معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شایستگی

طراحي گلخانه هیدروپونیک

گروه شغلي

امور زراعي
6113/42/1
كد ملي آموزش شايستگي
1
نسخه

0 6 2 0 0 3 0 0 1
شناسه شايستگي

شناسه شغل

شناسه گروه

2

6 1 1 2

سطح

Isco-80

مهارت

تاريخ تدوين استاندارد00/3/1 :

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي شايستگي 3113/24/1 :

اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته کشاورزی (امور باغي و زراعي) :

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد آموزش شايستگي :
 اداره کل آموزش فني و حرفه ای خراسان رضوی-آموزشگاه کشاورزی سبز ايران

فرآيند اصالح و بازنگری :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 4سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
450
دورنگار

33022116

تلفن 33530099 – 0

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :
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تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شايستگي 
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

ساسان جعفرنیا

کارشناس ارشد

باغباني

مهدي صفائي

کارشناس

گیاهپزشکي

شغل و سمت

مربي
ناظر گلخانه

سابقه كار

آدرس ،تلفن و ايميل

مرتبط

 01سال

1100-4382348
10011014030
info@sabziran.ir

مشهد مسعود غربي پ 012
مربي

 4سال

خرم

1100-4382348
1134040141841
info@sabziran.ir

سوئد
منصوره رئیسي

کارشناسي

زراعت

مربي
ناظر گلخانه

 4سال

فرشته مهديفر

کارشناس

باغباني

تولید کننده
محصوالت
هیدروپونیک

 4سال

حمیدرضا رجبي

کارشناس

زراعت

طراح و سازنده  4سال
گلخانه

سارا خسروشاهي

کارشناس ارشد

مديريت

1100-4382348
10018024030
info@sabziran.ir

مشهد مسعود غربي پ 012
1100-4382348
10010233414
info@sabziran.ir

مشهد مسعود غربي پ 012
1100-4382348
10011021201
info@sabziran.ir

مشهد مسعود غربي پ 012
موسس
آموزشگاه

 4سال

1100-4382348
10011004404
info@sabziran.ir

مشهد مسعود غربي پ 012
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کاار را گويناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نیاز گفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگیري براي رسیدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترين عناص ر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئولیت هاا ،
شرايط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يک استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ماي گیارد و ضارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقع ي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريک با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي گردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیر  ،که شاامل ساه بخا عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه ای مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يک شايستگي يا توانايي  .کاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه (
رياضي  ،فیزيک  ،شیمي  ،زيست شناسي )  ،تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حد اقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي: 1
طراح و سازنده گلخانه هاي هیدروپونیک
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
طراح و سازنده گلخانه هاي هیدروپونیک شغلي است از گروه کشاورزي و وظايفي از قبیل :انتخاب محل گلخانه ،طراحي
نوع سازه ،انتخاب بستر و نصب تجهیزات را در بردارد اين شغل با مشاغل همچون تولید کنندگان محصوالت ،روش
هیدروپونیک و سازندگان گلخانه در ارتباط است.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت های پیش نیاز - :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 150 :ساعت

ـ زمان آموزش نظری  23 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  113 :ساعت
ـ زمان کارورزی

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندی ارزشیابي ( به درصد )
 کتببي%45 : عملي %35 : اخالق حرفه ای % 19 :صالحیت های حرفه ای مربیان :

لیسانس مهندسي باغباني يا زراعت يا آبیاري با  2سال سابقه کار مفید در رشته مربوطه

1 . Job / Competency Description
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
شایستگی این استاندارد شامل انتخاب محل گلخانه ،طراحی نوع سازه ،انتخاب بستر و نصب تجهیزات است.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Designer and builder of hydroponics greenhouses

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
 -1کشتكار گلخانه های هیدروپونیک
 -4مدير تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
كارها

