزشمتون انگلیسي یا گذراندن  ترجمه باسابقهکشاورزی  هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 تافل

 در زمینه کشاورزی فیتأل باسابقهزبان انگلیسي  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 درس آبیاری -3-11 
 نوع درس: تخصصي

 عمومي و آزمایشگاه کیزیف: نیازپیش

 - هم نیاز:

 يرسطحیزو  فشارتحتآبیاری  یهاستمیسکار با اجزای انواع  - يرسطحیزو  فشارتحتآبیاری  یهاستمیسهدف کلي درس: شناخت انواع 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ب
ه آ

هین
ف ب

صر
و م

ي 
 آب

یاز
ن ن

عیی
ت

 

 بر نیاز آبي گیاهان مؤثربررسي عوامل -1

 -عوامل گیاهي)در نیاز آبي گیاهان  مؤثردانش: انواع عوامل 

 عوامل خاکي( -عوامل اقلیمي

اقلیمي و خاکي در نیاز آبي  –مهارت: تعیین نقش عوامل گیاهي 

 گیاهان

2 6 

 نیاز آبي گیریاندازه یهاروش-2

 غیرمستقیم هایروش –مستقیم )الیسیمتر( یهاروش دانش:

 روش محاسباتي(تعرق )تبخیر و 

 الیسیمتر و روش محاسباتي وسیلهبهمهارت: تعیین نیاز آبي 

2 8 

 محاسبه نیاز آبي گیاهان-3
 رایج در علم زراعت افزارهاینرمدانش: 

 (netwet) افزارنرم کاربرد مهارت:
2 8 

 مصرف آب در کشاورزی سازیبهینه-4

 کارایي مصرف آب :دانش

 افزایش راندمان آبیاری هایروش

 تاکاربرد یافته  –مهارت: تعیین راندمان آبیاری 

2 6 

حي
سط

زیر
ی 

یار
آب

 

 سیستم آبیاری زیرسطحي سازیآماده-1

اقدامات قبل از  -اجزا -زیرسطحيدانش: سیستم آبیاری 

کردن  کاربهآمادهچگونگي  -سیستم در هریک از اجزا اندازیراه

 اجزای آبیاری زیرسطحي

گزارش و  -رفع موانع و معایب -اندازیراهمهارت: تعیین موانع 

 کردن تمام اجزای سیستم کاربهآماده -پیگیری

1 6 

 سیستم آبیاری زیرسطحي اندازیراه-2

رابطه بین زمان  -سیستم اندازیراهدانش: شرایط و روش 

با سایر عوامل )شرایط محیطي، شرایط گیاه، سالمت  اندازیراه

 تنظیم بودن اجزا هایشاخص -دستگاه و...(

سالمت در  هایشاخصکنترل کردن  -سیستم اندازیراهمهارت: 

 زیرسطحيعملکرد سیستم آبیاری 

1 8 

 تنظیم اجزای سیستم آبیاری-3
 -دانش: انواع تنظیمات در سیستم آبیاری زیرسطحي

 تأثیرگذارعوامل  -تنظیم هایروش -تنظیم هایشاخص
1 6 

 عملي نظری 

 1 1 واحدتعداد 

 64 16 تعداد ساعت
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کنترل کردن نتایج  -مهارت: تنظیم کردن اجزای سیستم

 1تنظیمات بازنگری در  -تنظیمات

تزریق با سیستم آبیاری زیرسطحي،  دانش: انواع مواد، شرایط تزریق مواد در سیستم آبیاری-4

 چگونگي آماده کردن محلول، روش تزریق،

 روش تنظیم

مهارت: آماده کردن محلول )سمي یا غذایي(، تزریق کردن، 

 تنظیم کردن، کنترل، بازنگری تنظیمات

1 6 

 -کیفیت آبیاری -طول مدت آبیاری -دانش: زمان انجام آبیاری انجام آبیاری زیرسطحي-5

 آبیاریدوره 

 -رصد کردن -جابجایي برخي از اجزا -مهارت: آبیاری مزرعه

 اصالح -بازنگری -تنظیمات
 

1 8 

سرویس و نگهداری سیستم آبیاری -6

 زیرسطحي

 مواد و تجهیزات -روش -زمان -تادانش: انواع سرویس 

 -مختلف هایسرویسانجام  -مهارت: تهیه مواد و تجهیزات

 ثبت و گزارش اقدامات
 

1 6 

ی 
یار

 آب
تم

یس
 س

ی
دار

گه
ن

ت
تح

شار
ف

 

حت ص بررسي -فشارتحتآبیاری  -دانش: شناخت انواع سیستم فشارتحتبررسي سیستم آبیاری -1

شناخت  -تادبي خروجي نازل  -مختلف سیستم هایقسمت

 تا چکانقطرهو  تانحوه عملکرد و ظرفیت نازل 

 مهارت: بازدید از موتورخانه و سیستم آبیاری و شبکه توزیع

تعیین سالمت و صحت  -اصلي و فرعي و...( هایلولهآبیاری )

 تأمین و منابع اندازراهبررسي کلیدهای  -اتصاالت سیستم آبیاری

یلتر شستشوی ف -تامحاسبه دبي خروجي نازل  -انرژی الکتریکي

 تاخواندن مانومتر  – تا

1 4 

 کاربری سیستم آبیاری هایسرویس -2

مواد  -سرویس هایروش -کاربری هایسرویسدانش: انواع 

 کودهای محلول موردنیاز گیاهان -مخزن کودزن -فیلتری

 -الزم هایسرویسموردنیاز و انجام  هایسرویسمهارت: تعیین 

الیبره شارژ و ک-تعویض مواد فیلتری  -شستشوی مواد فیلتری

 کردن مخزن از کودهای محلول

1 2 

 سیستم آبیاری اندازیراه -3

ي تانک شن – شیرفلکه -سیستم آبیاری اندازیراهدانش: روش 

و نحوه تنظیم خروجي آب  -کلکنورها -هیدروسلیکون –

 مخلوط کودهای محلول

باز کردن شیرهای  -آبیاری هایماشینپمپ و  اندازیراهمهارت: 

ای بستن شیره -تاشستشوی فیلتر  -مسیر آبیاری هایلوله

1 2 
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ست ب -نحوه بستن اتصاالت لوله -آبیاری ازمسیرخارج هایلوله

 تا چکانقطره –ابتدایي و انتهایي 

 آبیاری و تنظیم سیستم آبیاری -4

تنظیمات سیستم طي یک دوره  -تنظیم سیستم هایروشدانش: 

 ر سیستمد فشارثابتحفظ  -فشارشکنتنظیم شیر  –آبیاری گیاه 

 مهارت: تنظیم سیستم آبیاری ازنظر زمان آبیاری

1 2 

 نگهداری سیستم آبیاری در دوره استراحت -

و باز کردن  –حفاظت از اجزای سیستم  هایروشدانش: 

 وبمعی هایشیرفلکهو  تااصالح لوله  – تافیلتر  شستشوی

، تامهارت: حفاظت و نگهدار از اجزای سیستم )شامل پمپ 

 -تعویض -سالیانه هایسرویسانجام  -ژنراتور برق و...(

 باز کردن و انتقال اجزای قیمتي -شستشوی سیستم -کاریروغن

 به انبار

1 4 

 64 16 جمع

 

 گرمازدگي و گزش جانوران( در خصوصابزار و تجهیزات )رعایت نکات بهداشتي و ایمني  -فردی ایمني:

 صداقت – شناسيوقت -جویيصرفه نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
 کاهش فرسایش -استفاده بهینه از امکانات و منابع -پرهیز از هدر دادن منابع -حفظ پوشش گیاهي

 خاک

د و ک غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N92محاسبه و ریاضي        N64مدیریت زمان  N37 مستندسازی

                        N34کاربرد فناوری                      N41مناسب  هایفناوری کارگیریبهانتخاب و 

 N36 توسعه شایستگي و دانش            N31اطالعات     آوریجمع

 N65مدیریت مالي                  N12 یریگمیتصم         N13مسئلهحل 

 N73درستکاری                   N64مدیریت زمان 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

ابزارهای  -های مرتبطافزارنرمرایانه و  -تخصصي یهارسانه -اسناد و مدارک علمي معتبر مربوطه

 -آزمایشگاهي و صحرایي برآورد نیاز آبي گیاهان

 یهاانهمیپ -ترازوی دقیق -انواع اتصاالت )انواع نوارها و...( -شبکه سیستم آبیاری زیرسطحي دایر

  -مدرج

مواد و  -غذایي یهامحلول -کود شیمیایي -لوله گیر یااجارهانواع  -مکانیک عمومي ابزارجعبه

 ملزومات مصرفي در سرویس

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

 ریاضي -يشناسستیز :هیپادانش
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 تعیین نیاز آبي گیاهان هایروشآشنایي با 

 فشارتحتمختلف آبیاری  یهاپروژه از دیبازد -هاآناجزای و  زیرسطحيآبیاری و  فشارتحتآبیاری  هایروششناخت انواع -

 بیاریآ هایسیستمنگهداری  -آبیاری هایسیستمموجود و تعیین روش مصرف در  یهادادهمصرفي با استفاده از  مقدار کودبرآورد  -

 

 مورد منبع فارسي و خارجي(حداقل سه ) يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

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

فشارتحتهای آبیاری طراحي سیستم نجفي نیمحمدحس پیت بلي   1384 واژگان خرد 

فشارتحتآبیاری    دانشگاه فردوسي مشهد  امین علیزاده 

های ای )اصول تهیه طرحآبیاری باراني و قطره

 اجرایي(

حسین 

 ابراهیمي
گسترمشهد: سخن   1391 

ایهای آبیاری باراني و قطرهاصول اجرایي سیستم  1391 آموزش و ترویج کشاورزی  امین روشني 

های آبیاری بارانيسیستم جک کلر،  

دی بلیسنررن  
 1392 انتشارات پلک بهنام آبابایي

ایآبیاری قطره  1389 آموزش و ترویج کشاورزی  جواد باغاني 

ایآبیاری قطره ساموئل  

داسبرگ، 

 دني اور

عبدالمجید لیاقت، 

مازیار 

کندلوسمالیي  

 1388 دانشگاه تهران
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 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع کار )، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در  درس روش سنجش و ارزشیابي 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیترفتار )عیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 مقاالت، و هاگزارش، آزمون کتبي مستمر و پایاني، بررسي تا، گزارش فعالیت تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک، آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

 زیرسطحي و فشارتحتایجاد انواع سیستم آبیاری ، آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 در مقیاس کوچک، کارگاه تجهیزات آبیاری سطحي.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، درس )روش تدریس و ارائه 

با  یهارعهمزبازدید از  .، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالیدایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 در مقیاس کوچک، کارگاه تجهیزات آبیاری زیرسطحيو  فشارتحت، ایجاد انواع سیستم آبیاری فشارتحتآبیاری  هایسیستمانواع 

 سطحي.

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(مدرس )ویژگي 

 کشاورزی، زراعت و باغباني یهانیماشآبیاری،  هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط 5کشاورزی، زراعت، باغباني با حداقل  یهانیماشآبیاری،  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 يشناسمیاقلهوا و  درس-3-11 
 نوع درس: تخصصي

 فیزیک عمومي و آزمایشگاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 در هواشناسي کشاورزی مؤثرو عوامل  وهواآبشناخت  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

مي
قلی

ط ا
رای

 ش
سي

رر
ب

 

 یهاداده یآورجمع-1

 هواشناسي

هواشناسي )حرارت، رطوبت نسبي، نزوالت جوی،  یهادادهانواع  -دانش: 

پارامترهای کاربردی در  یریگاندازه هایروش -( تانور، فشار، باد، آلودگي 

 بداندرا  تاابزار و ادوات هواشناسي را بشناسد و کاربرد آن  -کشاورزی 

 (...، رطوبت نگار،سنجرطوبتدماسنج، دمانگار، )

 هواشناسي منطقه یهاداده یآورجمعمهارت: 

4 8 

 یهادادهبررسي و تحلیلي  -2

 هواشناسي

 یهادادهضرورت بررسي  -هواشناسي  یهادادهبررسي  هایروش -دانش: 

 هواشناسي

هواشناسي منطقه  یدهایبرگ خرمهارت: تعیین مشخصات هریک از 

)میانگین بارندگي، حداقل دما، حداکثر دما، روزهای یخبندان، سرعت و 

 جریان باد و...(

4 8 

 تعیین اقلیم منطقه-3

 تاکاربردی کشاورزی هریک از اقلیم  یهايژگیو، تادانش: انواع اقلیم 

 -هواشناسي در تعیین نوع اقلیم منطقه  یدهایبرگ خرکاربرد  -مهارت: 

 آن یهايژگیومشخص کردن نوع اقلیم منطقه و 

4 8 

تعیین رابطه اقلیم منطقه با -4

 زراعي یهاتیفعال

اثر هریک از عوامل اقلیمي در پراکنش و فرایند رشد گیاهان  -دانش: 

 زراعي

 قانوني( -کنترلي -)اقدامات پیشگیرانه تامقابله با آسیب  هایروش

 فرضي یا واقعي هواشناسي یهادادهزراعي اقلیم با  یهايژگیومهارت: تعیین 

4 8 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 فردی ایمني:

 ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت -تاثبت دقیق داده  نگرش:

 ایجاد و توسعه پوشش گیاهي سازگار :محیطيزیستتوجهات 

و  کد غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N32سواد اطالعات  N31و گردآوری اطالعات  یآورجمع

 N32اطالعات  يدهسازمان

 N41مناسب  هایفناوری یریکارگبهانتخاب و  N34تفسیر اطالعات 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

لندمدت ب یهاداده -منابع علمي معتبر در ارتباط هواشناسي و اقلیم -هواشناسي یهاستگاهیادسترسي به 

الگوهای  -تاداده  لیوتحلهیتجزی افزارنرمو  یافزارسختامکانات  -سال اخیر 5هواشناسي یا حداقل 

 اقلیمي

 لوژیاکو -پیاکو ت -پراکنش گیاهان -تغییرات محیطي -اقلیم -هواشناسي يشناسستیز -فیزیک :هیپادانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 طبیعي را بشناسد یهادهیپد - -نماید گیریاندازهرا بداند و  وهواآبمهم  هایشاخص – آن را بیان کندو اهمیت  يهواشناس

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  نشر رجاء  غالم علي کمالي هواشناسي کاربردی

احمد  جي رتیالک لي هواشناسي عمومي

 نوحي

 1391 

 1385   ذات اهلل محسني تجهیزات هواشناسي سطح زمین

 1385 دانشگاه تهران  امین علیزاده هوا و اقلیم

از دیدگاه  يشناسمیاقلاصول و عملیات هوا و 

 کشاورزی

 -حسین شریفان

 يبیهزارجرابوطالب 

 1391 آژند سبزوار 

Introduction to Agrometeorology Mavi. H.S  Axford 

publishing 
1996 
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 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

طرح  و و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

و  هازارشگو بازدیدها، آزمون کتبي مستمر و پایاني، بررسي  تا، گزارش فعالیت تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 مقاالت

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه  شدهتعییندرس با ابعاد  کالس

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

 مترمربع 51و فضای مناسب کارگاهي حداقل  بادسنج، رطوبت نگار، سنجرطوبتدماسنج، دمانگار، استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

آزمایش  گامهبگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید،، انجام ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 .تا

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسویژگي 

 ، اکولوژیيشناسمیاقلهواشناسي،  هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط 5با حداقل  فوق هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 هرز یهاعلفشناسایي و کنترل  درس -3-12 
 تخصصي نوع درس:

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 - هم نیاز:

 وهواآببرحسب نوع گیاه و  هرز زراعي یهاعلف ترینمهمرل تشناخت و کنهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ل 
نتر

ن ک
زما

و 
ش 

رو
ف

عل
ها

 ی
رز

ه
 

 عرصه پایش-1

 -هرز یهاعلفپتانسیل خطر  -هرز یهاعلف شناسيگیاه -هرز یهاعلفدانش: شناسایي 

 سطح آستانه و زیان اقتصادی -تعیین تراکم

 تعیین سطح زیان اقتصادی –تعین سطح آستانه اقتصادی  -بردارینمونهمهارت: 

4 8 

 پیشگیری

مالحظات فني،  -پیشگیری هایروشانواع  -هرز یهاعلفچرخه زندگي  شناخت دانش:

 و بهداشتي محیطيزیست

 هرز یهاعلفمختلف در گسترش  هایروشبکار گیری  يسنجامکانمهارت: 

4 4 

اقدامات -3

 کنترلي

 هاضرورتاقدامات، زمان و شرایط مناسب، اهمیت و  انواع دانش:

 کنترلي متناسب با امکانات و زمان هایروش یریکارگبهمهارت: 
4 16 

ارزیابي -4

 ندیفرآ

 و اقدامات کنترلي تامختلف سنجش کارایي روش  هایروش دانش:

 یریگنمونه -سطح آستانه و زیان اقتصادی –مهارت: تعیین تراکم 
4 4 

 32 16 جمع

 

 فردی ایمني:

 صداقت نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
 -گیاهيحفظ پوشش  -عدم استفاده از سموم از رده خارج -ستیزطیمححفظ 

 رعایت اصول آبخیزداری

 ار:ک موردنیازکد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 N73درستکاری 

 N65مدیریت مالي 

 N64مدیریت زمان 

 ششن ک -شفره -بیلچه -بیل -يپاشسم -سم مجاز -ماسک -دستکش -لباس کار ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و منابع:

 يشناسستیز :هیپادانش

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 شناسایي کند را هرز یهاعلف -

