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

استاندارد آموزش شايستگي
مبارزه با علف هاي هرز مناطق خشک و
نیمه خشک
گروه شغلي
کشاورزي(امور زراعي)

کد ملي آموزش شايستگي
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تاريخ تدوين استاندارد 2331/3/21 :

شناسه گروه

2
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سطح
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مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شايستگي022310010220012 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي  :کشاورزی(امور زراعي)
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

سابقه کار

1

سید وحید اسالمي

دکتری

اکولوژی علفهای هرز

عضو هیئت علمي

 25سال

2

محسن فاقدی

لیسانس

زراعت واصالح نباتات

مربي

 12سال

3

محمد حسن مظلوم

لیسانس

مکانیک ماشینهای کشاورزی

مربي

 10سال

4

قاسم اسماعیلي

فوق لیسانس

اگرواکولوژی

مربي

 10سال

5

ارژنگ بهادری

فوق لیسانس

برنامه ريزی درسي

دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي
کشاورزی

 23سال

6
7
0

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

00213021

تلفن

00213011

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 نفتو
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 استفاده 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 عاطفي 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 شايستگي :
مبارزه با علف هاي هرز مناطق خشک و نیمه خشک
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
مبارزه با علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک يکي از شايستگي های گروه کشااورزی اسات و شاامل کارهاای
تجزيه و تحلیل علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک ،تجزيه و تحلیل اثر عوامل محیطي بار رقابات باین گیااه
زراعي و علف هرز ،کنترل پراکنش علف های هرز ،کنترل مکانیکي علف های هرز ،کنترل فیزيکي علاف هاای هارز،
کنترل زراعي علف های هرز ،تشخیص گیاهان انگل و سیکل زندگي آنها ،از بین بردن علف هاای هارز باا اساتفاده از
علف کش ها ،رعايت نکات ايمني و بهداشت در نگهداری سموم مي باشد و با مشاغلي همچون کشاورزان و فروشندگان
سموم گیاهي در ارتباط است .
ويژگي هاي کارآموز ورودي:
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول ( پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

100

ساعت

ـ زمان آموزش نظري:

10

ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

 230ساعت

ـ زمان کارورزي :
ـ زمان پروژه :

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %12 : عملي %02: اخالق حرفهاي %20:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

دارا بودن حداقل مدرک لیسانس کشاورزی با گرايش امور زراعي يا باغي با  2سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
مبارزه با علف هاي هرز مناطق خشک و نیمه خشک شايستگي است که به تجزيه و تحلیل علف هاي هـرز  ،کنتـرل
پراکنش  ،کنترل مكانیكي  ،فیزيكي و زراعي علف هاي هرز  ،تشخیص گیاهان انگل  ،از بین بردن علف هاي هرز بـا
استفاده از علف کش ها و رعايت نكات ايمني و بهداشت در نگهداري سموم مي پردازد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Weed identification in arid and semi-arid regions and their control

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
زراعتكار-باغبان

٭ 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 

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

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار 
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استاندارد آموزش شايستگي
 کارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

تجزيه و تحلیل علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک

14

20

42

2

تجزيه و تحلیل اثر عوامل محیطي بر رقابت بین گیاه زراعي و علف هرز

7

15

22

3

کنترل پراکنش علف های هرز

9

12

21

4

کنترل مکانیکي علف های هرز

10

21

31

5

کنترل فیزيکي علف های هرز

4

15

19

6

کنترل زراعي علف های هرز

6

11

17

7

تشخیص گیاهان انگل و سیکل زندگي آنها

5

0

13

0

از بین بردن علف های هرز با استفاده از علف کش ها

10

12

22

9

رعايت نکات ايمني و بهداشت در نگهداری سموم

5

0

13

جمع ساعات

10

5
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تجزيه و تحلیل علفهاي هرز مناطق خشک و
نیمه خشک

