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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه 8341100020کد با رزی مکانیزهوادوات خاکبکارگیری شایستگی استاندارد 

بررسی و به  رزی کشاوماشین آالت  شغلیگروه  1/3/1400رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. تصویب رسید

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

 در، حی خودطه نظرات اصالنقبا ارسال  آیددعوت بعمل می ای، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهمتخصصان ،حبنظرانااز ص

 با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند. استاندارد انطباق بیشتر این

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   irantvto.ir.rpcسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میدر محیطتوانایی انجام کار  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهیك گروه بزرگ دستهشغل همگن که در ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریجنگل و کشاورزی متحرک آالتماشین متصدیان  عنوان حرفه:

 8341100020 کد:  ورزی مکانیزهادوات خاک بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط طدر محی« ورزی مکانیزه ادوات خاک بکارگیری  »ارت و نگرش الزم جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مه

 باشد.محیط کار و مراحل کاری زیر می گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای

 مراحل کار 

 ورزیخاک شخم ادوات از پیش اقدامات و زمین سازی آماده-1

 ورزیخاک ادوات تنظیم و نصب-2

  ورزیخاک عملیات انجام-3

 ورزیخاک ادوات نگهداری-4

 

  استاندارد عملکرد 

ی، هادکشاورزجوزارت  ینفدستورالعمل  در زمان مشخص و بر اساس لریت ایبا استفاده از تراکتور و  زهیمکان یورزادوات خاکبکارگیری -
 ورزیهای خاککتابچه راهنمای ماشینو  کارشناس یفن هیتوص

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی کارمراحل  ردیف

1 

 و زمین سازی آماده
 از پیش اقدامات

 شخم

 

 دانش:
 بندی زمیناصول قطعه- 
 روش بررسی وضعیت زمین -
 ورزیانتخاب ماشین و روش مناسب خاکاصول  رزی،انواع ادوات خاک  -

 مهارت:
 بندی زمین بر اساس شرایط مزرعه قطعه -

 های زمینمحدودیتبررسی وضعیت خاک، موانع و  -
 فاظتی(ح -ورزی متداولاکخ -ورزیخاک)کم ورزیخاک مناسب روش بکارگیری -
 ورزی انتخاب ماشین مناسب خاک -

2 
نصب و تنظیم ادوات 

 ورزیخاک

 دانش: 
 های تراکتورل و تنظیم فواصل چرخاصول کنتر-
 ورزنحوه اتصال و تنظیم ادوات خاک  -

 مهارت: 
 های تراکتورچرختنظیم فواصل -

 ورزاتصال ادوات خاک -

 ورزتنظیم ادوات خاک -

3 
 عملیات انجام
  ورزیخاک

 دانش: 
 اصول هموارسازی زمین قبل از شخم، -
 زی، ورنحوه تنظیم ادوات و انجام عملیات خاک -
 و کنترل عملیاتدهی شکل، تسطیحنحوه  -

 مهارت: 
 هموارسازی زمین قبل از شخم  -
 زیورتنظیم ادوات خاک -
 زیورانجام عملیات خاک  -
  دهی و کنترل عملیاتشکل، تسطیح -

4 
نگهداری ادوات 

 ورزی خاک

 دانش: 
 انواع روانکار و مواد ضد زنگ،  -
 ورزی،کهای سرویس و نگهداری ادوات خاروش -
 ورزی بعد از فصل کار  نگهداری ادوات خاک   -

 مهارت: 
 بکارگیری انواع روانکار و مواد ضد زنگ -
 ورزی  در حین کار ادوات خاک انجام سرویس و نگهداری-
 ار  ورزی  بعد از فصل کگهداری ادوات خاکانجام سرویس و ن--
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 نگرش

 

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 حرفه ایرعایت اخالق -

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 مسئولیت پذیریدقت در انجام کار و -

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 با رعایت نکات ایمنی و فنیرزی ونصب و اتصال ادوات خاکدر  دقت -

 به منظور کاهش فرسایش خاکی  ورزیدقت در اجرای عملیات خاک-

 ورزیادوات خاکبه منظور کاهش استهالک  ورزیدقت در سرویس و نگهداری ادوات خاک -

 

 ایمنی و بهداشت
 

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 لباس کار مناسب  از استفاده -

   ورزیادوات خاک اتصال و نصب حین فنی و ایمنی موارد رعایت -

 ورزیو نکات فنی حین انجام عملیات خاک رعایت اصول ایمنی  -

   ورزیعایت اصول ایمنی سرویس و نگهداری ادوات خاکر - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -
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 توجهات زیست محیطی

 

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 ورزیت خاکحین انجام عملیاروغن و دفع صحیح ضایعات جلوگیری از ریختن  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

(2میان قدرت )گروه  تراکتور 1  

 برگردان دار سه خیش  گاوآهن 2

 قلمی گاوآهن  3

کامپکتور(زیرشکن )دی 4  تك شاخه  

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور کولتیواتور مزرعه 5

 تاندوم و آفست دیسك  6

سایز و قدرت تراکتورسبك متناسب با  چیزل  7  

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور روتیواتور / سیکلوتیلر  8

کشمرز  9 متناسب با سایز و قدرت تراکتور    

 استاندارد نهرکن 10

ورز حفاظتی خاک 11  متناسب با سایز و قدرت تراکتور 

 فلزی میزکار  12

 موازی رومیزی / دستی  گیره  13

الکتریکیجوش  دستگاه جوشکاری  14  

 استیلن دستگاه جوشکاری  15

دار دستی/ پایه دریل  16  

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 17

 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

(2میان قدرت )گروه  تراکتور 1  

 برگردان دار سه خیش  گاوآهن 2

 قلمی گاوآهن  3

کامپکتور(زیرشکن )دی 4  تك شاخه  

مزرعهکولتیواتور  5  متناسب با سایز و قدرت تراکتور 

 تاندوم و آفست دیسك  6

 سبك متناسب با سایز و قدرت تراکتور چیزل  7

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور روتیواتور / سیکلوتیلر  8

کشمرز  9 متناسب با سایز و قدرت تراکتور    

 استاندارد نهرکن 10

ورز حفاظتی خاک 11 قدرت تراکتورمتناسب با سایز و    
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

تن  5 جك سوسماری 12  

پمپ سیگر 13  سطلی 

باد کمپرسور 14 لیتری 1000   

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 15

سوخت رهیذخ منبع 16  با توجه به نیاز مصرفی 

الکتریکیجوش  دستگاه جوشکاری  17  

 استیلن دستگاه جوشکاری  18

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 19

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 20

 فلزی میزکار  21

 موازی رومیزی / دستی  گیره  22

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 23

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 24

 الوار چهارپایه  25

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
دسته لوالیی و آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با 

ای بادی و معمولیجغجغه  

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 4

یکیالستفلزی/  چکش 5  

 دستی  دستگاه پرچ 6

 فشاری یك لیتری روغن دان 7

متر   8 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 9

 معمولی واسکازین کش 10
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه  تیغه/ سوک چیزل 1

 استاندارد پیچ و مهره چیزل 2

 استاندارد پین برشی 3

 استاندارد پیچ و مهره مصرفی گاوآهن 4

های مصرفی گاوآهنمهره 5  استاندارد 

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 6

مورد نیاز ادواتتیغه ها و وسایل  7  متناسب با نوع دستگاه 

 استاندارد ورق گالوانیزه 8

 استاندارد مته 9

 استاندارد پرچ 10

 استاندارد سنگ سمباده 11

 استاندارد دستکش 12

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  13  

 استاندارد روغن 14

سیگر 15  استاندارد 

ندهیشو مواد 16  استاندارد 

کارلباس  17  استاندارد 

 استاندارد برس 18

لیگازوئ 19  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 20  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 21

 فلزی / پالستیکی  تشت 22

 متوسط کاردک 23

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 24

برد وایت  تخته 25  

کنتخته پاک 26  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 27

 استاندارد کاله ایمنی 28

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 29

 استاندارد عینك محافظ 30

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 31

دیو اسال لمیف 32 یآموزش   
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد ویدئو پروژکتور 33
 

  





 
 

 
 
 

 

13 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

با مشارکت خبرگان  8341100021 با کد (نگی)پادل زاریشال نیزم هیو ته یسازادوات آماده بکارگیری استاندارد شایستگی 

