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

استاندارد آموزش شغل
کشتکار گلخانههاي آئروپونیک (هواکشت)

گروه شغلي
امور زراعي

کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 6 2 1 1 7 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7331/3/02 :

شناسه گروه

2

6 1 1 2

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل177002107712227 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

سهیال رحمتی

لیسانس

زراعت و اصالح نباتات

مربی

 2سال

2

مهسا واعظ تهرانی

دکترا

زراعت و اصالح نباتات

کارشناس

 10سال

3

مریم جاللی

لیسانس

باغبانی

کارشناس

 10سال

4

مهدیه واعظ تهرانی

لیسانس

زراعت و اصالح نباتات

کارشناس

 10سال

5

رضا یعقوبی

فوق لیسانس

زراعت

رئیس مرکز

 12سال

6

یوسف محمدی

فوق لیسانس

زراعت

مربی

 15سال

7

مریم زاهدی

فوق لیسانس

زراعت

مربی

 12سال

8

محمد جهانی

فوق لیسانس

کشاورزی

دبیر دپارتمان کشاورزی

 18سال

9

مهدی نجاتی

فوق لیسانس

کشاورزی

رئیس مرکز تربیت مربی

 12سال

کارشناس

زراعت

11

پروانه محقق

دکتری

کشاورزی

12

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

10

سید امیریونس جعفری
نائینی

مشاور سازمان نظام مهندسی کشاورزی
خراسان رضوی

مدرس
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی

 15سال

 10سال
 12سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي 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

11663166

تلفن

11663106

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري 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 ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
کشت کار گلخانههای آئروپونیک (هواکشت)
شرح استاندارد آموزش شغل :
کشت کار گلخانههای آئروپونیک (هواکشت) شغلی است از گروه کشاورزی امور زراعی که شامل وظایفی از قبیل بررسی
مبانی آئروپونیک ،مزایا و معایب استفاده از آن ،انتخاب گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن ،طراحی سیستم هواکشت،
انتخاب گیاهان مناسب جهت کشت در سیستم آئروپونیک و روش کشتت گیتاه  ،تغذیته گیاهتان و شناستایی آفتات و
بیماریهای گیاهان در سیستم آئروپونیک ،نگهداری سیستم های چرخشی ،تحلیل اقتصادی سیستم آئروپونیک می باشد
و با مشاغلی همچون باغبانان و زراعت کاران در ارتباط است .
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمي و روحي
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 733ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 33ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 31ساعت

ـ زمان کارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %06 : عملي %16: اخالق حرفه اي %72:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس کشاورزی گرایش باغبانی یا زراعت
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
کشتکار گلخانه هاي آئروپونیک روش کشت گیاهان در هوا را آموزش مي دهد و وظـايفي از قبیـل محلـول سـازي،
تعیین نیاز غذايي گی اه ،مديريت تنش هاي زيستي و غیر زيستي و تنظیمات سیستم هاي چرخشي و سیستم هـاي
گلخانه اي در اين استاندارد گنجانده شده است.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Areoponics Operator

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-مدير تولید گلخانه هاي هیدروپونیک هوشمند تولید گل

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي 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

بررسی مبانی آئروپونیک ،مزایا و معایب استفاده از آن

6

10

16

2

انتخاب گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن

6

16

22

3

طراحی سیستم هواکشت

7

18

25

4

انتخاب گیاهان مناسب جهت کشت در سیستم آئروپونیک و روش کشت گیاه

5

13

18

5

تغذیه گیاهان و شناسایی آفات و بیماریهای گیاهان در سیستم آئروپونیک

8

18

26

6

نگهداری سیستم های چرخشی

7

12

19

7

تحلیل اقتصادی سیستم آئروپونیک

4

9

13

جمع ساعات

33

6

733 31

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی مبانی آئروپونیک ،مزایا و معایب استفاده از آن

نظری

عملی

جمع

6

10

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک ،تخته وایت بورد،

دانش :

کامپیوتر ،سی دی آموزشی،

-تعاریف و انواع سیستم های بدون خاک

نرم افزارهای آمایش

-سیستم کشت آئروپونیک (مزایا و معایب آن)

سرزمین (ARC GISو

دالیل توسعه سیستم های هیدروپونیک و رویکردهای اقتصادیمهارت :

 (..و امکان سنجی احداث
گلخانه آئروپونیک

 بررسی انواع سیستم های کشت بدون خاک و کاربردهای آن ها بررسی دالیل انتخاب سیستم آئروپونیک و امکانسنجی استفاده ازآن در شرایط کنونی با نرم افزار
نگرش :
دقت در طرح آمایش سرزمین با توجه به نیاز مشتری ،شرایط محیطی و نوع گیاهرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن

نظری

عملی

جمع

6

16

22

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت بورد،

-محل مناسب جهت احداث گلخانه

انواع لوله های گالوانیزه،
کامپیوتر و داده های اقلیمی،

-انتخاب گلخانه و تجهیزات مرتبط با آن

لوله های گالوانیزه ،یونولیت،

انواع محیط های کشت آئروپونیک قابل کاربرد با نوع گیاه (،NFTساده ،شناور )
مهارت :
تعیین شرایط احتداث گلخانته بتا استتفاده از داده هتای اقلیمتی ومحیطی
 بررسی محیط های کشت آئروپونیتک و تعیتین بته صترفه تترینسیستم کشت
نگرش :
 دقت در تعیین نوع سیستم کشت آئروپونیک و نوع گلخانه و تجهیزات مورد نیاز آن رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش و لباس کاررعایت نکات بهداشتی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
-انتخاب گلخانه و تجهیزاتی با بهینه ترین شرایط از لحاظ مصرف سوخت های فسیلی
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پوشش های گلخانه ای

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم هواکشت

نظری

عملی

جمع

7

18

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت

-روش طراحی انواع بسترهای کشت (ساده ،سکوبندی ،فیتیله ای)

برد،کامپیوتر و ویدئو

 اصول طراحی سیستم های مه پاش و انواع اتصاالت و اصول نگتهداری گیاه

پرژکتور ،انواع لوله های
اتصال مورد استفاده در
سیستم ،پمپ هوادهی،

 -تنظیمات سنسورهای گلخانه ای

سیستم مه پاش ،باکس های
مورد نیاز در آئروپونیک،

مهارت
 احداث انواع بسترهای کشت (ساده ،سکوبندی ،فیتیلهای ) قرارگیری سیستمهای مهپاش و تنظیمات انواع اتصاالت و اصتولنگهداری گیاه در سیستم هواکشت

یونولیت ،ابر یک سانتی
متری ،گلدان های سوراخ
دار برای نگهداری گیاه ،لوله
های پالستیکی سوراخ دار،

تعیین تجهیزات و چگتونگی اتصتاالت و سیستتمهتای گردشتی ومخازن محلول غذایی
نگرش :
 دقت در تعیین بهترین تجهیزات مورد نیاز در احداث سیستم آئروپونیک رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش ،لباس کار و رعایت ایمنی در هنگام نصب سیستمتوجهات زیست محیطی :
استفاده از فیلترهای مناسب جهت پایش پسماند محلول های غذایی و دفع صحیح آن ها دربیرون از گلخانه
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مخازن پالستیکی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب گیاهان مناسب جهت کشت در سیستم آئروپونیک و روش
کشت گیاه

نظری

عملی

جمع

5

13

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت

-انواع گیاهان و شرایط انتخاب گیاه در سیستم آئروپونیک

برد،کامپیوتر و ویدئو

نوع بستر کاشت ،نشاکاری و مراحل انتقال نشا به سیستم آئروپونیکطریقه قرارگیری گیاه در سیستم هتای کشتت مختلتف (استتفاده ازقیمهای گوناگون ،یونولیت)

پرژکتور ،سی دی آموزشی
مرتبط با موضوع ،انواع مواد
ضد عفونی کننده بستر
آئروپونیک  ،انواع بستر های
نشاکاری ،مکمل های

مهارت :
تعیین بهترین نوع گیاه در سیستتم بتر استاس نیتاز بتازار و شترایطسیستم
تعیین بهترین شیوه کشت و انتقال گیاه به بستر و طریقه قرارگیتریآن در سیستم های هواکشت مختلف
نگرش :
دقت در تعیین بهترین گیاه بر اساس شرایط بازار ،مقاومت گیاه و نیازهای تغذیه ای آن رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک ،لباس کار و دستکشتوجهات زیست محیطی :
استفاده از کودهای آلی جهت به حداقل رساندن آسیب های طبیعی-
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غذایی قابل استفاده در
سیستم مرحله نشا

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تغذیه گیاهتان و شناستایی آفتات و بیمتاریهتای گیاهتان در
سیستم آئروپونیک

نظری

عملی

جمع

8

18

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیتتتتک ،تختتتتته وایتتتتت

 -عالیم کمبود وبیش بود عناصر غذایی و چگونگی رفع آن ها

برد،کامپیوتر و ویدئو پرژکتتور،
ستتی دی آموزشتتی متترتبط بتتا

در گیاه

انواع بیماری ها و عالیم بتیش

-انواع بیماری های گیاهی و طریقه پیشگیری و روش کاهش

بود و کمبود بر گیاهتان ،آفتت

بیماری در سیستم آئروپونیک با توجه به نوع گیاه

کتتش هتتا و قتتارچکش هتتا

 -انواع آفات و طریقه مبارزه با آن ها در یک سیستم چرخشی

(دیتتازینون ،بنومیتتل ،زینتتب،

 اصول استفاده از مواد ضد عفونی کننده و آفتت کتش هتا وقارچ کش ها در سیستم آئروپونیک

