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نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

خیابان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
ن آمـوزش فنـی و    سـازما - نبش چهارراه خوش  -آزادی
   طبقه پنجم -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خیابـان  -تهـران  : درسیهایدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   چهارم طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  تولید کنندۀ بونسای: 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
ای کسی است که پس از گذارندن دوره های آموزشی الزم بتواند تکثیر گیاهان برای تولید تولید کنندۀ بونس

بونسای ، انتخاب نهال برای بونسای ، شکل دهی و هرس درخت در سبک های مختلف بونسای ، آبیاری ، 
 درآمد و تغذیه و انتخاب و تعویض گلدان و مدیریت آفات و بیماریهای درختان بونسای ، و محاسبه هزینه ،

 .سود و زیان برآید 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دورۀ راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمی و روانی:  توانایی جسمیحداقل 

  6-1/1/42/27پرورش دهندۀ گیاهان آپارتمانی با کد  : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت      120     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        48    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت       72    :                 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 :حصیالت حداقل سطح ت
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  تولید کنندۀ بونسای : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی تکثیر گیاهان برای تولید بونسای  1
  توانایی انتخاب نهال برای تولید بونسای  2
  توانایی شکل دهی و هرس درخت در سبک های مختلف بونسای  3
  توانایی آبیاری و تغذیه گلدان های بونسای  4
  توانایی انتخاب و تعویض گلدان برای درخت بونسای  5
  توانایی مدیریت آفات و بیماریهای درختان بونسای  6
  توانایی محاسبه هزینه ، درآمد و سود زیان فعالیت های تولید بونسای  7
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  8
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  تولید کنندۀ بونسای: ام شغلن                                                                     
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  21  13  8  توانایی تکثیر گیاهان برای تولید بونسای  1

        لید بونسایآشنایی با طبقه بندی گیاهان مناسب برای تو  1-1

        آشنایی با تاریخچه و مفهوم بونسای  2-1

کـشت بـذر، (آشنایی با روش های تکثیر جنسی و غیـر جنـسی گیاهـان                3-1
  .....)قلمه زدن، کشت پیاز، ریزوم و غده ، تقسیم ریشه و 

      

        آشنایی با انواع خاک های مناسب گیاهان بونسای  4-1

        ت الزم برای تکثیر گیاهان بونسایآشنایی با ابزار و تجهیزا  5-1

         برای تولید بونسای گیاهانشناسایی اصول تکثیر  6-1

         برای تولید بونسای گیاهان تکثیر-  

  7  6  1   برای تولید بونسای مناسبتوانایی انتخاب نهال  2

         مرغوب جهت تولید بونسایآشنایی با مشخصات نهال   1-2

         نهال مناسب برای تولید بونسایشناسایی اصول انتخاب  2-2

         انتخاب نهال مناسب برای تولید بونسای-  

توانایی شکل دهی و هرس درخت در سبک های مختلف   3
  بونسای

6  12  18  

        آشنایی با روش های هرس تنه ، شاخه و برگ های درخت بونسای  1-3

        آشنایی با سبک های مختلف شکل دهی به درختان بونسای  2-3

        شناسایی اصول شکل دهی و هرس درختان بونسای  3-3

         شکل دهی و هرس درختان بونسای-  

  15  10  5  توانایی آبیاری و تغذیه بونسای  4

        آشنایی با نیاز آبی گیاهان بونسای  1-4

        آشنایی با نیاز گیاهان بونسای به مواد غذایی  2-4
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  تولید کنندۀ بونسای: ام شغل                                   ن                                  

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

آشنایی با عالئم کمبود مواد غذایی در گیاهان بونسای و روشهای جبـران               3-4
  آن

      

        آشنایی با انواع خاکهای مناسب گیاهان بونسای  4-4

        آشنایی با چگونگی آبیاری گیاهان بونسای  5-4

        شناسایی اصول آبیاری و تغذیه گیاهان بونسای  6-4

         آبیاری و تغذیه گیاهان بونسای-  

  17  12  5  توانایی انتخاب و تعویض گلدان بونسای  5

        آشنایی با انواع گلدان های مخصوص تربیت گیاهان بونسای  1-5

        آشنایی با زمان تعویض گلدان بونسای  2-5

        آشنایی با طرز تعویض گلدان بونسای  3-5

        شناسایی اصول تعویض گلدان بونسای  4-5

         تعویض گلدان بونسای-  

  بـاد   ، ، نـور   ، رطوبت  دما (آشنایی با شرایط مناسب رشد گیاهان بونسای          5-5
  .....)و

      

