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  معاونت آموزش
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  شغل آموزش كد ملي 
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   سيدفتر طرح و برنامه هاي در :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رضا نصري مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ايالم 
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 و مسئول گروه كشاورزي  معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيارژنگ بهادري 

  انم ها زهرا مرادي شكوريان خ
  سهيال رحمتي  

    مهديه واعظ سلطاني

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل 
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي-
-   

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  .بازنگري شده است 1/5/1394اين استاندارد در مورخه -
  شرح استاندارد شغل  -
  طول دوره آموزش -
  بودجه بندي -
  صالحيت حرفه اي مربيان  -
  محتواي استاندارد شغل  -
  محتواي استاندارد آموزش  -
  ، مواد مصرفي، ابزار ليست تجهيزات  -
 اينترنت، فهرست منابع آموزشي -

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور بـوده و   
  .هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 
 
 
 
 
 

   شايستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

سابقه كار   شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و،  آدرس   مرتبط

مهندس ليسانس  معصومه جواد 1
  كشاورزي

 33103725:تلفن ثابت   سال 2 مربي

  09125194759: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

مهندس ليسانس  داريوش طاهري 2
 كشاورزي

 : تلفن ثابت  سال 10  كارشناس

  09369778726: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

  
مهندس ليسانس  رضا صائميان 3

 كشاورزي

 : تلفن ثابت  سال 12  كارشناس

  09125063112: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

  
مهندس فوق ليسانس  حبيب اهللا فرخي 4

  باغباني
رئيس -مربي

  مركز
 05832623568:تلفن ثابت  سال 16

  09151889064: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــ
habibfarkhiy@yahoo.c

om 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه         مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي 
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

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

  : شرح شغل 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . ل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي حداق
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت      كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش
مانند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل آمـوزش بـه صـورت      .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
( پايـه   كـه مـي توانـد شـامل علـوم     . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  رد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مو
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .ارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست و



 

 
 
 
 
 
 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  كار هرس

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

تشخيص اندام هاي ظاهري و بارده   :ل ياز قب يفيكه وظا)يو زراعيامور باغ(ياز گروه كشاورز است يهرس كار شغل
شه سبز و مركبات را در بر دارد و با يوه خزان دار و هميوه، درختان مي، درختان مينتيان زهايهرس گه ، انواع درختان ميو

در ارتباط ...و ينتياهان زيد كنندگان  گل ها و گي، باغداران و تول يزات كشاورزيمانند فروشندگان ابزار و تجه يمشاغل
  .است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  )  يان دوره راهنمائيپا(  اول متوسطهپايان دوره : ت ميزان تحصيالحداقل
  يو روان يجسمان سالمت كامل:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 87:    طول دوره آموزش                   
  ساعت   21    :  ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت    66 :    ن آموزش عملي                ـ زما
  ساعت   -  :     كارورزي                       زمان ـ 

   ساعت     - :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:ي مربيانصالحيت هاي حرفه ا

 د در رشته مورد نظريبا دو سال سابقه كار مفيش باغبانيگرابايكشاورز ليسانس مهندسي
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

 يم ينتياهان زير گيو سا ر مثمرياشاره دارد كه به هرس درختان مثمر و غ يهرس كار به شغل
  پردازد

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( ستاندارد اصطالح انگليسي ا ٭

PRUNINGER 

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

   سبز يطراح فضا
  سبز  يكارگر فضا

  باغبان 
   ر مثمرياهان مثمر و غيد كنندگان گيتول
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  مراجعه به وزارت كار طبق سند و مرجع    جزو مشاغل عادي و كم آسيب    : الف 

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

  
 
 
 
 
 
 

  شغل آموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

  هرس گياهان زينتي 1

  تشخيص اندام هاي ظاهري و بارده انواع درختان ميوه 2

  هرس درختان ميوه3
  هرس درختان ميوه خزان دار  4
  سبزهرس درختان ميوه هميشه   5
  هرس مركبات  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



 

  
  

    استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  تشخيص اندام هاي ظاهري و بارده انواع درختان ميوه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  