نظری

عملي

جمع

14

20

42

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

مزرعه

مفهوم علف هرز

رايانه
اساليد

خصوصیات علفهای هرز و خانواده های مهم آنها

فیلم آموزشي

خصوصیات علفهای هرز تک لپه و دو لپه
نحوه تقسیم بندی علف های هرز بر اساس سیکل زندگي آنها و
شناخت نحوه تکثیر انها
انواع علف های هرز( قاصدک؛ فرفیون؛ شیرين بیان؛ توق؛ تلخه؛
گاو چاق کن؛ آرتي میزيا؛ اويارساالم؛ سالمه؛ پیچاک؛ خاکشایر
شیرين ؛ خاکشیر تلخ؛ علف شور؛ جوموشي؛ خارشتر؛ تلخه بیان؛
علف هفت بند ؛ساورو؛؛ ياو؛؛؛ کسایه کشایش؛ زلاف پیار؛
گندمک؛ گل گندم؛ علف خرچنگ؛ تاج ريزی؛ تاج خروس؛ هويج
وحشي؛ حلفاه؛ اتاری پلکاس؛ علاف قنااری(خوني واش)؛ داناه
تسبیحي؛ شنگ؛ سیر وحشي؛ پنیارک؛ غربیلاک؛ ازمک(شااهي
وحشي) ؛چسبک؛ جودره؛ برموس؛ سوزن چوپان؛ شاانه وناوس؛
بارهنگ؛ ساق ترشک؛ بومادران؛ شایرتیغي؛ علاف جاارو؛ کااهو
وحشي؛ پوآ؛ مرغ؛ سوئدا؛ دم روباهي؛ شوکران کبیر)
مهارت:
شناسايي علف های هرز تک لپه و دو لپه
شناسايي علف های هرز يکساله و چند ساله
تکثیر علف های هرز وتقسیم بندی آنها بر اساس سیکل زندگي
شناسايي ظاهری علف های هرز و خصوصیات بیولوژی آنها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تجزيه و تحلیل علفهاي هرز مناطق خشک و
نظری

نیمه خشک

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در کار
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار

توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تجزيه و تحلیل اثر عوامل محیطي بر رقابت بین گیاه
زراعي و علفهاي هرز و خسارت علف هاي هرز

نظری

عملي

جمع

7

15

22

دانش  ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
رايانه

دانش:
عوامل موثر بر رقابت گیاه زراعي (علف هرز ،نور ،مواد غذايي،
رطوبت)

اساليد
فیلم اموزشي
مزرعه

فواصل کاشت(تراکم)
غلظتco2
کاهش کیفیت محصول دامي
کم شدن ارزش محصو؛ت زراعي
ترشح مواد مسموم کننده در خاک
هزينه مبارزه
مشکالت برداشت
دما
گونه زراعي
خسارت ناشي از علف هرز
سايه افکني
زيانهای بهداشتي دامي انساني
نامرغوب شدن بذور و مشکالت برداشت
مشکالت در اراضي غیر کشاورزی
ايجاد مخفي گاه و افزايش خطر سرمازدگي باغات
مشکالت در منابع اب
فوايد علف های هرز
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تجزيه و تحلیل اثر عوامل محیطي بر رقابت بین گیاه

نظری

عملي

جمع

زراعي و علفهاي هرز و خسارت علف هاي هرز
دانش  ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
تشخیص تاثیر عوامل محیطي بر رشد گیاه زراعي و علف هرز
تشخیص رشد و تولید محصول زراعي در کنار علف هرز
تشخیص فوايد علف های هرز
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار

توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل پراکنش علف هاي هرز

نظری

عملي

جمع

9

12

21

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

مفهوم پراکنش علف های هرز

اساليد آموزشي
بذور مختلف علف هرز

مفهوم پراکنش در زمان

مزرعه

خواب اولیه بذور علف هرز (خواب بیروني –خواب دروني)
خواب ثانويه بذور علف هرز
شرايط فیزيکي موثر بر خواب ثانويه
مفهوم پراکنش در مکان
مفهوم پراکنش اولیه و ثانويه
پراکنش بادی و تامبلینگ
پراکنش آبي
پراکنش بوسیله دام و پرندگان و انسان
پراکنش اندامهای رويشي
مفهوم بانک بذر و پويايي آن
مهارت:
شکستن خواب بذور
کنترل پراکنش دامي و مکانیکي و جلوگیری از پراکنش اولیه
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :کنترل مكانیكي علف هاي هرز

