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

استاندارد آموزش شغل
سرپرست گلخانه هاي کشت خاکي و
کشت بدون خاک

گروه شغلي
امور زراعي
کد ملي آموزش شغل

0 6 2 1 1 8 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

تاريخ تدوين استاندارد 7331/3/02 :

6 1 1 2
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل177002107722227 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

ساسان جعفرنیا

کارشناس ارشد

باغبانی

مربی و مشاور کسب و کار اینترنتی

 20سال

2

هانیه غفرانی

کارشناسی

نرم افزار

مدرس و مشاور کسب و کار اینترنتی

 5سال

3

سید امیریونس جعفری نائینی

کارشناسی

زراعت

مشاور سازمان نظام مهندسی
کشاورزی خراسان رضوی

 15سال

4

رضا یعقوبی ساردو

کارشناس ارشد

زراعت

مربی

 15سال

4

پروانه محقق

دکترا

خاکشناسی

مربی

 10سال

5

یوسف محمدی

کارشناسی

کشاورزی

مربی

 15سال

6

شایان منتظری

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

6

مهدی نجاتی

کارشناسی

کشاورزی

رئیس مرکز

 12سال

8

محمد جهانی

کارشناسی

کشاورزی

مسئول دپارتمان کشاورزی تربیت
مربی کرج

 18سال

9

مصطفی نقی زاده جهرمی

کارشناس ارشد

بیوتکنولوژی

مربی

 12سال

10

مریم زاهدی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 11سال

11

ندا معمایی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

12

سید محسن جاللی

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
امور زراعی

 12سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

11623162

تلفن

11623102

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استتاندارد ررهت اي نيت
گفت ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادگيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ك از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل بتا مشتا ل ديگتر در يتك رتوزه شتغلي،
مسئوليتها ،شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ك از يك كارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
كارورزي صرها در مشا لي است ك بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت محدود يا با ماكت صورت متيگيترد و
ضرورت دارد ك در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ك هترد در محتل
آموزش ب صورت تئوريك با استفاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بستياري
از مشا ل نميگردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،ك شامل س بخت عملتي ،كتبتي عملتي و
اخالق رره اي خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ك از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيطها و شرايط گوناگون ب طور موثر و كارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي كت متيتوانتد شتامل علتوم
پاي (رياضي ،هي يك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .معموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطفي ك براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتهاي ير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي است ك عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است ك در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك كمترين آسيب ب محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل :
سرپرست گلخانه هاي کشت خاکي و کشت بدون خاک
شرح استاندارد آموزش شغل :
سرپرست گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک شغلی است از گروه کشاورزی امور زراعی که شامل وظاایفی از
قبیل مدیریت کشت وکار و تولید درگلخانه  ،مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های گلخانه  ،مدیریت منااب انساانی
هزینه تبلیغات بازاریابی و فروش محصوالت گلخانه ای ،مدیریت ایمنی در گلخانه می باشد و باا مشااغلی همناون
باغبانان و فروشندگان بذر و نشاء در ارتباط است .
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 322 :ساعت
 706ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

 716 :ساعت

ـ زمان کارورزي

:

2

ساعت

ـ زمان پروژه

2 :

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي % 06 : عملي % 16 : اخالق حرفهاي %72:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

-لیسانس کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت و با  2سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
سرپرست گلخانه هاي کشت خاکي و کشت بدون خاک شغلي از گروه زراعت مي باشد که به مديريت کشت و کار
و تولید گلخانه و مديريت مبارزه با آفات و بیماري هاي گلخانه و ايمني در گلخانه مي پردازد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Supervisor of greenhouse cultivation and soilfree

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
کلیه استانداردهاي کشاورزي که به محصول يا خدمات کشاورزي منجر میشود  .رشته هاي برق ،تاسیسات  ،عمران
و معماري با اين رشته مرتبط مي باشد.

