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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   موزش فني و حرفه    سازمان آ  -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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   درختان باغيپيوند زن: 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 
 از عهده آماده كردن پيوند، تهيه و آماده  پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزمست كهپيوند زن كسي ا

 پيوند، تشخيص انواع پيوند و نحوة انجام يولوژيكيسازي پيوندك، نحوه كار با وسايل پيوند زني، تشخيص فيز
 .از پيوند برآيددادن آنها، انجام عمليات پيوند جوانه، انجام عمليات پيوند چوب و انجام عمليات پس 

   : وروديويژگي هاي كارآموز 
  پايان دورة راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  جسمي و رواني سالمت كامل : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : موزشيآ دوره طول 

  ساعت    100    :               آموزش    دوره طول

  ساعت     27    :              ـ زمان آموزش نظري

  ساعت     73  :                ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -   :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 

   ساعت      -    :                 پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -        :  زمان سنجش مهارت        ـ

    :  مهارت كارآموزروش ارزيابي 
   %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 
  مرتبطليسانس  -
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  ن درختان باغيپيوند ز: نام شغل
  فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي آماده كردن پيوند  1
  توانايي تهيه و آماده سازي پيوندك  2
  با وسايل پيوند زني و چسب پيوند نحوة كار توانايي   3
  توانايي تشخيص فيزيولوژي پيوند   4
   نحوه انجام دادن آنهاتوانايي تشخيص انواع پيوند و   5
  توانايي انجام عمليات پيوند جوانه  6
  توانايي انجام عمليات پيوند چوب  7
توانايي انجام عمليات پس از پيوند   8  
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   9
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  پيوند زن درختان باغي: ام شغلن                                                                     
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  22  12  10  پيوندتوانايي آماده كردن   1

        آشنايي با درختان پيوندي و غير پيوندي   1-1

        يي با پايه هاي مهم درختان ميوه آشنا  2-1

        شناسايي اصول تشخيص انواع درختان ميوه از يكديگر   3-1

        آشنايي با فوايد پيوند   4-1

        آشنايي با محدوده پيوند   5-1

        آشنايي با انواع پايه هاي مهم   6-1

        شناسايي اصول هرزه گيري متناسب با نوع پيوند   7-1

        با محل مناسب قرارگيري پيوندك بر روي پايه آشنايي   8-1

  14  12  2  توانايي تهيه و آماده سازي پيوندك   2

        آشنايي با ارقام مهم درختان ميوه   1-2
        آشنايي با جوانه هاي گل و رويش درختان   2-2
اسكنه، (براي انجام عمل پيوند كردن پيوندك آماده شناسايي اصول   3-2

   ) اينيمانيم، زبانه
      

        انجام عمل پيوند شكمي ، لوله اي ، وصله ايشناسايي اصول   4-2
          
  5  4  1   نحوه كار با وسايل پيوند زني و چسب پيوندتوانايي    3

        آشنايي با ابزار و وسايل پيوند  1-3
        آشنايي با خواص چسب پيوند  2-3
        شناسايي اصول تهيه چسب پيوند  3-3
        ا طريقه مصرف چسب پيوندآشنايي ب  4-3
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  پيوند زن درختان باغي: ام شغل                                                                    ن
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  1  2  توانايي تشخيص فيزيولوژي پيوند   4

        م پيوندآشنايي با مفهو  1-4
       آشنايي با مزاياي پيوند  2-4
       )ميان پايه(پيوند واسطه اي آشنايي با   3-4
       دو پيونديآشنايي با   4-4
       تغيير ارقام در گياهان استقرار يافته بر سر شاخه كاريآشنايي با   5-4
       پيوند طبيعيآشنايي با   6-4
       تشكيل نسوج در پيوندآشنايي با   7-4
       اثر متقابل پيوندك و پايه آشنايي با   8-4
       تبادالت شيميايي بين پيوندك و پايهآشنايي با   9-4
       تقارب پيوند در بين گياهان آشنايي با   10-4
       رابطه بين پيوند وپيوندكآشنايي با   11-4
       اثرات پايه بر روي پيوندكآشنايي با   12-4
        لوژيكي پيوندشناسايي اصول تشخيص فيزيو  13-4

          

  3  2  1  توانايي تشخيص انواع پيوند و نحوة انجام دادن آنها*  5

        آشنايي با پيوند  1-5

        آشنايي با انواع پيوندها  2-5

        شناسايي اصول اجراي عمليات پيوند  3-5

        آشنايي با پيوند مجاورتي  4-5

        شناسايي اصول انجام عمل پيوند مجاورتي  5-5
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  پيوند زن درختان باغي: ام شغل                                                                      ن
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  18  16  2  توانايي انجام عمليات پيوند جوانه   6

