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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   ي و حرفه   سازمان آموزش فن   -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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  طراح فضاي سبز: 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  
ست است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم از عهده كار با وسايل طراحي، طراح فضاي سبز كسي ا

اقليم و تطبيق  سبز، شناخت ايتجزيه و تحليل نيازهاي مردم در طراحي فضبررسي مكان از نظر نوع طرح، 
ي فضاي  گياه، و طراح انتخاب،كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز، كاربرد تجهيزاتستني هاي ايران، آن بار

 . سبز برآيد

   : وروديويژگي هاي كارآموز
   كشاورزيديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  رواني سالمت كامل جسمي و : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول 

  ساعت       112       :                 آموزش    دوره طول
  ساعت         53      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت          59     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت           -      :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت           -      :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت          -       :       زمان سنجش مهارت        ـ

    :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %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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  طراح فضاي سبز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي برنامه درسيكد رديف

    توانايي كار با وسايل طراحي و چگونگي كاربرد آن ها 
  توانايي بررسي مكان از نظر نوع طرح 

  توانايي تجزيه و تحليل نيازهاي مردم در طراحي فضاي سبز 
  تطبيق آن بارسنتي هاي ايران توانايي شناخت اقليم و 

    توانايي كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز 
    توانايي كاربرد تجهيزات در طراحي فضاي سبز 

  توانايي انتخاب گياه   
  توانايي طراحي فضاي سبز  

    

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
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  طراح فضاي سبز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  8  2   و چگونگي كاربرد آن ها طراحيتوانايي كار با وسايل  1

        آشنايي با اشل در طراحي   1-1

        استفاده از مقياس در طراحي شناسايي اصول   2-1

        ستگاه ترسيم در طراحي آشنايي با كاربرد خط كش و د  3-1

        ي و افقي دشناسايي اصول رسم خطوط عمو  4-1

         در طراحي  تقسيمآشنايي با پرگار  5-1

        آشنايي با شابلن   6-1

        انواع كاغذ طراحي آشنايي با   7-1

        آشنايي با نوار و انواع آن در طراحي   8-1

        شناسايي اصول بايگاني نقشه ها   9-1

        آشنايي با مقياس نقشه ها   10-1

          

  14  2  8  توانايي بررسي مكان از نظر نوع طرح  2

        آشنايي با توپوگرافي زمين   1-2

        آشنايي با خطوط تراز و اشكال آن   2-2

        نحوه ترسيم يك مقطع شناسايي اصول   3-2

         شيب زمين  وشناسايي اصول بررسي خطوط تراز  4-2

        با مفهوم خاكآشنايي   5-2

        آشنايي با انواع خاك   6-2

        آشنايي با انواع خاك در باغباني   7-2

        آشنايي با ساختمان،  بافت و رنگ خاك   8-2

          هاآشنايي با برآورد هزينه  9-2
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  طراح فضاي سبز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  1  5  توانايي تجزيه و تحليل نيازهاي مردم در طراحي فضاي سبز  3

        آشنايي با نيازهاي اجتماعي   1-3

        آشنايي با نيازهاي فرهنگي و جغرافيايي منطقه   2-3

        شناسايي اصول تجزيه و تحليل نيازهاي مردم در طراحي فضاي سبز   3-3
          
          

  10  2  2  آن بارسنتي هاي ايرانتوانايي شناخت اقليم و تطبيق   4

        آشنايي با خصوصيات اقليمي مناطق ايران   1-4

         گرم و خشك  بيابانياقليميآشنايي با گياهان منطبق با شرايط   2-4

        وبگرم و مرطآشنايي با گياهان منطبق با شرايط اقليمي   3-4

       حرايي  صطوبگرم و مرآشنايي با گياهان منطبق با شرايط اقليمي   4-4
       صحرايي گرم وخشكآشنايي با گياهان منطبق با شرايط اقليمي   5-4
      نواحي مرتفع و سرد كوهستاني آشنايي با گياهان منطبق با شرايط اقليمي   6-4
        شناسايي اصول انتخاب گياهان منطبق با اقليم منطقه   7-4

         
         

  20  12  8   سبزتوانايي كاربرد گياهان در طراحي فضاي*  5

        كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز آشنايي با   1-5

          مناسب گياهان مورد استفاده در تقسيم فضايآشنايي با  2-5

       كاربرد گياهان در ايجاد حفاظ ها و آالچيق ها آشنايي با   3-5
       كاربرد گياهان در كنترل ديد و منظره ها آشنايي با   4-5
       گياهان مورد استفاده در كنترل تثبيت خاك  آشنايي با  5-5
       با كاربرد گياهان در كنترل صدا آشنايي   6-5
       گياهان مورد استفاده در كنترل آلودگي هاي هوا آشنايي با   7-5
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  طراح فضاي سبز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز  8-5

         
         
