
 

        در علوم كشاورزي و منابع طبيعي GPSكارور دستگاه : نام دوره

      6- 1/1/28/12: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -
 .ديپلم رشته كشاورزي مي باشدحداقل مدرك تحصيلي فوق : حداقل مدرك تحصيلي -
 .هم زنان هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -
 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت است 47: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم از عهده مهارت دريافت و ثبت داده ها از : محتواي دوره- 4
ماهواره و مشاهده و بكارگيري داده هاي دستگاه را در زمينه علوم كشاورزي و منابع طبيعي و شيالت و بازاررساني 

 .محصوالت كشاورزي بر عهده دارد

 GISدوره آموزشي :دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

ط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توس: مدرك اعطايي- 6
آزمون به صورت تئوري و عملي مي . در علوم كشاورزي و منابع طبيعي مي گردد GPSگواهينامه درجه يك كارور دستگاه 

 باشد

مي  Map Sourceو استفاده از نرم افزار  GPSمهارت آموختگان پس از گذراندن دوره : مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7
  تفسير نمايد و در نقشه برداري زميني، هوايي و اطالعات الزم را ارائه نمايد GISالعات را در تواند اط

در صورت مهارت كافي امكان ارائه نقشه هاي كشاورزي، منابع طبيعي، زيست و غيره جهت : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
 .براي كارآموز وجود خواهد داشت... طرح هاي خسارت، سرما و بيمه و

امكان استخدام دوره اي در طرح هاي  GPSبراي كارآموزان رشاه كشاورزي با تسلط بر : چشم انداز استخدامي دوره- 9
  .كارشناس ناظر باغات و مزارع وجود خواهد داشت

  .الزم مي باشد GISجهت كسب مدرك  GPSتسلط كافي بر  : ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

        پرورش دهنده توت فرنگي: نام دوره

      6- 2/1/28/11: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .وره آمورشي مي توانند شركت كنندهم زنان هم مردان در اين د: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 84ساعت آن آموزش نظري و  26ساعت است كه  110: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز توانايي آماده سازي بته و ضد عفوني آن، نحوه كاشت و ازدياد توت فرنگي، توانايي : محتواي دوره- 4

 ش رس كردن و عمليات برداشت و بازاريابي و بازاررساني را آموزش مي بيندپي

 صنايع تبديلي توت فرنگي-بسته بندي توت فرنگي: دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. هينامه پرورش توت فرنگي مي گرددگوا

  همكاري با گلخانه ها جهت كسب مهارت بيشتر: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 امكان تاسيس گلخانه توت فرنگي و ارائه آن به بازار را مي تواند انجام دهد: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 امكان استخدام در گلخانه هاي كشت خاكي و هيدروپونيك گلخانه را خواهد داشت: رهچشم انداز استخدامي دو- 9

كارآموزان مي توانند پس از گذراندن اين دوره پرورش دهنده و توليدكننده توت فرنگي : ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  .باشد

 

 