 را بداندهرز  یهاعلفمبارزه با  یهاروش -

 .بندديمانتخاب و بکار بهترین روش مبارزه با علف هرز را  -

 مزرعه را دارد يپاشسمتوانایي  -

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جنز اریک جنسن و  هرز یهاعلفمباني علم 

 همکاران

راشد  محمدحسن

 و همکاران

 1385 دانشگاه فردوسي مشهد

 1376 نشر دانشگاهي  دزفولي نیمحمدام گیاهان هرز کشیده برگ گندمیان ایران

 1382 دانشگاه فردوسي مشهد  راشد محمدحسن هرز یهاعلفبیولوژی و کنترل 

 1388 دانشگاه فردوسي مشهد  راشد محمدحسن هرز یهاعلفاصول مدیریت 

هرز و گیاهان  یهاعلفمروری بر رقابت 

 زراعي

عبدالمجید مهدوی 

 دامغاني

 1388 دانشگاه کرمان 

 1381 دانشگاه فردوسي مشهد  کوچکي و ظریف کتابي هرز یهاعلفمدیریت اکولوژیکي 

 - دانشگاه شیراز  حسین غدیری هرز یهاعلفکنترل  هایروشاصول و 

 - دانشگاه فردوسي  راشد محصل محمدحسن هرز یهاعلفاصول کنترل 
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 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در   درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

شریح، ، ارزیابي فرآیند شناسایي، تتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 ، بررسي نتایج نهایي.ومیبار هرسنجش کلکسیون و  ژهیوبهعملکرد نهایي  يبررس و نگهداری بذر و گیاهان هرز، آوریعمل

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

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

 آفات آوریجمعوسایل ، کشعلفسموم  ،آفات گیاهي هاینمونه، ومیبار هر، تخته ومیبار هرتیغ، ابزار تثبیت، کمد 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و اسالید، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 انواع مهم اقتصادی ژهیوبهمختلف  یهارهیتهرز در  یهاعلف، شناسایي، تشریح، نگهداری آوریجمعانجام کلیه فرآیند 

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسویژگي 

 اتدیتول ،يباغبانزراعت،  هایرشتهاز  دریکيکارشناس ارشد  - هرز یهاعلف هایگرایشاز رشته  دریکيس ارشد و باالتر کارشنا

 سال سابقه 8با حداقل  فوق هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس  - سال سابقه تدریس 5زراعي، تولیدات گیاهي، با حداقل 
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 گیاهان زراعي هایبیماری درس -3-13 
 نوع درس: تخصصي 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 مهم زراعي هایبیماری، انجام کنترل هاآنگیاهان زراعي و نحوه مبارزه با  یزایماریبعوامل  ترینمهمهدف کلي درس: آشنایي با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

ل 
نتر

ن ک
زما

و 
ش 

رو
ی

مار
بی

ی
ها

 
عي

زرا
ن 

ها
گیا

 

 پایش عرصه-1

 -یین تراکمتع -پتانسیل خطر بیماری  -برحسب عالئم بیماری تادانش: شناسایي بیماری 

 سطح آستانه و زیان اقتصادی

 تعیین سطح زیان اقتصادی –تعین سطح آستانه اقتصادی  -بردارینمونهمهارت: 

4 8 

مالحظات فني،  -پیشگیری هایروشانواع  -چرخه زندگي بیماری شناخت دانش: پیشگیری

 و بهداشتي محیطيزیست

 گیاهي هایبیماریمختلف در گسترش  هایروشبکار گیری  يسنجامکانمهارت: 

4 4 

اقدامات -3

 کنترلي

 هاضرورتاقدامات، زمان و شرایط مناسب، اهمیت و  انواع دانش:

 کنترلي متناسب با امکانات و زمان هایروش یریکارگبهمهارت: 
4 16 

ارزیابي -4

 ندیفرآ

 و اقدامات کنترلي تامختلف سنجش کارایي روش  هایروش دانش:

 4 4 یریگنمونه -سطح آستانه و زیان اقتصادی –مهارت: تعیین تراکم 

 32 16 جمع

 

 فردی ایمني:

 صداقت نگرش:

 ستیزطیمحآلوده نکردن  :محیطيزیستتوجهات 

 ار:ک موردنیازکد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 N72 یریگمیتصم                     N73درستکاری 

 N65مدیریت مالي 

 N64مدیریت زمان 

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

 يشناسستیز :هیپادانش

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 گیاهان زراعي مانند گندم و جو هایبیماری ترینمهمشناسایي  -

 مهم زراعي هایبیماریکنترل  -

 بندديمبهترین روش مبارزه را تشخیص داده و به کار  –

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 آییژ و همکاران زدپناهیا جرج اگریوس بیماری شناسي گیاهي

 1384 دانشگاه تهران  نقوی و همکاران نشانگرهای مولکولي

 1386 لعلم دارا بیات و میر ابوالفتحي دایتری و همکاران دارگلگیاهان گلداني  هایبیماری

 1388 مرز دانش  مجید میراب لو گیاهان زینتي هایبیماریآفات 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 آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

، تا تهساخدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در ) درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

شناسایي عالئم  ،تاآزمایشگاهي، ارزیابي فرآیند کنترل بیماری  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 سنجش کلکسیون. ژهیوبهو مقاالت، ارزیابي عملکرد نهایي  هاگزارش، ارزیابي زایماریبو نگهداری عوامل  آوریعملتشریح، 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 کامن، بلو متیلن و...( کاردک،) یزیآمرنگ، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ فلورسنت، مواد آویزرختصندلي استاد و دانشجو، 

 بیولوژیک یهاکشقارچ سموم قارچ کش، سموم نماتد کش، ،تابیماری  هاینمونهاسکالپل، تیغ، ابزار تثبیت، کمد، 

 

 پژوهش گروهي، مطالعه موردی(، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم و اسالید، انجام کلیه فرآیند کنترل ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 مختلف هایبیماریو عالئم  هایونو شکل شناسي، تشریح، نگهداری و پرپاراس آوریجمعمختلف،  هایروشبا  تابیماری 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 بیماری شناسي گیاهي هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 گیاهان هایبیماریسال سابقه تدریس دروس  5زراعي با حداقل  داتیتول ،شناسيحشره هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 آفات گیاهان زراعي درس -3-14 
 نوع درس: تخصصي 

 کشاورزی شناسيحشره: نیازپیش

 - هم نیاز:

 گیاهان زراعي آفات ترینمهمهدف کلي درس: آشنایي و مبارزه با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 (اعتس)

 عملي نظری

عي
زرا

ن 
ها

گیا
ت 

آفا
ل 

نتر
ن ک

زما
و 

ش 
رو

 

 پایش عرصه-1

سطح  -تعیین تراکم -پتانسیل خطر آفت  -برحسب عالئم آفت تادانش: شناسایي بیماری 

 آستانه و زیان اقتصادی

 تعیین سطح زیان اقتصادی –تعین سطح آستانه اقتصادی  -بردارینمونهمهارت: 

4 8 

مالحظات فني،  -پیشگیری هایروشانواع  -چرخه زندگي آفت شناخت دانش: پیشگیری

 و بهداشتي محیطيزیست

 مختلف در گسترش آفات گیاهي هایروشبکار گیری  سنجيامکانمهارت: 

4 4 

اقدامات -3

 کنترلي

 هاضرورتاقدامات، زمان و شرایط مناسب، اهمیت و  انواع دانش:

 کنترلي متناسب با امکانات و زمان هایروش کارگیریبهمهارت: 

4 16 

ارزیابي -4

 فرآیند

 و اقدامات کنترلي تامختلف سنجش کارایي روش  هایروش دانش:

 گیرینمونه -سطح آستانه و زیان اقتصادی –مهارت: تعیین تراکم 

4 4 

 32 16 جمع

 

 فردی ایمني:
 صداقت نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
 -ظروف سم خالي و ضایعات آوریجمع -زیستمحیطآلوده نکردن  -استفاده از سموم مجاز

 نگهداری باقیمانده

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي 

 N64مدیریت زمان 

 N73درستکاری 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

مه ابزار قل -تله نوری -پاشيسم -سموم مجاز -عینک -ماسک -چکمه -دستکش -لباس کار

 گذاری

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 عملي نظری 

 1 1 واحدتعداد 

 32 16 تعداد ساعت



 

52 
 
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 آفات گیاهان زراعي را بشناسد ترینمهم -

 کنترل آفات را بداند هایروش -

 عملیات کنترل آفات را انجام دهد-

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() يدرسمنابع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 دانشگاه تهران  محمود شجاعي جلد اول شناسيحشره

 1395 ایحرفهدانشگاه فني و   سهیال تکاور و همکاران و مدیریت تلفیقي آفات شناسيحشره

و  مرتضي اسماعیلي کشاورزی شناسيحشره

 همکاران

 1372 دانشگاه تهران 

 1372 دانشگاه تهران  ابراهیم باقری زنوز اصول مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات

 1372 بارشاوا مهدی مدرس بنازی لودورس جلد اول شناسيحشره

 1382 ریرکبیام  سید حسن حجت و شناسایي( آوریجمعحشرات )راهنمای 

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 آموزشي و یادگیری مطلوب درسي() يآموزشاستانداردهای  -د

 ختهسادست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطآزمون شناسایي، انجام کار در  ) درسروش سنجش و ارزشیابي 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش، تا

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تاطرح 

آزمایشگاهي، ارزیابي فرایند شناسایي، تشریح و نگهداری  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 و مقاالت هاگزارشحشرات، آزمون کتبي مستمر و پایاني، بررسي 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، کلکسیون آفاتکشآفتآفات گیاهي، انواع  هاینمونهی، میکروسکوپ فلورسنت، ، میکروسکوپ نورآویزرختاستاد و دانشجو، 

 .شدهیآورجمع

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، انجام کلیه فرآیند ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

د فرآین گامبهگامانواع مهم اقتصادی و رایج منطقه، انجام  ژهیوبهمختلف  هایرده، تشریح، نگهداری حشرات در يدهشکل، آوریجمع

 و کنترل و سایر اقدامات مرتبط. یریشگیپ

 

 تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي( ویژگي مدرس) مدرک

 شناسيحشره هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 شناسيحشرهسال سابقه تدریس درس  5زراعت با حداقل  هایگرایش کارشناس ارشد و باالتر در رشته
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 زراعت حبوباتدرس  -3-15 
 نوع درس: تخصصي

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 - هم نیاز:

 انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت حبوبات -آن  یهايژگیوهدف کلي درس: شناخت حبوبات و 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

ل 
نتر

ک
ت

وبا
حب

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ف

 

 و استقرار يزنجوانهمرحله -1

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

دازه در سرعت و ان تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کمیت و کیفیت مطلوب( 

 (...و

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

)  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتتهدیدها و 

تعیین و ایجاد  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

دازه در سرعت و ان تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کمیت و کیفیت مطلوب( 

 (...و

4 16 

 مرحله گل انگیزی و گلدهي-3

)  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتتهدیدها و 

تعیین و ایجاد  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

دازه در سرعت و ان تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کمیت و کیفیت مطلوب( 

 (...و

4 16 

مرحله تشکیل و رسیدگي  -4

 میوه و دانه

)  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتتهدیدها و 

تعیین و ایجاد  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

دازه در سرعت و ان تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کمیت و کیفیت مطلوب( 

 (...و

4 16 

 64 16 جمع

 

 سازگار با منطقه الزامي است( یاحبهگیاه  2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران –فردی  ایمني:

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 حفظ پوشش گیاهي پایدار -استفاده بهینه از امکانات –کاهش فرسایش خاک  :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                 N34 کاربرد فناوری

 N64مدیریت زمان                 N72 یریگمیتصم

 N15تفکر خالق      N 36 توسعه شایستگي و دانش

مواد مصرفي و ابزار، تجهیزات، اسناد، 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 يشناسستیز :پایهدانش

 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 .نیازهای اکولوژیکي حبوبات را بداند -توانایي شناسایي حبوبات را دارد.  -

 .پس از برداشت حبوبات را بداند یهامراقبتاصول داشت و برداشت و -

 .دهديمزمین و پرورش حبوبات را انجام  یسازآمادهعملیات  -

 .دهديمرا انجام  یاعلوفهمرحله داشت گیاهان  یهامراقبت -

 .دهديمپس از برداشت را انجام  یهامراقبتبرداشت و  -

 

 مورد منبع فارسي و خارجي(منابع درسي) حداقل سه  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 جهاد دانشگاهي مشهد  محمد بنایان -عوض کوچکي زراعت حبوبات

 1368 نشر سپهر  کوچکي عرض زراعت حبوبات

حمید محمد  -داود ارادتمند اصلي زراعت حبوبات و تثبیت نیتروژن

 پناه

 تعداد واحددانشگاه آزاد  

 ساوه
1388 

 1387 جهاد دانشگاهي  ناصر مجنون حسیني زراعت و تولید حبوبات

 تعداد واحددانشگاه آزاد   مرتضي سام دلیری و همکاران زراعت حبوبات

 چالوس
1388 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...(: خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

هکتار، آب  2 حداقل، نهرکن، زمین زراعي پاشسمکاشت داشت و برداشت ضروری مانند ابزار، ادوات  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 زراعي به مقدار کافي، تراکتور.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ، ارائه ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید غالت در مزرعه

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس زراعي 6با حداقل  زراعت هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس زراعت گیاهان صنعتي -3-16 
 نوع درس: تخصصي

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 - هم نیاز:

 منطقه يصنعتگیاهان  ترینمهمگیاهان صنعتي منطقه، انجام کشت و کار  ترینمهمزراعت  یهايژگیوشناخت  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 2 و کاربرد انواع اهمیت ،یبندمیتقسگیاهان صنعتي،  1

64 

2 

 در ایران و جهان و مصرف تجارت ،تولید ، آمارتاریخچه، سطح زیر کشت

یات ، اصول و عملنیازهای اکولوژیکي و سازگاری، و معرفي ارقام رایج یبندطبقهشناسي، های گیاهویژگي

گیاه از گیاهان  5حداقل  برداشت و پس از برداشت، های ضمن رشدمراقبت ،کاشت ،زمین یسازآماده

 آینده ... یهااندازهصنعتي، اهداف اصالحي و چشم 

4 

 چغندرقند 3

6 

 نیشکر 4

 آفتابگردان 5

 سویا 6

 کلزا 7

 کنجد 8

 ينیزمبادام 9

 رنگگل 11

 پنبه 11

 ينیزمبیس 12

 توتون و تنباکو 13

 زعفران 14

 سایر گیاهان صنعتي 15

 2 گیاه صنعتي خاص منطقه 16

 2 هریک از گیاهان صنعتياهداف اصالحي و چشم اندازه آینده زراعت  17

 64 16 جمع

 گیاه صنعتي سازگار با منطقه الزامي است( 2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار عمومي هایمهارت -ب
 -روش کشت و کار گیاهان صنعتي را بشناسد -توانایي تعیین زمان کشت گیاهان صنعتي منطقه –شناخت انواع گیاهان صنعتي  -

نوع  2کشت حداقل -برداشت و نگهداری گیاهان صنعتي را بداند -دانديمنیازهای زمان کاشت، داشت و برداشت گیاهان صنعتي را 

 -توانایي برداشت گیاهان صنعتي را دارد - دهديمضمن داشت را انجام  یهامراقبت -گیاهان صنعتي مهم منطقه را بتواند انجام دهد

 را دارد شدهبرداشتهتوانایي مراقبت از گیاهان صنعتي 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان  خواجه پور محمدرضادکتر  گیاهان صنعتي

 1374 نشر سپهر  خدابندهدکتر ناصر  صنعتي زراعت گیاهان

 آخرین ویرایش جهاد دانشگاهي مشهد  دکتر کوچکي زراعت در مناطق خشک

 اکبرحسین  -پناه حسنداوود  زمینيپرورش و تولید سیب

  .لو
 1392 تهران: دانش نگار 

 دیتول ،ارقام ،انواع )خواص،رنگگل

 و فراوری(

 اکبرحسین  -امیدی حسن ریام

 بصیر صمدی -لو
 1392 تهران: دانش نگار 

 1388 دانش ختگانیفره تهران:  مهدی مرادی.  -کریم خرازی زراعت اصول زراعت گیاهان صنعتي،

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي.
 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ادوات ضروری. سایر ، تراکتور وپاشسمهکتار، آب زراعي به مقدار کافي، بیل، انواع  2 حداقلصندلي استاد و دانشجو، زمین زراعي 
 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید گیاهان صنعتي در مزرعه
 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

سال سابقه تدریس 6با حداقل  زراعت هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس   
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 تزراعت غال درس -3-17 
 نوع درس: تخصصي

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 - هم نیاز:

 غالت منطقه ترینمهم، انجام کشت و کار غالت منطقه ترینمهم زراعت یهايژگیوشناخت  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

ت
غال

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ل ف

نتر
ک

 

و  يزنجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

)  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتتهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

)  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتتهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

یدها ) تهد يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتو 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 سازگار با منطقه الزامي است( یاغلهگیاه  2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران –فردی  ایمني:

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 صداقت -عدم استفاده از سموم رده خارج -حفظ پوشش گیاهي :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34 کاربرد فناوری

 N64مدیریت زمان                 N72 یریگمیتصم

 N14تفکر انتقادی       N 36 شایستگي و دانشتوسعه 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 يشناسستیز :پایهدانش

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هایمهارت -ب
 را بداند مهم گندم، جو، برنج و ذرت یهايژگیو -توانایي تعیین زمان کشت غالت منطقه – شناخت انواع غالت -

 برداشت و نگهداری غالت را بداند -دانديمنیازهای زمان کاشت، داشت و برداشت غالت را  -روش کشت و کار غالت را بشناسد -

 توانایي برداشت غالت را دارد - دهديمضمن داشت را انجام  یهامراقبت -نوع غله مهم منطقه را بتواند انجام دهد 2کشت حداقل -

 را دارد شدهبرداشتهتوانایي مراقبت از غالت  -

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه شیراز  یحیي امام زراعت غالت

 1387 دانشگاه شیراز  ناصر خدابنده غالت

 1386 مرکز نشر دانشگاهي  حمداهلل کاظمي اربط زراعت خصوصي غالت جلد اول

 – بخشتاج زراعت غالت

 پور میرزا 

 1384 دانشگاه ارومیه 

  -  قربان نور محمدی زراعت غالت

  دانشگاه مشهد جهاد محمد کافي  گندم

  جهاد دانشگاه مشهد  عوض کوچکي زراعت در مناطق خشک

 -بهنام زند زراعت غالت

 لعلي نیا اکبريعل

 1389 دانشگاه پیام نور 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي.