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

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



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

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

█
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

مدیریت کشت وکار وتولید درگلخانه

02

12

722

2

مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های گلخانه

02

12

722

3

مدیریت مناب انسانی هزینه تبلیغات بازاریابی و فروش محصوالت گلخانه ای

06

06

62

4

مدیریت ایمنی در گلخانه

02

32

62

706

716

322

جم ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدیریت کشت وکار وتولید درگلخانه

نظری

عملی

جم

40

60

100

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

-روش کشت انواع سبزی های گلخانه ای

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبط بروز و

 -روش کشت انواع ﺻیفی های گلخانه ای

جدید

 -روش کشت انواع گل و گیاهان زینتی در بستر کشت خاکی

Cool disk

و بدون خاک

میز رایانه ﺻندلی گردان
تجهیزات اتصال اینترنت

 -روش کشت های جدید گلخانه ای

 DVDآموزشی نرم افزار

مهارت :

مربوﻃه

 -کشت انواع سبزی و ﺻیفی گلخانه ای

 DVDدیکشنری انﮕلیسی به

 -کشت انواع گل و گیاهان زینتی در بستر کشت خاکی و

فارسی

بدون خاک

کتاب آموزشی
کابل سیار پنﺞ راهه

 -کشت های جدید گلخانه ای

ﭼاپﮕر لیزری

نﮕرش :

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-دقت در کشت انواع سبزی و ﺻیفی در گلخانه

کﭙسول اﻃفاء ﺣریق

ایمنی و بهداشت :

روپوش کار یا لباس کارگاهی

 -رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در ﺣین کار

توجهات زیست محیطی :
-جلوگیری از تخریب محیط زیست با جلوگیری از دف نامناسب ضایعات گلخانه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های گلخانه

نظری

عملی

جم

40

60

100

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه بروز و جدید

دانش :

سیستم عامل بروز و جدید

-آفات گلخانه ای

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-بیماری های گلخانه ای

جدید

-نحوه مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها

Cool disk
میز رایانه

-ﺣشرات شکارگر مفید برای گلخانه

ﺻندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت

مهارت :

 DVDآموزشی نرم افزار

 -مبارزه با آفات گلخانه ای

مربوﻃه
 DVDدیکشنری انﮕلیسی

 -مبارزه با بیماری های گلخانه ای

به فارسی

 -مبارزه تلفیقی آفات و بیماری ها

کتاب آموزشی
کابل سیار پنﺞ راهه

نﮕرش :

ﭼاپﮕر لیزری

-دقت در مبارزه با آفت و بیماری های گلخانه ای

جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کﭙسول اﻃفاء ﺣریق

ایمنی و بهداشت :

روپوش کار یا لباس کارگاهی

رعایت نکات بهداشتی در ﺣین کارتوجهات زیست محیطی :
استفاده ﺻحیح و مناسب از سموم برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست-دف ﺻحیح از ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
مدیریت مناب انسانی هزینه تبلیغات بازاریابی و فروش
محصوالت گلخانه ای

نظری

عملی

جم

06

06

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه بروز و جدید
سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبط بروز و
جدید
Cool disk
میز رایانه
ﺻندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوﻃه
 DVDدیکشنری انﮕلیسی به
فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنﺞ راهه
ﭼاپﮕر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کﭙسول اﻃفاء ﺣریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

دانش :
ﭼﮕونﮕی جذب مناب انسانی هزینه گلخانه روش های تبلیغاتنحوه بازاریابی محصوالت گلخانه اینحوه فروش محصوالت گلخانه ایروش های مدیریت از بین بردن ضایعات گلخانه ایمهارت :
 جذب نیروی کار ماهر برای کار در گلخانه هزینه کرد در گلخانه تبلیغات و بازاریابی برای فروش محصول مدیریت فروش محلی منطقه ای یا ملیمدیریت از بین بردن ضایعات گلخانه اینﮕرش :
دقت در مدیریت مناب انسانی و بازاریابی و فروشایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدیریت ایمنی در گلخانه