2

3

عناوين

رديف

1

انتخاب محل گلخانه

2

طراحي نوع سازه گلخانه هیدروپونیک و احداث آن

3

انتخاب بستر کشت مناسب

4

نصب تجهیزات گلخانه های هیدروپونیک

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task
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3

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انتخاب محل گلخانه هیدروپونیک

دان

نظري

عملي

جمع

2/5

5

7/5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محیطي مرتبط

آموزشي
انواع ماکت سازههاي گلخانهاي،

:

 -عوامل اقلیمي موثر بر انتخاب محل گلخانه

01دقیقه

 -فاکتورهاي موثر منطقهاي براي انتخاب محل گلخانه

01دقیقه

 -روش محاسبه نیروي وارده توسط بادهاي غالب اولیه و ثانويه

81دقیقه

 -عوامل اقتصادي موثر بر انتخاب محل گلخانه هیدروپونیک

01دقیقه

 -انتخاب نوع محصول با توجه با شرايط اقلیمي

01دقیقه

 -انواع محصوالت گرمسیري ،سردسیري و معتدل در گلخانه

41دقیقه

تصاوير گلخانههاي هیدروپونیک،
انواع بست و اتصاالت ،انواع جنس اسکلت
سازه (آهن گالوانیزه،آلومینیوم) ،انواع پوش
شامل شیشه ،پلياتیلن ،پلي کربنات ،انواع
صفحه ستون

 مهارت: -تعیین محل مناسب براي احداث گلخانه هیدروپونیک

021دقیقه

 -محاسبه نیروي وارده توسط بادهاي غالب اولیه و ثانويه

01دقیقه

 -محاسبه شیب اراضي

01دقیقه

نگرش :
انتخاب روش را انتخاب نمود که باعث کاه

انرژي گردد

ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :انتخاب محیط مناسب براي گلخانه سابب کااه
لطمه به محیط زيست میشود
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استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان:

زمان آموزش

انتخاب نوع سازه گلخانه هیدروپونیک و احداث آن

دان

نظري

عملي

جمع

11

35

45

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي

توجهات زيست محیطي مرتبط

و منابع آموزشي

:

 -انواع گلخانه از نظر شکل سازه

81دقیقه

 -انواع گلخانه از نظر تک واحدي يا چند واحدي

81دقیقه

 -انواع جنس سازه گلخانه

41دقیقه

 -انواع پوش

گلخانه

41دقیقه

 -بررسي مقاومت سازه نسبت به باد و برف

41دقیقه

 -تعیین ارتفاع و زاويه شیب سقف گلخانه

41دقیقه

 -مباني پي ريزي سازه گلخانه

01دقیقه

 -انواع صفحه ستون ها

81دقیقه

 -مباني نصب سازه

01دقیقه

 -روش هاي نصب انواع پوش

انواع ماکت سازههاي گلخانهاي،
تصاوير گلخانههاي هیدروپونیک ،انواع
بست و اتصاالت ،انواع جنس اسکلت
سازه (آهن گالوانیزه،آلومینیوم) ،انواع
پوش شامل شیشه ،پلي اتیلن ،پلي
کربنات ،انواع صفحه ستون

01دقیقه

 مهارت: -طراحي سايت گلخانه

 2ساعت

 -اجراي پي ريزي گلخانه

 3ساعت

 -نصب سازه

01ساعت

 -کف ريزي گلخانه

01ساعت

 -سیم کشي سازه

8ساعت

 -نصب پوش

4ساعت

نگرش :محاسبه دقیق
ايمني و بهداشت :استفاده از لباس کار
توجهات زيست محیطي  :صحیح کار کردن و بعد از کار لوازم مربوط و ضايعات ايجاد شده را جمع آوري نمودن

8

استاندارد آموزش
برگهي تحليل آموزش
عنوان :

زمان آموزش

نصب تجهیزات گلخانه هیدروپونیک

دان

نظري

عملي

جمع

17/5

37

54/5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي

توجهات زيست محیطي مرتبط

و منابع آموزشي

:

 -معرفي عوامل محیطي موثر در گلخانه هیدروپونیک (دما ،گازهااي گلخاناه

41دقیقه

اي ،نور و رطوبت)
 -انواع سیستمهاي سرمايشي

41دقیقه

 -مباني محاسبه تامین سرماي مورد نیاز گلخانه

41دقیقه

 -انواع سیستمهاي گرمايشي

41دقیقه

 -مباني محاسبه تامین گرماي مورد نیاز گلخانه

41دقیقه

 -مباني روشهاي حفظ گرما

81دقیقه

 -مباني روشهاي حفظ سرما

81دقیقه

 -انواع سیستمهاي تهويه

41دقیقه

 -مباني محاسبه تهويه مورد نیاز گلخانه

41دقیقه

 -انواع سیستمهاي تزريق دي اکسید کربن

41دقیقه

 -روشهاي تامین نور در گلخانه

41دقیقه

 -روشهاي کنترل نور در گلخانه

01دقیقه

 -انواع سیستمهاي آبیاري

01دقیقه

 -انواع تجهیزات آبیاري گلخانه هیدروپونیک

01دقیقه

 -رطوبت نسبي هوا

41دقیقه

 تامین رطوبت نسبي گلخانه -محاسبه برق مورد نیاز گلخانه

41دقیقه
41دقیقه
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 تخته پاک کن وايت برد  -انواعالمپ روشنايي --اساليد و فیلم هاي
آموزشي
 فن و پوشال ،هیتر ،گرماتاب،درزگیرها ،پوششهاي دواليه ،مه پاش،
پمپ ،لوله  ،31لوله  ،04فیلتر شني،
صافي ،مخزن ،بست ها ،شیر فلکه،
فشارسنج ،انواع نازل ،ديگ آب داغ،
مشعل گازي و گازوئیلي ،انواع لوله
مارپیچي انتقال گرما ،يونیت ،هیتر
(دمنده حرارتي) ،فنهاي تهويه،
دماسنج ،رطوبت سنج ،نورسنج ،سنسور
سنج گاز دياکسیدکربن ،کپسول
دياکسیدکربن ،انواع سايهبانها ،تابلو
برق سه فاز،

استاندارد آموزش
برگهي تحليل آموزش
عنوان :

زمان آموزش

نصب تجهیزات گلخانه هیدروپونیک
نظري

عملي

جمع

9

04

09

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -طراحي سیستم سرمايشي

2ساعت

 -نصب سیستم سرمايشي

2ساعت

 -محاسبه نیاز گرمايي گلخانه

2ساعت

 -طراحي سیستمهاي گرمايشي

2ساعت

 -نصب سیستم گرمايشي

2ساعت

 -بکارگیري روشهاي حفظ گرما (هوابندي ،درزگیري)

0ساعت

 -بکارگیري روشهاي حفظ سرما

0ساعت

 -محاسبه تهويه مورد نیاز گلخانه

2ساعت

 -نصب سیستمهاي تهويه

8ساعت

 -نصب سیستم تزريق دياکسیدکربن

2ساعت

 -نصب سیستم روشنايي گلخانه

3ساعت

 -کنترل نور در گلخانه (سايهبانها)

2ساعت

 -محاسبه آب مورد نیاز و اندازه مخزن

2ساعت

 -نصب سیستم آبیاري گلخانه هیدروپونیک

4ساعت

 -نصب سیستم تامین رطوبت نسبي هوا

2ساعت
2ساعت

 محاسبه برق مورد نیاز گلخانهنگرش :محاسبه دقیق هزينه ها وصرفه جويي در آن
ايمني و بهداشت :استفاده از لباس کار دستک ،ماسک وچکمه وعینک
توجهات زيست محیطي :