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

، یشي، نور، تهویه و ...با تجهیزات سرمایشي، گرمادر استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ادوات ضروری. سایر ، تراکتور وپاشسمهکتار، آب زراعي به مقدار کافي، بیل، انواع  2 حداقلزمین زراعي  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 مربوط به تولید غالت در مزرعهاسالید، انجام کلیه فرآیند 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایش از رشته دریکيارشد و باالتر کارشناس 

سال سابقه تدریس 6با حداقل  زراعت هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس   
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 یاعلوفهزراعت گیاهان  درس -3-18  
 نوع درس: تخصصي

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 - هم نیاز:

 یاعلوفهکشت و کار و پرورش گیاهان  - هاآن یهايژگیومنطقه و  یاعلوفهگیاهان  ترینمهم شناختهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ن 
اها

 گی
رع

مزا
در 

د 
ولی

د ت
راین

ل ف
نتر

ک
وفه

عل
ا

ی
 

و  يزنجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و کیفیت  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 سازگار با منطقه الزامي است( یاعلوفهگیاه  2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران -فردی  ایمني:

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
رعایت الگوی کشت زراعي -استفاده از کود و سم در حد استاندارد-مصرف بهینه امکانات

 منطقه

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34 کاربرد فناوری

 N64مدیریت زمان                 N72 یریگمیتصم

 N15تفکر خالق    N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 يشناسستیز :پایهدانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
را  یاعلوفهنیازهای اکولوژیکي گیاهان  -را بداند یاعلوفهگیاهان  ترینمهم یهايژگیو - را انجام دهد یاعلوفهتوانایي شناسایي گیاهان  -

زمین را برای انواع علوفه انجام  یسازآمادهعملیات  -را بداند یاعلوفهپس از برداشت گیاهان  یهامراقبتاصول داشت و برداشت و -بداند

 پس از برداشت یهامراقبتبرداشت و  -یاعلوفه، بقوالت و ذرت یاسپریونجه، شبدر،  پرورش - دهديم

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383 دانشگاه تهران  رستگاری يمحمدعل یاعلوفهزراعت نباتات 

 1384 دانشگاه تهران  هادی کریمي یاعلوفهزراعت و اصالح گیاهان 

  دانشگاه تهران  هادی کریمي یونجه

 1382 آستان قدس رضوی  يجمحسن شانه  یاعلوفهتولید و مدیریت گیاهان 

    نسترن شهبازیان تیره حبوبات یاعلوفهگیاهان 

    حسین حیدری تیره غالت یاعلوفهگیاهان 

  جهاد دانشگاه مشهد  عوض کوچکي زراعت در مناطق خشک

 -عطااهلل سیادت یاعلوفهزراعت گیاهان 

 مرادی محمدرضا

 1392 مرکز نشر دانشگاهي 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي.

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

ن ، زمی... رو لیب، نهرکن، ادوات برداشت مانند یونجه چین، پاشسمابزار، ادوات ضروری مانند ، آویزرختصندلي استاد و دانشجو، 

 هکتار، آب زراعي به مقدار کافي، تراکتور. 2 حداقلزراعي 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 در مزرعه یاعلوفهگیاهان اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایش از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 دروس زراعت سال سابقه تدریس 5با حداقل  زراعت هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 یبردارنقشهرس مساحي و د -3-19 
 نوع درس: تخصصي 

 : فیزیک عمومي و آزمایشگاهنیازپیش

 - هم نیاز:

 نقشه و رسم يابیمکانهدف کلي درس: آشنایي با نقشه و توانایي تفسیر و تحلیل نقشه، توانایي برداشت اطالعات با ابزارهای موجود 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

و 
ي 

اح
مس

شه
نق

دار
بر

 ی
عي

زرا
ن 

زمی
 

 اجزاء نقشهتعیین -1
 دانش: نقشه، انواع نقشه، عالئم نقشه، خطوط تراز، شیب، ارتفاع، مقیاس نقشه

 مهارت: تعیین عالئم نقشه، تعیین شیب و ارتفاع، تعیین فاصله روی زمین و نقشه

4 8 

 کاربرد تجهیزات-2
 (...،GPS، سنجبیش) انواع دوربین، یبردارنقشه موردنیازدانش: شناخت تجهیزات 

 یبردارنقشه موردنیازتجهیزات  کاربردمهارت: 

4 16 

 هایشاخصتعیین -3

 منطقه

 شیب –مساحي  –تعیین موقعیت مکاني  – يعیرطبیغطبیعي و  عوارض دانش:

 ...و  یوبلنديپست –سنجي 

جهت رسم کروکي یا نقشه با استفاده از  موردنیاز هایشاخص گیریاندازهمهارت: 

 ابزار مناسب

4 16 

ترسیم کروکي یا -4

 نقشه

 رسم کروکي یا نقشه هایروش دانش:

 کروکي یا نقشه زمین زراعي رسم مهارت:

4 8 

 48 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 تجهیزات -افراد  -خود ایمني:

 امنیت ابزار -یدارامانت -تاثبت دقیق داده  نگرش:

 ده بهینه از امکاناتااستف -جلوگیری از فرسایش خاک -زیستمحیطحفظ  :محیطيزیستتوجهات 

کد و  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N37 مستندسازی

 N43 شدهگرفتهبه کار  هایفناورینگهداری                                                N13 مسئلهحل 

 N61 يتیریمد خود                                          N33تفسیر اطالعات 

 N34کاربرد فناوری اطالعات 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

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

 -يشکنقشهتخته  -بردارنقشه یهافرم -کاغذ شطرنجي -طول یریگاندازهچرخ  -سنجهیزاو -نماقطب

 مداد -يکشنقشه یهاقلم -شابلون -گونیا -کاغذ رسم نقشه -کاغذ کالک

 ریاضیات و هندسه :هیپادانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
 آن یهايژگیوشناخت انواع نقشه و  -

 یبردارنقشهدر  هاآنهوایي و آشنایي با کاربرد  یهاعکس -، آزیموت و ... گیریاندازهمختلف مانند خطا،  میبا مفاهآشنایي  -

 تهیه نقشه به روش کارتوگرافي - یبردارنقشه یابزارهاکار با -یابي  دمانیجد افزارهاینرماستفاده از  -

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

یبردارنقشهشناخت کلي   1371 دکتر محمود ذوالفقاری  دکتر محمود ذوالفقاری 

مقدماتي یبردارنقشه  1368 دانشگاه تهران  قدرت اله تمدني 

مقدماتي یبردارنقشه  1365 دانشگاه تهران  فرج اله رمضان زاده 

اندازی و راه Web GIS اصول و کلیات

افزارتجاری با نرم Web GIS سامانه  

Arc  

و دیگران رضا رئیسي  1391 انتشارات ماهواره  

جهاني تیموقعآشنایي با سیستم تعیین   

(GPS) و خودآموز استفاده از دستگاه 
  نصراله قادری؛ 

سازمان جغرافیایي 

 نیروهای مسلح،
1386 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 داده، بتث و ارزیابي فرایند برداشت، يبررس پژوهشي و تکالیف ارجاعي، یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهي و کتبي، هایپرسش

 نهایي از عملکرد   يابیارز داده و ارزیابي نتایج، لیوتحلهیتجز

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

مساحي  کاربردی یافزارهانرمرسم نقشه، انواع نقشه،  موردنیازع دوربین تئودولیت و نیو، ژالون، وسایل ، انواآویزرختاستاد و دانشجو، 

 یبردارنقشه موردنیاز افزارهاینرم، انواع یبردارنقشه یبردارنقشهجهت  موردنیاز، فضای کارگاهي و صحرایي یبردارنقشهو 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، پژوهش انفرادی و گروهي، تشریح اجزا و ساختمان ودیاسال ،پوستر ، واگذاری تحقیق، نمایش فیلم،، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

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

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 یبردارنقشه هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

و کارتوگرافي یبردارنقشهسال سابقه تدریس دروس  5، کشاورزی  با حداقل یبردارنقشه هایرشتهاز  دریکيلیسانس   
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 تهیه زمین و کاشت یهانیماشدرس  -3-21 
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

تهیه زمین و کارنده های  یهانیماش -زمین و کاشت محصوالت زراعي یسازآماده موردنیازو ادوات  ها شناخت ماشینهدف کلي درس: 

 .بندديممحصوالت زراعي را به کار 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 1 یورزخاکمختلف  هایروش، اصول، ضرورت و یورزخاک 1

بر تراکتورهای کوچک متناسب با وضعیت خرده مالکي کشور و  تأکیدمروری بر ساختار و عمل تراکتور با  2

 ی، سرویس و نگهداری، کاربرد( اندازراه) یکارمیدخاص دیم با توجه به گستره  یهانیماش

1 4 

بر انواع مرکب، کم خاک ورز، خاک ورزهای حفاظتي) از جنبه ساختمان،  تأکیدبا  یورزخاک یهانیماش 3

 اتصال و نصب، تنظیم، کاربرد... (

2 8 

 8 5/1 یورزخاکاجرای عملیات  4

روز دنیا برای تحریک حس  یهادهیاو حتي  تا) نمایش یا طرح پیشرفت یورزخاک یهانیماش اندازچشم 5

 ( ...، خالقیتینوار

5/1 - 

و دنباله بند رایج و یا مناسب برای  خودگردانکوچک اعم از  یهانیماشبر  تأکیدکاشت با  یهانیماش 6

 نگهداری، کاربرد( و سیسروکارنده های مناسب دیم) ساختمان،  ژهیوبهکشور 

5/2 8 

 8 5/1 يبذرپاشو انجام عملیات  بذرپاش یهانیماشتنظیم و کالیبراسیون  7

 8 5/1 بذر ریز و انجام عملیات خطي کاری یهانیماشتنظیم و کالیبراسیون  8

 8 5/1 یکارفیردکارنده و انجام عملیات  یهانیماشتنظیم و کالیبراسیون  9

  1 غده کار رایج و یا مناسب برای کشور یهانیماشآشنایي با ساختار و عملکرد  11

 

6 

 1 نشاکار رایج و یا مناسب برای کشور یهانیماشآشنایي با ساختار و عملکرد  11

 2 مرکب) کمبینات(، ضرورت توجه و موانع گسترش یهانیماشانواع  12

 و کاشت خاص موجود یا رایج در منطقه  یورزخاک یهانیماشتنظیم و کاربرد  13

و حتي  تا) نمایش یا طرح پیشرفت اندازچشمنویا درک  یهادهیابازدید و گردش علمي برای کسب  14

 (...روز دنیا برای تحریک حس نوآوری، خالقیت یهادهیا

- 6 

 64 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت -ب
سرویس و نگهداری  - شناسديمرا  کارندِانواع ادوات  -دهديمحفاظتي را انجام  یورزخاک -شناسديمرا  یورزخاک یهانیماش -

 دهديمرا انجام تهیه زمین و کاشت  یهانیماشانواع 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 دانشگاه تهران  احمد شفیعي یورزخاک یهانیماش

 1385 یادمان هنر اندیشه کانون  آسودار نیمحمدام و کاشت یورزخاک یهانیماش

 حفاظتي یورزخاک هایسیستم
د آلن –فرانک بکینگهام 

 دبلیو پائولي

 -آسودار نیمحمدام

 زارسبزههومن 
 1386 نشر آموزش کشاورزی

 1384 نشر آموزش کشاورزی  حیدری اهللنصرت ثانویه یورزخاک یهانیماش

  کوروش عزت الهي یورزخاک یهانیماشاصول 
 تعداد واحددانشگاه آزاد 

 کرمان
1389 

 کشاورزی یهانیماش
سازمان استاندارد 

 تحقیقات صنعتي ایران 
 

سازمان استاندارد 

 تحقیقات صنعتي ایران
1389 

 غده کار و نشاءکار بذرکار یهانیماش
 آالتنیماشدپارتمان 

 کشاورزی مدرسان برتر
 1391 مدرسان برتر 

 

 شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي(استانداردهای آموزشي)  -د

، ات ساختهدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

، تا طرح و تمقاالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  یاحرفه اخالق، رعایت پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیتگزارش 

عملي و  ایهفعالیت، ارزیابي فرایند تا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونو کتبي،  شفاهي هایپرسش

 کشاورزی، بررسي نتایج نهایي یهانیماشدر کاربری  ژهیوبهکارگاهي و صحرایي 
 

 درس موردنیاز، تجهیزات و وسایل مساحت .

با تجهیزات  همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

، پرده ، سیستم رایانه، ویدئو پروژکتورکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

، ابزار، مواد، تجهیزات و فضای کارگاهي متناسب با آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 و کاشت. یورزخاک یهانیماشسرفصل، انواع 
 

 پژوهش گروهي، مطالعه موردی(، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و اسالید، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 .محیطيزیستو  با رعایت نکات ایمني تاانجام کلیه فرآیند مربوط به سرویس، نگهداری، تنظیم و کاربرد ماشین 
 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 کشاورزی یهانیماش هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس 5کشاورزی با حداقل  یهانیماش هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 رداشتداشت و ب یهانیماشدرس  -3-21 
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

داشت و  یهانیماشتوانایي کار و سرویس و نگهداری انواع  -مرحله داشت و برداشت موردنیازو ادوات  تاشناخت ماشین هدف کلي درس: 

 برداشت

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 1 داشت) تاریخچه، انواع، اهمیت...( یهانیماش 1

 - 1 داشت با توجه به شرایط و موقعیت مزارع کشور یهانیماشمطلوب در  یهايژگیو 2

3 
) مکانیسم( عمل، تنظیمات خارج از مزرعه، سرویس و نگهداری انواع سازوکارساختمان ظاهری، 

  زارهامیدهای کوچک و تعداد واحدانواع مناسب برای  ژهیوبهداشت دنباله بند رایج در کشور  یهانیماش
5/2 14 

4 

ضمن کار و رفع مشکالت معمول یا رایج ضمن کار  یهامراقبتو  تا، تنظیم کارگیریبهی، اندازراه

، هاپاشسم، کود کارهای سرک، تا کننیوج، تاداشت) انواع کولتیواتورهای داشت، سله شکن  یهانیماش

... 

