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- خيابـان آزادي-تهران :دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي     
اي    سازمان آموزش فنـي و حرفـه       -نبش چهارراه خوش  

  درسي دفتر پژوهش و برنامه ريزي -كشور
  66944120  و66944119 و 66427694: تلفن

   66944117: فاكس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 نبش  -خيابان آزادي -تهران :معاونت پژوهش و توسعه   
 -اي كشور   رفه سازمان آموزش فني و ح     -چهارراه خوش 

  معاونت پژوهش و توسعه
  

   66941272:        فاكس  66941516:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

  

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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  كشتكار موز : نام شغل 

     استاندارد خالصه 
  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 
 پس از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند از عهده تشخيص موز و انواع آن، كاشت كشتكار موز كسي است كه

 .و برداشت موز و هزينه يابي برآيددرخت موز و عمليات داشت موز 

  : وروديويژگي هاي كارآموز 
    راهنماييپايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

   -  :ت هاي پيش نياز اين استانداردمهار

  :موزشي آ دوره طول 
  ساعت     77         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      21       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      56       :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -      :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -        :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -          :     زمان سنجش مهارت        ـ

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

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  : دارا بودن شرايط زير :حداقل سطح تحصيالت 

  مرتبط ليسانس -
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  كشتكار موز: نام شغل
  فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي برنامه درسيكد رديف

   توانايي تشخيص موز و انواع آن 
   توانايي كاشت درخت موز 
   توانايي عمليات داشت موز

   توانايي عمليات برداشت موز
   توانايي هزينه يابي از عمليات پرورش دهنده موز

    

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
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  كشتكار موز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  1  2  توانايي تشخيص موز و انواع آن  1

        آشنايي با ارزش غذايي موز   1-1

          ارقام موز كشت شده در ايران و جهان آشنايي با  2-1

        مشخصات گياه شناسي موز آشنايي با   3-1

        شناسايي اصول تشخيص موز و انواع آن   4-1

          

          

  21  19  2  توانايي كاشت درخت موز  2

         آشنايي با شرايط اقليمي مناسب براي پرورش موز   1-2

        آشنايي با خاك مناسب براي كشت موز   2-2

        آشنايي با روشهاي تكثير موز   3-2

        شناسايي اصول تكثير موز   4-2

        ايي اصول آماده كردن خاك و زمين قبل از كشت  شناس  5-2

      شناسايي اصول جدا كردن پا جوش از درخت و انتقال آن به محل مناسب   6-2

          
          

  20  16  4  توانايي عمليات داشت موز  3

        آشنايي با آفات و امراض مهم درخت موز   1-3

         شناسايي اصول هرس درخت موز   2-3

        يي اصول آبياري موز شناسا  3-3

        شناسايي اصول مبارزه با آفات و امراض مهم درخت موز   4-3

         شناسايي اصول مبارزه با علف هاي هرز   5-3
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  كشتكار موز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  17  12  5  توانايي عمليات برداشت موز  4

        آشنايي با زمان برداشت موز   1-4

         شناسايي اصول چيدن موز از درخت   2-4

         شناسايي اصول پيش رس كردن ميوه جهت ارائه به بازار   3-4

         حمل ميوه به انبار شناسايي اصول  4-4

         نگهداري ميوه در انبار و مراقبت هاي پس از برداشت شناسايي اصول  5-4

  6  4  2  نه يابي از عمليات پرورش دهنده موزتوانايي هزي  5

        آشنايي با هزينه هاي ثابت و متغير  1-5

         شناسايي اصول محاسبه هزينه هاي ثابت و متغير   2-5

  10  4  6   رعايت نكات حفاظتي و ايمني و بهداشت كار توانايي   8

        آشنايي با بيماري هاي ناشي از شغل   1-8

        وز حوادث شغلي  آشنايي با علل بر  2-8

        آشنايي با وسايل حفاظت فردي   3-8

        آشنايي با اصول انجام كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن   4-8

        آشنايي با علل آتش سوزي ها و اصول اطفاء حريق   5-8

        آشنايي با شرايط مطلوب و ايمن محيط كار   6-8

        مه هاي تامين سالمت و ايمني آشنايي با هدف ها، قوانين و برنا  7-8

        آشنايي با عوامل استرس آفرين و غلبه بر آن  9-8

        آشنايي با بهداشت رواني  10-8
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  كشتكار موز :نام شغل 
  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

 متر مربع براي هر 500  دو طرفه گلخانه اي   1
  كارگاه 

- -  

 دستگاه براي هر 1  بزرگ  پمپ آب   2
 كارگاه 

- -  

اه براي هر  دستگ4  تهويه مطبوع   فن   3
 كارگاه

- -  

 50ژنراتور بزرگ    موتور   4
 كيلو وات 

دستگاه براي هر 1
 كارگاه

- -  

دستگاه براي هر 1   كيلو وات50  ترانس   5
  كارگاه

- -  

بـا  ) هوا ساز   (كوره هواي گرم      6
  كليه متعلقات 

دستگاه براي هر 1 بزرگ
 كارگاه

- -  

دستگاه براي هر 1   هزار ليتري 4  تانكر   7
اهكارگ  

- -  

   سوپر دريتر-دريتر  تاسيسات سيستم آبياري   8
لوله واتصاالت آبياري 

 متر مربع براي هر 500
  كارگاه

- -  

  - -  عدد براي هر كارگاه150cm  1×100  تخته وايت برد   9
 پودر - كيلو گرمي6  كپسول آتش نشاني   10