11

 تخته پاک کن وايت برد -انواعالمپ روشنايي --اساليد و فیلم
هاي آموزشي  -فن و پوشال ،هیتر،
گرماتاب ،درزگیرها ،پوششهاي
دواليه ،مه پاش ،پمپ ،لوله ،31
لوله  ،04فیلتر شني ،صافي ،مخزن،
بست ها ،شیر فلکه ،فشارسنج ،انواع
نازل ،ديگ آب داغ ،مشعل گازي و
گازوئیلي ،انواع لوله مارپیچي انتقال
گرما ،يونیت ،هیتر (دمنده حرارتي)،
فنهاي تهويه ،دماسنج ،رطوبت
سنج ،نورسنج ،سنسور سنج گاز
دياکسیدکربن ،کپسول
دياکسیدکربن ،انواع سايه بان ها،
تابلو برق سه فاز،

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

انتخاب بستر کشت مناسب گلخانه هیدروپونیک

دان

نظري

عملي

جمع

5/5ساعت

17ساعت

22/5ساعت

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

 -انواع بسترهاي کشت (پرلیت ،سنگريزه ،پیات ماوس ،پشام سانگ ،شان،

انواع بسترهاي کشت (پرلیت،
سنگريزه ،پیت موس ،پشم
سنگ ،شن ،پیت ،پومیس ،انواع
گلدان ،کیسه کشت ،لوله
پيويسي

41دقیقه

پیت ،پومیس)
 -انواع روشهاي استقرار گیاه در محیط کشت (گلادان ،کیساه کشات ،لولاه

01دقیقه

پيويسي)
 -طبقهبندي سیستمهاي کشت هیدروپونیک (سیستم باز ،بسته)

01دقیقه

 -تکنیک جريان مواد غذايي )(NFT

01دقیقه

مهارت :
-بکارگیري بستر کشت مناسب

8ساعت

 -استقرار گیاه در محیط کشت

8ساعت

 -طراحي سیستم کشت هیدروپونیک مناسب

1ساعت

 -راه اندازي تکنیک جريان مواد غذايي )(NFT

4ساعت

 نگرش :انتخاب صحیح مواد مصرفيايمني و بهداشت :موادي را انتخاب کنیم تا کمترين واکن

را داشت باشاد و

هنگام آن از ماسک و روپوش استفاده کنیم
توجهات زيست محیطي :در هنگام استفاده از مواد شیمیايي مواد به جاي مانده در اطراف کشت را پااکیزه نماايیم تاا از واکان
آسیب زدن به محیط جلوگیري کرده باشیم
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و

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

بكارگیری اصول بهداشتي در گلخانه

دان

نظري

عملي

جمع

4/5ساعت

15ساعت

11/5ساعت

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

 -آفات مهم در گلخانه

41دقیقه

 -بیماريهاي مهم در گلخانه

41دقیقه

 -روش هاي کنترل آفات در گلخانه

01دقیقه

 -روش هاي کنترل بیماريها در گلخانه

01دقیقه

 -روشهاي ضدعفوني (بستر ،ابزار و تجهیزات)

41دقیقه

انواع توريها،
ضدعفوني کننده،

مهارت :
 -تعبیه اتاقک ورودي در گلخانه

8ساعت

 -ايجاد جوي در اطراف گلخانه جهت خروج آب ناوداني

8ساعت

 -نصب فیلترهاي شني در مسیر پمپاژ آب

8ساعت

 -نصب توريها روي دريچهها و دربهاي ورودي

8ساعت

 -ضدعفوني بستر

8ساعت

نگرش :شناسايي آفات مختلف گیاهان سبب بهبود کیفیت محصول میشود

ايمني و بهداشت :اصول انجام کمک هاي اولیه و نحوه استفاده از آن(

توجهات زيست محیطي  :جوي ايجاد شده در کنار محل گلخانه طوري تعبیه گردد تا کمترين آسایب را محایط زيسات متحمال
شود
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انواع