     1  ريشه -

     0.5  تنه-

     0.5  پاجوش-

     1  ي باردهانواع شاخه ها-

     1  انواع شاخه هاي غير بارده--

       :مهارت 
    3   تشخيص اندام هاي بارده -

    3   تشخيص اندام هاي غير بارده -

    1   اي زائد تشخيص شاخه ه-

    1   تشخيص شاخه هاي آفت زده -

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
  دقت در هنگام هرس درختان و درختچه هاي زينتي-
  دقت در زمان انجام هرس-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني در حين عمليات هرس-
  استفاده از دستكش و كاله ايمني در هنگام كار-
  :جهات زيست محيطي تو
  سدفع مناسب ضايعات اندام هاي گياه در هنگام هر-

 
 
 
 
 
 



 

 
    استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
 

  : عنوان 
  هرس گياهان زينتي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/4 5/11 16 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  دستكش-
  كاله-
  اره برقي-
  نردبان-
  چسب هرس-
  اره -

     0.5  نمو و رشد گياهان زينتي-

     0.5  نحوه غذا سازي گياهان زينتي-

     0.5  زمان انجام هرس انواع گياهان زينتي-

     0.5  انواع درختچه ها و درختان زينتي-

     0.5  مفهوم سرشاخه زني و بوته سازي-

     0.5  مفهوم شكل سازي و درهم بافتن-

     0.5  ابزار و تجهيزات-

     0.5  زمان مناسب هرس-

       :مهارت 
    4   انواع درختان و درختچه هاي زينتي) فرم دهي(هرس-
    1.5   سرشاخه زني درختچه هاي زينتي-
    1.5   زينتيبوته سازي درختچه هاي -
    1   بازسازي درختان و درختچه هاي مسن تر-
    1   فرم دهي گياهان باال رونده-
    1   كار با ابزار و تجهيزات-
    1.5  انجام شكل سازي و درهم بافتن گياهان زينتي-

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي-
  دقت در هنگام هرس درختان و درختچه هاي زينتي-
  مان انجام هرسدقت در ز-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني در حين عمليات هرس-
  استفاده از دستكش و كاله ايمني در هنگام كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب ضايعات اندام هاي گياه در هنگام هرس-



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  وهيم انجام هرس درختان

   زمان آموزش
 جمع عملي نظري

3 7 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  دستكش-
  اره برقي-
  نردبان-
  چسب هرس-
   اره -

     0.5  انواع درختان ميوه-

     0.5  هرس درختان ميوه انواع-

     0.5  روشهاي هرس درختان ميوه-

     0.5  مفهوم بازسازي درختان ميوه-

     0.5  ابزار و تجهيزات-

     0.5  زمان مناسب هرس-

       :مهارت 
    1   خاب درختان ميوه جهت انجام هرستان-

    2.5   انجام هرس به روشهاي مختلف-

    1   بازسازي درختان ميوه -

    2   انتخاب ابزار هرس و كاربرد آن-

    0.5   تعيين زمان مناسب هرس-

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
ضدعفوني ابزار هرس براي جلوگيري از شيوع و انتقال بيماريها از يك درخت به درخـت  -

  ديگر
  دقت در انجام هرس-
  دقت در زمان انجام هرس-

  : ايمني و بهداشت 
  ات ايمني و بهداشتي در هنگام هرسرعايت نك-
  استفاده از دستكش در هنگام هرس-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب ضايعات اندامهاي گياه در هنگام هرس -
  
  
 



 

  استاندارد آموزش 
 يي تحليل آموزش برگه -        

  
 

  : عنوان 
  وه خزان داريانجام هرس درختان م

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 8 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  دستكش-
  اره برقي-
  نردبان-
  چسب هرس-
  كننده يمواد ضدعفون -
  الكل-

     0.5  وه خزان داريانواع درختان م -

     0.5  وه خزان داريدرختان م هرس يروشها-

     0.5  ابزار مناسب هرس-

     0.5  وه خزان داريزمان مناسب هرس درختان م-

       :مهارت 

    1   ات هرسيوه خزان دار جهت انجام عمليانتخاب درختان م-

    3   مختلف يها انجام هرس به روش-

    3   انتخاب ابزار هرس و بكاربردن آن-

    1  وه خزان دارين زمان مناسب هرس درختان مييتع-

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
ضدعفوني ابزار هرس براي جلوگيري از شيوع و انتقال بيماريها از يك درخت به درخـت  -

  ديگر
  دقت در انجام هرس-
  دقت در زمان انجام هرس-

  : ايمني و بهداشت 
  نگام هرسرعايت نكات ايمني و بهداشتي در ه-
  استفاده از دستكش در هنگام هرس-

