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  1/10/1385: تاريخ شروع اعتبار
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خيابـان  - تهـران  :ريزيمعاونت پژوهش و برنامه   
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم-اي كشور حرفه
  66941272: دورنگار66941516:تلفن

  1345653868:كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابـان   - تهـران  :هاي درسيدفتر طرح و برنامه   
 -رت تقاطع خوش و نص    - خيابان خوش شمالي   -آزادي

  طبقه چهارم -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
  66944117:دورنگار66944120  و66944119: تلفن

  1457777363:كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 



  

 

 

١

  هرس كار :نام شغل  
   خالصه استاندارد 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
هاي اضافي و درختان ميوه، حذف شاخه)فرم دهي(دهينجام هرس شكلهرس كار كسي است كه از عهده ا

دار و انجام ها، حذف كامل يا كوتاه كردن شاخه بر حسب لزوم، انجام هرس باردهي درختان هستهپاجوش
  .دار و جوان كردن درختان برآيدهرس باردهي درختان ميوه دانه

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالتحداقل 
  سالمت كامل جسماني و روحي: توانايي جسميحداقل 

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  ساعت   69   :   آموزش                   دوره طول

  ساعت    17   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    52     :              ـ زمان آموزش عملي

  ساعت             :   كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت             :                     پروژهاجراي ـ زمان 

       ساعت- :         زمان سنجش مهارت            ـ

  :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75: ي امتياز سنجش عمل- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط: حداقل سطح تحصيالت 

  

  

  

  

 



  

 

 

٢

  هرس كار: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 ميوهدرختان ) فرم دهي(انجام هرس شكل دهيتوانايي   1

   هاهاي اضافي و پاجوشحذف شاخهوانايي ت  2

 حذف كامل يا كوتاه كردن شاخه بر حسب لزومتواناي   3

 هسته دارميوه درختان  انجام هرس باردهيتوانايي   4

   دارباردهي درختان ميوه دانهانجام هرس توانايي   5

 عمليات تنك گل، ميوه و برگتوانايي   6

  سازي درختانتوانايي جوانه  7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

٣

  هرس كار: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  10  4  ميوهدرختان ) فرم دهي(توانايي انجام هرس شكل دهي  1
        )جوانه و شاخه(اندامهاي مختلف درختان ميوه از نظر هرسآشنايي با   1-1

        آشنايي با اهداف هرس فرم دهي  2-1

        آشنايي با هرس فرم و انواع آن  3-1

        )آزاد( گرد و انواع آن -  

        )داربستي(پهن و انواع آن -  

        شناسايي اصول انجام عمليات هرس  4-1

         خم كردن-  
        برداريحلقه -  
        ها خم كردن شاخه-  
        سربرداري-  

         پرورده و اثر آن در هرسآشنايي با سيستم انتقال شيره نباتي خام و  5-1

        آشنايي با هورمونها و اثر آنها در رشد درخت  6-1

  10  8  2    هاهاي اضافي و پاجوشتوانايي حذف شاخه  ٢

        آشنايي با انواع پاجوش  1-2
         ريشه جوش-  

         ساقه جوش يا تنه جوش-  
        هاي اضافيآشنايي با انواع شاخه  2-2
        هاي اضافيشناسايي اصول عمليات انجام حذف شاخه  3-2

  9  8  1  توانايي حذف كامل يا كوتاه كردن شاخه بر حسب لزوم  3
        آشنايي با انواع شاخه و اثرات حذف آنها  1-3
        ها و اثرات آنهاآشنايي با كوتاه كردن شاخه  2-3

  

 



  

 

 

٤

  هرس كار: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملي نظري

        هاشناسايي اصول انجام عمليات حذف و كوتاه كردن شاخه  3-3

        هاي اضافي و پاجوشها انجام عمليات حذف و كوتاه كردن شاخه-  

  12  8  4  دارتوانايي انجام هرس باردهي درختان ميوه هسته  4

         آنها با ساير درختان ميوهتدار و تفاوآشنايي با انواغع درختان ميوه هسته  1-4

        دارهاي گلدهي درختان ميوه هستهآشنايي با ويژگي  2-4

        شناسايي اصول انجام هرس باردهي درختان هسته دار  3-4

        دار انجام هرس باردهي درختان هسته-  

        دارآشنايي با زمان انجام هرس باردهي درختان ميوه هسته  4-4

  10  6  4  دار هرس باردهي درختان ميوه دانهتوانايي انجام  5

        اوت آنها با ساير درختان ميوهدار و تفآشنايي با انواع درختان ميوه دانه  1-5

        دارهاي گلدهي درختان ميوه دانهشناسايي ويژگي  2-5

        دارشناسايي اصول انجام هرس باردهي درختان دانه  3-5
        داره انجام هرس باردهي درختان دان-  

        دارآشنايي با زمان انجام هرس باردهي درختان ميوه دانه  4-5

  9  8  1  توانايي عمليات تنك گل، ميوه و برگ  6
         تنك گل، ميوه و برگ و اثرات آنهاآشنايي با روشهاي  1-6

        شناسايي اصول انجام عمليات تنك گل، ميوه و برگ  2-6

        ك به روش مكانيكيشناسايي اصول انجام عمليات تن  3-6

        شناسايي اصول انجام عمليات تنك به روش شيميايي  4-6

        آشنايي با زمان انجام تنك گل، ميوه و برگ  5-6

  

  

 



  

 

 

٥

  هرس كار: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  4  1  سازي درختانتوانايي جوانه  7

        مسن هدف هرس جوان سازي درختانآشنايي با   1-7

        شناسايي اصول بريدن يك شاخه قطور  2-7

        آشنايي با زمان مناسب هرس جوان سازي درختان مسن  3-7

  

  

 



  

 

 

٦

  هرس كار: نام شغل 
   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار ،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره تعداد   مشخصات فني  رديف
      لند و كوتاهقيچي باغباني دسته ب  1
     اره تر بر و خشك بر  2
      چاقو و داسك  3
      مواد شيميايي جهت تنك مانند اتخن به مقدار كافي  4
      چسب هرس جامد و مايع به مقدار كافي  5
      اره برقي  6
      قيچي پنوماتيك  7
      نردبان دوطرفه  8
      دستكش كار  9
      لوازم كمكهاي اوليه  10

  

  

 


