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  طراح و مجری احداث گلخانه: 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 مشخصات عمومی
ی احداث گلخانه کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی الزم از عهده توانایی انتخاب طراح و مجر

 .، نصب و استقرار تجهیزات و تأمین شرایط مناسب محیطی در گلخانه برآیدمحل آماده سازی و احداث

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

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت    152    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      35    :               ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      117   :                ـ زمان آموزش عملی

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

 ساعت        -       :  زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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   طراح و مجری احداث گلخانه:نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی انتخاب محل گلخانه  1
  توانایی آماده سازی و احداث گلخانه  2
  قرار تجهیزات گلخانهتتوانایی نصب و اس  3
  توانایی تأمین شرایط مناسب محیطی در گلخانه  4
   ایمنی و بهداشت کار در محیط کارتوانایی بکارگیری ضوابط  5
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  طراح و مجری احداث گلخانه: ام شغلن                                                
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  28  20  8  توانایی انتخاب محل گلخانه  1

        آشنایی با تاریخچه احداث گلخانه در جهان  1-1

        ایراناث گلخانه در آشنایی با تاریخچه احد  2-1

        آشنایی با طبقه بندی انواع گلخانه براساس پوشش  3-1

         گلخانه های شیشه ای-  

         گلخانه های فایر گالس-  

         گلخانه های دارای صفحات آفتابی-  

       P.V.C گلخانه های پالستیکی از جنس -  

        مانآشنایی با طبقه بندی انواع گلخانه بر اساس ساخت  4-1

         گلخانه های یک طرفه-  

        گلخانه های نیم دو طرفه -  

         گلخانه های دو طرفه-  

        گلخانه های جوی و پشته ای -  

        )کمانی شکل(نت ا گلخانه های کو-  
        آشنایی با طبقه بندی انواع گلخانه بر اساس حرارت  5-1

         گلخانه گرم-  

         گرم و مرطوب گلخانه تکثیر یا گلخانه-  

        تدلع گلخانه نیم گرم یا م-  

         گلخانه خنک-  

        آشنایی با عوامل مؤثر در انتخاب محل مناسب جهت احداث گلخانه  6-1

        شناسایی اصول انتخاب محل گلخانه  7-1
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  طراح و مجری احداث گلخانه: ام شغل                                                ن
 هداف و ریزبرنامه درسی ا

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  52  40  12  توانایی آماده سازی و احداث گلخانه  2

        آشنایی با نقش عوامل مؤثر در انتخاب نوع گلخانه   1-2

         عوامل محیطی-  

         نوع گیاهان مورد نظر جهت کشت-  

         عوامل اقتصادی-  

        نقشه کشی گلخانهشناسایی اصول   2-2

        شناسایی اصول طراحی فونداسیون گلخانه  3-2

        شناسایی اصول ساخت انواع اسکلت گلخانه و انتخاب اسکلت مناسب  4-2

        )آهن یا فوالد( اسکلت -  

         اسکلت چوبی-  

         اسکلت آلومینیوم-  

        آجری اسکلت -  

نـه بـا توجـه بـه شـرایط شناسایی اصول انتخـاب پوشـش مناسـب گلخا          5-2
  منطقه ای

      

         پالستیک معمولی-  
         پلی اتیلن-  
  - P.V.C         

         پلی استر-  

         شیشه-  

         فیبرگالس-  

        شناسایی اصول قفسه بندی گلخانه  6-2

         قفسه بندی فلزی-  
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  ح و مجری احداث گلخانهطرا: ام شغل                                                ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         قفسه بندی چوبی-  

        شناسایی اصول اسقرار قیم های افقی و عمودی در گلخانه  7-2

         نوع گیاه مورد نظر-  

         جنس قیم-  

         جهت اسقرار قیم-  

         فاصله قیم ها-  

  30  20  10  قرار تجهیزات گلخانهتیی نصب و استوانا  3

        آشنایی با تجهیزات مورد نیاز در انواع گلخانه  1-3

         تجهیزات گرمایی-  

         سیستم حرارت مرکزی-  

         دیگ بخار-  

         سیستم حرارت موضعی-  

         بخارهای دو جداره گلخانه-  
         کابل های درون خاک-  
         دماسنج-  

        جهیزات سرمایی و تهویه ت-  

         انواع کولر-  

         پنگه های تهویه کننده-  

         محیطCO2 دستگاههای افزایش دهندۀ -  

        CO2  کپسول های حاوی-  

         سایه دهی-  

         بازکننده اتوماتیک دریچه ها-  
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  طراح و مجری احداث گلخانه: ام شغل                                                ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         تجهیزات رطوبتی-  