  :توجهات زيست محيطي 
-دفع مناسب ضايعات اندامهاي گياه در هنگام هرس



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -         

          
  
 

  : عنوان 
  فرم دهي درختان ميوه هميشه سبز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1.5 6.5 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  دستكش-
  اره برقي-
  نردبان-
  چسب هرس-
  مواد ضدعفوني كننده -
  الكل-

     0.5  انواع درختان ميوه هميشه سبز -

     0.5  ه سبزروشهاي هرس درختان  ميوه هميش-

     0.5  زمان مناسب هرس درختان  ميوه هميشه سبز-

       :مهارت 

    2.5   انتخاب درختان ميوه هميشه سبز جهت انجام عمليات هرس-

    2.5   انجام هرس به روشهاي مختلف-

    1.5   تعيين زمان مناسب هرس درختان ميوه  هميشه سبز -

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
ضدعفوني ابزار هرس براي جلوگيري از شيوع و انتقال بيماريها از يك درخت به درخـت  -

  ديگر
  دقت در انجام هرس-
  دقت در زمان انجام هرس-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي در هنگام هرس-
  استفاده از دستكش در هنگام هرس-

  :توجهات زيست محيطي 
  ضايعات اندامهاي گياه در هنگام هرسدفع مناسب  -
-  



 

  
  استاندارد آموزش            
  ي تحليل آموزش برگه -         

 

  

  : عنوان 
  هرس مركبات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  
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  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشيمصرفي و 

  قيچي هرس-       :دانش 
  اساليد-
  رايانه-
  دستكش-
  اره برقي-
  نردبان-
  چسب هرس-
  مواد ضدعفوني كننده -
   الكل-
  

     1  انواع درختان مركبات -

     1  روشهاي هرس  درختان مركبات-

     1  زمان مناسب هرس  درختان مركبات-

       :مهارت 

    3   عمليات هرس انتخاب درختان مركبات جهت انجام-

    3   انجام هرس به روشهاي مختلف-

    3   تعيين زمان مناسب هرس درختان مركبات -

    1   استفاده از ابزار هرس-

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي-
ضدعفوني ابزار هرس براي جلوگيري از شيوع و انتقال بيماريها از يك درخت به درخـت  -

  ديگر
  دقت در انجام هرس-
  دقت در زمان انجام هرس-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي در هنگام هرس-
  استفاده از دستكش در هنگام هرس-

  :توجهات زيست محيطي 
دفع مناسب ضايعات اندامهاي گياه در هنگام هرس -
  رعايت اخالق حرفه اي -



 

  
  
    برگه استاندارد تجهيزات  -

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

   1 برقي بزرگ  اره 1
   3 چوبي دو طرفه نردبان 2
    ست 1 ست كامل هالل احمر لوازم كمك هاي اوليه 3

  
  :وجه ت
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -  

 
 
 

    برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   شخصات فني و دقيق م نام  رديف

     مخصوص هر گياه مواد شيميايي تنك كن 1
    1 جامد چسب هرس 2
    1 مايع چسب هرس 3

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    15  باغباني دسته بلند و كوتاه قيچي  1
    5 تر بر و خشك بر اره  2
    15 پيوند چاقو  3
    15 پنوماتيك قيچي  4
    15 پالستيكي دستكش كار  5

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
 
 



 

 
 
 
 
 

 )در تدوين و آموزش استاندارد اصلي مورد استفاده(منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

هرس گل ها و درختـان 1
 ميوه

ــان وار جــــــــ
 كولويسيوس

 مرزدانش تهران 1390 عبداله خديوي

       

 
 
 

 عالوه بر منابع اصلي) د پيشنهادي گروه تدوين استاندار(ساير منابع و محتواهاي آموزشي -

  /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

سيســتم  هــاي هــرس و 1
تربيت براي زيتون كاري 

  هاي جديد

ريكاردوگوكساي 1387
و كالديــــــــو 

  كانيتيني

 -كاظم ارزانـي 
-عيسي ارجي
  تيمور جوادي

نشـــــــر  تهران
آمـــوزش 
  كشاورزي

  

        

 

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان
www.iccim.ir1 

www.iranik.com 2 

www.hysun.blog.ir 3 

  
  
  

 


