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

استاندارد آموزش شغل

نصاب چمن مصنوعی ورزشی
گروه شغلي
امور زراعي

كد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 6 2 0 3 9 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شناسه گروه

شايستگي

2

6 1 1 3

سطح

ISCO-08

مهارت

تاريخ تدوين استاندارد 7931/4/4 :

1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل077961061931116 :

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

حبیب مقصودی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

13

سید محمود طباطبایی

کارشناسی

مهندسی فضای سبز

14

محمد برهمن

کارشناسی

فضای سبز

15

هانیه هاللی

کارشناسی ارشد

16

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

17

ارژنگ بهادری

فوق لیسانس

برنامه ریزی درسی

10

سید امیریونس جعفری
نائینی

مهندسی کشاورزی-
زراعت

مشاور سازمان نظام مهندسی کشاورزی
خراسان رضوی

مدرس
رئیس امور اداری تربیت بدنی استان
آذربایجان شرقی
کارشناس سازمان پارکها و فضای
سبز
کارشناس سازمان پارکها و فضای
سبز
ناظر پیاز
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی
معاون منابع آموزشی

 15سال

 10سال
 10سال

 10سال

 5سال

 3سال

 12سال
 22سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  31/9/7با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي برگزار گرديد استاندارد آموزش شغل
نصاب چمن مصنوعي ورزشي با كد  077961061931117بررسي و تحت عنوان شغل نصاب چمن مصننوعي ورزشني بنا كند
 077961061931116مورد تائید قرار گرفت .
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كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 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 كشور
دورنگار

00669066

تلفن

00669066

آدرس الكترونیكي 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 مهم ترين 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 ااي (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 :
نصاب چمن مصنوعي ورزشي
شرح استاندارد آموزش شغل :
نصاب چمن مصنوعی ورزشی در حوزه کشاورزی (امور زراعی) می باشد و شامل شایستگیهایی از قبیلل آنلالیز و مقایسله
چمن های مصنوعی و طبیعی  ،بررسی و آنالیز انواع سیستم های چمن مصلنوعی  ،زیرسلازی چملن مصلنوعی بله روش
استحكام نیافته یا  ، Unboundزیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام یافته یا  ، Boundسطح سازی زمین چمن
مصنوعی  ،نگهداری چمن های مصنوعی است و با مشاغل مهندسی کشاورزی ،کارگران استادیوم های ورزشی ،مسئولین
ورزشگاه و تربیت بدنی و نصابان چمن مصنوعی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
وضعیت جسمي و ذهني :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 66 :ساعت

ن زمان آموزش نظري

 66 :ساعت

ن زمان آموزش عملي

 01 :ساعت

ن زمان كارورزي

 - :ساعت

ن زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
آزمون عملي %06 :
آزمون كتبي عملي %66 :
اخالق حرفه اي %71 :
صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس مهندسی با گرایش باغبانی و یا محیط زیست کشاورزی با حداقل  2سال سابقه
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

نصاب چمن مصنوعی ورزشی شغلی است که دارای وظایفی از قبیل آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعلی  ،بررسلی و
آنالیز انواع سیستم های چمن مصنوعی  ،زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام نیافته یا  ، Unboundزیرسازی چملن
مصنوعی به روش استحكام یافته یا  ، Boundسطح سازی زمین چمن مصنوعی  ،نگهداری چمن های مصنوعی می باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Planter of artificial gymnasium lawn

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-متصدي چمن مصنوعي ورزشي

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

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



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

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

آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی

4

7

11

2

بررسی و آنالیز انواع سیستم های چمن مصنوعی

6

9

15

3

زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام نیافته یا Unbound

6

9

15

4

زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام یافته یا Bound

2

10

12

5

سطح سازی زمین چمن مصنوعی

1

9

10

6

نگهداری چمن های مصنوعی

3

16

19

66

01

66

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزشی

عنوان:

