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 معاونت پژوهش و برنامه ريزي
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 عنوان شغل 
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   دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :

 1/26/2119کد ملي شناسايي شغل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 650، شماره ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 6، ساختمان شماره ش خيابان نصرت  ، نب  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

 22520099 – 0تلفن                                                    22044116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اعيامور باغي و زر –کشاورزی اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته 

 

 

 دارد شغل و آموزش: حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استان

 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان آذربايجان شرقي -

 اداره کل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي -

 فرآيند اصالح و بازنگری : 

- 

- 
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 ل تهيه کنندگان استاندارد شغ

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
سابقه کار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

رئیس امور اداري  مديريت اجرايي کارشناسي ارشد  حبیب مقصودي 1

تربیت بدني استان 

 آذربايجان شرقي

 

11 

 سال

 تلفن ثابت :

 19133144191تلفن همراه :

 H_maghsudi@yahoo.com: ايمیل 

 سازمان تربیت بدني استان -تبريزآدرس : 

 
4  

سید محمود 

 طباطبايي

 

 کارشناسي

 

مهندسي فضاي 

 سبز

 

کارشناس سازمان 

پارکها و فضاي 

 سبز

 

11 

 سال

 13114131141تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 m_taba@yahoo.comايمیل : 

 سازمان پارکها و فضاي سبز -ائل گليآدرس : 

 

4  

 برهمنمد مح

 

 کارشناسي

 

 فضاي سبز

 

کارشناس سازمان 

پارکها و فضاي 

 سبز

 

 سال 4

 13114131141تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 moc.oohoo@m-berahmanايمیل : 

 سازمان پارکها و فضاي سبز -ائل گليآدرس : 
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 هانیه هاللي

 

 کارشناسي ارشد

 

 -مهندسي کشاورزي

 زراعت

 

 ناظر پیاز

 

 سال 4

 13113341111بت :تلفن ثا

 19134411119تلفن همراه : 

 gmail.comhleoeh.h@ايمیل : 

 آدرس : سازمان جهاد کشاورزي بناب
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 ي نیز گفته مي شود .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه ا

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگیري براي رسیدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوولیت هئا ، شئرايط کئاري و     بیانیه اي شامل مهم ترين 

 استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يك استاندارد آموزشي . 

 :  ويژگي کارآموز ورودی
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزی:
که در آن مشاغل کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مي گیرد و ضرورت دارد 

و واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت تووريك يا با استفاده از عكئس مئي آمئوزد    خاص محیط 
 ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
 کتبي عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود . ، عملي بخش  ه، که شامل سمورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خیر فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در 

 صالحيت حرفه ای مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . توانايي انجام کار در محیط ها 

 دانش : 
، شیمي ، فیزيك ياضي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يك شايستگي يا توانايي . که مي تواند شامل علوم پايه ) ر

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( 

 ت : مهار
 حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  

 ايمني : 
 دي است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .موار

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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 نام شغل: 

 نصاب چمن مصنوعي ورزشي

 : 1شغلشرح 

زيرسازي، سطح  قبیلهايي از و شايستگي و زراعي( مي باشد.)امور باغي  کشاورزيدر حوزه  نصاب چمن مصنوعي ورزشي
مهندسي کشاورزي، کارگران استاديوم هاي  مشاغلرا داشته و با  چمن هاي ورزشي سازي، برس زدن، جارو زدن، آبپاشي

   در ارتباط است.    نصابام چمن مصنوعيو ورزشي، مسوولین ورزشگاه و تربیت بدني 

 :  ورودیويژگي های کارآموز 

 تمامي گرايش هاديپلم ميزان تحصيالت : حداقل 

 جسماني و رواني  سالمت کامل جسمي و ذهني: وضعيت

 نداردگواهي نامه های پيش نياز اين استاندارد :

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 199:    آموزش                  دوره  طول

 ساعت 69:                ـ زمان آموزش نظری

 ساعت 29:                 زش عمليـ زمان آمو

 ساعت    -   :                       کارورزیزمان ـ 

  ساعت    69:                             ـ زمان پروژه

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %34 آزمون عملي  :