 ین آالت ماش گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامهحرفه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. کشاورزی 

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میحرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریجنگل و کشاورزی متحرک آالتماشین متصدیان  عنوان حرفه:

 8341100021 کد: (نگیادل)پ زاریشال نیزم هیو ته یسازادوات آماده بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و در محیط« رشالیزا زمین تهیه و سازی آماده ادوات بکارگیری »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر میشرایط گوناگون به 

 مراحل کار 

 نگیاز پادل شیو اقدامات پ نیزم یسازآماده

 نگیادوات پادل میو تنظ نصب

 نگیپادل اتیعمل انجام

 اتیپادلر پس از انجام عمل ینگهدار
 

  استاندارد عملکرد 

رت وزا یالعمل فندستور اساس بر و خصمش زمان درو یا تیلر  تراکتور از استفاده با زاریشال نیزم هیو ته یسازادوات آمادهبکارگیری 

 و توصیه فنی کارشناس  یجهادکشاورز

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 و اقدامات نیزم یسازآماده
 نگیاز پادل شیپ

 دانش:
 نحوه بررسی وضعیت مزرعه  -
 بندی زمیننحوه قطعه -

 تراکتور یا تیلر مناسب  نحوه انتخاب -
 ادوات مناسب پادلینگنحوه انتخاب  -

 مهارت:
 های زمین محدودیت وبررسی وضعیت مزرعه، موانع  -

 بندی زمینقطعه -
 انتخاب ادوات مناسب  -
 پادلینگ عملیات انجام برای و یا تیلر مناسب تراکتور انتخاب -

2 
ادوات  مینصب و تنظ
 نگیپادل

 دانش: 
 تراکتور و تیلر  اتصال ادوات پادلینگ به چرخ ونحوه انتخاب  -
 نحوه تنظیم ادوات پادلینگ -

 مهارت: 
 تراکتور و تیلر پادلینگ به چرخانتخاب و نصب ادوات  -

 اتصال ادوات پادلینگ و تنظیم آن  -

 نگیپادل اتیانجام عمل 3

 دانش:
 ده سازی چرخ های تراکتور و تیلر برای انجام عملیات نحوه آما -
 نحوه هموارسازی )پادلینگ( -
 عملیات  نحوه کنترل و بررسی ادوات حین -

 مهارت:
 تراکتور وتیلرهای آماده سازی چرخ -
 اکتور و تیلر در مزرعه آبگیری شده هدایت و رانندگی تر -

 انجام عملیات پادلینگ  -

 کنترل و بررسی ادوات حین عملیات -

4 
پادلر پس از  ینگهدار

 اتیانجام عمل

 دانش:
 کردن دستگاه پادلر  زیشستشو و تمنحوه  -

 و پوشش پادلر با مواد ضد زنگ  یروانکارنحوه  -

 بعد از فصل کار ادوات  ییجز بیو رفع ع میترمنحوه  -

 مهارت:
 کردن دستگاه پادلر  زیشستشو و تم -
 و پوشش پادلر با مواد ضد زنگ  یروانکار -
 ادوات بعد از فصل کار ییجز بیو رفع ع میترم -
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 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 انضبا  فردی و کارگاهیرعایت نظم و -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 ت جهادکشاورزیوزاردستورالعمل اساس  بر در زمان مشخص شالیزار زمین تهیه و سازی آماده ادواتانتخاب و تنظیمات در  دقت -

 

 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 لباس کار مناسب  از استفاده -

 ادوات اتصال و نصب حین فنی و ایمنی موارد رعایت -

 و نکات فنی حین انجام عملیات رعایت اصول ایمنی  -

   اصول ایمنی سرویس و نگهداری ادواترعایت  - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -
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 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار اصول-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 

 نگرش

 و وجدان کاری  یااخالق حرفه تیرعا -

   یگوناگون مواد مصرف یپسماندها منیشامل دفع ا یستیز طیموارد مح تیرعا -

 تراکتور و تیلرسوخت انرژی و مصرف  تیریمد -
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 تجهیزات

  مشخصات فنی  عنوان ردیف

 (2میان قدرت )گروه  تراکتور 1

 اسب بخار 13تا  7دوچرخ  تیلر 2

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور  مرزبند 3

 استاندارد نهرکن 4

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور  روتیواتور 5

 برگردان دار سه خیش گاوآهن 6

 استاندارد چرخ های آهنی باریك و یا فلزی استوانه ای 7

 متناسب با سایز و قدرت تراکتور ماله 9

 فلزی میزکار 10

 موازی رومیزی / دستی  گیره 11

 برد تیوا  ختهت 12

 یکیجوش الکتر  یدستگاه جوشکار 13

 لنیجوش است  یجوشکار دستگاه 14

  دارهیپا /یدست  لیدر 15

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 16

تن  5 جك سوسماری 17  

پمپ سیگر 18  سطلی 

باد کمپرسور 19 لیتری 1000   

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 20

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 21

 موازی رومیزی / دستی  گیره  22

 الوار چهارپایه  23

 استاندارد دستگاه کارواش 24

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و 

ای بادی و معمولیجغجغه  

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

مخصوص چرخ تراکتور  آچار 4  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 5
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

یکیالستفلزی/  چکش 6  

 دستی  دستگاه پرچ 7

 فشاری یك لیتری روغن دان 8

متر   9 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 10
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1

ادواتتیغه ها و وسایل مورد نیاز  2  متناسب با نوع دستگاه 

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 استاندارد روغن  9

سیگر 10  استاندارد 

ندهیشو مواد 11  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 12

 استاندارد برس 13

لیگازوئ 14  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 15  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 16

 فلزی / پالستیکی  تشت 17

 متوسط کاردک 18

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 19

برد وایت  تخته 20  

کنتخته پاک 21  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 22

 استاندارد کاله ایمنی 23

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 24
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد عینك محافظ 25

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 26

دیو اسال لمیف 27 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 28
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 8341100022 با کد ادوات کاشتبکارگیری شایستگی استاندارد 

بررسی و به تصویب رسید  ماشین آالت کشاورزی  گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهتوضیحاتو تغییرات 

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

انطباق  حی خود، درارسال نقطه نظرات اصالآیدبا ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك بندی شغل و حرف ددر طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترک بوده گروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قگرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008هارت خاص مطابق با سند نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح م؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341کد: داریآالت متحرک کشاورزی وجنگلمتصدیان ماشینعنوان حرفه:

 8341100022کد: ادوات کاشت بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

طور موثر  وناگون بهها و شرایط گدر محیط «ادوات کاشت بکارگیری »ارت و نگرش الزم جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مه

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 آماده سازی زمین واقدامات پیش از کاشت-1

 تنظیم و کالیبراسیون ادوات کاشت-2

 عملیات کاشتاجرای -3

 نگهداری ادوات کاشت-4

 

  استاندارد عملکرد 

کارشناس  ینف هیتوص ،یشاورزوزارت جهادک یادوات کاشت با استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس دستورالعمل فنبکارگیری 

 کاشت یهانیماش یو کتابچه راهنما

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 واحد( 1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 

 و زمین سازی آماده

 از پیش اقدامات

 کاشت

 

 دانش:

 بندی زمیننحوه قطعه-

 نحوه بررسی وضعیت زمین - 

 ساختمان ادوات کاشت -

 کاشتمناسب نحوه انتخاب ماشین   -

 مهارت:

 های زمین بررسی وضعیت خاک، موانع و محدودیت -

 زمین بر اساس شرایط مزرعهبندی قطعه -

 مرزبندی و نهرکنی  -

 انتخاب ماشین مناسب کاشت -

2 
تنظیم و کالیبراسیون 

 ادوات کاشت

 دانش: 

 های تراکتورنحوه کنترل و تنظیم فواصل چرخ-

 نحوه اتصال و تنظیم ادوات کاشت -

 نحوه محاسبه طول عالمت گذار )مارکر( -

 مهارت: 

 تراکتورهای تنظیم فواصل چرخ-

 کاشتاتصال ادوات  -

 کاشتتنظیم ادوات  -

 کالیبراسیون کارنده-

3 
عملیات اجرای 

 کاشت

 دانش: 

 کاشت الگوی مناسب انتخاب -

 تنظیم ادوات و انجام عملیات کاشتنحوه   -

 نحوه محاسبه میزان ریزش بذر  -

 مهارت: 