زمان آموزش

آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي

نظری

عملی

جمع

4

7

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

اسالیدهای نمایشی

 -انواع چمن های مصنوعی

دیتا پروژکتور

 مزایای چمن مصنوعی تزیینی انواع مكان های بكارگیری چمن های مصنوعی تاریخچه چمن های مصنوعی سیستم های چمن مصنوعی مناسب بلرای ورزش تنلیس ،فوتبلال،هاکی
دالیل و معیارهای تكامل چمن های مصنوعی بر پهنه های ورزشیمهارت :
 آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر امنیت کاربران آنللالیز و مقایسلله چمللن هللای مصللنوعی و طبیعللی از نظللر دوام ونگهداری
 آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر سالمت حیاتبشری
 آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر سالمت محیطزیست
 آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر آینده نگری آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر اقتصادی آنالیز و مقایسه چمن های مصنوعی و طبیعی از نظر نوع کاربردنگرش :
 حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعیایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزشی

عنوان:

زمان آموزش

بررسي و آنالیز انواع سیستم هاي چمن مصنوعي

نظری

عملی

جمع

6

9

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

اسالیدهای نمایشی

 -اجزای تشكیل دهنده یك چمن مصنوعی در حالت کلی

دیتا پروژکتور

 خصوصیات فلت های چمن -انواع مواد پلیمری مورد استفاده از تولید فلت

انواع فلت

 -مشخصات و موارد کاربرد فلت چمن PP

نمونه انواع چمن مصنوعی

 مشخصات و موارد کاربرد فلت چمن PA مشخصات و موارد کاربرد فلت چمن PE مشخصات و موارد کاربرد فلت چمن LSR مشخصات و موارد کاربرد فلت چمن XTREME انواع زیره یا  Backingچمن مصنوعی انواع فیلرها در چمن مصنوعی انواع سیستم های چمن مصنوعی از لحاظ نوع چمنمهارت :
 تجزیه و تحلیل ساختار چمن های مصنوعی بررسی و آنالیز سیستم بدون شلن ()Non-sand filled systemدر چمن های مصنوعی
 بررسللی و آنللالیز سیسللتم نیملله شللنی ( Semi-Sand Filled )Systemدر چمن های مصنوعی
 بررسی و آنالیز سیستم شلنی ( )Sand-Filled Systemدر چملنهای مصنوعی
 بررسی و آنالیز سیستم شنی و گرانول الستیك (Rubber &Sand )infill Systemدر چمن های مصنوعی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزشی

عنوان:

زمان آموزش

بررسي و آنالیز انواع سیستم هاي چمن مصنوعي

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 -حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعی

ایمنی و بهداشت :

توجهات زیست محیطی :
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزشی

عنوان:

زمان آموزش

زيرسازي چمن مصنوعي به روش استحكام نیافته يا
Unbound

نظری

عملی

جمع

6

9

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 پارامترهای ملورر در بررسلی و طراحلی زیرسلازی یلك پلروژه چملنمصنوعی
 عوامل آب و هوایی مورر در طراحی زیرسازی چمن مصنوعی -انواع زیرسازی زمین چمن مصنوعی

اسالیدهای نمایشی
دیتا پروژکتور
دوربین تئودولیت
خاک

 مزایللای زیرسللازی چمللن مصللنوعی بلله روش اسللتحكام نیافتلله یللاUnbound
 محدودیت زیرسلازی چملن مصلنوعی بله روش اسلتحكام نیافتله یلاUnbound
 موارد کاربرد زیرسازی چمن مصلنوعی بله روش اسلتحكام نیافتله یلاUnbound
 مشخصات زیرسلازی چملن مصلنوعی بله روش اسلتحكام نیافتله یلاUnbound
مهارت :
 اجرای خاکریزی در زمین اجرای زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام نیافتهنگرش :
 -حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نكات ایمنی هنگام نصب و برس زنی چمن های مصنوعیتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح بازیافت در ساخت چمن های مصنوعی
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بولدزر
ماله
بیل
رول چمن مصنوعی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشیزمان آموزش

عنوان:

زيرسازي چمن مصنوعي به روش استحكام يافته
يا Bound

نظری

عملی

جمع

2

10

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 مزایای زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام یافته یا Bound محللدودیت زیرسللازی چمللن مصللنوعی بلله روش اسللتحكام یافتللهیا Bound
 مللوارد کللاربرد زیرسللازی چمللن مصللنوعی بلله روش اسللتحكام یافتللهیا Bound
 مشخصللات زیرسللازی چمللن مصللنوعی بلله روش اسللتحكام یافتللهیا Bound
مهارت :
 مقایسه زیرسازی چمن مصنوعی بله روش روش اسلتحكام یافتله بلاروش استحكام نیافته
 زیرسازی چمن مصنوعی به روش استحكام یافته در چمن های Nonsand filled
 زیرسازی چمن مصنوعی به روش اسلتحكام یافتله در سیسلتم هلایدارای زهكش
نگرش :
 -حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نكات ایمنی هنگام نصب و برس زنی چمن های مصنوعیتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح بازیافت در ساخت چمن های مصنوعی
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اسالیدهای نمایشی
دیتا پروژکتور
دوربین تئودولیت
آسفالت پلیمیری
ماله
بیل
رول چمن مصنوعی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشیزمان آموزش

عنوان:

سطح سازي زمین چمن مصنوعي

نظری

عملی

جمع

1

9

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

اسالیدهای نمایشی

 مقاومت و ضخامت بتن مورد استفاده به عنوان سطح نهائی ضخامت و دانه بندی آسفالت مورد استفاده به عنوان سطح نهائیمهارت :

دیتا پروژکتور
بتن
آسفالت بیندر

 -سطح سازی زمین چمن مصنوعی توسط بتن

بلدزر

 -سطح سازی زمین چمن مصنوعی توسط آسفالت

ماله

نگرش :
 -حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نكات ایمنی هنگام نصب و برس زنی چمن های مصنوعیتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح بازیافت در ساخت چمن های مصنوعی
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دستگاه آسفالت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشیزمان آموزش

عنوان:

نگهداري چمن هاي مصنوعي

نظری

عملی

جمع

3

16

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني و بهداشت

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

اسالیدهای نمایشی

 مهمترین اهداف نگهداری و مراقبت از چمن مصنوعی انواع عملیات نگهداری روزانه و هفتگی چمن های مصنوعی -مزایای برس زنی چمن

دیتا پروژکتور
جارو برقی
ماشین برس زن

 -اررات آبپاشی چمن

برس چرخشی

مهارت :

آبپاش

 جارو زنی چمن های مصنوعی -برس زنی چمن مصنوعی

سم روغنی

 -آبیاری و آب پاشی چمن مصنوعی در روزهای گرم

پاروی چوبی
رول چمن مصنوعی

 تست ماهانه نقاط اتصال چمن مقابله با جلبكها و خزه های چمن مصنوعی در مناطق مصنوعی پارو زدن برف از روی چمن مصنوعینگرش :
 -حذف و کاهش بسیاری هزینه ها نسبت به چمن های طبیعی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نكات ایمنی هنگام نصب و برس زنی چمن های مصنوعیتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح بازیافت در ساخت چمن های مصنوعی
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 برگه استاندارد تجهیزاتردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

1

دوربین تئودولیت

گرید تجاری

یك عدد

2

بولدزر

معمولی

یك عدد

3

ماله

معمولی

یك عدد

4

دستگاه آسفالت

 UV 1240S UVمدل

یك عدد

5

جارو برقی

 4000وات

یك عدد

6

ماشین برس زن

معمولی

یك عدد

توضیحات

توجه :
 تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

1

خاک

معمولی

 1تن

2

بتن

استاندارد

 50کیلوگرم

3

آسفالت پلیمیری

استاندارد

 50کیلوگرم

4

آسفالت بیندر

استاندارد

 50کیلوگرم

5

سم روغنی

استاندارد

 10لیتر

توضیحات

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

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

1

انواع فلت

استاندارد

 15عدد

2

نمونه انواع چمن مصنوعی

استاندارد

 15عدد

3

بیل

استاندارد

 15عدد

4

برس چرخشی

استاندارد

 15عدد

5

آبپاش

استاندارد

 15عدد

6

پاروی چوبی

استاندارد

 15عدد

7

رول چمن مصنوعی

استاندارد

 100متر

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