زمان آموزش
نظری

عملي

جمع

10

21

31

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

مزرعه

مفهوم کنترل مکانیکي

دنباله بندهای ؛زم
تراکتور

شخم اولیه

رايانه

تاثیر شخم اولیه بر علف های هرز

اساليد آموزشي

شخم ثانويه
شخم حداقل
شخم در تاريکي
وجین کن دوار
کولتیواتور بین رديفي
کولتیواتور چرخان
وجین کن شانه ای
کولتیواتور روی رديف
وجین کن مارپیچي
پنوماتها
لیزر کاتینگ
وجین کن هوشمند
اصول درو کردن علف های هرز
نحوه کشیدن علف های هرز
نحوه کنترل مکانیکي يکساله ها
نحوه کنترل مکانیک چندساله ها(سوزاندن  -فرسودن)
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :کنترل مكانیكي علف هاي هرز

زمان آموزش
نظری

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
انجام شخم اولیه
انجام شخم ثانويه
انجام هرس
کنترل يکساله ها
کنترل مکانیکي چند ساله ها
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد

12

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کنترل فیزيكي علف هاي هرز

نظری

عملي

جمع

4

15

19

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

نحوه آسیب حرارتي در علف هرز

اساليد اموزشي
مزرعه

روش آفتاب دهي

پالستیک

اصول استفاده از شعله مستقیم

شعله افکن

استیمرها (استفاده از آب جوش)

استیمر

تکنولوژی فلیمینگ
مهارت:
انجام روش آفتاب دهي برای علفهای هرز يکساله،دوسااله و
چند ساله
انجام فلیمینگ برای يکساله ها و دوساله ها و چند ساله ها
استفاده از شعله مستقیم آتش
استفاده از استیمر ها
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد
13

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان  :کنترل زراعي علف هاي هرز

زمان آموزش
نظری

عملي

جمع

6

11

17

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

مزرعه

مفهوم کنترل زراعي

رايانه
اساليد اموزشي

مفهوم تناوب

مزرعه آموزشي کاشت

اثرات تغییر فصل کاشت

نهاده های کشاورزی

اثرات تغییر نوع محصول
آيش و مديريت آن
اثرات بستر کاشت زود هنگام
اثرات بستر کاشت دروغین
تاثیر رزی جوالها (بقايا) بر علف های هرز يکساله و چند ساله
اثر پشته سازی
اثرات استفاده از گیاهان پوششي (کاور کراپ ها)
اثرات استفاده از گیاهان سیلويي در کنترل علف های هرز
اصول کوددهي
کشت مخلوط
اصول نشاء کاری
مهارت:
اجرای تناوب
اجرای آيش
استفاده از بستر کاشت زود هنگام
استفاده از بستر کاشت دروغین
14

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان  :کنترل زراعي علف هاي هرز

زمان آموزش
نظری

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
استفاده از پشته سازی
استفاده از بقايای گیاهي در کنترل علف هرز
اجرا ی کاور کراپ
استفاده از گیاهان سیلويي
کود دهي
مديريت کشت مخلوط
انجام نشاکاری در کنترل علفهای هرز
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد

15

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تشخیص گیاهان انگل و سیكل زندگي آنها