3 14 

5 
روز دنیا برای تحریک حس  یهادهیاو حتي  تاداشت) نمایش یا طرح پیشرفت  یهانیماش اندازچشم

 (...نوآوری، خالقیت
5/1 - 

 - 1 برداشت) تاریخچه، انواع، اهمیت...( یهانیماش 6

 - 1 برداشت با توجه به شرایط و موقعیت مزارع کشور یهانیماشمطلوب در  یهايژگیو 7

8 

) مکانیسم( عمل، تنظیمات خارج از مزرعه، سرویس و نگهداری انواع سازوکارساختمان ظاهری، 

 )زارهامیدهای کوچک و تعداد واحدانواع مناسب برای  ژهیوبهداشت دنباله بند رایج در کشور  یهانیماش

در شرایط روز یا انواعي که خارج از توان کاربری یک  یرکاربردیغپرهیز از طرح مباحث و انواع 

 (...کمباین غالت، چاپرهای خودگران مثالًاست  دکنندهیتول

5/2 18 

9 

ضمن کار و رفع مشکالت معمول یا رایج ضمن کار  یهامراقبتو  تا، تنظیم کارگیریبهی، اندازراه

ارگیرها، ، بتا، غده کن کنخشک، ریگپوست، چاپر، باللکن، بندهابسته، تابرداشت) انواع دروگر  یهانیماش

 (...، بوجارهاتا کوبخرمن

3 18 

11 
روز دنیا برای تحریک حس  یهادهیاو حتي  تابرداشت) نمایش یا طرح پیشرفت  یهانیماش اندازچشم

 (...نوآوری، خالقیت
5/1 - 

 64 16 جمع

 

  

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت -ب
تعداد داشت و برداشت مطلوب برای  یهانیماششناخت  -برداشت یهانیماششناسایي انواع  -داشت  یهانیماششناخت انواع  -

 داشت  یهانیماشسرویس و نگهداری انواع انجام  –داشت  یهانیماشت کار انواع  -کوچک و دیمزارها یواحدها

 برداشت  یهانیماش، نگهداری و کار با انواع سیسرو انجام -برداشت  یهانیماش یریکارگبه -

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  دانشگاه فردوسي مشهد  مجتبي مدرس رضوی برداشت غالت  یهانیماش

 1387 دانشگاه فردوسي مشهد  مدرس رضوی مجتبي کشاورزی یهانیماشمدیریت 

 1389 دانشگاه بوعلي سینا   منصوری راد کشاورزی یهانیماشتراکتور و 

 1391 عالي علمي کاربردی آموزشموسسه   آبادی شم نیالعابدنیز داشت یهانیماشتعمیر  و کاربردشناخت، 

 برداشت علوفه و غالت یهانیماش
 آالتنیماشدپارتمان 

 کشاورزی مدرسان برتر

 مدرسان برتر 
1391 

 کشاورزی یهانیماش
سازمان استاندارد 

 تحقیقات صنعتي ایران 

سازمان استاندارد تحقیقات صنعتي  

 ایران
1391 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

 تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

 و مقاالتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  یاحرفه اخالق، رعایت پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش، تا

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تاطرح 

عملي و  هایفعالیت، ارزیابي فرایند تا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونکتبي،  يشفاه هایپرسش

 کشاورزی، بررسي نتایج نهایي. یهانیماشدر کاربری  ژهیوبهکارگاهي و صحرایي 
 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

، ابزار، مواد، تجهیزات و فضای کارگاهي متناسب با آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 داشت و برداشت. یهانیماشسرفصل، انواع 
 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 .محیطيزیستو  با رعایت نکات ایمني تااسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به سرویس، نگهداری، تنظیم و کاربرد ماشین 
 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 کشاورزی یهانیماش هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس 5کشاورزی  با حداقل  یهانیماش هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس بازاریابي و فروش -3-22 
 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 و فروش محصوالت تولیدی موردنیاز یهانهادهخرید  -يالمللنیو ب  یامنطقهآشنایي با بازارهای محلي، هدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ف
هد

ار 
باز

ن 
عیی

ت
 

 کشش بازار-1

 

 و مقیاس بندی گیریاندازه یهاهیرو -بازارشکني -يگردان بازار -يسنج بازاردانش: 

 بلندمدتو  مدتکوتاهنگهداری  -اطالعات کمي آوریجمع یهاروش -متغیرها

 محصول

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

 انتخاب برخي از بازارها

2 4 

تعیین محصوالت -2

 جایگزین

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

 (...، کردنخشکبازار) کمپوت، 

 جداول کارگیریبه -مهارت: بررسي دقیق ثبت مشخصات محصوالت

2 8 

 بررسي عوامل دروني-3

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

 بذر و...(

ر کاربرد بذو -کنترل تلفیقي -خطرکمکاربرد سموم  -مهارت: کاربرد کودهای آلي

 مقاوم

2 16 

بررسي عوامل -4

 بروني)محیطي(
 

بیعي و عوامل ط تأثیر –برچسب و...  -رنگ -یبندبستهاندازه  -یبندبستهدانش: نوع 

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

تغییر نوع فروش و بازار برای  –متنوع ازنظر کمي و کیفي  یبندبستهمهارت: 

 جلوگیری از زیان

2  

محاسبه هزینه و -5

 فایده
 

 هزینه جستجو -قیمت برای مشتری -تولید شدهتمامدانش: قیمت 

محاسبه  -مرتبط با محصول یهانهیهزمحاسبه  -تامهارت: محاسبه بهای نهاده 

 خرید کاال )جسمي، روحي و رواني( یهانهیهز

  

ها
داد

رار
د ق

عق
 

 تعیین نوع قرارداد-1
 قراردادهای عمومي -قراردادهای دولتي -دانش: طرف قرارداد

 طراحي فرم قرارداد -مهارت: کاربرد قوانین و مقررات قرارداد
2 5 

تعیین شرایط و -2

 اختیارات قرارداد

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

 قرارداد یهاتیشفافتعیین  -قرارداد
2 8 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

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

 درج شرایط فسخ قرارداد -پرداخت

 قراردادهای دولتي-3

 کوچک دوفروشیخر -وکالت -رهن -دانش: اجاره

 -استخدام پیماني -دوفروشیخر -ونقلحمل -ملزومات -ساختماني یهایمانکاریپ

 تیعامل وامتیازات 

، ساختمان، ونقلحمل، دوفروشیخرمهارت: انعقاد قراردادهای مختلف الزم برای 

 استخدام و واگذاری

2 8 

 32 16 جمع

 

 

 فردی ایمني:

 نگرش:
 صداقت

 ستیزطیمحو آلوده نکردن  برهاانیماستفاده از  :محیطيزیستتوجهات 

د و ک غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N21داشتن درک از سیستم سازماني                N11استدالل 

 N31و گردآوری اطالعات  آوریجمع            N12 یریگمیتصم

 N42مناسب  یهایفناور کارگیریبه              N15تفکر خالق 

 N92محاسبه و ریاضي           N56دیگران  یهاارزشاحترام به           N51اجتماعي بودن 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

 عمومي یهارسانهدسترسي به  -اینترنت -تلفن

 آمار-ریاضي :هیپادانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
 آشنایي با بازار کار  -

 مراجعه به بهره برداران بخش اقتصادی جهت تهیه آمارو اطالعات -

 توانایي بازاریابي و فروش محصوالت -
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین ویرایش مبلغان مجید نوریان  جب بالنت  موفقاسرار فروشندگي 

 آخرین ویرایش انتشارات بازاریابي بابک مرواني ریچارد بوسکرک و کاربردها تافروش تکنیک 

 چارلز فوترل اصول فروش 
 -کامبیز حیدر زاده

 مجید میر ویسي
 آخرین ویرایش تمدن علمي

 آخرین ویرایش آریانا قلم معصومي فؤاد آلن دیب کوچک یوکارهاکسبطرح بازاریابي 

 الفبای بازاریابي ایران 

 
 

درگي و  زیپرو

 همکاران
 آخرین ویرایش انتشارات بازاریابي

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 پژوهشي و تکالیف ارجاعي  یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهي و کتبي، هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، پژوهش انفرادی و گروهيدیاسال ،پوستر فیلم،، واگذاری تحقیق، نمایش ، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 اقتصاد کشاورزی، زراعت، هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 کارآفریني درس -3-23 
 درس: تخصصينوع  

 درصد از دروس دوره 51 حداقل: گذراندن نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کوچک کارو مدیریت کسب و  یزیربرنامهکسب،  و هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم کارآفریني و بازاریابي و کار

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 1 مفهوم و ضرورت کارآفریني 1

 6 2 موفق نانیکارآفرتاریخچه یا سوابق کارآفریني و  2

 - 2 رفع موانع کارآفریني یهاروشموانع و  3

 - 2 ، راهکارها...(تا، فرآیند تاخالقیت و نوآوری) تعاریف، عناصر، شاخص  4

 - 1 مدیریت و بازاریابي 5

 4 2 سنجيامکانارزیابي و  6

 6 1 ایده پردازی 7

 6 1 طراحي 8

 6 1 کوچک و میاني  وکارکسب 9

 4 1 کوچک  یوکارهاکسبی اندازراهمراحل و راهکارهای ایجاد و  11

 4 1  وکارکسبو ساماندهي  یزیربرنامه 11

 6 1 و فروش يابیبازار 12

 6 - انجام پروژه 13

 48 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هایمهارت -ب
 وکارکسب یهاطرحتوانایي تهیه  -آشنایي با بازار کار  -

 آشنایي با بازاریابي و فروش محصوالت -اطالعات  آماربخش اقتصادی جهت تهیه  بردارانبهرهمراجعه به کارآفرینان،  -

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارآفریني 
 -رابرت هیسریچ

 مایکل پیترز

 -حمیدرضا تقي یاری

 علیرضا فیض بخش 
 آخرین ویرایش دانشگاه صنعتي شریف

 کارآفریني  از تئوری تا عمل
 -علیرضا مقدسي

 محمدرضا ذبیحي
 آخرین ویرایش جهان فردا نما 

  يحزننسرین  دانشگاهي آموختگاندانشکارآفریني 
پژوهشکده مطالعات 

 فرهنگي اجتماعي 
 آخرین ویرایش

  جلیل صمد آقایي کارآفریني پیشرفته
 نیتأمموسسه کار و 

 اجتماعي
 آخرین ویرایش

 آخرین ویرایش اکرام  حسین خنیفر کارآفریني در نظام آموزشي

 کارآفریني، تعاریف، نظریات، الگوها

 

محمود احمد پور 

 داریاني
 ویرایشآخرین  57پردیس  

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

ي مربوط به تکالیف ارجاعي، آزمون کتبي مستمر و پایاني، بررس یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 و مقاالت. بررسي و ارزیابي پروژه. هاگزارش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

تاد، صندلي هوشمند، میز اس، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد کنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکامکانات 

 جهت انجام پروژه. موردنیازو وسایل  ابزار .آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید. مراحل اجرای پروژه، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 عملیات و پروژه.  گامبهگام ندیفرا

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 از رشته  کارآفریني، کشاورزی و مدیریت  دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه در بازار کار 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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  کارآموزی درس -3-24 
 نوع درس: تخصصي

 درصد از دروس دوره 75گذراندن حداقل : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 بخش کشاورزی بردارانبهرهشناخت دقیق از بازار کار و ارتباط با سایر هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

  جلسه توجیهي، تشریح فرآیند کار و اهمیت موضوع. 1

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 

2 
با مشخصاتي از قبیل اعتبار علمي، فني و حقوقي محل، وسعت و عمق عمل  يابیمکانجانمایي یا 

 .یالگوبردارمناسب، اهلیت مالک یا مدیران محل، امنیت و سهولت تردد دانشجو، قابلیت 

 ایجاد تفاهم و انعقاد قرارداد و توجیه مدیران محل. 3

4 
کارآموزی، مشخص نمودن روزهای حضور و  یهابرگهمعرفي دانشجو به محل کارآموزی همراه با 

 کاری دانشجو، تعیین مربي کارآموزی، کنترل، نظارت و هدایت. تعداد ساعت

5 
خانوادگي، مهارت یا تخصص،  نام و، مشخصات سرپرست مستقیم) نام نامهيمعرف بازخوردبررسي 

 ارتباطي و ...(، تاریخ شروع کارآموزی. یهاراهو سایر  تلفن تماس

6 
جو بدون با سرپرست و دانش يتلفنتوسط مربي مستقیم، چهار مرتبه تماس  دومرتبهسرکشي  حداقل

 .بارکیهردو هفته  حداکثراعالم قبلي، بررسي گزارش کار کارآموزی روزانه و هفتگي 

7 
ه باعالم موافقت با ادامه کارآموزی یا تغییر وضعیت اعم از جابجایي یا لغو کارآموزی و تعویق آن 

 زمان یا محل دیگر توسط مربي کارآموزی.

8 
محرمانه برای  صورتبهکارآموزی  تعداد واحدبررسي گزارش نهایي کارآموزی، ارسال گزارش به 

 راستي آزمایي.

9 
برقراری جلسه دفاع و ارزیابي گزارش شفاهي و دفاع دانشجو همراه با نمایش متن، عکس و فیلم از 

 واقعي.فرآیند کار در محیط 

11 

 

 ارزیابي نهایي و اعالم نمره یا صدور دستور تکرار کارآموزی

 جمع
 

- 241 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 در تولیدات کشاورزی مؤثرآشنایي با عوامل  -توانایي ارتباط با کارگران و کارفرمایان  -

 هاآنمناسب برای رفع  یکارهاراهو ارائه  هاچالشتعیین  -ارائه گزارش کارآموزی در یک گروه دانشجویي  -

 عملي نظری 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نوین تدریس  هایروشراهنمای 

 و کارآموزی آموزشبرای 

 -احدیانمحمد 

 آقازادهمحرم  

 آییژ 
1381 

 1387 انیستیتو ایز ایران عبدالناصر کرکه آبادی جف آلرد و همکاران  کارآموزی در محیط کار

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 مشاهده فعالیت، بررسي گزارش، ارزیابي دفاعیه

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 انشجو د تمرتبط با بخش کشاورزی در اطراف آموزشکده یا نزدیک محل سکون یهاشگاهیآزمایا  تولیدات زراعي یهاکینیکلمراکز و 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 بررسي، نظارت و هدایت سخنراني، 

 

 مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، 

 معاونت آموزشي دیتائبخش خصوصي با معرفي مدیر گروه و  یهاتیفعالو آشنا با  باسابقهمدیر گروه یا یکي از مدرسان 
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 گیاهان جالیزی یاگلخانهدرس پرورش  -3-25 
 اختیارینوع درس:  

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

   یاگلخانهتولید و برداشت محصوالت  - یاگلخانهدر پرورش محصوالت  مؤثرهدف کلي درس: آشنایي با اصول و اجرای گلخانه و عوامل 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

1 
 ) گیاهان جالیزی(یاگلخانهمقدمه و کلیاتي از کشت 

 اندازهاچشم، تا، جایگاه کشور، موانع و مزیت یاگلخانه یهاکشتاهمیت فني و اقتصادی 
1 8 

2 
کنترل شرایط اقلیمي و  یهاسامانهی گلخانه) ترمیم و اصالح سازه، سرویس و کنترل اندازراهاصول 

 گلخانه( یحسگرها
2 6 

3 
 یهايژگیوو  نیتأمسطح، زمان و مراکز  تعداد واحدسنجش کیفیت، مقدار در  هایشاخصآشنایي با 

 یاگلخانهگیاهان مناسب کشت 
2 6 

 4 1 ، زمان مناسب، ...(تااصول تهیه بستر کاشت) انواع، روش  4

5 
 الگوی کاشت و تراکم ، زمان مناسب، تیمارها،تاآشنایي با کاشت بذر یا نشا در خزانه و محل اصلي) روش 

 مطلوب...(
1 6 

 1 6 ( coاصول کنترل شرایط اقلیمي از پس از کاشت تا رسیدن محصول) رطوبت نسبي، دما، نور، تهویه و  6

 6 1 ولوژی گیاه، ...(تحسب ف برزمان، مقدار و تا) انواع، روش یاگلخانهاصول آبیاری گیاهان  7

 4 2 (...ولوژی گیاه، فتحسب  برزمان، مقدار و تا) انواع، روش یاگلخانهآشنایي با تغذیه گیاهان  8

 4 1 (...يبهابرگاصول هرس و تربیت) گل گیری، پایین کشیدن، تنک گیاه و برگ،  9

 4 1 تاهرز( و سایر ناهنجاری  یهاعلف، تا) آفات، بیماری آورانیزآشنایي با عوامل  11

 2 1 (...ضرورت، روش، زمان مناسب) یاگلخانهبیان اصول تلقیح گیاهان  11

12 
نواع، ) ایاگلخانهرشد و مواد بیولوژیکي در فرآیند پرورش و تولید محصوالت  یهاکنندهمیتنظکاربرد 

 بر کاربرد این مواد...( مؤثر، زمان مناسب مصرف، غلظت و عوامل و شرایط تاروش 
1 4 

13 
، بازاریابي، فروش...( و اقدامات پس از برداشت یبندبسته، آوریجمعآشنایي با عملیات پس از برداشت) 

 روی گلخانه و بستر
1 4 

 64 16 جمع

 

  

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت -ب
 در گلخانه  کنترلقابلآشنایي با عوامل اقلیمي  -موردنظرشناخت اصول ایجاد بستر مناسب برای گیاه  -

 رشد یهاکنندهمیتنظهرس، تلقیح و آشنایي با  هایروششناسایي -و آفات گلخانه تاشناسایي بیماری  -

اسب توانایي ایجاد بستر من – یاگلخانهو برداشت گیاهان   داشت توانایي کاشت، -گلخانه و تهیه بستر کشت مناسب  یسازآماده -

 ، تهیه محلول غذایي، انجام آبیاری و...(تاانجام مرحله داشت ) مبارزه با آفات، امراض و بیماری  -برای کشت در گلخانه 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 تقي زرجیني  تقي زرجیني و دیگران  یاگلخانهاصول و مباني علمي کاشت گیاهان 

 یاگلخانهراهنمای تولیدات 
 یهاشهرکستاد ایجاد 

 یاگلخانه
 

شرکت عمران 

 شهرهای جدید
1383 

 یاگلخانهراهنمای جامع و مصور کشت 
  -ساسان جعفری نیا

 محسن همائي
 1391 گسترسخن 

 هایسبزراهنمای مدیریت و کشت 

 یاگلخانه 
 هیکمن -گری دبلیو

 -داریوش طاهری

 زاده یلواکوروش 
 1385 سپهر

 یاگلخانه یهایسبزپرورش  یفنّاور
پروانه  -مصطفي مبلي

 عقدک
 1391 ارکان دانش 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

اني، آزمایشگاهي، ارزیابي فرایند تولید، آزمون کتبي مستمر و پای یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 و مقاالت هاگزارشبررسي 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

، پاشسم، گلخانه، بیل، انواع موردنیازادوات ، آویزرختصندلي استاد و دانشجو،  نمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد،

 متر، شوری سنج. PH، سنجرطوبتدماسنج،  مانند گلخانهرصد  موردنیاز، تجهیزات يگلدان تراکتور

 

 موردی(، پژوهش گروهي، مطالعه ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

کلیه  گامبهگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، انجام ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 و عرضه محصول یسازآماده، شدهکنترلعملیات از قبل کاشت تا تولید محصول در فضای 

 

 تخصصي و تجربي(ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق 

 باغباني، تولیدات گیاهي  هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس باغباني 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 درس رابطه آب، خاک و گیاه -3-26 
 اختیاری نوع درس:

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 هدف کلي درس: شناخت آب خاک و ارتباط آن با گیاه، آشنایي با نحوه جذب و انتقال مواد از خاک به گیاه 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 2 و گیاه  وخاکآباهمیت شناخت رابطه  -مقدمه 1