 کشت براساس الگوی مناسب -

 در واحد سطح میزان ریزش بذر/ نشا نظارت بر -

 کنترل و هدایت کارنده  -
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

4 
نگهداری ادوات 

 کاشت

 دانش: 

 انواع روانکار و مواد ضد زنگ-

 نحوه سرویس و نگهداری ادوات کاشت  -

 نگهداری ادوات کاشت بعد از فصل کار  نحوه   -

 مهارت: 

 شستشوی و تمیز کردن کارنده-

 بکارگیری انواع روانکار و مواد ضد زنگ -

 ت کاشت در فصل کار انجام سرویس و نگهداری ادوا-

 دوات کاشت حین انبارداری  اانجام سرویس و نگهداری -

 
 
 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 یت موارد منع ارائه خدماترعا-

 در نصب و اتصال ادوات کاشت با رعایت نکات ایمنی و فنی دقت -

 کاشت و تهیه بستر به منظور کاهش مصرف بذر و کاهش هزینه ها دقت در اجرای عملیات-

 ت کاشت به منظور کاهش استهالک ادوات کشتدقت در سرویس و نگهداری ادوا -
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 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 استفاده از لباس کار مناسب  -

 موارد ایمنی وفنی حین نصب واتصال ادوات کاشت رعایت -

 رعایت اصول ایمنی و نکات فنی حین انجام عملیات کاشت  -

 یت اصول ایمنی سرویس و نگهداری ادوات کاشترعا - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 زیست در جهت توسعه پایدار اصول حفاظت از محیط-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 ح ضایعات حین انجام عملیات کاشتجلوگیری از ریختن روغن و دفع صحی -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 (2میان قدرت )گروه  تراکتور 1

 اسب بخار  13تا  7دوچرخ  تیلر 2

 پنوماتیك و مجهز به فاروئر ردیفکار  3

 استاندارد خطی کار 4

 استاندارد کودکار -خطی کار  5

 مکانیکی یا پنوماتیك کمبینات 6

 استاندارد بذرپاش سانتریفوژ 7

 استاندارد کودپاش دامی 8

 الکتریکیجوش  دستگاه جوشکاری  9

 استیلن دستگاه جوشکاری  10

 تن  5 جك سوسماری 11

 سطلی پمپ سیگر 12

 لیتری 1000 باد کمپرسور 13

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 14

 با توجه به نیاز مصرفی سوخت رهیذخ منبع 15

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 16

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 17

 فلزی میزکار  18

 موازی رومیزی / دستی  گیره  19

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 20

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 21

 الوار چهارپایه  22

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
ای آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و جغجغه

 بادی و معمولی

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 4

یکیالستفلزی/  چکش 5  

 دستی  دستگاه پرچ 6
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فشاری یك لیتری روغن دان 7

متر   8 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 9
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

نوع دستگاه متناسب با انواع واشر 1  

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

 هیدرولیك روغن 10

 گیربکس روغن 11

سیگر 12  استاندارد 

ندهیشو مواد 13  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 14

 استاندارد برس 15

لیگازوئ 16  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 17  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 18

 فلزی / پالستیکی  تشت 19

 متوسط کاردک 20

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 21

برد وایت  تخته 22  

کنتخته پاک 23  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 24

 استاندارد کاله ایمنی 25

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 26



 
 

 
 
 

 

31 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد عینك محافظ 27

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 28

دیو اسال لمیف 29 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 30
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 8341100023 با کدادوات داشت  بکارگیری شایستگی استاندارد 

بررسی و به تصویب رسید  ماشین آالت کشاورزی  گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 دید.و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گر

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق آیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، دایدعوت بعمل میمتخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، 

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیو برنامه دفتر پژوهش، طرح

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات بکار 

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترک بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار میسطح قابل قبول برای انجام یك کار در ی استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛ سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میه معموالً به مهارتحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است ک مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.کار می مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط ایمنی و  بهداشت؛

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341کد: داریکشاورزی و جنگلآالت متحرک متصدیان ماشین عنوان حرفه:

 834100023 کد: ادوات داشت بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ور موثر و ناگون به طها و شرایط گومحیط در «ادوات داشتبکارگیری »کار ارت و نگرش الزم جهت انجام این استاندارد شامل دانش، مه

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 آماده سازی زمین واقدامات پیش از داشت

 ادوات داشتو کالیبراسیون تنظیم 

 عملیات داشتاجرای 

 نگهداری ادوات داشت

 

  استاندارد عملکرد 

 یفن هیتوص ،یزادکشاوروزارت جه یبا استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس دستورالعمل فن داشتادوات بکارگیری  -

 داشت یهانیماش یکارشناس و کتابچه راهنما

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 

 و زمین سازی آماده
 از پیش اقدامات

 داشت

 

 دانش:
 بررسی وضعیت مزرعه بر اساس خاک و نوع محصول  نحوه-
 سب داشتانتخاب ماشین منا ساختمان ادوات داشت و نحوه -
 بر اساس توصیه فنی کارشناس نحوه تهیه نقشه عملیات -

 مهارت:
 بررسی وضعیت مزرعه بر اساس خاک و نوع محصول -
 انتخاب ماشین مناسب داشت  -
 وصیه فنی کارشناستهیه نقشه عملیات بر اساس ت -

2 
تنظیم و کالیبراسیون 

 ادوات داشت

 دانش: 
 نحوه انتخاب نوع چرخ -
 های تراکتورنحوه تنظیم فواصل چرخ -
 نحوه اتصال و تنظیم ادوات داشت  -

 مهارت: 
 ر با چرخ باریكتعویض چرخ معمولی عقب تراکتو -
 های تراکتورتنظیم فواصل چرخ -

 داشتاتصال ادوات  -

 داشت و کالیبراسیون آن در صورت لزومتنظیم ادوات  -

3 
 عملیاتاجرای 

 داشت

 دانش: 
 های کشتنحوه حرکت دادن تراکتور بین ردیف -
 اشتدنحوه تنظیم ادوات و انجام عملیات  -
 و کنترل عملیات نحوه کنترل تراکتور و ادوات داشت -

 مهارت: 
 داشت در حین کار ادوات  اتتنظیمکنترل  -
 داشت و بررسی عملکرد دستگاهانجام عملیات  -
 ت داشت در حین کار مطابق با شرایط مزرعه و محصولهدایت  ادوا -
 داشت عملیاتکیفیت انجام کنترل  -

4 
نگهداری ادوات 

 داشت

 دانش: 
 کارها و مواد ضد زنگانواع روان-
 نحوه سرویس و نگهداری ادوات داشت -
 د از فصل کار  نحوه نگهداری ادوات داشت بع  -

 مهارت: 
 بکارگیری انواع روانکار و مواد ضد زنگ -
 ین کار حسرویس و نگهداری ادوات داشت در  -
 ت بعد از فصل کار  سرویس و نگهداری ادوات داش -
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 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ر کاردابزار و تجهیزات مورد استفاده استفاده بهینه و نگهداری صحیح از -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 با رعایت نکات ایمنی و فنی نصب و اتصال ادوات داشتدر  دقت -

 داشت به منظور افزایش عملکرد محصول و کاهش هزینه ها دقت در اجرای عملیات -

 داشت به منظور کاهش استهالک ادوات داشتدقت در سرویس و نگهداری ادوات  -

 

 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 ابزار و تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از -

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 استفاده از لباس کار مناسب  -

 و تنظیم چرخ های تراکتور رعایت اصول ایمنی و فنی هنگام تعویض -

 رعایت موارد ایمنی و فنی حین نصب واتصال ادوات داشت -

 صول ایمنی و نکات فنی حین انجام عملیات داشترعایت ا  -

 یت اصول ایمنی سرویس و نگهداری ادوات داشترعا - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -
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 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 پسماند حاصل از کارمدیریت صحیح دفع ضایعات و -

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 کاشتحین انجام عملیات روغن و دفع صحیح ضایعات جلوگیری از ریختن  -

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

 

