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  مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی: نام شغل   

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل یمشخصات عموم
 و امراض گیاهان زراعی و باغی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی الزم از  آفاتدفع مدیر

، آفات مهم گیاهان زراعی و درختان ، قارچها، بیماریهای گیاهی، حشرات، جانورانعهده تشخیص گیاهان
 .رز گیاهان زراعی و باغی بر آید، علف  های هرز و نحوه مبارزه و کنترل آفات بیماریها و علف های همیوه

   :ورودی ویژگی های کارآموز
  دیپلم کشاورزی با گرایش امور زراعی یا باغی : میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی و روانی : توانایی جسمیحداقل 

  ندارد   :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت     172    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       48    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      124  :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت         -     :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت        -     :                    پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت        -         :    ت         زمان سنجش مهارـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
 %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1

  %75 : امتیاز سنجش عملی - 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس مرتبط :حداقل سطح تحصیالت 
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:نام شغل  
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی تشخیص گیاهان و انواع آن   1
  توانایی تشخیص جانوران با تکیه بر جانوران خسارات زا  2
  توانایی تشخیص حشرات  3
  توانایی تشخیص بیماریهای گیاهی  4
  ی تشخیص قارچهاتوانای  5
  توانایی تشخیص آفات مهم گیاهان زراعی  6
  توانایی تشخیص آفات مهم درختان میوه  7
  توانایی تشخیص علف های هرز و کنترل آنها  8
  ، کنه ها و نماتدها توانایی تشخیص آفات انباری  9
  توانایی تشخیص بیماریهای فیزیولوژیک  10
  گیاهان جنگلیتوانایی تشخیص آفات و بیماریهای   11
   زراعی و باغی، امراض و علف های هرز گیاهانتوانایی نحوه مبارزه با آفات  12
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   13
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:ام شغلن                
  اهداف و ریزبرنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  16  12  4  توانایی تشخیص گیاهان و انواع آن  1
        آشنایی با مفهوم مرفولوژی و سیستماتیک گیاهان  1-1

        ) مرفولوژی میوه- مرفولوژی گل- مرفولوژی ساقه-مرفولوژی ریشه( -  
        آشنایی با رده بندی و واحدهای رده بندی گیاهان   2-1

        ) جنس- زیر تیره-تیره (-  
        آشنایی با گونه های مختلف گیاهان  3-1

        ) علف های هرز- دارویی-باغی- زینتی-زراعی (-  
        شناسایی اصول جمع آوری و نامگذاری گونه های گیاهی  4-1
        شناسایی اصول نگهداری نمونه های گیاهی در شرایط آزمایشگاه  5-1
        ار با میکروسکوپ و بنیوکولرشناسایی اصول ک  6-1

  12  10  2  توانایی تشخیص جانوران با تکیه بر جانوران خسارات زا  2

        آشنایی با گونه و رده بندی جانوران  1-2
        آشنایی با گروههای مختلف جانوری  2-2

       )، پرندگان و پستانداران، خزندگان، دوزیستان، آبزیان، بندپایانکرم ها ( -  
نایی با نقش اکولوژیکی محیط بر روی گونه های مفید و مضر جانوری             شآ  3-2

 در کشاورزی و خسارت و فایده آنها در کشاورزی
      

  12  10  2  توانایی تشخیص حشرات  3
        آشنایی با مفهوم بیولوژیکی حشرات  1-3
آشنایی با طبقه بندی حـشرات در سـطح رده هـا و گونـه هـای مـوثر در                      2-3

  کشاورزی
      

        شناسایی اصول طرز تهیه کلکسیون و جمع آوری حشرات  3-3

  20  16  4 توانایی تشخیص بیماریهای گیاهی  4
        آشنایی با عوامل بوجود آورندۀ بیماریها   1-4

        آشنایی با تعریف بیماریهای گیاهی  2-4

        آشنایی با انواع بیماریهای گیاهی  3-4

        آشنایی با طبقه بندی بیماریها  4-4
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:ام شغل              ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 - بیماریهــای ویروســی- بیماریهــای باکتریــایی-بیماریهــای قــارچی( -  
  )بیماریهای فیزولوژیک

      