مانکوزب و  ،)...سولفات مس و
روی و منگنز ،نیترات کلستیم،
نیتتترات پتاستتیم ،سکوستتترین

مهارت :

آهتتتن ،بتتتوراکس ،مولیبتتتدات

-بررسی تنش های زیستی و غیرزیستی و رفع آنها در سیستم

آمونیوم

آئروپونیک
 تشخیص اولیه نتوع بیمتاری و عامتل ایجتاد آن در گیتاه واصول پیشگیری و درمان گیاه
 استفاده از ستموم بتا درنظتر گترفتن حساستیت گیاهتان درسیستم هواکشت
نگرش :
 دقت در تعیین بهتترین روش مبتارزه بتا آفتات و بیمتاری هتا و کمبودهتا در سیستتمآئروپونیک
 -رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تغذیه گیاهتان و شناستایی آفتات و بیمتاریهتای گیاهتان در

نظری

عملی

جمع

سیستم آئروپونیک
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
 -استفاده از سموم بیولوژیک جهت به حداقل رساندن آسیب های طبیعی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نگهداری سیستم های چرخشی

نظری

عملی

جمع

7

12

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت برد ،انتواع

-اصول تنظیمتات دمتایی و کیفیتت آب و شترایط غتذایی در

سنستتورهای متتورد استتتفاده در
سیستتتتم هتتتای محیطتتتی و

مخازن و سکوهای کشت

سکوهای کشتت ،پمتپ هتای

-مراحل داشت و برداشت گیاه

هوایی و چرخشتی pH ،متتر،

 -روش تنظیمات مربوط به شرایط گلخانته (دمتایی ،رطوبتت،

ECمتر ،مه پاش ،لولته هتای

تغذیه ،نور )

پالستیکی،

مهارت :
 بررسی تنظیمات محیطی و شرایط رشد گیتاه در ستکوهایکشت و سیستم های مختلف و تنظتیم سنستورهای گونتاگون
گلخانه
 تعیین تنظیمات محیطی ،غذایی و بستر رشد گیتاه و طریقتهبرداشت آن
تنظیم پمپ ها و مه پاش استفاده از محلول های ضد عفونی کننده و مواد و ترکیبتاتشتتیمیایی جهتتت بتته حتتداقل رستتاندن تتتنش هتتا در سیستتتم
آئروپونیک
نگرش :
دقت در کار رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی در حین کار03

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نگهداری سیستم های چرخشی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
رعایت اصول زیست محیطی در اجرای طرح تلفیقی متناسب با معیارهای حفظ محتیطزیست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تحلیل اقتصادی سیستم آئروپونیک

نظری

عملی

جمع

4

9

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیتتک ،تختتته وایتتت بتترد،

-مبانی اقتصادی تولید

نترم افتزار ،excelکتامپیوتر و
ویدئو پرژکتور

برآورد هزینه های تولید و استهالک (ثابت و جاری)نحوه تأمین منابع مالی و اصول برآورد هزینه سود و زیانمهارت :
برآورد انواع هزینه های ثابت و جاری سیستم آئروپونیک-برآورد بازگشت سرمایه ،نقطه سر به سر و سود و زیان

نگرش :
دقت در برآورد مقدار نهاده ها و ستاده ها رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
-
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 برگه استاندارد تجهیزات  ،ابزار و مواد مصرفیرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

میز

استاندارد

1

2

صندلی

استاندارد

20

3

کامپیوتر

P4

1

4

کپسول اطفاء حریق

استاندارد

1

5

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

1

6

ماژیک وایت برد

استاندارد

2

7

تخته وایت برد

استاندارد

1

8

ویدئو پرژکتور

استاندارد

1

9

مواد ضدعفونی کننده

نمک طعام ،فرمالین ،پرمنگنات پتاسیم

به مقدار الزم

10

پمپ هوا

استاندارد

1

11

سکوهای فلزی

استاندارد

بر اساس حجم کار

12

پوشش های گلخانه ای

پلی اتیلنی ،پلی ونیل کربنات

بر اساس نیاز

13

لوله ها و اتصاالت پالستیکی

استاندارد

بر اساس نیاز

14

انواع مکمل های غذایی

نیترات کلسیم ،نیترات پتاسیم ،سولفات

به مقدار الزم

15

سنسورهای محیطی

روی ،مس ،آهن ،منگنز ،سکوسترین
آهن ،بوراکس ،مولیبدات آمونیوم
استاندارد

توجه :
 -براي يک کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود .
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 2عدد

توضیحات