39 

 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

(2میان قدرت )گروه  تراکتور 1  

 استاندارد  کولتیواتور ردیفی خورشیدی 2

ودکار ردیفیک -کولتیواتور 3  استاندارد 

 استاندارد  کولتیواتور ردیفی قلمی 4

 استاندارد تنك کن چغندرقند 5

 استاندارد کودپاش سانتریفوژ 6

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  7

 استیلن دستگاه جوشکاری  8

تن  5 جك سوسماری 9  

پمپ سیگر 10  سطلی 

باد کمپرسور 11 لیتری 1000   

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 12

سوخت رهیذخ منبع 13  با توجه به نیاز مصرفی 

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 14

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 15

 فلزی میزکار  16

 موازی رومیزی / دستی  گیره  17

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 18

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 19

 الوار چهارپایه  20

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد آچار 1

یگوشت چیکامل پ یسر 2  استاندارد 

محافظ یگوش 3  استاندارد 

متر   4 ایفلزی، نواری و پارچه   

 دستی گریس پمپ 5

 فشاری یك لیتری روغن دان 6

 معمولی واسکازین  7
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فلزی و الستیکی انواع چکش  8

 استاندارد چکش 9

 )تخت و نیم گرد( استاندارد انواع سوهان 10

 استاندارد تایلیور 11

 دستی گریس پمپ 12

یکیالستفلزی/  چکش 13  

 دستی  دستگاه پرچ 14

 فشاری یك لیتری روغن دان 15

متر   16 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 17
 
 

مصرفیمواد   

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه  تیغه/ سوک  1

 متناسب با نوع دستگاه پیچ/پین  برشی 2

 استاندارد انواع سمباده 3

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 4

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 5

 استاندارد ورق گالوانیزه 6

 استاندارد مته 7

 استاندارد پرچ 8

 استاندارد سنگ سمباده 9

 استاندارد دستکش 10

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  11  

 استاندارد روغن  12

سیگر 13  استاندارد 

ندهیشو مواد 14  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 15

 استاندارد برس 16

لیگازوئ 17  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 18  
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مصرفیمواد   

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد ماژیك وایتبرد 19

 فلزی / پالستیکی  تشت 20

 متوسط کاردک 21

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 22

برد وایت  تخته 23  

کنتخته پاک 24  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 25

 استاندارد کاله ایمنی 26

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 27

 استاندارد عینك محافظ 28

کفش مناسب کارگاه چکمه/ 29  استاندارد 

دیو اسال لمیف 30 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 31
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 8341100024 با کدها سمپاشبکارگیری شایستگی استاندارد 

بررسی و به تصویب رسید  ماشین آالت کشاورزی  گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

انطباق  حی خود، درارسال نقطه نظرات اصالآیدبا ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قگرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008مهارت خاص مطابق با سند  نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341کد: داریآالت متحرک کشاورزی وجنگلمتصدیان ماشینعنوان حرفه:

 8341100024 کد: سمپاش ها بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ر موثر اگون به طوها و شرایط گونمحیط در« ها  سمپاش بکارگیری » کار ارت و نگرش الزم جهت انجام این استاندارد شامل دانش، مه

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

  اصول فنی سمپاشی و رعایت نکات ایمنیبررسی .1

 تنظیم و کالیبراسیون سمپاش.2

 عملیات سمپاشیاجرای .3

 نگهداری سمپاش.4

 

  استاندارد عملکرد 

و  (Service Manualها با استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس کتابچه راهنمای سمپاش )سمپاشبکارگیری  -

 دستورالعمل تولید کننده سم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی کار مراحل ردیف

1 
اصول فنی سمپاشی بررسی 

  و رعایت نکات ایمنی

 دانش: 

 مزرعه بر اساس خاک و نوع محصول  تیوضع ینحوه بررس-

 مناسب داشت نیو نحوه انتخاب ماشسمپاش ساختمان  -

 کارشناس یفن هیبر اساس توص اتینقشه عمل هینحوه ته -

 مهارت:

 مزرعه بر اساس خاک و نوع محصول تیوضع یبررس -

 گیاه و شرایط مزرعهنوع سمپاش متناسب با انتخاب  -
 انتخاب نازل مناسب -

2 
تنظیم و کالیبراسیون 

 سمپاش

 دانش:
 نحوه آماده سازی سمپاش برای کالیبراسیون -
 نحوه تنظیم سمپاش  -
 نحوه کالیبراسیون سمپاش -

 مهارت:
 ت کالیبراسیونسمپاش برای انجام عملیاآماده سازی تجهیزات و -
 دار معین محلول سمتنظیم سمپاش برای پاشش مق-
 انتخاب روش کالیبراسیون مناسب-
 کالیبراسیون سمپاش-

 عملیات سمپاشیاجرای  3

 دانش: 
 نحوه پر کردن مخزن سمپاش -
 نحوه تهیه محلول سم  -
 نحوه اتصال و راه اندازی سمپاش -
 کاربرد سمپاشنحوه هدایت و   -

 مهارت: 
 تهیه محلول سم -
 پرکردن مخزن سم  -
 )حسب مورد( اتصال سمپاش به ماشین محرکه -
 بازدید اولیه قبل از روشن کردن سمپاش -
 و تنظیم سمپاشراه اندازی  -
 کنترل و هدایت سمپاش -

 نگهداری سمپاش 4

 دانش: 
 نحوه تخلیه مخزن بعد از عملیات سمپاشی  -
 و و خشك کردن قسمتهای مختلف سمپاششستشنحوه  -
 های سرویس و نگهداری سمپاشروش -

 مهارت: 
 لیات سمپاشیتخلیه مخزن سمپاش بعد از عم -
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 مولفه های شایستگی کار مراحل ردیف

 های مختلف سمپاششستشو و خشك کردن قسمت -
 سرویس و نگهداری اجزای مختلف سمپاش در فصل کار -
 بعد از فصل کار سرویس و نگهداری اجزای مختلف سمپاش  -

 

 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 نگهداری صحیح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 در نصب و اتصال سمپاش با رعایت نکات ایمنی و فنی دقت -

 اجرای عملیات سمپاشی به منظور کاهش مصرف سموم و کاهش هزینه هادقت در -

 تهالک سمپاش هادقت در سرویس و نگهداری به منظور کاهش اس -

 

 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 ابزار و تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از -

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-
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 ایمنی و بهداشت

 ستکش و چکمه الستیکی داستفاده از لباس کار مناسب، ماسك،  - 

 رعایت موارد ایمنی وفنی حین نصب واتصال سمپاش -

 مپاشیرعایت اصول ایمنی و نکات فنی حین انجام عملیات س  -

 ول ایمنی سرویس و نگهداری سمپاشرعایت اص - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مورد استفاده در کارمدیریت صحیح مواد مصرفی -

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 حیح ضایعات حین انجام عملیات سمپاشیجلوگیری از ریختن روغن و دفع ص -

 

 

  



 
 

 
 
 

 

49 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 (2میان قدرت )گروه  تراکتور 1

 کششی/ سوار شونده سمپاش توربینی زراعی 2

 شوندهکششی/ سوار  سمپاش توربینی باغی 3

 سوار شونده استاندارد سمپاش پشت تراکتوری النس دار 4

 سوار شونده استاندارد سمپاش پشت تراکتوری بوم دار 5

 کششی سمپاش 6

 پشتی اهرمی سمپاش  7

 پشتی اتومایزر سمپاش  8

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 9

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  10

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 11

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 12

 فلزی میزکار  13

 موازی رومیزی / دستی  گیره  14

 تن  5 جك سوسماری 15

 سطلی پمپ سیگر 16

 لیتری 1000 باد کمپرسور 17

 موازی رومیزی / دستی  گیره  18

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 19

 الوار چهارپایه  20

 استاندارد دستگاه کارواش 21

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
و  آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی

 ای بادی و معمولیجغجغه

 استاندارد تایلیور 2

 استاندارد یگوشت چیکامل پ یسر 3

 دستی گریس پمپ 4

 یکیالستفلزی/  چکش 5

 دستی  دستگاه پرچ 6

 فشاری یك لیتری روغن دان 7
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ایفلزی، نواری و پارچه متر   8

 استاندارد قیچی برش ورق 9

 استاندارد ظرف مدرج 10

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد افشانك ) نازل ( 1

 فنری/ تخت انواع واشر فلزی و الستیکی 2

 متناسب با نوع دستگاه  شلنگ فشار قوی 3

 استاندارد پیچ و مهره  4

 استاندارد ورق گالوانیزه 5

 استاندارد مته 6

 استاندارد پرچ 7

 استاندارد سنگ سمباده 8

 استاندارد دستکش 9

 ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  10

 موتور روغن  11

 هیدرولیك روغن 12

 گیربکس روغن 13

 استاندارد سیگر 14

 استاندارد ندهیشو مواد 15

 استاندارد لباس کار 16

 استاندارد برس 17

 استاندارد لیگازوئ 18

 فیتنظ  پارچه 19

 استاندارد ماژیك وایتبرد 20

 فلزی / پالستیکی  تشت 21

 متوسط کاردک 22

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 23

 برد وایت  تخته 24

 استاندارد کنتخته پاک 25

 استاندارد لباس کار 26
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کاله ایمنی 27