         ظروف و افشانه های آبیاری-  

         دستگاه رطوبت ساز-  

         دستگاه بخار ساز-  

         آب پاش-  

         سیستم آبیاری موئینگی-  

         آبیاری اتوماتیک-  

         تجهیزات نور-  

         المپ رشد-  

         نور سنج-  

         دستگاه ضدعفونی کننده خاک -  

        شناسایی اصول نصب و اسقرار تجهیزات گلخانه  2-3

  36  33  3  توانایی تأمین شرایط مناسب محیطی در گلخانه  4

        آشنایی تأمین شرایط مناسب محیطی در گلخانه  1-4

         نور -  

        دما -  

        رطوبت -  

        تهویه -  

        خاک -  

        شناسایی اصول کنترل دمای گلخانه  2-4

        شناسایی اصول کنترل آفات و بیماریها در گلخانه  3-4

        شناسایی اصول کنترل نور گلخانه  4-4
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  طراح و مجری احداث گلخانه: ام شغل                                                ن
  و ریزبرنامه درسی اهداف

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول کنترل رطوبت گلخانه  5-4
        شناسایی اصول کنترل و تنظیم تهویه در گلخانه  6-4

آشنایی با اجزاءمخلوط های خاکی و انتخاب نوع مناسب برای رشـد گیـاه                7-4
  مورد نظر

      

 - محــیط گلخانــه هــای بهــاره-نی خــاک ضــدعفو- پرلیــت-پیــت ( -  
  )شاسی سرد

      

  6  4  2  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  5

        آشنایی با بیماری های ناشی از شغل   1-5

        آشنایی با علل بروز حوادث شغلی  2-5

        شناسایی اصول نکات ایمنی و بهداشت فردی  3-5

        جام کمک های اولیه و نحوه استفاده از آن آشنایی با اصول ان  4-5

         عالیم حیاتی-  

         احیای قلبی -  

         ریوی-  

         تنفس مصنوعی-  

         مسمومیت-  

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

        آشنایی با شرایط مطلوب و ایمن محیط کار  6-5

        و برنامه های تأمین سالمت و ایمنی آشنایی با هدف ها، قوانین   7-5

        شناسایی اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی  8-5

        ) چکمه- دستکش- عینک- ماسک-لباس کار ( -  
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  طراح و مجری احداث گلخانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      آلومینیومی با پوشش پالستیکی یا شیشه ایشاسی سرد  1

      اسکلت فلزی  2

       پالستیک و اسکلت فلزی-سازه جداره شیشه  3

      سیمانی -چوبی سانتی متر 90 – 85  با ارتفاعسکو  4

       فلزیقفسه  5

      سیستم بخار همراه با لوله های بخار آب گرم  6

      4000کولر  7

       بزرگسیستم تهویه  8

       متر10 به طول کابل حرارتی  9

      سیستم باز کننده هواکش اتوماتیک  10

       فوت مکعب هوا950 با ظرفیت جابجایی پنکه تهویه کننده  11

       پوالر بزرگبخاری  12

       معمولیترموستات  13

       معمولیدماسنج  14

      توماتیکسیستم آبیاری ا  15

       بزرگدستگاه رطوبت ساز  16

       بزرگدستگاه ضدعفونی کننده خاک  17

      سیمیقیم افقی  18

      نورسنج متوسط  19

       لیتری20مخزن کود  20

       فلزی- بادیفرغون  21

       پودر خشک- کیلو گرمی6یکپسول آتش نشان  22

       سری کاملجعبه کمک های اولیه  23

       سیمیقیم عمودی  24
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  طراح و مجری احداث گلخانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      100cm×150وایت برد  25
      P4 قاتکامپیوتر و کلیه متعل  26
       کامپیوترمیز  27
       چرخدار- مربیصندلی  28
       چوبیصندلی  29
      cm30 و دهانه cm5سینی کاشت با عمق حدود   30
      بیل باغبانی  31
       متری2متر پارچه ای   32
      cm30خط کش فلزی   33
      cm150×100میز نقشه کشی  34
       متوسط-آبپاش پالستیکی  35
      بیلچه باغبانی  36
       ماژیک وایت برد آبی  37
      قرمزماژیک وایت برد   38
      سبزماژیک وایت برد   39
      cm15×15چوب با سطح   40
      متوسط-فلزی – لیتری 1 قوطی قالب تکی  41
     رنگ مخصوص گلخانه   42
      وات40المپ رشد  43
     5/1 به عرض پالستیک شفاف  44
      نرمماسه  45
      سیمان  46
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  طراح و مجری احداث گلخانه :شغل نام 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      متوسطسینی پالستیکی  47
      شامل پیت و پرلیتمحیط کشت استریل  48
      لیتر20دوغاب آهک  49
      وات80المپ فلوئورسنت  50
       وات100المپ تنگستن  51
 گـرم در متـر      40  سم ضدعفونی کننده خاک میتل برومایـد        52