نظری

عملی

جم

20

30

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 انواع سموم ایمنی استفاده از تاسیسات تجهیزات و ادوات گلخانه لوازم ایمنی گلخانهمهارت :
 استفاده ﺻاحیح و ایمان از ساموم مصارفی و رعایات دورهکارنس برای استفاده در محصوالت کشاورزی
 استفاده از تاسیسات تجهیزات و ادوات گلخانه استفاده از لوازم ایمنی گلخانهنﮕرش :
 رعایت استانداردهای ﺣرفه ای دقت سرعت درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
-رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در ﺣین کار

توجهات زیست محیطی :
 -دف ﺻحیح زباله های گلخانه
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رایانه بروز و جدید
سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبط بروز و
جدید
Cool disk
میز رایانه
ﺻندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوﻃه
 DVDدیکشنری انﮕلیسی به
فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنﺞ راهه
ﭼاپﮕر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کﭙسول اﻃفاء ﺣریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

بروز و جدید

 1دستﮕاه

برای دو نفر

2

دیتا پروژکتور

بروز و جدید

 1دستﮕاه

برای دو نفر

3

پرده دیتا پروژکتور

ویﮋه کارگاه

 1دستﮕاه

برای کارگاه

4

میز رایانه

دو نفره آموزشی

 1دستﮕاه

برای دو نفر

5

ﺻندلی گردان

آموزشی

 1دستﮕاه

برای هر نفر

6

ﭼاپﮕر لیزری

سیاه و سفید یارنﮕی

 1دستﮕاه

برای کارگاه

7

تجهیزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

 1سری

برای کارگاه

8

وایت برد

معمولی

 1عدد

برای کارگاه

9

پمپ آب

با دبی  600لیتر در دقیقه

 2دستﮕاه

برای کارگاه

10

سیستم مه پاش

با دبی  500لیتر در ساعت

 1دستﮕاه

برای کارگاه

11

تانک کود

به ظرفیت  1000لیتر

 1دستﮕاه

برای کارگاه

12

فیلتر

دیسکی – سلولزی و پالستیکی

 1دستﮕاه

برای کارگاه

هیتر

کوره هوای با ظرفیت گرمایش  200هزار
کیلو کالری مجهز به ترموستات دوگانه
سوز

 1دستﮕاه

برای کارگاه

پد

سلولزی با عرض  60با ارتفاع  1.5متر

 1پد

برای کارگاه

فن

پره استیل به اندازه  140*140سانتی متر
و فن 100*100

 2دستﮕاه

برای کارگاه

16

دماسنﺞ

ماکزیمم و مینیمم

 1عدد

برای کارگاه

17

رﻃوبت سنﺞ

مکانیکی و دیجیتال

 2عدد

برای کارگاه

18

دیگ بخار

 500هزار کیلو کالری

 1دستﮕاه

برای کارگاه

انواع پوشش گلخانه

پالستیک پلی کربنات و کاروگیت
دارایUV

 1سری

برای کارگاه

13

14
15

19

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود.
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 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

سموم

موجود در بازار

10

برای کارگاه

2

ماژیک

وایت برد

5

برای کارگاه

3

خودکار

موجود در بازار

20

برای کارگاه

4

دستکش

ضد برش برای کار در کارگاه

1

برای کارگاه

5

کاله ایمنی

استاندارد

1

برای کارگاه

6

لباس کار

کارگاهی

1

برای کارگاه

7

جعبه کمک های اولیه

با لوازم کامل

1

برای کارگاه

8

نوار تیپ آبیاری

رول نوار تیپ ایرانی درز دار  20سانتی

1

برای کارگاه

9

سیم مفتولی

گالوانیزه نمره  5و 6

1

برای کارگاه

1

برای کارگاه

 50برگ

برای کارگاه

10

اتصاالت

11

پیچ – مهره – پرچ – بست – سرستون-الکینگ
و فنر – انواع پروفیل  – H M Cناودانی و ....
انواع کاغذ A4 –A5-A3

کاغذ
توجه :

 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  76نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

بیل

بیلنه کوﭼک برای کار در گلخانه

به اندازه کارآموزان

برای کارگاه

2

بیلنه

بیل برای کار در گلخانه

10

برای کارگاه

توجه :

-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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