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 28

 استاندارد عینك محافظ 29

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 30

 یآموزش دیو اسال لمیف 31

 استاندارد ویدئو پروژکتور 32
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رگان حرفهبا مشارکت خب 8341100025با کد  علوفه خشك کردنیادوات برداشت بکارگیری استاندارد شایستگی 

 کشاورزی  ت ماشین آال گروه شغلی 1/3/1400لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیو ب سوابق بازنگری

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میخبرگان حرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 استانداردتعاریف اصطالحات بکار رفته در این 

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در برای انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قتجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از  ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

از م کار باا اساتفاده نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریآالت متحرک کشاورزی وجنگلمتصدیان ماشین  عنوان حرفه:

 8341100025 کد: ادوات برداشت علوفه خشك کردنیبکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و ر محیطد«  کردنی ادوات برداشت علوفه خشكبکارگیری » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 برش علوفه خشك کردنی -1

 ردیف کردن علوفه خشك کردنی -2

 بسته بندی علوفه خشك کردنی -3

 نگهداری ادوات برداشت علوفه خشك کردنی-4

 

  استاندارد عملکرد 

برداشت  یهانیماش یبچه راهنمابا استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس کتا یکردنادوات برداشت علوفه خشك بکارگیری

 ی( / دستورالعمل برداشت علوفه خشك کردنService Manual) یعلوفه خشك کردن

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی( پایان دوره اول 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
برش علوفه خشك 

 کردنی

 :دانش

 بررسی وضعیت مزرعه بر اساس زمان برداشت و نوع محصول  نحوه-
 ن مناسب انتخاب ماشی ساختمان ادوات برداشت و نحوه -
 نی کارشناستوصیه ف نحوه تهیه نقشه عملیات بر اساس -

 مهارت:
 بررسی وضعیت مزرعه بر اساس زمان برداشت و نوع محصول -
 انتخاب ماشین مناسب برداشت -
  توصیه فنی کارشناس تهیه نقشه عملیات بر اساس -

2 
ردیف کردن علوفه 
 خشك کردنی

 :دانش
 نحوه انتخاب ادوات ردیف کن-
 نحوه اتصال و تنظیم ادوات ردیف کن - 

 مهارت:
 کن علوفه خشك کردنیانتخاب ادوات ردیف-
 کن علوفه خشك کردنی)حسب مورد(اتصال ادوات ردیف -
 کن علوفه خشك کردنیتنظیم ادوات ردیف -
 ی براساس الگوی مناسبکن علوفه خشك کردندیفرانجام عملیات -

3 
بسته بندی علوفه خشك 

 کردنی

 :دانش

 بسته بندنحوه انتخاب ادوات  -
 بسته بندنحوه اتصال و تنظیم ادوات   -
 نحوه تنظیم سیستم گره زن  -

 مهارت:
 انتخاب ادوات بسته بند علوفه خشك کردنی-
 علوفه خشك کردنی)حسب مورد( اتصال ادوات بسته بند -
 کردنی تنظیم ادوات بسته بند علوفه خشك -
 ه بند علوفه خشك کردنی تنظیم سیستم گره زن بست -
 عملیات بسته بند علوفه خشك کردنی براساس الگوی مناسبانجام -

4 
نگهداری ادوات برداشت 
 علوفه خشك کردنی

 :دانش

 انواع روانکار و مواد پوششی  -

 ی ادوات برداشت علوفه خشك کردنینحوه نگهدار-
 های دروگر،تشخیص زمان تعویض قطعات و ترمیم جزیی اجزای آسیب دیده دستگاهنحوه  -

 بند کن و بستهردیف
 مهارت:

 بکارگیری انواع روانکار و مواد پوششی -
کن و های دروگر، ردیفشخیص زمان تعویض قطعات و ترمیم جزیی اجزای آسیب دیده دستگاهت -

 بندبسته
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 ر فصل کاردبرداشت علوفه خشك کردنی سرویس و نگهداری ادوات -
 نگهداری ادوات برداشت علوفه خشك کردنی پس از فصل کار  -

 

 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 یت موارد منع ارائه خدماترعا-

 با رعایت نکات ایمنی و فنی نصب و اتصال ادوات برداشت علوفه خشك کردنیدر  دقت -

 به منظور کاهش هزینه ها برداشت علوفه خشك کردنیدقت در اجرای عملیات -

 به منظور کاهش استهالک ادوات ادوات برداشت علوفه خشك کردنیدقت در سرویس و نگهداری  -

 

 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 لباس کار مناسب  از استفاده -
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 ایمنی و بهداشت

 برداشت علوفه خشك کردنیادوات  واتصال نصب حین وفنی ایمنی موارد رعایت - 

 برداشت علوفه خشك کردنیو نکات فنی حین انجام عملیات  رعایت اصول ایمنی  -

 برداشت علوفه خشك کردنییمنی سرویس و نگهداری ادوات رعایت اصول ا - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 کردنیبرداشت علوفه خشك حین انجام عملیاتروغن و دفع صحیح ضایعات جلوگیری از ریختن  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

(2میان قدرت )گروه  تراکتور 1  

 خودگردان/ غیرخودگردان ادوات برش علوفه خشك کردنی 2

 خودگردان/ غیرخودگردان ادوات ردیف کن علوفه خشك کردنی 3

علوفه خشك کردنیادوات بسته بندی  4  خودگردان/ غیرخودگردان 

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 5

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  6

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 7

 فلزی میزکار  8

 موازی رومیزی/ دستی  گیره  9

داررومیزی/ پایه دریل 10  

تن  5  جك سوسماری 11  

لیتر 250 کمپروسور باد 12  

 دستی  پمپ روغن 13

سوخت رهیذخ منبع 14  با توجه به نیاز مصرفی 

 الوار چهارپایه  15

 استاندارد دستگاه کارواش 16

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 17

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و 

بادی و معمولیای جغجغه  

یگوشت چیکامل پ یسر 2  استاندارد 

مخصوص چرخ  آچار 3  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 4
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

یکیالستفلزی/  چکش 5  

 دستی  دستگاه پرچ 6

 فشاری یك لیتری روغن دان 7

متر   8 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 9

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

 هیدرولیك روغن 10

سیگر 11  استاندارد 

ندهیشو مواد 12  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 13

 استاندارد برس 14

لیگازوئ 15  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 16  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 17
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فلزی / پالستیکی  تشت 18

 متوسط کاردک 19

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 20

برد وایت  تخته 21  

کنتخته پاک 22  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 23

 استاندارد کاله ایمنی 24

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 25

 استاندارد عینك محافظ 26

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 27

دیو اسال لمیف 28 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 29
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رگان حرفهبا مشارکت خب8341100026با کد  ادوات برداشت علوفه سیلو کردنی بکارگیریاستاندارد شایستگی 

بررسی  ت کشاورزی ماشین آالگروه شغلی  1/3/1400لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریآالت متحرک کشاورزی وجنگلمتصدیان ماشین  عنوان حرفه:

 8341100026 کد: ادوات برداشت علوفه سیلو کردنیبکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط در محیط «و کردنی برداشت علوفه سیل ادواتبکارگیری » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 آماده سازی زمین و اقدامات پیش از برداشت علوفه سیلویی.1

 نصب و تنظیم ادوات برداشت علوفه سیلویی.2

 برداشت علوفه سیلویی .3

 وفه سیلویینگهداری ادوات برداشت عل.4

 

  استاندارد عملکرد 

برداشت علوفه  یهانیماش یبا استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس کتابچه راهنما یکردن لویادوات برداشت علوفه سبکارگیری 

 (Service Manual) یلوکردنیس

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
آماده سازی زمین و اقدامات 
پیش از برداشت علوفه 