 %44 آزمون کتبي عملي :

 %11 اخالق  حرفه ای :

 بيان :صالحيت های حرفه ای مر

 سال سابقه آموزش و فعالیت در زمینه مربوطه 4با حداقل کشاورزي  لیسانس مهندسي با گرايش باغباني و يا محیط زيست

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Job / competency Description  
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقيق تعريف ٭

 انجام عملیات زيرسازي، نصب و نگهداري فرش مصنوعي چمن

 

 

 مشابه جهاني ( : اصطالحات و)  استاندارد انگليسي اصطالح ٭

Planter of artificial gymnasium lawn  
 

 

 :  استاندارد اين با مرتبط های رشته و استانداردها ترين مهم ٭

 ندارد.

 

 

 

 

 : کار سختي سطح و شناسي آسيب جهت از شغلي استاندارد جايگاه ٭

 

 .........................طبق سند و مرجع .............       الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

            د :  نياز به استعالم از وزارت کار   
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       1استاندارد شغل

 4هاشايستگي  -

  عناوين رديف

 آناليز و مقايسه چمن های مصنوعي و طبيعي 1

 بررسي و آناليز انواع سيستم های چمن مصنوعي 6

 Unboundاستحكام نيافته يا زيرسازی چمن مصنوعي به روش  9

 Boundكام يافته يا استحچمن مصنوعي به روش زيرسازی  4

 سطح سازی زمين چمن مصنوعي 5

 نگهداری چمن های مصنوعي 2

6  

8  

0  

19  

11  

16  

19  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 آناليز و مقايسه چمن های مصنوعي و طبيعي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 1 11 

 بهداشتو  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات

 و منابع آموزشي مصرفي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 

   دقیقه41 ي مصنوعيانواع چمن ها -

   دقیقه41 مزاياي چمن مصنوعي تزيیني -

   دقیقه41 ي مصنوعيچمن ها بكارگیريانواع مكان هاي  -

   1 تاريخچه چمن هاي مصنوعي -

، فوتبئال،  سیستم هاي چمن مصنوعي مناسئب بئراي ورزش تنئیس    -
 هاکي و ...

   دقیقه41

   1 تكامل چمن هاي مصنوعي بر پهنه هاي ورزشي داليل و معیارهاي-

    مهارت :

  1  ت کاربرانامنی از نظر آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -

  1  دوام و نگهدارياز نظر  آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -

سئالمت حیئات   از نظر  آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -
 بشري

 1  

سالمت محئیط  از نظر  آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -
 زيست

 1  

  1  آينده نگري از نظر ي و طبیعيآنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوع -

  1  از نظر اقتصادي آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -

  1  از نظر نوع کاربرد  آنالیز و مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبیعي -

 نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 یه فصول سالبكارگیري چمن هاي  مصنوعي در کل -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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     ستاندارد آموزش ا

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 مصنوعيچمن  انواع سيستم هایبررسي و آناليز 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 9 14 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 انواع فلت