  22  10  12  های مهم گیاهان بونسای ریتوانایی مدیریت آفات و بیما  6

        آشنایی با انواع آفات مهم گیاهان بونسای  1-6

        آشنایی با انواع بیماریهای مهم گیاهان بونسای  2-6

        آشنایی با نحوۀ کنترل آفات و بیماریهای مهم گیاهان بونسای  3-6

        شناسایی اصول مدیریت آفات و بیماریهای مهم گیاهان بونسای  4-6

         مدیریت آفات و بیماریهای مهم گیاهان بونسای-  
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  تولید کنندۀ بونسای: ام شغل                                                                   ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

ـ              7 ان حاصـل از    توانایی محاسبه هزینـه و درآمـد و سـود و زی
  فعالیت های تولید بونسای

4  6  10  

        آشنایی با انواع هزینه های تولید  1-7

        آشنایی با انواع درآمد های تولید  2-7

ــان حاصــل از   3-7 شناســایی اصــول محاســبه هزینــه و درآمــد و ســود و زی
  فعالیت های تولید بونسای

      

        فعالیت های تولید بونسای درآمد، سود وزیان حاصل از ،محاسبه هزینه -  

  10  3  7 در محیط کار بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کارتوانایی   8

        آشنایی با بیماری های ناشی از شغل   1-8
        آشنایی با علل بروز حوادث شغلی و اصول پیشگیری از آن   2-8
        شناسایی اصول نکات ایمنی و بهداشت فردی   3-8
        عبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن آشنایی با ج  4-8
        آشنایی با علل آتش سوزی ها و اصول اطفاء حریق   5-8
        شناسایی اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی   6-8

         عینک ایمنی ، ماسک ، دستکش ، لباس کار-  

7-8  
ی ، بیلچه ، قیچ (شناسایی اصول ایمنی ابزارها و تجهیزات در حین کار 
  ..... )پنس ، چاقو ، انبر دست ، اره ، سیم چین ، سم پاش و 

      

        آشنایی با عوامل شیمیایی در حین کار با سموم و کود  8-8
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  تولید کننده بونسای :نام شغل 

     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      متر مربع20اتاقک پرورش  1

       مینیمم-دما سنج ماکزیمم  2

       مینیمم-رطوبت سنج ماکزیمم  3

       کیلوگرمی6 پودر خشک کپسول آتش نشانی  4

     cm 150 × 100ایت برد تخته و  5

       کارگاهیویدئو پرژکتور  6

      4 پنتیوم کامپیوتر رایانه با کلیه متعلقات آن  7

       چوبیمیز مربی  8

       چرخدارصندلی مربی  9

       دسته دارصندلی چوبی  10

       فلزیپایه گلدان  11

       چوبیمیز کار  12

       بادی- فلزی فرغون  13

      ک سری کامل یجعبه کمک های اولیه  14

      بیلچه باغبانی  15

      قیچی باغبانی  16

      پنس هرس کاری  17

       لیتری1 -مه پاش دستی   18

       لیتری1 -سم پاش دستی    19

      نسایمخصوص بوچنگال   20

       لیتری4 آبپاش دستی  21

      چاقو باغبانی  22

      مفتول سیمی گالوانیزه  23

      انبردست معمولی  24
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  تولید کننده بونسای: ل نام شغ

     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      خاک ماسه  25
      کیلو گرمی1 کیسه - برگخاک  26
      کیلو گرمی1 کیسه - پیت ماسخاک  27
      کنفینخ  28
      فلزیگیره  29
      فلزی– دسته چوبی برس  30
      کوچک- تر براره  31
      معمولیسیم چین  32
      پوسیده– حیوانی کود  33
       کیلو گرمی10 بسته N-P-K) (1کود کامل   34
      لیتری1 قطره طال – مایع کود  35
      لیتری1 قوطی 1 – فسفره سم  36
      کیلو گرمی1 بسته1 – قارچ کش سم  37
      گرمی20 بسته 1 – گیاهی هورمون ریشه زایی  38
      تخته پاکن وایت برد  39
       کوچک-گلدان سفالی  40
       متوسط-گلدان سفالی   41
      لباس کار یکسره  42
      چکمه بلند الستیکی  43
      ماسک مخصوص سم پاشی  44
      عینک مخصوص سم پاشی  45
      کاله پارچه ای  46
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  تولید کننده بونسای: نام شغل 

     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      زیر گلدانی پالستیکی  47
       بزرگ- پالستیکیسطل  48
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   تولید کنندۀ بونسای:نام شغل 
 منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

1 - I sable  & Remy  Samson ، The Creative  Art  of  Bonsai ، 1999  

 Octopus   publishing Group ، England. 

2 Joy Ti and  Nikunj  pareke 
 Wonder  world  of   Tropical  bonsal - 2001 
سـال  چـاپ اول ،      – انتشارات آهنـگ صـبح       –) اتوری  یدرختچه های مین  ( سای  ن  امیر بو  ،سلطانپور    3

1383   
 
 

  

 