 سیلویی

 :دانش

 مزرعه بر اساس زمان برداشت و نوع محصول  تیوضع ینحوه بررس-

 مناسب  نیو نحوه انتخاب ماش برداشتساختمان ادوات  -

 کارشناس یفن هیبر اساس توص اتینقشه عمل هینحوه ته -

 مهارت:
 مزرعه بر اساس زمان برداشت و نوع محصول تیوضع یبررس -

  برداشت و نحوه انتخاب ماشین مناسب مناسب  نیانتخاب ماش -

  کارشناس یفن هیبر اساس توص اتینقشه عمل هیته -

2 
نصب و تنظیم ادوات 
 برداشت علوفه سیلویی

 دانش: 

 تنظیم ادوات برداشت علوفه سیلویینحوه اتصال و -
 نحوه تعیین فاصله حرکت ماشین جمع آوری علوفه -

 مهارت:
 اتصال ادوات برداشت علوفه سیلویی )حسب مورد(-
 تنظیم ادوات برداشت علوفه سیلویی-
 یتعیین فاصله حرکت ماشین جمع آوری علوفه با ادوات برداشت علوفه سیلوی-

 برداشت علوفه سیلویی 3

 دانش: 

 نحوه تعیین الگوی مناسب برداشت-
 نحوه برداشت علوفه، نحوه کنترل ریزش -

 مهارت:
 تعیین الگوی مناسب برداشت-
 انجام عملیات برداشت علوفه سیلویی-
 نظارت و کنترل ریزش محصول در حال برداشت-

4 
نگهداری ادوات برداشت 

 علوفه سیلویی

 :دانش
 انواع روانکار و مواد پوششی  -
 تیز کردن و تعویض تیغه های آسیب دیدهنحوه   -
 نحوه سرویس و نگهداری ادوات برداشت علوفه سیلویی  -

 مهارت:
 بکارگیری انواع روانکار و مواد پوششی -
 یده ماشین برداشت علوفه تعویض تیغه های آسیب د-
 سیلویی در فصل کارسرویس و نگهداری ادوات برداشت علوفه -
 رداشت علوفه سیلویی پس از فصل کار نگهداری ادوات ب -
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 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 با رعایت نکات ایمنی و فنی نصب و اتصال ادوات برداشت علوفه سیلو کردنیدر  دقت -

 به منظور کاهش هزینه ها برداشت علوفه سیلو کردنیدقت در اجرای عملیات -

 به منظور کاهش استهالک ادوات کردنیادوات برداشت علوفه سیلودقت در سرویس و نگهداری  -

 

 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 ازلباس کار مناسب  استفاده -

 کردنیبرداشت علوفه سیلوادوات  واتصال نصب حین وفنی ایمنی موارد رعایت -

 کردنیبرداشت علوفه سیلوو نکات فنی حین انجام عملیات  رعایت اصول ایمنی  -

 کردنیبرداشت علوفه سیلویمنی سرویس و نگهداری ادوات رعایت اصول ا - 

 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -
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 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 کردنیبرداشت علوفه سیلو عملیاتحین انجام روغن و دفع صحیح ضایعات جلوگیری از ریختن  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

(2میان قدرت )گروه  تراکتور 1  

 خودگردان/ غیرخودگردان ادوات برداشت علوفه سیلویی 2

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  3

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 4

داردستی /پایه دریل 5  

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 6

 فلزی میزکار  7

 موازی رومیزی/ دستی  گیره  8

تن  5  جك سوسماری 9  

لیتر 250 کمپروسور باد 10  

 دستی  پمپ روغن 11

سوخت رهیذخ منبع 12  با توجه به نیاز مصرفی 

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 13

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 14

 الوار چهارپایه  15

 

 بزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
ای آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و جغجغه

 بادی و معمولی

یگوشت چیکامل پ یسر 2  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 3

یکیالستفلزی/  چکش 4  

 دستی  دستگاه پرچ 5

 فشاری یك لیتری روغن دان 6

متر   7 اینواری و پارچهفلزی،    

 استاندارد قیچی برش ورق 8
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

سیگر 10  استاندارد 

ندهیشو مواد 11  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 12

 استاندارد برس 13

لیگازوئ 14  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 15  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 16

 فلزی / پالستیکی  تشت 17

 متوسط کاردک 18

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 19

برد وایت  تخته 20  

کنتخته پاک 21  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 22

 استاندارد کاله ایمنی 23

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 24

 استاندارد عینك محافظ 25

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 26

دیو اسال لمیف 27 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 28
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رگان حرفهبا مشارکت خب8341100027 با کد دروگر غالت، خرمنکوب و بوجارهابکارگیری استاندارد شایستگی 

بررسی  ت کشاورزی ماشین آالگروه شغلی  1/3/1400لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و ه سوء استفابوده و هرگونای کشور کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورزمان آموزش فنی و حرفهسا

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریآالت متحرک کشاورزی و جنگلمتصدیان ماشین  عنوان حرفه:

 8341100027 کد: دروگر غالت، خرمنکوب و بوجارها بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط ر محیطد« بوجارها دروگر غالت، خرمنکوب و بکارگیری » کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام 

 باشد.استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر میگوناگون به طور موثر و کارا بر اساس 

 مراحل کار 

 دروگر غالت بکارگیری -1

 نگهداری دروگر غالت-2

 عملیات خرمنکوبی و بوجاری-3

 نگهداری خرمنکوب و بوجار-4

 

  استاندارد عملکرد 

درو های ی ماشینراهنما با استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس کتابچه دروگر غالت، خرمنکوب و بوجارهابکارگیری 

(Service Manual) و دستورالعمل فنی شرکت سازنده 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 دروگر غالت بکارگیری 1

 دانش:

 نحوه بازدید و آچارکشی دروگر -

 حوه تنظیم دروگر، نحوه راه اندازی و هدایت دروگرن - 

 مهارت:

 تلف دروگربازدید و  آچارکشی قسمت های مخ -

 حرکهماتصال هد دروگر/ دروگر به ماشین  -

 تنظیم قسمت های مختلف دروگر   -

 راه اندازی و هدایت دروگر -

 نگهداری دروگر غالت 2

 دانش: 

 نحوه گریسکاری -

 نحوه بازدید سطح روغن،  -

 یستم گره زن، تیغه برش، زنجیرها و تسمه هاسنحوه نگهداری  -

 مهارت: 

 گریسکار قسمت های مختلف دروگر -

 سب مورد(حجعبه دنده موتور ) بازدید سطح روغن موتور و  -

 سرویس و نگهداری تیغه برش -

 سرویس و نگهداری زنجیرها و تسمه ها -

 ن ) حسب مورد(سرویس و نگهداری سیستم گره ز -

 نبارداریاسرویس و نگهداری دروگر در حین  -

 عملیات خرمنکوبی و بوجاری 3

 دانش:

 نحوه بازدید و آچارکشی خرمنکوب -

 خرمنکوب، نحوه راه اندازی خرمنکوبنحوه تنظیم  -

 مهارت:

 سمت های مختلف خرمنکوب و بوجاربازدید و  آچارکشی ق -

 ار به ماشین محرکه ) حسب مورد(اتصال خرمنکوب و بوج -

 بوجار   وتنظیم قسمت های مختلف خرمنکوب  -

 و بوجار با رعایت مالحظات ایمنی راه اندازی خرمنکوب -

 دانش: و بوجار نگهداری خرمنکوب 4
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 رمنکوبخنحوه تمیزنمودن قسمت های مختلف  -

 ه های خرمنکوبنحوه  نگهداری زنجیرها و تسم -

 خرمنکوب نحوه روغن کاری و گریسکاری -

 مهارت:

 رمنکوب و بوجارختمیز نمودن قسمت های مختلف  -

 ی کوبنده و ضد کوبنده و اصالح وضعیت آنهاسرویس و نگهدار -

 نگهداری دمنده ) حسب مورد(سرویس و  -

 سرویس و نگهداری غربال ها -

 ری قسمت های مختلف خرمنکوب و بوجارروغن کار و گریسکا -

 ز فصل کار انگهداری خرمنکوب و بوجار  پس  -

 
 
 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 حرفه ایرعایت اخالق -

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 مسئولیت پذیریدقت در انجام کار و -

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 در انتخاب و تنظیمات دروگر غالت، خرمنکوب و بوجارها با رعایت دستورالعمل کارشناسی دقت -
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 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 کارجلوگیری از آلودگی صوتی در محیط -