 3 3 کیفیت آب آبیاری در کشاورزی -خصوصیات فیزیکي و شیمیایي آب 2

 3 3 ) در ارتباط با هدایت و نگهداری آب و رشد گیاه( هاخاکخصوصیات فیزیک  3

 4 2 سنجش( هایروش، حدود مناسب، مؤثرنفوذ آب در خاک) عوامل  4

 - 2 بر حرکت آب در خاک  مؤثرنیروهای  5

 2 2 آب از خاک توسط ریشه و انتقال آن در گیاه برجذب مؤثرنیروهای  6

 2 2 پتانسیل مکشي) ماتریک(، اسمزی، فشاری، ثقلي 7

 2 3 تاشرایط و روش  برحسبجهت آبیاری  موردنیازمحاسبه مقدار آب  8

 2 3  تاشرایط و روش  برحسبآبیاری  زمانمدتمحاسبه  9

 2 2 کنترل وضعیت آب در خاک 11

 4 3 بررسي اثرات و کنترل تنش آب ) خشکي( در گیاهان  11

 4 2 ، گیاه، ...( بر خاکمختلف آبیاری)  هایروش يشناسبیآس 12

 4 3 شرایط و امکانات برحسبانتخاب بهترین روش آبیاری  13

 32 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
 کمي و کیفي آب هایشاخصآشنایي با  -

 و جذب آب درحرکت مؤثرشناخت بهتر از وضعیت آب در خاک و نیروهای -

 خاک و گیاه یهايژگیوتعیین بعضي از  -

 شرایط برحسب هاآنآبیاری و انجام  هایروششناخت  -

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 دانشگاه امام رضا  امین علیزاده رابطه آب، خاک و گیاه 

 1376 جهاد دانشگاهي  ارسالن مظاهری کلیات خاکشناسي

 1373 دانشگاه تهران عالم رضا زهتابیان لئوپلد یول راهنمای عملي خاکشناسي

 1378 کارنو  جواد غازانشاهي خاک و روابط آن در کشاورزی

میر خالق ضیاء تبار  رابطه آب، خاک. گیاه 

 احمدی و دیگران

 1391 عصر ماندگار 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

و بررسي نتایج نهایي، آزمون کتبي مستمر و پایاني، ارزیابي و بررسي گزارش کارهای  تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 مربوطه در آزمایشگاه. هایشاخص گیریاندازهمربوط به 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

ي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایش شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

و گیاه مانند شوری  وخاکآب هایشاخص گیریاندازهصندلي استاد و دانشجو، فضای آزمایشگاه خاکشناسي،  با ابزار و تجهیزات 

 ، آون، ترازوی دیجیتال،  اهیگ وخاک، آب  بردارینمونهسنج، تانسیومتر، استوانه مضاعف، دماسنج خاک، وسایل 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 هایصشاخ گیریاندازهتمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، انجام کلیه فرآیند مربوط به  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 ، انجام محاسبات.وخاکآب

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي( 

 خاکشناسي، آبیاری هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5فوق با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس   
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 کشاورزی ارگانیک درس -3-27 
 اختیارینوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 بیولوژیک، بازدید از مراکز تولید محصوالت ارگانیک یهايافزودنهدف کلي درس: آشنایي با کشاورزی و محصوالت ارگانیک، 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

1 
زراعي و باغي )تعاریف مفاهیم چرخه انرژی و مواد، کشاورزی پایدار، رابطه  هایسیستمآشنایي با اکو

 کشاورزی پایدار با کشاورزی ارگانیک، مدیریت تلفیقي آفات، تاریخچه و مزایا(
2 - 

2 
ریت ، مدیستیزطیمحخاک و  یهاندهیآالدر تولید محصوالت ارگانیک)  يشناسخاکو  يپزشکاهیگنقش 

 و ضایعات( ، مدیریت پسماند، فاضالبستیزطیمحخاک و  یهاندهیآال
2 - 

 - 3 بومي در کشاورزی ارگانیک یهايافزودنآشنایي با  3

 - 2 (ک وبیولوژی کنندهکنترلک، عوامل مجاز در کشاورزی ارگانیک) کودهای بیولوژی یهايافزودنآشنایي با  4

 - 2 از تولید محصوالت ارگانیک زراعي و باغي یيهامثال 5

 - 2 مسائل اجتماعي و فرهنگي پیرامون محصوالت ارگانیک  6

 - 3 آشنایي با عوامل کنترل بیولوژیک  7

 8 - ، مواد و تجهیزات مربوطهتابازدید از مرکز تولید محصوالت ارگانیک و آشنایي با روش  8

 14 - و مواد بیولوژیک کود دیتول تعداد واحدبازدید از  -یک مرکز بازیافت  از دیبازد 9

 8 - نمونه تولید مواد غذایي تعداد واحدبازدید از  11

 2 - تهیه و ارائه گزارش 11

 32 16 جمع

 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار یهامهارت -ب
 بیولوژیک جهت تولید محصوالت ارگانیک یهايافزودنشناخت  - آشنایي با کشاورزی ارگانیک و محصوالت ارگانیک -

 بازدید از مراکز تولید محصوالت ارگانیک و ارائه گزارش -در کشاورزی ارگانیک مؤثرشناخت عوامل  -

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Lampking, Organic 
farming,  

 

 

 

 Farming press 1991 

 1375 جهاد دانشگاهي مشهد  و همکارانعوض کوچکي  کشاورزی پایدار

 1385   حسین حیدری 2 و 1راهنمای تسهیل گران جلد 

Alternative agriculture,  National research council   National Academy 
of Science  

1989 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

 ختهسادست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در  

 و ...(  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش، تا

، ئه مقاالتشفاهي و کتبي، ارا هایپرسشو  خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت گزارش ،تامقاالت و طرح  ارائه وعه کار،پوشه مجم

  هاگزارشپایاني، بررسي  و مستمرآزمون کتبي 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینالس درس با ابعاد ک

 رده، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

بازدید از مراکز تولید محصوالت ارگانیک، بازدید از مراکز ، آویزرخت، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، نمایش

 تولید مواد غذایي مؤسسات، بازدید از یرشهریغزیافت پسماندهای شهری و با

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، بازدید. ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي( 

 زراعت، باغباني هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مربوطه و کار در زمینه مربوطه 8فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 کشت بافت گیاهي درس -3-28 
 اختیاری نوع درس:  

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 یيافزا زیرمراحل ساده کشت بافت مانند هدف کلي درس: آشنایي با اصول کشت بافت گیاهي و انجام 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 2 اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغباني 1

 - 6 تجهیزات موردنیاز در آزمایشگاه و کشت بافت 2

 - 6 در آزمایشگاه مورداستفادهضدعفوني مواد و ابزارهای  3

 - 4 مختلف کشت بافت هایروش 4

 - 4 مراحل ریز افزایي 5

 - 4 گیاهک یيزا بازاثر مواد مختلف بر رشد بنیه و  6

 - 6 هاآنمختلف کشت و ترکیبات  یهاطیمح 7

  MSکشت ازجمله  یهاطیمح( و stockغذایي پایه ) یهامحلولتهیه  8

 32 

 ریز نمونه بنفشه آفریقایي و لیلیوم ازجمله مختلف( گیاهي )ریز نمونه یهااندامکشت  9

 به روش کشت بافت در شرایط خارج از محیط آزمایشگاهي دشدهیتولعملیات سازگاری و انتقال گیاهان  11

 عاری از بیماری با استفاده از نوک ساقه یا جوانه اهانیگ دیتول 

 آمده وجود به یهااندامبا  یهابافت برای( کالچر)واکشتانجام عملیات ساپ  

 بازدید از مراکز بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهي 11

 32 32 جمع 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 آشنایي با تجهیزات کشت باف- شناخت اصول کشت بافت -

 گیاهي ریز نمونه یهااندامکشت  - انجام بعضي از مراحل ساده کشت بافت-

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تکنولوژی و کشت  وی بهمباني 

 بافت

 -فر شادمحسن 

 بخشي رضاغالم

آخرین  دانشگاه پیام نور 

 ویرایش

 -پور احسان اکبريعل کشت سلول و بافت گیاهي

 فریبا امین

 1381 جهاد دانشگاهي 

و پیری  خسرو راهنمای کشت بافت گیاهي 

 همکاران

 1385 مرز دانش 

و دیوید ایوانز  کشت بافت گیاهي

 همکاران

 1385 تهران سپهر ریحانه وادی دار -آرش فروتن

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

آزمایشگاهي و کارگاهي، ارزیابي فرآیند شناسایي، تشریح اجزا  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 عمل کشت بافت، بررسي و ارزیابي عملکرد نهایي دانشجو در آزمایشگاه و گلخانه، بررسي نتایج نهایي سازوکارو 

 

  درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهدر وزارت علوم یا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

ب مناس، ابزار، مواد، تجهیزات و فضای کارگاهي آویزرختنمایش، ویزیوالیژر، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

نواع متر، شوری سنج، آون، اسپکتو فتومتر، دستگاه جذب اتمي، مواد و ا PHجهت کشت بافت، تجهیزات آزمایشگاهي مانند 

جهت تهیه محیط کشت، انواع کاغذ صافي، شیشه آالت آزمایشگاهي مانند لوله، بشر، ارلن، بالن، ارلن، بورت،  موردنیازی هانمک

 .پیپت، مزور، دسیکاتور، پیست، چراغ بونزن، هات پلیت و سایر مواد تجهیزات آزمایشگاهي

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 تعمل کشت باف سازوکار، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، تشریح اجزا و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

  ، باغباني، زراعتیفنّاوربیو  هایگرایش  از رشته دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه مرتبط آموزشي و پژوهشي و یا کار در زمینه کشت بافت 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 درس مدیریت تلفیقي آفات -3-29 
 اختیاری نوع درس:

 گیاهان زراعي هایبیماری -زراعي : آفات گیاهاننیازپیش

 -هم نیاز: 

 ستیزطیمحبر حفظ  تأکیدبا  رزندهیغزنده و  یهاتنشمدیریت و کنترل  هایروشهدف کلي درس: آشنایي با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 4 (تااهمیت، تاریخچه و اهداف مدیریت تلفیقي آفات )با نگاه آفات و بیماری  1

 - 4 اصول و مباني مدیریت تلفیقي آفات 2

 4 ) اهمیت تغذیه، قرنطینه و انتخاب بذر، نشاء و نهال سالميآگاهشیپبهداشت و  3

 

 

 

 

32 

 2 (...کنترل زراعي) آیش، تناوب، آبیاری، غرقاب نمودن و  هایروش 4

 4 (یسازخنککنترل فیزیکي) استفاده از اشعه، آب داغ، ترموتراپي، بخار و  هایروش 5

 4 (تاپارازیتوئیدها و پاتوژن  انواع کنترل بیولوژیکي) تریکوگراما، تریکودرما، هایروش 6

 2 ، مزایا، فرموالسیون و کالیبراسیونمشکالت کنترل شیمیایي) عوارض، هایروش 7

 4 انواع سموم شیمیایي 8

 4 کنترل و اهمیت آن در تولید پایدار و سالم محصول هایروشکاربرد تلفیقي  9

 - مدیریت تلفیقي آفات در عرصه باغ و مزرعه اجراکنندهبازدید از مراکز تحقیقاتي،  11

 جمع

 
32 32 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 -برای تولید سالم و پایدار صرفهبهمقرونپیشگیرانه و  هایروشتوانایي ارائه  - رزندهیغزنده و  یهاتنش ازنظرتوانایي رصد مزرعه  -

 کنترل زراعي، مکانیکي، بیولوژیکي و شیمیایي برحسب شرایط هایروشتوانایي اجرای 

 

  

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت



 

89 
 
 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

، مدیریت تلفیقي آفات  و اطلس شناسيحشره

 آفات مهم
 ایحرفهدانشگاه فني و   سهیال تکاور و همکاران

1394 

 1382 دانشگاه بوعلي سینا  خانجاني آفات گیاهان زراعي

 1388 نشر یادبود اصفهان  ابراهیم بهداد مقدماتي و آفات مهم گیاهي ایران شناسيحشره

 1387 دانشگاه شهید چمران  سراج آفات گیاهياصول کنترل 

 ویلیام ای مری گیاهي  هایبیماریاصول مدیریت 
آهونمنش و 

 همکاران
 نشر آموزش کشاورزی

1374 

 1381 موسسه نشر جهاد  روستای گیاهي هایبیماریمدیریت 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

شریح، ، ارزیابي فرآیند شناسایي، تتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 سنجش کلکسیون، بررسي نتایج نهایي. ژهیوبه، بررسي عملکرد نهایي تا آنو عالئم  تاو بیماری  آفاتو نگهداری  آوریعمل

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

غ، )کامن، بلو متیلن و...(، کاردک، اسکالپل، تییزیآمرنگ، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ فلورسنت، مواد آویزرختاستاد و دانشجو، 

، سموم کشحشرهسموم  آفات گیاهي،   هاینمونه، تابیماری  هایمونهنگیاهي،  هاینمونه، ومیبار هر، تخته ومیبار هرابزار تثبیت، کمد 

 حشرات و سایر آفات آوریجمعوسایل  رشد، کنندهمیتنظ، انواع کشعلفبیولوژیک، سموم  یهاکشقارچ، نماتدکش، سموم کشقارچ

 

 گروهي، مطالعه موردی(، پژوهش ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

مهم  انواع ژهیوبهمختلف  یهارهیتگیاهي در  هایبیماری، شناسایي، تشریح، نگهداری آفات و آوریجمعاسالید، انجام کلیه فرآیند 

 اقتصادی

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 شناسيحشرهو  يپزشکاهیگ هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5با حداقل  يپزشکاهیگیا  شناسيحشره هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 خوراکي هایقارچدرس پرورش  -3-31 
 اختیاری نوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 خوراکي هایقارچتولید و پرورش انواع  -خوراکي  هایقارچخوراکي و آشنایي با اصول تولید  هایقارچهدف کلي درس: شناخت انواع 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 - 1 خوراکي هایقارچتاریخچه و پرورش  1

 - 1 خوراکي هایقارچانواع  2

 - 2 خوراکي هایقارچخصوصیات  3

 - 2 خوراکي هایقارچدر رشد  مؤثرعوامل محیطي  4

 11 1 خوراکي هایقارچبرای پرورش  موردنیاز ساتیتأس 5

 11 1 یادکمهمواد اولیه و تهیه بستر پرورش قارچ  6

 8 1  یادکمهاسپان مناسب قارچ  7

 12 1  یادکمهکشت قارچ  8

 6 1  یادکمهو چنگ زني را در پرورش قارچ  يدهخاک 9

 4 2  یادکمهرایج قارچ  هایبیماریآفات و  11

 6 1  یادکمهزمان مناسب و چگونگي برداشت قارچ  11

 4 1  ...و  یبندبستهو  يابیبازار 12

 4 1 پرورش قارچ  یهاکارگاهتوجیه اقتصادی  13

 64 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
خوراکي  هایقارچدر پرورش  مؤثرشناخت عوامل  -خوراکي هایقارچشناخت اصول پرورش  -خوراکي  هایقارچآشنایي با انواع  -

 خوراکي هایقارچبستر کشت  یسازآماده -قارچ خوراکي یهایماریبآشنایي با آفات  -

 خوراکي هایقارچ یبندبستهبرداشت و  -خوراکي  هایقارچ هایبیماریکنترل آفات و  -خوراکي   هایقارچکاشت و داشت  -

 

 

 

 

 
 

 عملي نظری 

 1 1 واحد تعداد

 64 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

راهنمای جامع و مصور پرورش 

 خوراکي هایقارچ

 جي اس-پاول استیمتز

 شیلتون

 -ساسان جعفرنیا

 مهدی داعي

  نشر نسیم گستر

 -لیال صادق کسمایي یادکمهآموزش تولید قارچ 

 شناسحقامیر 

  دانش اترک 

 هایقارچتولید و عرضه 

 خوراکي

سازمان پژوهش و 

 آموزشي یزیربرنامه

شرکت چاپ و نشر  

 کتب درسي

 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

آزمایشگاهي و کارگاهي، ارزیابي فرآیند شناسایي، تشریح اجزا  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 عمل، بررسي و ارزیابي عملکرد نهایي دانشجو در کارگاه و مزرعه، بررسي نتایج نهایي. سازوکارو 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 با تجهیزات همراهسازمان نوسازی و تجهیز مدارس  در وزارت علوم یا يآموزشدر استاندارد فضاهای  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

رده ، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکسرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...، امکانات 

، ابزار، مواد، تجهیزات و فضای کارگاهي متناسب با سرفصل، آویزرختنمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلي استاد و دانشجو، 

 ، فضای کارگاهي تولید قارچ خوراکيموردنیاز یاگلخانهتجهیزات آزمایشگاهي و 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

وراکي. خ هایقارچعمل  سازوکار، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، تشریح اجزا و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

،  برداشت اسبان، دماسنج، بذر گیاهان زراعي جهت تولید سنجرطوبتمانند  موردنیازتهیه بستر مناسب تولید قارچ، تجهیزات جانبي 

 قارچ یبندبستهقارچ خوراکي، 

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي( ویژگي مدرس)

 زراعت و باغباني  هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس مرتبط یا کار در زمینه پرورش قارچ خوراکي 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 درس برداشت مکانیزه گیاهان زراعي -3-31 
 اختیاری نوع درس:  

  - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انجام عمل بوجاری محصوالت–تعیین نوع ماشین بوجاری  -بستر برداشت محصول زراعي یسازآماده -هدف کلي درس: تدوین تقویم زراعي