  10  4  6   تجهيزات در طراحي فضاي سبز كاربردتوانايي*  6

        آشنايي با طراحي آب نماها در فضاي سبز   1-6

        شناسايي اصول طراحي آب نماها در فضاي سبز   2-6

        آشنايي با مصالح ساختماني آب نماها   3-6

        شنايي با تجهيزات آب نماها آ  4-6

        آشنايي با نحوه آبياري فضاي سبز   5-6

        آشنايي با تجهيزات تزئيني پارك ها   6-6

         نرده ها -  

         داربست ها يا پرگوال-  

         تراس ها -  

         پله  ها -  

         محل نشستن-  

         گلدان ها ي دائمي-  
          
          

  27  19  8  خاب گياهتوانايي انت*   7

        آشنايي با گياهان پوششي و كفپوش ها   1-7

        شناسايي اصول كاربرد گياهان پوششي در طراحي   2-7
         كاربرد گياهان پوششي در طراحي-  

        آشنايي با گياهان پرچيني   3-7
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  طراح فضاي سبز: ام شغلن                   
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 رحش شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كاربرد گياهان پرچيني در ايجاد حصار  و حاشيه ها   4-7

        ) آويزها، مارپيچ، رونده ها، بوته ها( آشنايي با گياهان زينتي   5-7

        شناسايي اصول كاربرد گياهان زينتي در زيباسازي فضاي سبز   6-7

         كاربرد گياهان زينتي -  

        آشنايي با درختان و درختچه هاي زينتي   7-7

        شناسايي اصول كاربرد درختان و درختچه هاي زينتي  8-7

        آشنايي با گياهان فصلي   9-7

        شناسايي اصول كاربرد گياهان فصلي   10-7
         كاربرد گياهان فصلي -  

          

          

  10  6  4  توانايي طراحي فضاي سبز   8

        نايي با انواع سبك هاي طراحي آش  1-8

        شناسايي اصول كاربرد سبكها در طراحي   2-8

        آشنايي با عناصر طراحي   3-8

        شناسايي اصول استفاده از عناصر طراحي   4-8

         استفاده از عناصر طراحي-  

          

          

  10  4  6   در محيط كار ايمني و بهداشت كاربكارگيري ضوابطتوانايي   11

        آشنايي با بيماري هاي ناشي از شغل   1-11

        آشنايي با علل بروز حوادث شغلي    2-11
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  طراح فضاي سبز: ام شغل                   ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با وسايل حفاظت فردي   3-11

        جام كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن آشنايي با اصول ان  4-11

        آشنايي با علل آتش سوزي ها و اصول اطفاء حريق   5-11

        آشنايي با شرايط مطلوب و ايمن محيط كار   6-11

        آشنايي با هدف ها، قوانين و برنامه هاي تامين سالمت و ايمني   7-11
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  طراح فضاي سبز :نام شغل 
  ليست تجهيزات رشته

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

و 
  استاندارد

  مالحظات

  - -اي هر كارگاه ر قطعه زمين ب1   هزارمتر2 زمين   1

  - -   نفر 3 دستگاه براي 1  فلزي  فرغون   2

  - -  كارگاه  عدد براي هر 1  چوبي  ميز مربي   3

  - -   عدد براي هر كارگاه 1 چرخدار  صندلي مربي   4

  - -   عدد براي هر نفر 1  دسته دار-چوبي  صندلي   5

  - -   عدد براي هر نفر 150Cm 1×100  تخته وايت برد   6

 6پودر خشك   كپسول آتش نشاني   7
 كيلوگرمي

  - -   عدد براي هر كارگاه 1

مل سري كا1  جعبه كمك هاي اوليه   8   - -    جعبه براي هر كارگاه 1 

  
  
  
  
  
  
  

   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  -  -   عدد براي هر نفر 1  فلزي   پرگار   1

  -  -   عدد براي هر نفر Cm 30  1  خط كش   2

  -  - ه براي هر كارگاه  دستگا1  پانتي گراف   دستگاه ترسيم   3

  -  -   عدد براي هر نفر 1  باغباني   بيل   4
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  طراح فضاي سبز :نام شغل 

   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -   برگ كاغذ براي هر نفر1  شطرنجي  كاغذ   1
  -   برگ كاغذ براي هر نفر1  كالك كاغذ   2
  -   جفت براي هر نفر1   پالستيكي-بلند دستكش   3
  -   جفت براي هر نفر1   پالستيكي-بلند چكمه   4
  -   دست براي هر نفر1  يكسره لباس كار   5
   كسيه1 –ماسه  خاك   6

  كيلوگرمي50
  -  كيسه براي هر كارگاه20

   كيسه1 -پودر گچ   7
  كيلوگرمي50

  -   كيسه براي هر كارگاه1

  -   براي هر كارگاهمتر200  بنايي  نخ   8
  -   كيلو گرم براي هركارگاه1   كيلوگرمي1 بسته 1 -چمن بذر   9
  -  اصله درخچه براي هر كارگاه50   بر اساس اقليم منطقه -زينتي درختچه   10
  -   گوني براي هر كارگاه10  كيلوگرمي50 گوني 1 -حيواني كود   11
  -   براي هر كارگاه عدد1  وايت برد   تخته پاكن  12
  ) قرمز -آبي( وايت برد   ماژيك  13

از هر كدام يك عدد براي هر 
  كارگاه

-  

  
  
  
  
  
  

 منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 1385سال  كتاب طراحي فضاي سبز از انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور   1

  
  

  

 