 خشك 
 دستگاه براي هر كارگاه

1 
- -  

  - - جعبه براي هر كارگاه 1    كامل سري  جعبه كمكهاي اوليه   11
 - موتوري-پشتي  سم پاش   12

 اتومايزر
دستگاه براي هر  1

 كارگاه
- -  

دستگاه براي هر  1   مينيمم–ماكزيمم   دماسنج   13
 كارگاه

- -  

  - -  براي هر كارگاه عدد1  متوسط  رطوبت سنج   14
  - -  براي هر كارگاه عدد1  بزرگ  جعبه ابزار  15
  - -  براي هر كارگاه عدد1 بادي   فرغون   16
دستگاه براي هر  1  هزار ليتر 6آبي   كولر  17

 كارگاه
- -  

 متر مربع براي هر 200 گالوانيزه  لوله هاي نگهدارنده  18
 كارگاه

- -  
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  كشتكار موز :نام شغل 
   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

 و عمر مفيد
  مالحظات  استاندارد

  -  -   عدد براي هر نفر 1  باغباني   بيل  1

  -  -   عدد براي هر نفر1  باغباني   بيلچه   2

  -  -   عدد براي هر نفر1  هرس   قيچي   3

  -  -   عدد براي هر كارگاه5  چوبي   جعبه   4

  -  -   عدد براي هر كارگاه5   بزرگ-دستي  آبپاش   5

  -  -   عدد براي هر نفر1  باغباني  قيچي هرس   6

  
  
  

   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -  يك بوته براي هر نفر    موز  نهال   1
كيسه 1-شيميايي   )N-P-K(كود كامل  2

  كيلوگرمي10
  -  كيلو گرمي براي هر كارگاه 10كيسه 10

 10كيسه 1-ماكرو  كود شيميايي   3
  كيلو گرمي 

  -   كيلو گرمي براي هر كارگاه10كيسه 10

 10كيسه 1-ميكرو  كود شيميايي   4
  كيلو گرمي

  -   كيلو گرمي براي هر كارگاه10كيسه 10

حشره -قارچ كش سم  5
 كيلو 5كيسه 1كش 

  گرمي
  -   كيلو گرم براي هر كارگاه50

 1 قوطي-متان سديم سم ضدعفوني   6
  ليتري 

  -   هر كارگاه  ليتري براي1 قوطي 10

  -   متر براي هر كارگاه 200  پالستيكي   نخ  7
 5/2 قطر -پالستيكي  شيلنگ  8

  اينچ
  -   متر براي هر كارگاه 40
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  كشتكار موز :ام شغل ن
   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
 50 كيسه 1 -نرم   ماسه   9

  كيلوگرمي
 كيلو گرمي براي هر 50  كيسه5

  كارگاه 
-  

 50 كيسه 1-حيواني كود   10
  كيلوگرمي

 كيلو گرمي براي هر 50 كيسه 10
  كارگاه 

-  

  -   جفت براي هر نفر 1  پالستيكي دستكش   11
  -   جفت براي هر نفر 1  پالستيكي چكمه   12
  -   دست براي هر نفر 1   باغباني -يكسره   لباس كار   13
  -   عدد براي هر نفر 1  ايمني  عينك   14
  -   عدد براي هر نفر 1  پارچه اي  ماسك  15
  -   عدد براي هر كارگاه 1  پالستيكي بزرگ سطل   16
  -   عدد براي هر كارگاه 1  ليتري 200 –آهني  بشكه   17
  -   عدد براي هر كارگاه 1  دسته بلند  جاروب   18
  -   عد براي هر كارگاه 1  معمولي  خاك انداز   19
 ليتري مايع  1 گالن 1 مواد شوينده   20

  دستشويي
  -   ليتري براي هر كارگاه 1 گالن 1
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   كشتكار موز:نام شغل 
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 1381 اماني، مجيد، كاشت و پرورش موز در ايران، دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي،- 

  1381 اماني، مجيد، كاشت و پرورش موز در ايران، دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي،- 
  1344، كشت گياه موز در ايران، انتشارات بنياد دوستداران درخت و طبيعت، سرافراز، محمد حسين- 
   1344 سرافراز، محمد حسين، كشت گياه موز در ايران، انتشارات بنياد دوستداران درخت و طبيعت،- 
  1380 محبوب خمامي، علي، كشت موز در گلخانه و فضاي آزاد، انتشارات حق شناس، - 
 1380 محبوب خمامي، علي، كشت موز در گلخانه و فضاي آزاد، انتشارات حق شناس، - 

  وسيله كمك آموزشي 
 W.W.W banana- tree.com- 
 W.W.W banana- plants.com- 

 
 

  

 