 زراعي

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا کار مراحل کار

 زمان یادگیری

 (ساعت)

 عملي نظری

زه
انی

مک
ت 

اش
رد

ر ب
ت ب

ظار
ن

 

 

تدوین تقویم -1

 اجرایي

 

مکانیزه )گندم، جو، برنج، ذرت  کامالًرسیدگي محصول در برداشت  هایشاخصدانش: 

 انیزهمک کامالًشرایط مناسب زمان برداشت  -پنبه، یونجه، چغندر( شو، آفتابگردان، یادانه

 تدوین تاریخ رایزني با کاربران -مهارت: تدوین تاریخ برداشت

2 4 

مشاوره و -2

رایزني با کاربران 

 یاحرفه

 

 -انتخاب کاربران یهامالک -دانش: قوانین و مقررات خرید خدمات مکانیزاسیون

 انتخاب نوع ماشین در هریک از محصوالت )گندم، جو، برنج و...( یهامالک

 -هاآن هایماشینکاربران و  یهايژگیومهارت: مشاوره با خبرگان در ارتباط با سوابق و 

 ضمانت اجرایي تأمین -عقد قراردادهای معتبر -مذاکره با کاربران

2 8 

کار  سازیآماده-3

)بستر برداشت و 

 شرایط(

 

شرایط ادامه کار  -و...( زیردانهدانش: شرایط ورود ماشین به مزرعه )ذرت، پنبه، غالت، 

 و...( چغندرقندتمام مکانیزه در برداشت )ذرت، پنبه،  هایماشین

 -رفع عوارض و موانع در سطح مزرعه -مهارت: آماده کردن مسیر ورود ماشین به مزرعه

 تعهدات قرارداد )اماکن، خوراک، امنیت و...( تأمین

2 8 

 کنترل و نظارت-4

 

عیني در محصول و مزرعه در ارتباط با ماشین )دقت کار، سرعت،  هایشاخصدانش: 

برداشت، وضع بقایا، خلوص محصول، سالمت و  یهافیردارتفاع برش، همپوشاني 

، غندرقندچبرداشت مکانیزه )پنبه،  هایماشینانواع تنظیمات در برداشت  -کیفیت محصول(

 بات و...(، یونجه، آفتابگردان، حبویادانهغالت ریزدانه، ذرت 

تذکر برای بازنگری و اصالح  -صحت عملکرد ماشین و کاربر هایشاخصمهارت: کنترل 

عرفي و  یهایریگیپ -ممانعت کردن یا مجوز دادن به ادامه کار -تنظیمات و ارائه راهکار

 قانوني مرتبط با قرارداد

2 6 

ت 
وال

ص
مح

زه 
انی

مک
ی 

جار
بو

انه
د

ا
ی

 

تعیین نوع -1

 ماشین بوجاری

 مؤثرعوامل  -بوجاری رایج در کشور هایماشیناجزای  -بوجاری هایماشیندانش: انواع 

 در انتخاب نوع ماشین

 مهارت: انتخاب نوع ماشین بوجاری

1 4 

 یسازآماده -2

 ماشین بوجاری

سنجش  هایروش -بوجاری هایماشینسالمتي یا درستي اجزای  هایشاخصدانش: 

 کاربر در حدرفع معایب  هایروش -سالمت اجزا
2 16 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 ساعتتعداد 
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 در حدرفع معایب  -کنترل کردن سالمت اجزای ماشین بوجاری -مهارت: تهیه دستگاه

 کاربر

 اندازیراه -3

 ماشین بوجاری

 تنظیمات در ماشین بوجاری -ماشین بوجاری اندازیراهدانش: مراحل 

انجام تنظیمات مرتبط با کارکرد ماشین و عملکرد  -بوجاری یهانیماش اندازیراهمهارت: 

 ماشین

1 6 

انجام عملیات  -4

 تابوجاری دانه 

 -تنظیمات ضمن کار -فرایند يشناسبیآس -دانش: فرایند بوجاری در ماشین بوجاری

 چگونگي کنترل تنظیمات و سنجش صحت عملکرد و اجزای ماشین بوجاری

 -کنترل کردن تنظیمات ماشین بوجاری -مهارت: ریختن محصول به درون ماشین بوجاری

 کاربر در حدرفع معایب احتمالي  -بازنگری و اصالح تنظیمات

2 6 

سرویس و 5-

نگهداری 

 هایماشین

 بوجاری

 مواد و تجهیزات موردنیاز -بوجاری هایماشیندانش: انواع سرویس در 

انجام اقدامات ضروری  -بوجاری در فصل فعالیت یهانیماش هایسرویسمهارت: انواع 

 برای نگهداری

 بوجاری در فصل استراحت یهانیماش

2 6 

 64 16 جمع

 

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
بازیافت  -ضایعات آوریجمع -رعایت اصول آبخیزداری -کاهش آلودگي هوا -حفاظت خاک

 ستیزطیمححفظ  -پسماند

کد و  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N 72                           یریگمیتصم                         N64مدیریت زمان    

 N 14 یانتقادتفکر                        N51اجتماعي بودن     

 N61خود مدیریتي                         N65 يمالمدیریت 

 N73درستکاری                      N34 کاربرد فناوری 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

 -و ادوات مناسب بوجاری آالتنیماش  -نظارت دقیق بر روند برداشت -انجام تعهدات مطابق قرارداد

 وسایل فردی مناسب -لباس کار -و نگهداری ادوات یسسروبرای  موردنیازتجهیزات 

 يشناسستیز :هیپادانش

 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
 انجام عملیات بوجاری -ی ماشین بوجاریاندازراه -نظارت بر عملیات برداشت مکانیزه -
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

برداشت غالت  یهانیماش   دانشگاه فردوسي مشهد  مجتبي مدرس رضوی 

کشاورزی یهانیماشمدیریت   1387 دانشگاه فردوسي مشهد  مجتبي مدرس رضوی 

کشاورزی یهانیماشتراکتور و   1389 دانشگاه بوعلي سینا   منصوری راد 

داشت یهانیماشتعمیر  کاربرد وشناخت،  یآبادشم نیالعابدنیز    
عالي  آموزشموسسه 

 علمي کاربردی
1391 

برداشت علوفه و غالت یهانیماش  
 آالتنیماشدپارتمان 

 کشاورزی مدرسان برتر
 1391 مدرسان برتر 

کشاورزی یهانیماش  
سازمان استاندارد تحقیقات 

 صنعتي ایران 
 

سازمان استاندارد 

 تحقیقات صنعتي ایران
1391 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 پژوهشي و تکالیف ارجاعي  یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهي و کتبي، هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، آویزرختصندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهو ارائه درس) سخنراني، روش تدریس 

 ، پژوهش انفرادی و گروهيدیاسال ،پوستر ، واگذاری تحقیق، نمایش فیلم،، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 های زراعيتعداد واحددرس اصول سرپرستي  -3-32 
 اختیاری نوع درس:  

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 زراعي واحدتعداد هدف کلي درس: آشنایي با توانایي کار در محیط واقعي و اداره یک 

  آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

1 
 یواحدهاد تعداسرپرستي  -) انساني تخصصي(سرپرست یهايژگیو -کلیات: مقدمه، تعریف سرپرستي

 وظایف سرپرستي کشاورزی -کشاورزی
2 - 

 - 1 یریگمیتصمانواع و ابزار  -مراحل -: تعریفیریگمیتصم 2

 - 3 بررسي نسبي -جایگزیني -بازده نزولي -هاآن یبندمیتقساصول اقتصادی: عوامل تولید و  3

 - 2 ) معایب، مزایا(یبندبودجه -یاپروژه یزیربرنامه –مزایا و معایب  -: انواع و مراحلیزیربرنامه 4

 - 2 وظایف سرپرست  -و هماهنگي يدهسازمان یهاوهیش -کارمیتقساقسام  -: تعریفيدهسازمان 5

 - 2  اتبر اساس مدل  تامهم رهبری و رفتار  یهاهینظر -رهبری یهاسبک -رهبری و هدایت: تعریف و اهمیت 6

 - 2 ادافر کارمیتقساصول  -وظایف شغلي -کاری یهامیتصمانجام کار:  يسنجزمانکارها و  یبرزماناصول  7

8 
 اصول سفارشي -سفارش قطعات و ملزومات ابزار کار هایبرگه -انواع انبار -: اصول انباردارییدفتردار

 ( یبندزمانابزار کار و قطعات و ملزومات) مراحل اداری و 
5 - 

9 
یفیت کنترل ک یهاروشاصول کنترل کیفیت)  -اصول استهالک: تعریف و انواع و محاسبه انواع استهالک

 و ملزومات(  مقطعاتابزار 
3 - 

11 
و موقعیت  باسنبرخورد با کارگران) احتیاجات روحي در رابطه  یهاروشافراد:  بر کاراصول نظارت 

 اصول ارزشیابي افراد –اصول اقتصادی در رابطه با کارگر(  -مکان و زمان
2 - 

11 

 -گریکار یکاهایسندو  تاتعاوني  -کارگری یهامهیبو قوانین کارگری در رابطه با دستمزد:  تا نامهنییآ

و جنس و شرایط جسمي کارگر و شرایط  باسنکار در رابطه  یهاتیمحدود -تاتعطیالت و مرخصي 

 محیط کار 

3 - 

12 

بازاریابي کشاورزی و  یهايژگیو -انواع و عوامل بازاریابي -محصوالت کشاورزی: تعریف يابیبازار

  network يمبان -در کشاورزی وکارکسبمدیریت  -بازاریابي یهاکانال -يابیبازار هایفعالیت

marketing در کشاورزی 

3 - 

13 
باالتر و اصول دستور کار  یهامقامبرای  يسینوگزارشو گزارش دهي: اصول  يسینوگزارشاصول 

 نویسي برای افراد تحت نظارت 
2 - 

 - 32 جمع

 

 عملي نظری 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 زراعي تعداد واحددر یک  باکارآشنایي  -

 شناخت قوانین محیط کار  -

 زراعي یواحدهاتعداد آشنایي با اصول مدیریت  -

 زراعي تعداد واحدتوانایي ایجاد ارتباط مناسب با سایر نیروهای یک  -

 

 منبع فارسي و خارجي(منابع درسي) حداقل سه مورد  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین ویرایش نشر علوم رایان  رضوی و همکاران  درضایحم اصول سرپرستي

 آخرین ویرایش ایران جام  فاروق صفي زاده اصول سرپرستي

 آخرین ویرایش نشر یادواره  داریوش ترهنده مباني مدیریت و اصول سرپرستي

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران  مجید کوهپایي اقتصاد کشاورزیاصول 

 آخرین ویرایش دانشگاه زابل  کرباسي رضايعل بازاریابي محصوالت کشاورزی

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، ات ساختهدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیط) آزمون شناسایي، انجام کار در روش سنجش و ارزشیابي درس

، اتو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیتگزارش 

عملي و  هایفعالیت، ارزیابي فرایند تا، گزارش فعالیت تاایاني، ارائه مقاالت و یافته مستمر و پ هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 تولیدی، بررسي نتایج نهایي. یواحدهاتعداد بازدید از 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثه) سخنراني، و ارائه درسروش تدریس 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، 

 

 تخصصي و تجربي( ) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابقویژگي مدرس

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس دروس زراعي 5زراعت  با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس زراعت گیاهان دارویي -3-33 
 اختیاری نوع درس: 

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

کشت و کار گیاهان دارویي  -هاآن یهايژگیوهدف کلي درس: شناخت گیاهان دارویي منطقه، 

 و فرآوری ساده گیاهان دارویي آوریجمعمنطقه، 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ل 
نتر

ک
یي

رو
 دا

ان
اه

 گی
رع

مزا
در 

د 
ولی

د ت
راین

ف
 

و  يزنجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب  -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

 ) تهدیدها و يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و کیفیت  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران -فردی  ایمني:

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 حفظ پوشش گیاهي پایدار -جلوگیری از فرسایش خاک :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34کاربرد فناوری    

 N64مدیریت زمان                 N72      یریگمیتصم

 N67مدیریت منابع        N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

وسیله  –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی  –ادوات مناسب برداشت گیاهان دارویي 

 تجهیزات مناسب پایش رشد -نقلیه

 اکولوژی - يشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
اصول  -آشنایي با کشت گیاهان دارویي-گیاهان دارویي مؤثرهشناخت مواد  -هاآنمهم  یهايژگیوشناخت گیاهان دارویي با  -

 توانایي فرآوری گیاهان دارویي -کشت گیاهان دارویي-گیاهان دارویي  یبندطبقهو  آوریجمع -فرآوری گیاهان دارویي 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

زراعت و تولید برخي گیاهان دارویي و 

ایادویه  

-ينیحس مجنونناصر   

اماميسعید دوازده   
تهراندانشگاه    1387 

کاشت و داشت و برداشت گیاهان 

 دارویي
 1383 پژوهشکده گیاهان دارویي  داراب یزداني

گیاهان دارویي :  يعمل وتولید علمي 

 خواص و)کاشت، داشت، برداشت 

 درماني(

محمدرضا کدوری، مرتضي 

 مالزاده
 

انتشارات آموزش و ترویج 

 کشاورزی
1392 

فرآوری گیاهان دارویيتولید و   1379 آستان قدس رضوی  رضا امید بیگي جلد دوم 

آشنایي با برخي از گیاهان دارویي و 

هاآنعملیات زراعي   

اصغر علیلوبهزاد شوکتي، علي  
 1392 کتاب پدیده 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

آزمایشگاهي و کارگاهي، ارزیابي فرآیند شناسایي، تشریح اجزا  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 عمل، بررسي و ارزیابي عملکرد نهایي دانشجو در کارگاه و مزرعه، بررسي نتایج نهایي. سازوکارو 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، تراکتور.پاشسمهکتار، آب زراعي به مقدار کافي، بیل، انواع  2 حداقل، زمین زراعي موردنیاز، ابزار، ادوات آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

اهان عمل، کشت گی سازوکار، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، تشریح اجزا و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 دارویي و معطر.

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت و باغباني هایگرایشاز رشته   دریکيالتر کارشناس ارشد و با

 سال سابقه تدریس درس گیاهان دارویي 5فوق با حداقل  هایرشتهاز  دریکيلیسانس 
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 درس زراعت گیاهان روغني -3-34 
 اختیاری نوع درس: 

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت گیاهان روغني -آن  یهايژگیوهدف کلي درس: شناخت گیاهان روغني  و 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ل ف

نتر
ک

ني
وغ

ن ر
اها

گی
 

و  يزنجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

) تهدیدها  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتو 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

) تهدیدها  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتو 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

) تهدیدها  يشناسبیآس -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  یهايژگیودانش: 

 (هافرصتو 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 سازگار با منطقه الزامي است( غنيگیاه رو 2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران -فردی  ایمني:

 صداقت -ینگرندهیآ -شناسيوقت -یدارامانت نگرش:

 حفظ پوشش گیاهي پایدار -استفاده بهینه از امکانات -صداقت -ستیزطیمححفظ  :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34کاربرد فناوری    

 N64مدیریت زمان                 N72      یریگمیتصم

 N61خود مدیریتي            N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

 تجهیزات -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی  –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 يشناسستیز :هیپادانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 پس از برداشت یهامراقبتاصول داشت و برداشت و -نیازهای اکولوژیکي گیاهان روغني را بداند -شناسایي گیاهان روغني را دارد. 