 نمونه انواع چمن مصنوعي

   دقیقه41 مصنوعي در حالت کلياجزاي تشكیل دهنده يك چمن  -

   دقیقه41 فلت هاي چمن خصوصیات  -

   دقیقه41 مواد پلیمري مورد استفاده از تولید فلتانواع  -

   دقیقهPP  41فلت چمن مشخصات و موارد کاربرد  -

   دقیقهPA  41 فلت چمنمشخصات و موارد کاربرد  -

   دقیقهPE 41 فلت چمنمشخصات و موارد کاربرد  -

   دقیقهLSR 41  فلت چمنمشخصات و موارد کاربرد  -

   دقیقهXTREME 41 فلت چمنمشخصات و موارد کاربرد  -

   دقیقه41 چمن مصنوعي Backingيا  زيرهانواع  -

   دقیقه41 در چمن مصنوعي فیلرهاانواع  -

   1 انواع سیستم هاي چمن مصنوعي از لحاظ نوع چمن  -

    : مهارت

  1  ساختار چمن هاي مصنوعي تجزيه و تحلیل -

 (Non-sand filled systemسیستم بدون شئن ) بررسي و آنالیز  -

 در چمن هاي مصنوعي
 4  

 Semi-Sand Filledسیسئئتم نیمئئه شئئني )بررسئئي و آنئئالیز  -

System) در چمن هاي مصنوعي 
 4  

در چمئن   (Sand-Filled Systemسیستم شئني ) بررسي و آنالیز  -

 هاي مصنوعي
 4  

 Sand&Rubberسیستم شني و گرانول الستیك )بررسي و آنالیز  -

infill System) در چمن هاي مصنوعي 
 4  
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     استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 بررسي و آناليز انواع سيستم های چمن مصنوعي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

  نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 بكارگیري چمن هاي  مصنوعي در کلیه فصول سال -

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي رعايت نكات ايمني -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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     استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

زيرسازی چمن مصنوعي به روش استحكام نيافته يا 
Unbound  

 زمان آموزش

 جمع يعمل نظري 

4:41 9 14:41 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 دوربین توودولیت

 خاک 

 بولدزر

 ماله

 بیل

 رول چمن مصنوعي

احئي زيرسئازي يئك پئروژه چمئن      در بررسئي و طر پارامترهاي مئوثر   -
 مصنوعي

   دقیقه41

   دقیقه41 طراحي زيرسازي چمن مصنوعيعوامل آب و هوايي موثر در  -

   دقیقه41 انواع زيرسازي زمین چمن مصنوعي -

اسئئتحكام نیافتئئه يئئا  بئئه روش مزايئئاي زيرسئئازي چمئئن مصئئنوعي   -
Unbound 

   دقیقه41

اسئتحكام نیافتئه يئا    روش  بئه محدوديت زيرسئازي چمئن مصئنوعي     -
Unbound 

   دقیقه41

اسئتحكام نیافتئه يئا    بئه روش  موارد کاربرد زيرسازي چمن مصئنوعي   -
Unbound 

   دقیقه41

اسئتحكام نیافتئه يئا    بئه روش  مشخصات زيرسئازي چمئن مصئنوعي     -
Unbound 

   دقیقه41

    مهارت :

  3  خاکريزي در زمیني اجرا -

  4  استحكام نیافتهن مصنوعي به روش زيرسازي چمي اجرا -

 نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 بكارگیري چمن هاي  مصنوعي در کلیه فصول سال -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

استحكام يافته چمن مصنوعي به روش زيرسازی 

 Bound  يا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 11 14 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 بطمرت توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 دوربین توودولیت

 پلیمیري آسفالت

 ماله

 بیل

 رول چمن مصنوعي

   دقیقهBound 41  استحكام يافته يابه روش مزاياي زيرسازي چمن مصنوعي  -

كام يافتئئه اسئئتح بئئه روشمحئئدوديت زيرسئئازي چمئئن مصئئنوعي   -
 Bound  يا

   دقیقه41

اسئئتحكام يافتئئه  بئئه روشمئئوارد کئئاربرد زيرسئئازي چمئئن مصئئنوعي  -
 Bound  يا

   دقیقه41

اسئئتحكام يافتئئه  بئئه روشمشخصئئات زيرسئئازي چمئئن مصئئنوعي   -
 Bound  يا

   دقیقه41

    مهارت :

بئا   اسئتحكام يافتئه  بئه روش روش  مقايسه زيرسازي چمن مصنوعي   -
 تحكام نیافته اسروش 

 1  

چمن هاي  در استحكام يافتهچمن مصنوعي به روش زيرسازي ي اجرا -
Non sand filled  

 4  

سیسئتم   در اسئتحكام يافتئه  چمن مصنوعي به روش زيرسازي ي اجرا  -
 هاي داراي زهكش

 4  

 نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 ن هاي  مصنوعي در کلیه فصول سالبكارگیري چم -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 عنوان: 

 مصنوعيسطح سازی زمين چمن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 9 11 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اساليدهاي نمايشي    دانش :