مواد

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

0

ماکت گلخانه هیدروپونیک

1

2

تصوير گلخانه هیدروپونیک ابعاد کاغذ آ  3و آ 8

11

8

بست و اتصاالت

3

فريم گلخانه

1

گلخانه

مشخصات فني و دقیق

تعداد

81
از جنس آهن گالوانیزه و آلومینیوم

01

جنس شیشه ،پلي اتیلن ،پلي کربنات

1

4

انواع صفحه ستون

ابعاد  21در  21و  81در 81

1

0

تخته وايت برد

متناسب با ظرفیت کالس

2

4

المپ روشنايي گلخانه

بخار سديم  811و  111وات

3

0

فن گلخانه

قطر  011 ،11 ،81و  021سانت

4

01

پوشال گلخانه

00

گرما تاب

02

درزگیر

08

پوش

پوش

 2مترمربع

از جنس سلولز
 111وات

 0عدد

انواع ايراني و خارجي

 4عدد
 2عدد

دو اليه

03

مه پاش

 01عدد

01

پمپ آب

 2عدد

04

فیلتر شني

 0عدد

00

صافي

 0عدد

04

مخزن

00

بست اتصاالت شیلنگها

 21عدد

21

شیر فلکه

 3عدد

20

فشار سنج

 2عدد

22

انواع نازل

 21عدد

 011و  111لیتري

 2عدد

28

ديگ آب داغ

 011111کالري

 0عدد

23

مشعل گازي

 024هزار

 0عدد
13

توضیحات

21

مشعل گازوئیلي

24

لوله مارپیچي انتقال گرما

 01متر

20

هیتر دمنده حرارتي

0

24

فن تهويه

2

20

دماسنج

2

81

کپسول آت

 0عدد

 024هزار

0

نشاني 4

کیلوگرمي -پودر خشک
80

جعبه کمک هاي اولیه

1

82

رطوبت سنج

2

88

نور سنج

1

83

فیلم آموزشي

5

81

نمونه و ماکت ساخته شده

2

سنسور دياکسید کربن

1

کپسول دي اکسید کربن

1

انواع سايهبان

از جنس آلومینیوم و پالستیک
1

تابلو برق  8فاز

 -تجهیزات برای يک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .
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 برگه استاندارد موادنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

تعداد

پرلیت

سايز  3 ،2و 4

 11کیلوگرم

سنگريزه

سايز 2

 01کیلوگرم

پیت موس

 01کیلوگرم

پشم سنگ

 01کیلوگرم

پیت

 01کیلوگرم

لوله پي وي سي

 01متر

سايز 21

 01متر

توري

 2کیلوگرم

مواد ضدعفوني کننده

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

15

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

آچار پیج گوشتي يک سو

5

آچار پیچ گوشتي دو سو

5

آچار فرانسه يک سري کامل

5

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

16

توضیحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

0

عنوان منبع يا نرم افزار

مترجم

مولف

سال نشر

راهنماي جامع و مصور ساسان جعفرنیا،

0840

کشت گلخانهاي خیار،

(چااااپ

گوجه فرنگي ،فلفال و

هشتم)

محل نشر

مشهد

ناشر يا توليد كننده

آموزشگاه کشااورزي
سبزايران

توت فرنگي
2

طراحاي سیساتمهاااي

ساسان جعفرنیاا0840 ،

کشت هیدروپونیک

مهاادي صاافايي (چااااپ
خرم

8

کشت هیدروپونیک

3

مديريت گلخانه

1

مباااااني و ضااااوابط وزارت جهاااااااااد

مشهد

آموزشگاه کشااورزي
سبزايران

سوم)

ساسان جعفرنیاا0840 ،

مشهد

انتشارات سخنگستر

مهاادي صاافايي (چااااپ
خرم
محمدرضااااااااااا

اوا)
0843

تهران

نشر مرز دان

حسندخت
طراحي گلخانه ها

0840

کشاورزي

تهران

معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهباردي
ريیس جمهور
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 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جزوه

سال نشر

مولف /

مترجم/

مولفين

مترجمين
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محل نشر

ناشر

توضيحات