        اهیشناسایی اصول کار با وسایل آزمایشگ  5-4

ــا      6-4 ــشاهده ب ــاری زا و م ــل بیم ــازی عوام ــوۀ جداس ــایی اصــول نح شناس
  میکروسکوپ

      

  18  14  4  توانایی تشخیص قارچها  5

        آشنایی با مرفولوژی و بیولوژی قارچها  1-5

        ) تولیدمثل - رشدونمو- تنفس-تغذیه( -  

        آشنایی با وسایل آزمایشگاهی  2-5
         های کشت برای پرورش قارچهاآشنایی با انواع محیط  3-5
        شناسایی اصول تهیه نمونه های گیاهی آلوده به قارچ  4-5

  10  6  4  توانایی تشخیص آفات مهم گیاهان زراعی و باغی  6
        آشنایی با آفات غالت  1-6
        آشنایی با آفات گیاهان علوفه ای  2-6

        آشنایی با آفات گیاهان صنعتی  3-6
         آفات حبوباتآشنایی با  4-6

        شناسایی ماکروسکوپی آفات و نحوۀ خسارت آنها  5-6

         بر روی گیاهان زراعی و باغی-  

        شناسایی اصول جمع آوری نمونه های آفات و تشخیص آنها  6-6

  16  10  6  توانایی تشخیص آفات مهم درختان میوه  7

        آشنایی با آفات مهم درختان میوه   1-7

         بررسی چگونگی خسارت آفات روی درختان میوهشناسایی  2-7

        شناسایی اصول جمع آوری نمونه آفات درختان میوه  3-7

        شناسایی اصول جمع آوری و تهیه نمونه های گیاهی آلوده  4-7
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:ام شغل              ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  12  8  4  توانایی تشخیص علف های هرز و کنترل آنها  8
        آشنایی با علف های هرز گیاهان زراعی و باغی و کنترل آنها   1-8

        آشنایی با روشهای مبارزه با علف های هرز  2-8
 -یـک  مبارزه بیولوژ  - مبارزه زراعی  - مبارزه فیزیکی  -مبارزه مکانیکی  ( -  

  )مبارزه شیمیایی
      

        آشنایی با خواص علف کش ها و طبقه بندی و نحوۀ تأثیر آنها  3-8
        شناسایی علف های هرز مهم گیاهان منطقه  4-8
        شناسایی اصول تهیه محلولهای علف کش  5-8

  10  6  4  ، کنه ها و نماتدهاتوانایی تشخیص آفات انباری  9

        مبارزه با آنهاآشنایی با آفات انباری و   1-9

        )، جوندگان، کنه ها، پروانه هاسخت بالپوشان ( -  

        شناسایی اصول سم پاشی و ضدعفونی انبارها  2-9

        آشنایی با کنه ها و نحوه مبارزه با آنها  3-9

        آشنایی با نماتدها و نحوه مبارزه با آنها  4-9

،  کنـه هـا    ،آفـات انبـاری   آشنایی با طرز خسارت و روشهای پیـشگیری از            5-9
  نماتدها

      

  10  8  2  توانایی تشخیص بیماریهای فیزیولوژیک  10

        آشنایی با بیماریهای ناشی از کمبود مواد غذایی در گیاهان  1-10

شناسایی اصول تشخیص عالئم بیماریهای ناشی از کمبود یا زیـاد بـودن               2-10
  مواد غذایی

      

، ، سـرما  ناشـی از عوامـل نامـساعد طبیعـی        آشنایی با عالئـم بیماریهـای         3-10
، ، مواد شـیمیایی   ، حرارت زیاد و آفتاب زدگی     ، کمبود یا زیادی نور    یخبندان

  دود و گازهای سمی

      

        آشنایی با روشهای ضدعفونی خاک  4-10

       متر PH متر وECشناسایی اصول نحوه کار با وسایل آزمایشگاهی ازقبیل  5-10
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:غلام ش              ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  6  4  2  توانایی تشخیص آفات و بیماریهای گیاهان جنگلی  11
        آشنایی با بیماریها و آفات مهم گیاهان جنگلی  1-11

         بیمارشناسایی اصول شناخت درختان آفت زده و  2-11

شناسایی اصول جمع آوری و تهیه کلکسیون از آفـات درختـان جنگلـی و            3-11
  اعضاء بیمار گیاهان