مرحله داشت گیاهان  یهامراقبت -. دهديمزمین و پرورش گیاهان روغني را انجام  یسازآمادهعملیات  -گیاهان روغني را بداند

 دهديمپس از برداشت را انجام  یهامراقبتبرداشت و  -دهديمروغني را انجام 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان  خواجه پور محمدرضادکتر  صنعتيگیاهان 

 1374 نشر سپهر  خدابندهدکتر ناصر  زراعت گیاهان صنعتي

 1392 تهران: دانش نگار   .لو اکبر، حسین پناه حسنداوود  زمینيپرورش و تولید سیب

 ،ارقام ،انواع )خواص،رنگگل

 و فراوری( دیتول

 ،لو اکبر نیحس امیدی، حسن ریام

 صمدی ریبص
 1392 تهران: دانش نگار 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...(:  خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تاه مقاالت و یافته مستمر و پایاني، ارائ هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

هکتار، آب  2 حداقل، نهرکن، زمین زراعي پاشسمکاشت داشت و برداشت ضروری مانند ابزار، ادوات  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 زراعي به مقدار کافي، تراکتور.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ، ارائه ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید گیاهان روغني در مزرعه

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس زراعي 6زراعت  با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس زراعت گیاهان تدخیني -3-35 
 اختیاری نوع درس: 

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت گیاهان تدخیني -آن  یهايژگیوهدف کلي درس: شناخت گیاهان تدخیني و 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ل ف

نتر
ک

ني
خی

تد
ن 

اها
گی

 

و  زنيجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب  -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و کیفیت  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 سازگار با منطقه الزامي است(گیاه تدخیني  2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران -فردی  ایمني:

 صداقت -نگریآینده -شناسيوقت -داریامانت نگرش:

 :محیطيزیستتوجهات 
اهي حفظ پوشش گی -استفاده بهینه از منابع موجود -جویيصرفه -مصرف بهینه سم و کود

 پایدار

کد و سطح  يفن ریغهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34کاربرد فناوری    

 N64مدیریت زمان                 N72      گیریتصمیم

 N51اجتماعي بودن      N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی  –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
پس  هایمراقبتاصول داشت و برداشت و -را بداندگیاهان تدخیني نیازهای اکولوژیکي  -را دارد. گیاهان تدخیني توانایي شناسایي  -

مرحله داشت  هایمراقبت -. دهديمرا انجام گیاهان تدخیني زمین و پرورش  یسازآمادهعملیات  -را بداندگیاهان تدخیني از برداشت 

 دهديمپس از برداشت را انجام  هایمراقبتبرداشت و  -دهديمرا انجام گیاهان تدخیني 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان  خواجه پور محمدرضادکتر  گیاهان صنعتي

 1374 نشر سپهر  خدابندهدکتر ناصر  زراعت گیاهان صنعتي

 اصول زراعت گیاهان صنعتي،

 زراعت
 دانش ختگانیفره تهران:  مهدی مرادی.  -کریم خرازی

1388 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...(:  خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

هکتار، آب  2 حداقل، نهرکن، زمین زراعي پاشسمابزار، ادوات کاشت داشت و برداشت ضروری مانند  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 زراعي به مقدار کافي، تراکتور.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 در مزرعهگیاهان تدخیني اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 اعتزر هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس زراعي 6زراعت  با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس زراعت گیاهان قندی  -3-36 
 اختیاری نوع درس: 

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت گیاهان قندی -آن  هایویژگيهدف کلي درس: شناخت گیاهان قندی و 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ل ف

نتر
ک

ی
ند

ن ق
اها

گی
 

و  زنيجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله رشد رویشي و -2

 توسعه برگي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله گل انگیزی و -3

 گلدهي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 

 با منطقه الزامي است(گیاه قندی سازگار  2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران -فردی  ایمني:

 صداقت -نگریآینده -شناسيوقت -داریامانت نگرش:

 حفظ پوشش گیاهي پایدار -جلوگیری از فرسایش خاک -ستیزطیمححفظ  :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  يفن ریغهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34کاربرد فناوری    

 N64مدیریت زمان                 N72      گیریتصمیم

 N56دیگران یهاارزشاحترام به       N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی  –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
از  پس هایمراقبتاصول داشت و برداشت و -نیازهای اکولوژیکي گیاهان قندی را بداند -توانایي شناسایي گیاهان قندی را دارد.  -

مرحله داشت گیاهان  هایمراقبت -. دهديمزمین و پرورش گیاهان قندی را انجام  یسازآمادهعملیات  -برداشت گیاهان قندی را بداند

 دهديمپس از برداشت را انجام  هایمراقبتبرداشت و  -دهديمقندی را انجام 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان  خواجه پور محمدرضادکتر  صنعتيگیاهان 

 1374 نشر سپهر  خدابندهدکتر ناصر  زراعت گیاهان صنعتي

آخرین  جهاد دانشگاهي مشهد  دکتر کوچکي زراعت در مناطق خشک

 ویرایش

 اصول زراعت گیاهان صنعتي،

 زراعت

 1388 دانش ختگانیفره تهران:  مرادی.  یمهد کریم خرازی،
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...(:  خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

تاد، صندلي وشمند، میز اس، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکامکانات 

هکتار، آب  2 حداقل، نهرکن، زمین زراعي پاشسمابزار، ادوات کاشت داشت و برداشت ضروری مانند  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 زراعي به مقدار کافي، تراکتور.

 

 مطالعه موردی(، پژوهش گروهي، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید گیاهان قندی در مزرعه

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيرشناس ارشد و باالتر کا

 سال سابقه تدریس در دروس زراعي 6زراعت  با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 درس زراعت گیاهان لیفي -3-37 
 اختیاری نوع درس: 

 عمومي شناسيگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت گیاهان لیفي -آن  هایویژگيهدف کلي درس: شناخت گیاهان لیفي و 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ع 
زار

ر م
د د

ولی
د ت

راین
ل ف

نتر
ک

ن 
اها

گی
في

لی
 

و  زنيجوانهمرحله -1

 استقرار

 آسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصتشناسي ) تهدیدها و 

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

رشد رویشي و مرحله -2

 توسعه برگي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

 مرحله گل انگیزی و-3

 گلدهي

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

مرحله تشکیل و  -4

 رسیدگي میوه و دانه

 ) تهدیدها و شناسيآسیب -( تاو مقاومت  تامرحله ) حساسیت  هایویژگيدانش: 

 (هافرصت

تعیین و ایجاد کمیت و  -مهارت: پایش و مدیریت ) کنترل عوامل خسارت زا

 (...در سرعت و اندازه و تأخیرتنظیم ) تعجیل و  –کیفیت مطلوب( 

4 16 

 64 16 جمع

 گیاه لیفي سازگار با منطقه الزامي است( 2)پرورش منتج به محصول حداقل 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دیگران –فردی  ایمني:

 صداقت -نگریآینده -شناسيوقت -داریامانت نگرش:

 حفظ پوشش گیاهي پایدار -استفاده بهینه از امکانات –کاهش فرسایش خاک  :محیطيزیستتوجهات 

کد و سطح  يفن ریغهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N65مدیریت مالي                  N34کاربرد فناوری    

 N64مدیریت زمان                 N72      گیریتصمیم

 N15تفکر خالق      N 36 توسعه شایستگي و دانش

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي و 

 منابع:

تجهیزات  -وسیله نقلیه –سموم و کود مناسب  -تجهیزات فردی  –ادوات مناسب مزرعه 

 مناسب پایش رشد

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
س از پ هایمراقبتاصول داشت و برداشت و -نیازهای اکولوژیکي گیاهان لیفي را بداند -توانایي شناسایي گیاهان لیفي را دارد.  -

مرحله داشت گیاهان  هایمراقبت -. دهديمزمین و پرورش گیاهان لیفي را انجام  یسازآمادهعملیات  -برداشت گیاهان لیفي را بداند

 دهديمپس از برداشت را انجام  هایمراقبتبرداشت و  -دهديملیفي را انجام 

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان  خواجه پور محمدرضادکتر  صنعتيگیاهان 

 1374 نشر سپهر  خدابندهدکتر ناصر  زراعت گیاهان صنعتي

 آخرین ویرایش جهاد دانشگاهي مشهد  دکتر کوچکي زراعت در مناطق خشک

 اصول زراعت گیاهان صنعتي،

 زراعت
 دانش ختگانیفره تهران:  مرادی.  یمهد کریم خرازی،

1388 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...(:  خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

تا برداشت  ، ارزیابي فرایند تولید کاشتتا، گزارش فعالیت تامستمر و پایاني، ارائه مقاالت و یافته  هایآزمونشفاهي و کتبي،  هایپرسش

 و عرضه، بررسي نتایج نهایي

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

هکتار، آب  2 حداقل، نهرکن، زمین زراعي پاشسمابزار، ادوات کاشت داشت و برداشت ضروری مانند  ،آویزرختاستاد و دانشجو، 

 زراعي به مقدار کافي، تراکتور.

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي برای کشف موارد کاربردی، نمایش فیلم و ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 اسالید، انجام کلیه فرآیند مربوط به تولید گیاهان لیفي در مزرعه

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي( ویژگي مدرس)

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 سال سابقه تدریس در دروس زراعي 6زراعت  با حداقل  هایگرایشاز رشته  دریکيکارشناس 
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 گیاهان زراعيدرس کاشت  -3-38 
 اختیارینوع درس:  

 عمومي يشناساهیگ: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کاشت انواع گیاهان زراعي   -با شرایط منطقه  سازوکارهدف کلي درس: توانایي تعیین گیاه زراعي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ت 
اش

ط ک
رای

 ش
رل

کنت
و 

ن 
عیی

ت
یگ

ان
اه

 
عي

زرا
 

 تعین شرایط مناسب-1

 

 دانش:  شرایط مناسب کاشت در گیاهان رایج منطقه

 در کاشت گیاهان مؤثرمهارت: تعیین حدود تغییرات شرایط 
4 6 

تنظیم حرارت مطلوب -2

 کاشت

 

 دانش: نقش حرارت برای تعیین زمان و روش کاشت

 و تعیین زمان مناسب کاشت مهارت: پایش تغییرات حرارتي
4 11 

تنظیم رطوبت مناسب -3

 کاشت

 دانش: نقش رطوبت در تعیین زمان کاشت

 مهارت: پایش تغییرات رطوبتي و تعیین زمان مناسب کاشت
4 12 

تنظیم سایر عوامل -4

 رمؤث)اقلیمي و غیر اقلیمي( 

 در زمان کاشت

 

 یفنّاورعوامل انساني و  –هوا  -دانش: عوامل نور

 در تعیین زمان کاشت مؤثرمهارت: پایش و اعمال مدیریت در عوامل 
4 4 

 32 16 جمع

 

 فردی ایمني:

 نگریآینده -شناسيوقت -داریامانت  نگرش:

 مصرف بهینه کود  -عدم استفاده از سموم از رده خارج-رعایت اصول آبخیزداری :محیطيزیستتوجهات 

 کد و سطح يفن ریغهای شایستگي

 کار: موردنیاز

 N34کاربرد فناوری                  N64مدیریت زمان    

 N37یمستندساز                     N65مدیریت مالي

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفي 

 و منابع:

ه و رایان -تخصصي یهارسانه -گردش علمي -تجربیات -اسناد و مدارک علمي معتبر مربوطه

  -اطالعات اقلیمي -های مرتبطافزارنرم

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت ب
 کاشت گیاه زراعي - انتخاب گیاه زراعي مناسب منطقه -

 پایش و برداشت گیاه زراعي -

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه شیراز  یحیي امام زراعت غالت 

 1387 دانشگاه شیراز  ناصر خدابنده غالت

 1386 مرکز نشر دانشگاهي  حمداهلل کاظمي اربط زراعت خصوصي غالت جلد اول

 1384 دانشگاه ارومیه  پور میرزا – بخشتاج زراعت غالت

    قربان نور محمدی زراعت غالت

  دانشگاه مشهدجهاد  محمد کافي  گندم

  جهاد دانشگاه مشهد  عوض کوچکي زراعت در مناطق خشک

 1389 دانشگاه پیام نور  یالعلي ن اکبريعل -بهنام زند زراعت غالت

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 آزمایشگاهي،  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، آویزرختصندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، ایپروژهتمرین،  و تکرار، ایمباحثهسخنراني، 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 زراعي  یزیربرنامهدرس  -3-39 
 اختیاری نوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 آیش و تناوب زراعي -تعیین زمان کشت  گیاه زراعي –هدف کلي درس: توانایي تعیین نوع رقم گیاه زراعي سازگار با منطقه 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

عي
زرا

ن 
ها

گیا
ع 

 نو
ین

تعی
 

 

تعیین گیاهان سازگار با -1

 منطقه

 

 محیطي( -در سازگاری یک گیاه در منطقه ) گیاهي مؤثردانش: عوامل 

 مهارت: مشخص کردن انواع گیاهان زراعي قابل کاشت در منطقه
2 

 

برآورد امکانات و شرایط -2

 خاص منطقه

 

ار در منطقه )باز کشتقابلدر انتخاب نوع گیاهان  مؤثردانش: عوامل غیر اقلیمي 

فرایند تولید، امکانات فرآوری  یهانیماشفروش، نیروی انساني، تجهیزات و 

 و...(

مهارت: مشخص کردن انواع گیاهان زراعي که با سایر شرایط منطقه سازگار 

 هستند

3 

انتخاب گیاه زراعي قابل -3

 کاشت

دانش: بررسي مزیت نسبي کاشت هریک از گیاهان زراعي سازگار، نظام 

 و تناوب زراعي یبندشیآ

 در چرخه زراعي قرار گیرند تواننديممهارت: تعیین انواع گیاهاني که 

2 

 تعیین رقم-4

 

 ارقام مناسب منطقه، ضرورت انتخاب رقم مناسب یهايژگیودانش: 

 علمي و فني انتخاب رقممهارت: انتخاب رقم مناسب، توجیه 
3 

عي
زرا

م 
وی

 تق
ین

دو
ت

 

 
تعیین مراحل رشد گیاه -1

 در منطقه

 

 مراحل رشد و نمو در گیاهان زراعي   -دانش: 

 هریک از مراحل یهامقاومتو  تانیازها، حساسیت 

 تعیین مشخصات ظاهری هریک از مراحل رشد و نمو گیاهان -مهارت: 

گیاه  یهایازمندینمشخص کردن -هریک از مراحل یهايژگیومشخص کردن -

 ، وجین و...( در هریک از مراحليدهخاک)آب، کود، سم، 

3 

انطباق تقریبي مراحل -2

رشد با شرایط منطقه)اقلیم، 

 (آورانیزعوامل 

رابطه شرایط اقلیمي با فنولوژی گیاه، طول دوره رشد و نمو، طغیان    -دانش: 

م و اقلی یهايژگیوچگونگي ایجاد انطباق بین  -آفت یا سیکل زندگي آفت 

 گیاه یهايژگیو

 -يزنپنجه مثالًمهارت: مشخص کردن تاریخ دقیق بروز یک مرحله رشدی )

مشخص کردن تاریخ احتمالي طغیان آفت یا بیماری، نیاز  -رسیدن(  -ساقه رفتن

3 

 عملي نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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مشخص کردن تاریخ احتمالي بروز یخبندان، تگرگ،  -و...  تاآبي، غذا، مراقبت 

 خشکي و...

تعیین عملیات زراعي و -3

خدمات پشتیباني برحسب 

 مراحل رشد

 

تا پس از  سازیآمادهدر زمان اجرای عملیات زراعي )قبل از  مؤثردانش: عوامل 

 برداشت( اعم از عوامل اقلیمي، اجتماعي، اقتصادی

زراعي )از قبل از کاشت تا پس  اتیاز عملمهارت: هماهنگي برای اجرای هریک 

از برداشت( از جنبه زمان موردنیاز و طول مدت موردنیاز برای هریک از عملیات 

 زمین، کاشت، آبیاری، کودپاشي و...( سازیآماده)

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

تنظیم و ارائه جدول -4

 یبندزمان

 

 اجرای عملیات ساالنه یبندزمانضرورت تنظیم جدول    -دانش: 

 و تناوب زراعي یبندشیآ -در تغییر زمان تقریبي  مؤثرعوامل 

مرحله رشدی که در متن آن اقدامات  -تاریخ دوطرفهرسم جدول   -مهارت: 

 گیاه 5باشد حداقل برای  شدهمشخصزراعي 

 گیاه زراعي انتخابي 5ساله برای حداقل  4تدوین جدول تناوب زراعي حداقل -

2 

 

ین
تأم

 
ده 

نها
تا

 

 

 موردنیاز یهانهادهتعیین -1

 

موردنیاز )زمین، آب، کودها، سموم، بذرها،  یهانهادهمقدار و نوع    -دانش: 

 در تعیین نوع و مقدار مؤثرعوامل  -، نیروی انساني، انرژی، منابع مالي( تاماشین 

 تاهریک از نهاده 

گیاه زراعي  5موردنیاز در فرایند تولید حداقل  یهانهادهتعیین انواع  -مهارت: 

 مالحظات فني و اقتصادیبا  تاانتخاب مقدار هریک از نهاده  -رایج منطقه 

3 

انتخاب مراکز عرضه -2

 تانهاده 

 

 تامراکز ذیصالح در تهیه و تولید هریک از نهاده   -دانش: 

 برای منطقه دیتأکبا  تامراکز ذیصالح در توزیع هریک از نهاده 

 تعیین مراکز مناسب -مقایسه مراکز مشابه   -مهارت: 

2 

بررسي شرایط اجاره یا -3

 خرید

 تانهاده 

تعیین کیفیت یا مطلوبیت  هایروشزمان مناسب خرید یا اجاره نهاده،   -دانش: 

 تاشرایط خرید یا اجاره هریک از نهاده - تاهریک از نهاده 

ودن ب قبولقابل، تعیین مناسب یا تاتعیین زمان خرید برخي از نهاده  -مهارت: 

 -تاتعیین زمان اجاره برخي از نهاده  -نهاده )فني، اقتصادی( 

 تعیین روش انتقال و نگهداری نهاده

3 

های تعیین مواد و روش-4

 جایگزین

 هایروش -کودها و سموم شیمیایي هیرويبکاربرد  یدهایتهدیا  خطرات دانش:

 -سموم بیولوژیکي یکودهاانواع  -کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایي

 های هرزو علف امراض های بیولوژیکي کنترل آفات،روش

سموم و  کارگیریبه -مصرف کود و سم سازیبهینه یهاکاربرد روش مهارت:

 موردنیاز یهانهادهتهیه -کنترل بیولوژیکي آفات -کودهای بیولوژیکي

3 

 32 32 جمع
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 ابزار و تجهیزات -افراد دیگر -فردی  ایمني:

 نگرش:
 -دقت در سنجش -کشف روابط بین موجودات -وسیع نگری -يسنجنکته -احتیاط -نگریآینده

 مشورت -صداقت -حسابگری

توجهات 

 :محیطيزیست

 سازگاری و پایداری -سموم و کودهای شیمیایي هیرويبپرهیز از هدر دادن منابع طبیعي و پرهیز از مصارف 

 يربومیغخسارات و عوارض سازگار کردن گیاهان  -اقلیم

 ينف ریغهای شایستگي

 موردنیازکد و سطح 

 کار:

            N72 یریگمیتصم              N31اطالعات یآورجمع        N92محاسبه و ریاضي 

                  N15تفکر خالق                      N14تفکر انتقادی               N51اجتماعي بودن 

                  N34کاربرد فناوری اطالعات                               N34و تفسیر اطالعات  يدهسازمان