نظری

عملي

جمع

5

0

13

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

مفهوم گیاه پارازيت

اساليد آموزشي
مزرعه

انگل های هوايي
انگل های ريشه
دارواش و سیکل زندگي آن
گل جالیز و سیکل زندگي آن
سس و سیکل زندگي آن
استريگا و سیکل زندگي آن
روابط آب و مواد معدني
روابط کربن
تقلید انگل از میزبان
تعیین روشهای مکانیکي مبارزه با گیاه انگل
تعیین روشهای زراعي مبارزه با گیاه انگل
مهارت:
شناسايي انواع انگل و سیکل زندگي آنها
تعیین میزان خسارت انگل به میزبان
استفاده از روشهای زراعي
استفاده از روشهای مکانیکي
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي

16

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

تشخیص گیاهان انگل و سیكل زندگي آنها

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد

17

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش
زمان آموزش

عنوان  :از بین بردن علف هاي هرز با استفاده از
علف کش ها

نظری

عملي

جمع

10

12

22

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

قوطي علف کش

مفهوم کنترل شیمیايي

سمپاس
کامپیوتر

شبه علف کشها

مزرعه

مزوتريون
آرتي مي زين
مامیالتون
سورگولن
علف کش های خاک مصر؛
علف کش های شاخساره ای
روابط متقابل علف کش و خاک
اصول انتقال علف عکش به داخل گیاه از برگ و ريشه
حرکت علف کش در آوند چوبي و ابکش
علفکش های انتخابي
علفکش های سیستمیک
علفکش های تماسي
علفکش های عمومي
اثر شرايط محیطي بر قدرت علف کشها
افزودني ها و خواص آنها
مهارت:
استفاده از شبه علف کشها
استفاده از علفکش های خاک مصر؛
استفاده از علف کشهای شاخساره ای
18

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش
زمان آموزش

عنوان  :از بین بردن علف هاي هرز با استفاده از
نظری

علف کش ها

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
استفاده از علف کشهای عمومي،انتخابي؛سیستمیک؛ تماسي
استفاده از علفکش در زمان مناسب و استفاده از افزودني ها
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد

19

استاندارد آموزش
برگه تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

رعايت نكات ايمني و بهداشت در نگهداري سموم

نظری

عملي

جمع

5

0

13

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

برگه های آموزشي

اصول انبار داری و نگهداری علفکش ها

مزرعه
ديتا پروژکتور

بیان توصیه های قبل از سمپاشي

اساليد آموزشي

توصیه های بعد از سمپاشي
عاليم مسمومیت
کمک های اولیه
مهارت:
انبار کردن سم و نگهداری آن
انجام عملیات قبل از سم پاشي
انجام عملیات بعد از سم پاشي
انجام عملیات مربوط به کمکهای اولیه
تشخیص مسمومیت با سم
نگرش:
رعايت اخالق حرفه ای
دقت در انجام کار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي
ايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني و بهداشتي در حین کار
توجهات زيست محیطي :
دفع صحیح مواد زائد

21

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

تراکتور

فرگوسن  370اسب بخار

 1دستگاه

2

دنباله بند ها

ديسک

1عدد

انواع کولتیواتور

1عدد

انواع هرس

1عدد

فلیمینگ

1عدد

سمپاش پشتي (موتوری و دستي)-سمپاش

1عدد

پشت تراکتوری(سوارشونده و کشنده)

1عدد

پنومات

1عدد

3

وسايل کمک آموزشي

رايانه

 2عدد

4

ديتا پروژکتور

استاندارد

 1عدد

5

پرده هوشمند

آموزشي

 1عدد

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  22نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

سموم علف کش شیمیايي و بیولوژيک

تماسي ،سیستمیک ،عمومي ،انتخابي

به مقدار ؛زم

2

ادوات وجین دستي

بیل -فرغون-بیلچه-چهار شاخ

به مقدار ؛زم

3

برگه های آموزشي

استاندارد

به مقدار ؛زم

4

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

به مقدار ؛زم

5

میز و صندلي

استاندارد

به مقدار ؛زم

6

کپسول اطفاء حريق

استاندارد

به مقدار ؛زم

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  22نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

ندارد
توجه :
 -ابزار به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  22نفر محاسبه شود .
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تعداد

توضیحات