      

  24  16  8  ، امراض و علف های هرز گیاهانتوانایی نحوه مبارزه با آفات  12

          و بیماریهای گیاهیآشنایی با روشهای مبارزه با آفات  1-12

 - مبـارزه بیولوژیـک  - مبارزه شیمیایی-یکی مبارزه فیز -مبارزه زراعی  ( -  
  )مبارزه تلفیقی

      

آشنایی با  چگونگی انتخاب روش مبارزه با توجه به سطح تعادل جمعیت   2-12
  و سطح زیان  اقتصادی

      

        شناسایی اصول روش اندازه گیری انبوهی جمعیت حشرات   3-12

        آشنایی با گله های جذب حشرات  4-12
         اصول نحوه استفاده از سموم حشره کششناسایی  5-12
        شناسایی اصول طبقه بندی سموم از نظر فرموالسیون  6-12
        شناسایی اصول طبقه بندی سموم از نظر نحوه تأثیر روی آفات  7-12

         و کالیبره کردنLP50 -آشنایی با مفاهیم کارنس  8-12
        آشنایی با زمان مطلوب سم پاشی  9-12

        ناسایی اصول طرز کار با تله های جذب کننده حشراتش 10-12
        ، نفوذیشناسایی اصول سم پاشی با سموم سیستمیک تماسی 11-12

  6  4  2 بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کارتوانایی   13

        آشنایی با بیماری های ناشی از شغل   1-13

        آشنایی با علل بروز حوادث شغلی    2-13

        شناسایی اصول نکات ایمنی و بهداشت فردی   3-13
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   مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی:ام شغل              ن  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با اصول انجام کمک های اولیه و نحوه استفاده از آن   4-13

        م حیاتی عالی-  

         ریوی – احیای قلبی -  

         تنفس مصنوعی -  

         مسمومیت -  

        آشنایی با علل آتش سوزی ها و اصول اطفاء حریق   5-13

        آشنایی با شرایط مطلوب و ایمن محیط کار   6-13

        آشنایی با هدف ها، قوانین و برنامه های تامین سالمت و ایمنی   7-13

         اصول کاربرد جعبه کمکهای اولیه و نحوه استفاده از آن  شناسایی  8-13

        شناسایی اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی  9-13
        ) چکمه - دستکش– عینک - مسک-لباس کار(-  

        شناسایی اصول نکات ایمنی حین استفاده از دستگاههای سم پاش 10-13
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  مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی :غل نام ش              
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      پشت تراکتوریسم پاش  1

      تراکتور باغی  2

       سم پاش دستی  3

      سم پاش پشتی اتو مایز  4

      خشک کیلو گرمی پودر 6کپسول آتش نشانی  5

       سری کاملجعبه کمک های اولیه  6

      آفات گیاهیجعبه هر باریم   7

       cm  100× 150 وایت برد  8

       متوسط آزمایشگاهیمیکروسکوپ  9

      کامپیوترمیز   10

       چرخدارصندلی  11

       چوبیصندلی  12

      آچار پیچ گوشتی تخت  13
      آچار پیچ گوشتی چهار سو  14
      آچار تخت یک سو  15
      آچار تخت دوسو  16
      آچار فرانسه  17
       لیتری1سم قارچ کش   18
      لیتری1، کنه کش سم شته کش  19
      لیتری1 علف کش سم  20
     cm   50×70 مقوا سفید  21
     A4 کاغذ  22
      یک سره غیر قابل نفوذلباس کار  23
      پالستیکی بلندچکمه  24
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  مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی  :          نام شغل          
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      پزشکیدستکش  25
      فیلتر دارماسک  26
      حصیری لبه دارکاله  27
      ایمنی شیشه سفیدعینک  28
      مخصوص وایت بردتخته پاک کن  29
      سبز- قرمز– آبی ماژیک وایت برد  30
      لیتری4 گالن مواد شوینده  31
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  مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی  :نام شغل              
                                         منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 سـال  –مدیر مبارزه با آفات و امراض گیاهی از انتشارات سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کـشور         1
1386 

 
 

  

 