 ديتا پروژکتور

 بتن 

 بیندر آسفالت

 بلدزر

 ماله

 دستگاه آسفالت

   دقیقه41 به عنوان سطح نهائي بتن مورد استفادهمقاومت و ضخامت  -

   دقیقه41 به عنوان سطح نهائي ضخامت و دانه بندي آسفالت مورد استفاده -

    مهارت :

  4  سطح سازي زمین چمن مصنوعي توسط بتن -

  3  سطح سازي زمین چمن مصنوعي توسط آسفالت -

 نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 بكارگیري چمن هاي  مصنوعي در کلیه فصول سال -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزشي  ي برگه -

 عنوان: 

 نگهداری چمن های مصنوعي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4:41 11 41:41 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش :
 اساليدهاي نمايشي

 ديتا پروژکتور

 جارو برقي

 برس زن ماشین

 برس چرخشي

 آبپاش 

 سم روغني

 پاروي چوبي

 رول چمن مصنوعي

 

   دقیقه41 مهمترين اهداف نگهداري و مراقبت از چمن مصنوعي -

   1 انواع عملیات نگهداري روزانه و هفتگي چمن هاي مصنوعي -

   دقیقه41 مزاياي برس زني چمن -

   دقیقه41 اثرات آبپاشي چمن -

    مهارت :

  4  جارو زني چمن هاي مصنوعي -

  4  برس زني چمن مصنوعي -

  4  چمن مصنوعي در روزهاي گرم آبیاري و آب پاشي -

  4  تست ماهانه نقاط اتصال چمن -

  4  ي چمن مصنوعي در مناطق مصنوعيمقابله با جلبكها و خزه ها -

  4  دن برف از روي چمن مصنوعيپارو ز -

 نگرش :

 نسبت به چمن هاي طبیعي حذف و کاهش بسیاري هزينه ها -

 بكارگیري چمن هاي  مصنوعي در کلیه فصول سال -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني هنگام نصب و برس زني چمن هاي مصنوعي -

 توجهات زيست محیطي :

 بكارگیري مواد قابل بازيافت در ساخت چمن هاي مصنوعي  -
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برگه استاندارد تجهیزات -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عدد يك گريد تجاري دوربین توودولیت 1   

  يك عدد -------- بولدزر 4

  يك عدد ------------ ماله 4

UV 1240S UV  دستگاه آسفالت 3 مدل    يك عدد 

وات 3111 جارو برقي 4   يك عدد 

  يك عدد ------------- ماشین برس زن 3

 

 

 

 توجه : 

نفر در نظر گرفته شود 15ظرفيت  تجهيزات برای يك کارگاه به -  

http://merck.blogfa.com/post-47.aspx
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مواد  برگه استاندارد -                    

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

تن 1 ------------ خاک  1   

کیلوگرم 41  بتن 4   

پلیمیري آسفالت 4 کیلوگرم 41     

بیندر آسفالت 3 کیلوگرم 41     

  لیتر 11  سم روغني 4

 

 

 توجه : 

محاسبه شود . نفر 15و يك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -  
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

اد تعد مشخصات فني و دقيق  نام  رديف  توضيحات  

1 
 انواع فلت

عدد 14 گريد تجاري   

4 
 نمونه انواع چمن مصنوعي

عدد 14 گريد تجاري   

4 
 بیل

عدد 14 گريد تجاري   

3 
 برس چرخشي

عدد 14 گريد تجاري   

4 
 آبپاش

عدد 14 گريد تجاري   

عدد 14 گريد تجاري پاروي چوبي 3   

متر 111 گريد تجاري رول چمن مصنوعي 1   

 

 توجه : 

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -  
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  ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 ناشر يا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 

 

 اصول چمن کاري

 

علي محمد 

 مختاري

 

 1413 

ها و سازمان پارک 

فضاي سبز شهر 

 تهران

4 

راهنماي جامع 

زمین هاي چمن 

 ورزشي

کیوان شعباني 

مقدم، مهدي 

روزبهاني و حیدر 

 عبدالهي

 انتشارات آواي ظهور  1419 

       

       

       

       

       

       

 

 

   بر منابع اصليعالوه تدوين استاندارد (  گروهمنابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي ساير  - 

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 

 

1. http://www.asiagrass.ir 

 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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