   N51اجتماعي بودن      N62هاپروژهمدیریت کارها و           N36توسعه شایستگي و دانش 

 N56دیگران  یهاارزشاحترام به       N21داشتن درک درست از سیستم سازماني 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 

 مواد مصرفي و منابع:

وسایل  -ه وسیله نقلی-منابع علمي معتبر -، مطالعاتي، مکاتباتي، مخابراتيیافزارنوشتامکانات و تجهیزات 

قوانین و مقررات مرتبط با  -مرتبط یافزارسختارتباطي )حضوری، مکالمه، مکاتبه، اینترنت( امکانات 

 یهارسانه -گردش علمي -نقشه جامع شهری و استاني مرتبط با موضوع  -و قراردادها دوفروشیخر

 های مرتبطافزارنرمانه و رای -تخصصي

 :پایهدانش
 - یندببودجه -ریزیبرنامه -يمحصولتک، يکشتتک -تناوب یا چرخه زراعي -یبندشیآ) شناسيزیست

 سلکسیون و اصالح نباتات( ریاضي -انتخاب طبیعي -اکولوژی گیاهان زراعي -مرفولوژی گیاهان زراعي

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 تعیین گیاهان مناسب کشت در منطقه -

 تدوین تقویم زراعي مزرعه -

 و کشت گیاهان زراعي تانهاده  نیتأم -

 

 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه شیراز  یحیي امام زراعت غالت 

 1387 دانشگاه شیراز  ناصر خدابنده غالت

 1386 مرکز نشر دانشگاهي  حمداهلل کاظمي اربط زراعت خصوصي غالت جلد اول

 1384 دانشگاه ارومیه  پور میرزا – بخشتاج زراعت غالت

 -   قربان نور محمدی زراعت غالت

 - جهاد دانشگاه مشهد محمد کافي - گندم

 - جهاد دانشگاه مشهد  عوض کوچکي زراعت در مناطق خشک

 1389 دانشگاه پیام نور - یالعلي ن اکبريعل -بهنام زند غالتزراعت 
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 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

 آزمایشگاهي،  یهاتیفعال، گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

تاد، صندلي وشمند، میز اس، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هکنپاک: تخته سفید، انواع ماژیک،  آموزشيکمکامکانات 

 ، آویزرختاستاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 درس نگهداری گیاهان زراعي -3-41 
 اختیارینوع درس:  

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کنترل شرایط نگهداری محصوالت زراعي -چیدمان مناسب محصوالت در انبار -و انبار محصوالت زراعي آوریجمعهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا مراحل کار کار

 زمان یادگیری

تعداد )

 (ساعت

 عملي نظری

ک
خش

دن
کر

 
عي

زرا
ت 

وال
ص

مح
 

آماده کردن محصول برای -1

 کردنخشک

 

 کردنخشکدانش: انواع محصوالت نیازمند به 

  کردنخشکهای الزم جهت شاخص -

، بازار وهواآب )محصول، کردنخشکعوامل و شرایط مؤثر در  –

 و ...(

)جدایي  کردنخشکآماده کردن محصول برای -مهارت: 

 ها، جابجایي، تعیین محل(ناخالصي

2 4 

 کردنخشکتعیین روش -2

 

 عوامل مؤثر در انتخاب روش  –ها  انواع روش-دانش: 

 ابزار و تجهیزات – کنخشکهای ماشین –

 انتخاب روش مناسب-مهارت: 

 موردنیازهای تهیه مواد و تجهیزات و ماشین -

2 8 

 کردنخشکاجرای عمل -3

 

 ماشیني و دستي  کردنخشکدانش: مراحل 

 شناسيآسیب –

  کردنخشکاجرای عمل -مهارت: 

 کردنخشکمراقبت در ضمن  –

2 16 

 شدهخشکمحصول  آوریجمع-4

 

 دانش: 

 معیارهای خشک شدن در انواع محصوالت زراعي-

 شدهخشکمحصول  آوریجمع-مهارت: 

2 11 

عي
زرا

ت 
وال

ص
مح

ی 
دار

گه
ن

 

 محل نگهداری سازیآماده-1

 وسایل و تجهیزات - موردنیازفضای -دانش: 

با توجه به  موردنیازفضا و تجهیزات  سازیآمادهمهارت: تهیه و 

 نوع محصول

2 5 

تنظیم تجهیزات و تأسیسات -2

 محل نگهداری

روش تنظیم  -دانش: شرایط نگهداری محصول ) تهویه، دما و ...(

 ی تأسیساتاندازراهو 

مهارت: تنظیم وسایل و تأسیسات با توجه به شرایط مطلوب 

 نگهداری نوع محصول

2 8 

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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محصولچیدمان -3  

 چگونگي چیدمان   –های چیدمان محصوالت مختلف دانش: روش

 8 2 چیدمان محصول –مهارت: تعیین روش چیدمان  

کنترل کردن شرایط نگهداری-4  

 شدهبرداشتمحصول  شناسيآسیبدانش: 

مهارت: کنترل عوامل محیطي و غیر محیطي محل نگهداری محصول 

 5 2 (...رطوبت و  -)دما

 64 16 جمع

 

 

 فردی  ایمني:

 نگرش:
 صداقت -نگریآینده -شناسيوقت -داریامانت

 بازیافت پسماند -ضایعات آوریجمع - زیستمحیطحفظ  -صداقت -استفاده بهینه از امکانات :محیطيزیستتوجهات 

کد و  غیر فنيهای شایستگي

 کار: موردنیازسطح 

 N64مدیریت زمان            N65مدیریت مالي       

                       N65مدیریت مالي                  N61خود مدیریتي

 N62مدیریت کار و کیفیت

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفي و منابع:

لباس کار و سایر  -امکانات انبارداری مناسب -محصوالت زراعي کردنخشکتجهیزات مناسب 

 -امکانات انتقال محصوالت –دمایي و رطوبتي  یهاسامانه -فردی موردنیازلوازم 

 شناسيزیست :پایهدانش

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار  هایمهارت-ب
 محصوالت  آوریجمع -

 نگهداری در مکان مناسب  -

 کنترل شرایط محیطي انبار در زمان نگهداری محصول -
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه شیراز  یحیي امام زراعت غالت 

 1387 دانشگاه شیراز  ناصر خدابنده غالت

 1386 مرکز نشر دانشگاهي  حمداهلل کاظمي اربط زراعت خصوصي غالت جلد اول

 1384 دانشگاه ارومیه  پور میرزا – بخشتاج زراعت غالت

 -   محمدیقربان نور  زراعت غالت

 - جهاد دانشگاه مشهد محمد کافي  گندم

 - جهاد دانشگاه مشهد  عوض کوچکي زراعت در مناطق خشک

 1389 دانشگاه پیام نور  یالعلي ن اکبريعل -بهنام زند زراعت غالت

 

 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

رح ط مقاالت وو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيت، تحقیقا هایفعالیت، گزارش تا

 پژوهشي و تکالیف ارجاعي  یهاتیفعالگزارش  سنجش شفاهي و کتبي، هایپرسش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، آویزرختصندلي استاد و دانشجو، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

 ، پژوهش انفرادی و گروهيدیاسال ،پوستر ، واگذاری تحقیق، نمایش فیلم،، تمرین و تکرارمباحثهسخنراني، 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 زراعت هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 
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 زراعتکاربرد رایانه در  درس -3-41 
 اختیارینوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 تخصصي زراعي و آماری افزارهاینرمهدف کلي درس: آشنایي با رایانه و استفاده از 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 (تعداد ساعت)

 عملي نظری

 4 1 رایانهمروری بر مباني  1

 Windows 2 4  یافزارهانرمآموزش و کار با  2

 Word, Excel, Powerpoint 2 8 ژهیوبه Office افزارهاینرمآموز 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 شناسایي  یدهایکل ازجملهتولیدات زراعي  یافزارهانرمآموزش و کار با  6

 8 1 انجام پروژه  7

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هایمهارت -ب
 توانایي کار با رایانه -

 Office یافزارهانرماستفاده از  -

 تخصصي آماری افزارهاینرمتوانایي کار با  -

 تخصصي زراعي افزارهاینرمتوانایي کار با  -

 

  

 عملي نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي) حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تحت ویندوز و کاربرد آن  SAS افزارنرمتحلیلگر 

 در تحقیقات کشاورزی
 

 شهید چمران اهواز  مسگر باشيموسي 
1391 

 زیستي یهادادهدر تجزیه  Mstat افزارنرمکاربرد 

 

 -محمدی عبداهلل

 رضا توکلي

 کرج  -دانشگاه آزاد اسالمي 
1392 

 آماری  یهاهیتجزدر  SAS افزارنرمکاربرد 

 

 1386 جهاد دانشگاهي مشهد  افشین سلطاني

 افزارنرمکشاورزی با کاربرد دو  هایآزمایشطرح 

SAS, Mini tab 

 

خسرو  _فرخ نوری

 محمدی

 

 1391 سپهر دانش 

 -آسودا نیمحمدام مباني کامپیوتر و کاربرد آن در علوم کشاورزی 

 محسن قرینه

آخرین  مهزیار  اهواز 

 ویرایش

کاربرد کامپیوتر و اینترنت در علوم جغرافیایي، 

 کشاورزی، منابع طبیعي

 نشر کیان رایانه سبز  علي خمر غالم
1387 

 

 استانداردهای آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درسي( -د

، تا تهساخدست، تولید نمونه کار) انواع شدهسازیشبیه هایمحیطروش سنجش و ارزشیابي درس) آزمون شناسایي، انجام کار در 

و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  ایحرفه، رعایت اخالق پذیریمسئولیتعیني و انشایي، مشاهده رفتار) هایپرسش

 و...( خودارزیابيتحقیقات،  هایفعالیت، گزارش تا

آیند تحقیقاتي و تکالیف ارجاعي، ارزیابي و سنجش فر یهاتیفعال، ارزیابي گزارش تاشفاهي و کتبي، ارائه مقاالت و یافته  هایپرسش

 و پروژه. تاو نتایج فعالیت  تاانجام فعالیت 

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

در استاندارد فضاهای آموزشي وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه و ...،  شدهتعیینکالس درس با ابعاد 

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

 ، سایت رایانه SAS, Mstat, Mini tab, Netwetکاربردی مانند  زراعي و یهایافزارنرمصندلي استاد و دانشجو،، 

 

 ، پژوهش گروهي، مطالعه موردی(ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهروش تدریس و ارائه درس) سخنراني، 

فرآیند  گامبهگام، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادی یا گروهي، نمایش فیلم یا اسالید، انجام ایپروژهتمرین،  تکرار و، ایمباحثهسخنراني، 

 انجام پروژه. در  سرفصل و ينیبشیپ یهاتیفعالهریک از 

 

 ویژگي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(

 کامپیوتر افزارنرم هایگرایشاز رشته   دریکيکارشناس ارشد و باالتر 

 کشاورزی یهاطرحسال سابقه تدریس یا پژوهش مرتبط در  5کارشناسي ارشد و باالتر در رشته تولیدات زراعي با حداقل 
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 پیوست یک 

 پیوسته فناوری تولیدات زراعيکارداني  دورهنیاز  تجهیزات استاندارد مورد

 کارگاه زراعت 

انبار کود و  – مترمربع 21ساختمان دشتبان  – هکتار هربرای  هیثان درلیتر  2آب زراعي  –هزار مترمربع به ازای هر نفر رشته  2زراعي زمین 

شبکه انهار  – مترمربع 311کود دامي  آوریعملجایگاه  –موتور آب  ساختمان تعداد واحدبرای هر  مترمکعب 2111استخر آب  –سم و بذر 

( 61آبیاری ) هیشوآب - مترمربع 51 برگخاک آوریعملجایگاه   - مترمربع 311کود کمپوست  آوریعملجایگاه  –یا پوشش سیماني  یالوله

(  شعله افکن پشت 1دنباله بند ) پاشسم -(  1فرغوني ) پاشسم –( 1پشتي ) پاشسم -(  1دستي  ) پاشسم  -متر  51لوله هیدروفوم  –

 –( 15بیلچه ) -(15کلدر ) –( 15کلنگ ) –( 15شن کش ) –( 15بیل )  -انواع تله    -(  1) پاشسمشعله افکني با  -  (1تراکتوری )

 

  وخاکآبآزمایشگاه 

(، چکش 5)بردارینمونه(، چکش 5(، اگر)5)یبردارنمونه لندریس(، 5خاک، آب و گیاه)بیلچه) بردارینمونهست کامل   -(1مجموعه سنگ)

شیکر دوراني یا  –( 1خاک) یبنددانهشیکر خشک  -(1ترازوی دقیق) -(1هیدرومتر) –(5)بردارینمونه(، ظرف 1، کوبه)(5الستیکي)

 PH –( 1استوانه مضاعف) -(1دفترچه رنگ مانسل) -(1تانسیومتر) -(1دماسنج خاک) -(5پیکنومتر) –(1پمپ تخلیه هوا ) -(1)وبرگشترفت

انواع  -انواع کاغذ صافي -موردنیازی هانمکمواد و انواع   -(1دستگاه جذب اتمي) -(1کتو فتومتر)اسپ –( 1آون) -(1شوری سنج) -(1متر)

(، 5(، بالن)5(، ارلن)5(، بشر)5شیشه آالت آزمایشگاهي) لوله) -(1انواع پمپ آب) - -(1مولینه) -(5سرعت آب) کنندهکنترل یهاچهیدر

  -(1هات پلیت) -(5چراغ بونزن)-(،...( 5(، پیست)1)کاتوریدس (،5(، مزور)5(، پیپت)5(، بورت)5ارلن)

 

 کشاورزی یهانیماشکارگاه 

دوک  دار برگردان گاوآهن –( 1چرخ باریک )  -( 1اسب بخار ) 11تیلر  -(1اسب بخار) 41-15تراکتور باغي  –( 1اسب بخار ) 85تراکتور 

خاک  –( 1خاک ورزهای  جامکني ) –( 1پنجه غازی ) گاوآهن – (1) ایاسکنه گاوآهن –( 1خیش ) 3بشقابي  گاوآهن –( 1خیش ) 3دار 

 –( 1پره ) 32دیسک حداقل  –( 1تني ) 2کود دامي  کودپاش –( 1سانتریفیوژ ) بذرپاش –( 1نیمه برگردان) گاوآهن –( 1ترکیبي ) ورزهای

کولتیواتور های  -( 1کولتیواتور مرکب داشت ) -سانتیمتر 221فاروئر با عرض  -(  1نهر کن ) –( 1تراکتوری ) مرزبند -(  1زمین صاف کن )

غده  -(  1ماتیک )نیو کارردیف -(  1کود کار  ) بذرکارکارنده مرکب  -(  1خطي کار دیم ) –( 1خطي کار آبي ) -(1رتیواتور  ) –( 1مزرعه )

دروگر شالي متصل به  -(  1پشت تراکتوری ) کوبخرمن  -( 1ثابت ) کوبخرمن -(  1ور )مو بندبستهدروگر  –( 1قلمه کار ) -(  1کار )

ردیف  -(  1یونجه ) یاشانهدروگر  –( 1یونجه ) یااستوانهدروگر  –( 1) کنينیزمبیس -(  1چغندر کن ) –( 1سر زن ) یهانیماش –( 1تیلر)

ماشین دانه  -(  1بالل ) ریگپوستماشین  -(  1ماشین بالل کن ) -(  1) یاعلوفهت ذرت چاپر برداش –( 1علوفه ) بندبستهبیلر  -(  1سازها )

دریل ستوني و  -( 1)جرثقیل سقفي  - ( 1)جک باالبر   - ( 1)کامل  آچارجعبه -  ( 1)گیره   -( 1)میز کارگاهي   -(  1کن و بوجار بالل )

 (1) ينشانآتشکپسول  -( 1)اولیه   یهاکمکجعبه  ( 1)دستگاه جوش  - ( 1)سنگ فرز   -( 1)دستي       

  

 و آفات و بیماری  شناسيگیاهآزمایشگاه  

-مد هرباریومک -ابزار تثبیت -تیغ -اسکالپل -)کامن، بلو متیلن و...( کاردکیزیآمرنگمواد  -میکروسکوپ فلورسنت -میکروسکوپ نوری

 نماتدکشسموم  - کشقارچسموم  - کشحشرهسموم    -آفات گیاهي هاینمونه – تابیماری  هاینمونه –گیاهي  هاینمونه -ومیبار هرتخته 

 حشرات و سایر آفات آوریجمعوسایل  -رشد  کنندهمیتنظانواع  - کشعلفسموم   -بیولوژیک  یهاکشقارچ  -
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 پیوست دو 

 يزراع داتیتول یفناور وستهیپ کارداني دوره موردنیاز مدرس مشخصات

 عنوان مدرک تحصیلي ردیف

 مقطع

 سابقه
به دروس مجاز 

 کارشناسي کارداني تدریس
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 کلیه دروس زراعي سال و باالتر   5   زراعت  1

 سال و باالتر   5   / آبیاریخاکشناسي 2

کلیه دروس 

، هیتغذو  وخاکآب

 حاصلخیزی

 سال و باالتر   5   کشاورزی یهانیماش 3

کلیه دروس 

  یهانیماش

 کشاورزی

 سال و باالتر   5   مرتبط یهاشیگراو  يپزشکاهیگ 4

کلیه دروس آفات، 

و  تابیماری 

 هرز یهاعلف

5 
 -مسئول آزمایشگاه  خاکشناسي 

  نفر 2 شناسيگیاه  -حفظ نباتات 
      

       نفر 3استادکار زراعت  6

7 
 1کشاورزی  یهانیماشاستادکار 

       نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