  مربع
    

      لیتر2 باحجم کیسه پالستیکی تیره و ضخیم  53
     cm20×15  و عمق cm60×30 ابعاددر  جعبه کاشت  54
     A4 کاغذ  55
      یکسرهلباس کار  56
      پالستیکیدستکش  57
      پالستیکیچکمه  58
      وایت بردتخته پاکن  59
      قرمز ماژیک  60
      آبیماژیک   61
      سبزماژیک   62
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  طراح و مجری احداث گلخانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      آلومینیومی با پوشش پالستیکی یا شیشه ایشاسی سرد  1

      اسکلت فلزی  2

       پالستیک و اسکلت فلزی-سازه جداره شیشه  3

      سیمانی -چوبی سانتی متر 90 – 85  با ارتفاعسکو  4

       فلزیقفسه  5

      سیستم بخار همراه با لوله های بخار آب گرم  6

      4000کولر  7

       بزرگسیستم تهویه  8

       متر10 به طول کابل حرارتی  9

      سیستم باز کننده هواکش اتوماتیک  10

       فوت مکعب هوا950 با ظرفیت جابجایی پنکه تهویه کننده  11

       پوالر بزرگبخاری  12

       معمولیترموستات  13

       معمولیدماسنج  14

      توماتیکسیستم آبیاری ا  15

       بزرگدستگاه رطوبت ساز  16

       بزرگدستگاه ضدعفونی کننده خاک  17

      سیمیقیم افقی  18

      نورسنج متوسط  19

       لیتری20مخزن کود  20

       فلزی- بادیفرغون  21

       پودر خشک- کیلو گرمی6یکپسول آتش نشان  22

       سری کاملجعبه کمک های اولیه  23

       سیمیقیم عمودی  24
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  طراح و مجری احداث گلخانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      100cm×150وایت برد  25
      P4 قاتکامپیوتر و کلیه متعل  26
       کامپیوترمیز  27
       چرخدار- مربیصندلی  28
       چوبیصندلی  29
      cm30 و دهانه cm5سینی کاشت با عمق حدود   30
      بیل باغبانی  31
       متری2متر پارچه ای   32
      cm30خط کش فلزی   33
      cm150×100میز نقشه کشی  34
       متوسط-آبپاش پالستیکی  35
      بیلچه باغبانی  36
       ماژیک وایت برد آبی  37
      قرمزماژیک وایت برد   38
      سبزماژیک وایت برد   39
      cm15×15چوب با سطح   40
      متوسط-فلزی – لیتری 1 قوطی قالب تکی  41
     رنگ مخصوص گلخانه   42
      وات40المپ رشد  43
     5/1 به عرض پالستیک شفاف  44
      نرمماسه  45
      سیمان  46
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  طراح و مجری احداث گلخانه :شغل نام 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      متوسطسینی پالستیکی  47
      شامل پیت و پرلیتمحیط کشت استریل  48
      لیتر20دوغاب آهک  49
      وات80المپ فلوئورسنت  50
       وات100المپ تنگستن  51
 گـرم در متـر      40  سم ضدعفونی کننده خاک میتل برومایـد        52

  مربع
    

      لیتر2 باحجم کیسه پالستیکی تیره و ضخیم  53
     cm20×15  و عمق cm60×30 ابعاددر  جعبه کاشت  54
     A4 کاغذ  55
      یکسرهلباس کار  56
      پالستیکیدستکش  57
      پالستیکیچکمه  58
      وایت بردتخته پاکن  59
      قرمز ماژیک  60
      آبیماژیک   61
      سبزماژیک   62

 

  

 



 11

  :نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 1383، چاپ اول سال ، انشارات تخت جمشید اصغر و همکاران گلخانه-رمضانیان 1

  مجید توالیی: ، مترجمجان می سن راهنمای گیاهان گلخانه ای به روش هایدروپونیک 2
ــی                            3 ــایت اینترنتــــــ        ســــــ

html.building/greenhjou/hortcut/agexten/edu.WVU.WWW      
4 New farm. Osu.edu/Crops/greenhouse.html 
5 Building Yourown  Coreenhouse: Green house Basics by Mark 

Freeman. 
 1386کتاب طراح و مجری احداث گلخانه از انتشارات سازمان آموزش و فنی وحرفه ای سال  6

 

  

 