        آشنايي با پيوند جوانه   1-6
        پيوند جوانهشناسايي اصول   2-6

         شكمي جوانه ايپيوند -  
        جوانه اي معموليپيوند -  
        )وصله اي(جوانه اي قطعه اي پيوند -  
        لوله اي جوانه اي پيوند  -  
         انتهاييلوله ايجوانه اي پيوند  -  
         ميانيلوله ايجوانه اي پيوند  -  
         جوانه چوبيپيوند -  
          

  25  23  2   پيوند چوب  عملياتتوانايي انجام  7

         پيوند شاخه بريدهآشنايي با   1-7

        شناسايي اصول پيوند شاخه بريده  2-7
         پيوند شاخه بريده انتهايي-  
         پيوند شكافي يا اسكنه اي-  
         پيوند ترسيمي يا برشي-  

         پيوند قاچي-  

         پيوند نيمانيم يا انگليسي-  

         ساده پيوند نيمانيم -  

         شكافدارپيوند نيمانيم -  

         پاشنه دارپيوند نيمانيم -  
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  پيوند زن درختان باغي: ام شغل                                                                      ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         روميزيپيوند نيمانيم -  

        زمينيپيوند  -  

         پيوند شاخه بريده جانبي-  

         پيوند جانبي زير پوستي-  

         پيوند جانبي زير پوستي نيمانيم-  

         پيوند جانبي نيمانيم شكافدار-  

         پيوند جانبي ساده-  

         پيوند پلي-  

        پيوند پلي از تنه به تنه -  

         به تنهريشهيوند پلي از پ -  

  2  1  1  توانايي انجام عمليات پس از پيوند   8

        آشنايي با عوامل موثر در جوش خوردن و التيام محل پيوند  1-8

        آشنايي با ناسازگاري در پيوند و انواع آن   2-8

        شناسايي اصول تشخيص نشانه هاي ناسازگاري  3-8

        عالئم ناسازگاريآشنايي با تأخير در بروز   4-8

        آشنايي با علل ناسازگاري  5-8

          

  8  2  6 بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كارتوانايي   9

        آشنايي با بيماري هاي ناشي از شغل   1-9
        آشنايي با علل بروز حوادث شغلي    2-9
        شناسايي اصول نكات ايمني و بهداشت فردي   3-9

        نايي با اصول انجام كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن آش  4-9
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  پيوند زن درختان باغي: ام شغل                                                                     ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         عاليم حياتي-  

         ريوي –  احياي قلبي-  

         تنفس مصنوعي -  

         مسموميت -  

         پانسمان خونريزي ها -  

        آشنايي با علل آتش سوزي ها و اصول اطفاء حريق   5-9

        آشنايي با شرايط مطلوب و ايمن محيط كار   6-9

        آشنايي با هدف ها، قوانين و برنامه هاي تامين سالمت و ايمني   7-9

        هاي اوليه و نحوه استفاده از آن   صول كاربرد جعبه كمكشناسايي ا  8-9

        آشنايي با بهداشت رواني   9-9

        شناسايي اصول استفاده از وسايل حفاظت فردي  10-9
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  پيوند زن درختان باغي :نام شغل 
  ليست تجهيزات رشته

  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
عمر مفيد و 
  استاندارد

  مالحظات

  - -   هكتار براي هر كارگاهنيم   هكتارنيم  باغ نهالستان  1
 6پودر خشك   كپسول آتش نشاني  2

  كيلو گرمي
  - -   عدد براي هر كارگاه1

 براي هر  كامليك جعبه   كاملسري  جعبه كمك هاي اوليه  3
  كارگاه

- -  

  
   رشتهابزارليست 

  مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
تعداد كاربر 

  )نفر(استاندارد
عمر مفيد و 
  استاندارد

  مالحظات

  -  -   عدد براي هر نفر1  متوسط باغباني  اره  1
  -  -  فر عدد براي هر ن1  تيغه تيز و باريك  داسك  2
  -  -   عدد براي هر نفر1  باغباني  قيچي  3
  -  -   عدد براي هر نفر1  تيغة فوالدي و تيز  چاقوي پيوند زني  4
  -  -   عدد براي هر نفر1  چكشي  تخماق باغباني  5

  
    رشتهمواد مصرفييست ل

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -   كيلو گرم براي هر كارگاه2   كيلو گرم1 - پيوند پشمي  نخ   1
  -   كيلو گرم براي هر كارگاه2  كيلوگرم1 –پيوند پنبه اي  نخ   2
  -   جفت براي هر نفر1  باغباني دستكش  3
  -   نفر4 كيلو گرمي براي هر 1 قوطي 1   كيلوگرمي1قوطي  -پيوند چسب   4
  -   دست براي هر نفر1  يكسره لباس كار  5
  -   جفت براي هر نفر1  بلند پالستيكي چكمه  6
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   پيوند زن درختان باغي:نام شغل 
                                         ) 9شماره براساس كاربرگ ( منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 1385 سال –كتاب پيوند زن انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي  1
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