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 لباس کار مناسب  از استفاده -
 و نکات فنی حین انجام عملیات رعایت اصول ایمنی  -
 ویس و نگهداریرعایت اصول ایمنی سر - 
 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 جلوگیری از ریختن روغن و دفع صحیح ضایعات حین انجام عملیات درو -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

1 
ی روجخمجهز به مالبند قابل تنظیم، خودکار و  تراکتور

 هیدرولیکی
 میان قدرت

 (2میان قدرت )گروه  خرمنکوب 2

 استاندارد بوجار 3

 استاندارد دروگر غالت 4

 تن  5 سوسماریجك  5

 سطلی پمپ سیگر 6

 لیتری 1000 باد کمپرسور 7

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 8

 با توجه به نیاز مصرفی سوخت رهیذخ منبع 9

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  10

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 11

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 12

 فلزی میزکار  13

 موازی رومیزی / دستی  گیره  14

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 15

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 16

 الوار چهارپایه  17

 استاندارد دستگاه کارواش 18

 
 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و 

بادی و معمولیای جغجغه  

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

مخصوص چرخ  آچار 4  استاندارد 

 معمولی واسکازین کش 5

 دستی گریس پمپ 6

یکیالستفلزی/  چکش 7  

 دستی  دستگاه پرچ 8

 فشاری یك لیتری روغن دان 9
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

متر   10 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 11
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

 هیدرولیك روغن 10

 استاندارد سیگر 11

ندهیشو مواد 12  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 13

 استاندارد برس 14

لیگازوئ 15  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 16  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 17

 فلزی / پالستیکی  تشت 18

 متوسط کاردک 19

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 20

برد وایت  تخته 21  

کنتخته پاک 22  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 23

 استاندارد کاله ایمنی 24

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 25

 استاندارد عینك محافظ 26

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 27
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

دیو اسال لمیف 28 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 29
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رفهمشارکت خبرگان ح با 8341100028 با کدمخصوص  برداشت ماشین هایبکارگیری استاندارد شایستگی 

بررسی  ت کشاورزی ماشین آالگروه شغلی  1/3/1400لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریآالت متحرک کشاورزی وجنگلمتصدیان ماشین  عنوان حرفه:

 8341100028 کد: مخصوص برداشت ماشین های بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط محیط در «مخصوص برداشت ماشین های  بکارگیری»این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 زمینیسیب ادوات برداشت بکارگیری .1

 ادوات برداشت پیاز بکارگیری .2

 ادوات برداشت زعفران بکارگیری .3

 ادوات برداشت محصوالت باغی بکارگیری .4

 

  استاندارد عملکرد 

درو های ی ماشینراهنما با استفاده از تراکتور در زمان مشخص و بر اساس کتابچه دروگر غالت، خرمنکوب و بوجارهابکارگیری 

(Service Manual) و دستورالعمل فنی شرکت سازنده 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
ادوات برداشت  بکارگیری

 سیب زمینی

 دانش:

 ساختمان ادوات برداشت سیب زمینی  -

 زمینی های برداشت سیبری ماشینروش سرویس و نگهدا -

 رداشت سیب زمینی نحوه تنظیم اجزای ادوات ب -

 مهارت:

 راه اندازی، بکارگیری و توقف ادوات برداشت سیب زمینی -

 برداشت سیب زمینی  تنظیم اجزاء مختلف ادوات -

 در فصل کار  شت سیب زمینیسرویس و نگهداری ادوات بردا -

 پس از فصل کار  برداشت سیب زمینیادوات نگهداری  -

2 
ادوات برداشت  بکارگیری

 پیاز

 دانش:

 ساختمان ادوات برداشت پیاز   -

 های برداشت پیازینروش سرویس و نگهداری ماش -

 یازپنحوه تنظیم اجزای ادوات برداشت  -

 مهارت:

 راه اندازی، بکارگیری و توقف ادوات برداشت پیاز  -

 شت پیاز تنظیم اجزاء مختلف ادوات بردا -

 ت برداشت پیاز در فصل کارسرویس و نگهداری ادوا -

 پس از فصل کار برداشت پیازادوات نگهداری  -

3 
ادوات برداشت  بکارگیری

 زعفران

 دانش:

 ساختمان ادوات برداشت زعفران -

 های برداشت زعفراناشینروش سرویس و نگهداری م -

 ت زعفراننحوه تنظیم اجزای ادوات برداش -

 مهارت:

 راه اندازی، بکارگیری و توقف ادوات برداشت زعفران  -

 داشت زعفران تنظیم اجزاء مختلف ادوات بر -

 وات برداشت زعفران در فصل کارسرویس و نگهداری اد -
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 پس از فصل کار زعفرانبرداشت ادوات نگهداری  -

4 
ادوات برداشت  بکارگیری

 محصوالت باغی

 دانش:

  محصوالت باغیساختمان ادوات برداشت  -

 محصوالت باغیهای برداشت روش سرویس و نگهداری ماشین -

 الت باغیمحصونحوه تنظیم اجزای ادوات برداشت  -

 مهارت:

 محصوالت باغی راه اندازی، بکارگیری و توقف ادوات برداشت -

  صوالت باغیمحتنظیم اجزاء مختلف ادوات برداشت  -

 در فصل کار باغی محصوالت سرویس و نگهداری ادوات برداشت -

 پس از فصل کار باغی محصوالتبرداشت ادوات نگهداری  -

 
 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 یایت دستورالعمل کارشناسهای برداشت مخصوص  با رعانتخاب و تنظیمات ماشیندر  دقت -
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 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 انجام کاررعایت اصول ارگونومی حین -

 لباس کار مناسب  از استفاده -
 و نکات فنی حین انجام عملیات رعایت اصول ایمنی  -
 ویس و نگهداریرعایت اصول ایمنی سر - 
 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 توجهات زیست محیطی

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 پایداراصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه -

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 حیح ضایعات حین انجام عملیات برداشتجلوگیری از ریختن روغن و دفع ص -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

1 
مجهز به مالبند قابل تنظیم، خودکار و خروجی  تراکتور

 هیدرولیکی
 میان قدرت

 استاندارد ادوات برداشت سیب زمینی 2

 استاندارد ادوات برداشت پیاز 3

 استاندارد ادوات برداشت زعفران 4

 استاندارد ادوات برداشت محصوالت باغی 5

تن  5 جك سوسماری 6  

پمپ سیگر 7  سطلی 

باد کمپرسور 8 لیتری 1000   

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 9

سوخت رهیذخ منبع 10  با توجه به نیاز مصرفی 

 جوش الکتریکی دستگاه جوشکاری  11

 دستی/ رومیزی دستگاه سنگ زنی 12

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 13

 فلزی میزکار  14

 موازی رومیزی / دستی  گیره  15

 داراستاندارد/ پایهرومیزی  دریل 16

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 17

 الوار چهارپایه  18

 استاندارد دستگاه کارواش 19

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
آچار تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و 

ای بادی و معمولیجغجغه  

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

مخصوص چرخ تراکتور  آچار 4  استاندارد 

ای/دیجتالی عقربه فشارسنج باد الستیك 5  

 دستی گریس پمپ 6

 معمولی واسکازین کش  7

یکیالستفلزی/  چکش 8  
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دستی  دستگاه پرچ 9

 فشاری یك لیتری روغن دان 10

متر   11 ایفلزی، نواری و پارچه   

برش ورققیچی  12  استاندارد 

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

 هیدرولیك روغن 10

 استاندارد سیگر 11

ندهیشو مواد 12  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 13

 استاندارد برس 14

لیگازوئ 15  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 16  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 17

 فلزی / پالستیکی  تشت 18

 متوسط کاردک 19

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 20

برد وایت  تخته 21  

کنتخته پاک 22  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 23

 استاندارد کاله ایمنی 24

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 25
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد عینك محافظ 26

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 27

دیو اسال لمیف 28 یآموزش   

پروژکتور ویدئو 29  استاندارد 
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، شارکت خبرگان حرفهبا م8341100029 با کدداری های جنگلماشینبکارگیری استاندارد شایستگی 

بررسی و به  ورزی ماشین آالت کشاگروه شغلی  1/3/1400رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و ه سوء استفابوده و هرگونای کشور کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.ir: سامانه ملی استاندارد مهارت

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 8341 کد: داریآالت متحرک کشاورزی و جنگلمتصدیان ماشین  عنوان حرفه:

 8341100029 کد: داریهای جنگلماشین بکارگیری عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط گوناگون به در محیط« داریهای جنگلماشین بکارگیری »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و مراحل کاری زیر می طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار

 مراحل کار 

  یجنگل اهانیکاشت گ یهانیماش بکارگیری.1

 هاکودپاش بکارگیری .2

 هاسمپاش بکارگیری .3

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماش بکارگیری .4

 قطع و برش درختان یهانیماش بکارگیری .5

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماش بکارگیری .6

 

  استاندارد عملکرد 

 Service)داری جنگلهای در زمان مشخص و بر اساس کتابچه راهنمای ماشینتراکتور با استفاده از  داریهای جنگلماشین بکارگیری

Manual) و دستورالعمل فنی شرکت سازنده 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 

 یهانیماش بکارگیری

 یجنگل اهانیکاشت گ

 

 دانش:

 ساختمان و اجزای ماشین کاشت گیاهان جنگلی  -

 های کاشت گیاهان جنگلیروش های تنظیم ماشین -

 کاشت گیاهان جنگلیهای های سرویس و نگهداری ماشینروش -

 ار کپس از فصل  یجنگل اهانیکاشت گ یهانیماش ینگهدارهای روش -

   یجنگل اهانیکاشت گ یهانیهنگام کار با ماش یمنیااصول  -

 مهارت:

 انتخاب ماشین کاشت گیاهان جنگلی -

 نگلیکاربرد ماشین ماشین کاشت گیاهان ج -

 یاهان جنگلیگتنظیم، سرویس و نگهداری ماشین کاشت  -

 جنگلی ایمنی کار با ماشین کاشت گیاهان  -

 هاکودپاش بکارگیری 2

 دانش:

 کودپاش انواع ساختمان و اجزای -

 های تنظیم، سرویس و نگهداری کودپاش روش -

  پس از فصل کار  کودپاش ینگهدارهای روش -

 کودپاشهنگام کار با  یمنیااصول  -

 مهارت:

 کودپاشانتخاب ماشین  -

 کاربرد ماشین کودپاش -

 تنظیم، سرویس و نگهداری کودپاش -

 ایمنی کار با کودپاش  -

 هاسمپاش بکارگیری 3

 دانش:

 سمپاش انواع ساختمان و اجزای -

 های تنظیم، سرویس و نگهداری سمپاش روش -

   پس از فصل کار  سمپاش ینگهدارهای روش -

 سمپاشهنگام کار با  یمنیااصول  -
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 مهارت:

 انتخاب ماشین کودپاش -

 کاربرد ماشین کودپاش -

 تنظیم، سرویس و نگهداری کودپاش -

 ایمنی کار با کودپاش  -

4 

اطفاء  یهانیماش بکارگیری

 جنگل قیحر

 دانش:

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماشساختمان و اجزای  -

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماشروش های تنظیم  - 

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماش های سرویس و نگهداریروش -

  ار پس از فصل ک جنگل قیاطفاء حر یهانیماش ینگهدارهای روش -

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماشهنگام کار با  یمنیااصول  -

 مهارت:

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماشانتخاب  -

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماشکاربرد  -

 جنگل قیاطفاء حر یهانیماش سرویس و نگهداریتنظیم،  -

  جنگل قیاطفاء حر یهانیماشایمنی کار با   -

5 
های قطع ماشین بکارگیری

 و برش درختان

 دانش:

 قطع و برش درختان یهانیماشساختمان و اجزای  -

 درختان قطع و برش یهانیماشروش های تنظیم  - 

 درختانقطع و برش  های سرویس و نگهداریروش -

   ار پس از فصل ک قطع و برش درختان یهانیماش ینگهدارهای روش -

 قطع و برش درختان یهانیماشهنگام کار با  یمنیااصول  -

 مهارت:

 قطع و برش درختان یهانیماشانتخاب  -

 قطع و برش درختان یهانیماشکاربرد  -

 قطع و برش درختان تنظیم، سرویس و نگهداری -

 قطع و برش درختان یهانیماشایمنی کار با   -

 دانش: یهانیماش بکارگیری 6
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 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماشساختمان و اجزای  - و انتقال درختان یریبارگ

 انتقال درختان و یریبارگ یهانیماشروش های تنظیم  - 

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماش های سرویس و نگهداریروش -

   پس از فصل کار  درختان و انتقال یریبارگ یهانیماش یهانیماش ینگهدارهای روش -

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماشهنگام کار با  یمنیااصول  -

 مهارت:

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماشانتخاب  -

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماشکاربرد  -

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماش تنظیم، سرویس و نگهداری -

 و انتقال درختان یریبارگ یهانیماشایمنی کار با   -

 
 

 نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار- 

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

 ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 ماتمدیریت زمان در ارائه خد-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 داری با رعایت دستورالعمل کارشناسیهای جنگلدر انتخاب و تنظیمات ماشین دقت -
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 ایمنی و بهداشت

 رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  - 

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

 تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و -

 کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 لباس کار مناسب  از استفاده -
 و نکات فنی حین انجام عملیات رعایت اصول ایمنی  -
 ویس و نگهداریرعایت اصول ایمنی سر - 
 های ایمنی قطعات متحرککنترل حفاظ -

 

 زیست محیطیتوجهات 

 پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی- 

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 داریجنگل حین انجام عملیاتروغن و دفع صحیح ضایعات جلوگیری از ریختن  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 میان قدرت تراکتور 1

 استاندارد ماشین قطع و برش درختان 2

و انتقال درختانماشین بارگیری  3  استاندارد 

 استاندارد ماشین اطفاء حریق جنگل 4

بذرپاشبذرکار / مته گودبرداری/  ماشین کاشت گیاهان جنگلی  5  

 استاندارد سمپاش 6

 سانتریفوژ کودپاش 7

 استاندارد دستگاه جوش الکتریکی 8

 استاندارد دستگاه جوش استیلن 9

تن  5 جك سوسماری 10  

پمپ سیگر 11  سطلی 

باد کمپرسور 12 لیتری 1000   

 کپسول و سطل شن تجهیزات اطفای حریق 13

 با توجه به نیاز مصرفی سوخت رهیذخ منبع 14

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 15

 فلزی میزکار  16

 موازی رومیزی / دستی  گیره  17

 داررومیزی استاندارد/ پایه دریل 18

 یزیروم /یدست یسنگ زن دستگاه 19

 الوار چهارپایه  20

 استاندارد دستگاه کارواش 21

 

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جعبه ابزار آچار 1
تخت، رینگی، آلن، فرانسه، بوکس با دسته لوالیی و آچار 

ای بادی و معمولیجغجغه  

 استاندارد تایلیور 2

یگوشت چیکامل پ یسر 3  استاندارد 

 دستی گریس پمپ 4

یکیالستفلزی/  چکش 5  

 دستی  دستگاه پرچ 6
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فشاری یك لیتری روغن دان 7

متر   8 ایفلزی، نواری و پارچه   

 استاندارد قیچی برش ورق 9

 معمولی واسکازین کش 10
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع دستگاه انواع واشر 1

 متناسب با نوع دستگاه تیغه ها و وسایل مورد نیاز ادوات 2

 استاندارد ورق گالوانیزه 3

 استاندارد مته 4

 استاندارد پرچ 5

 استاندارد سنگ سمباده 6

 استاندارد دستکش 7

ادوات اتصال و نصب راهنمای دفترچه  8  

 موتور روغن  9

 هیدرولیك روغن 10

 استاندارد سیگر 11

ندهیشو مواد 12  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 13

 استاندارد برس 14

لیگازوئ 15  استاندارد 

فیتنظ  پارچه 16  

 استاندارد ماژیك وایتبرد 17

 فلزی / پالستیکی  تشت 18

 متوسط کاردک 19

 کوچك/بزرگ/متوسط قیف پالستیکی 20

برد وایت  تخته 21  

کنتخته پاک 22  استاندارد 

 استاندارد لباس کار 23

 استاندارد کاله ایمنی 24

 فیلتر دار ماسك پالستیکی 25
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد عینك محافظ 26

 استاندارد چکمه/ کفش مناسب کارگاه 27

دیو اسال لمیف 28 یآموزش   

 استاندارد ویدئو پروژکتور 29
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