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رشته ماشین های كشاورزی

عنوان فعالیتعنوانردیف

1
نگهداری و کاربرد 
ماشینهای کشاورزی

آماده کردن مکانیزه زمین زراعی -تسطیح مکانیزه زمین های 
کشاورزی - کاشت مکانیزه با ماشین های خطی کار - کاشت 

مکانیزه محصوالت ردیفی - کاشت مکانیزه محصوالت غده ای - 
عملیات مکانیزه کود دهی / کنترل علف های هرز

سم پاشی مکانیزه - آبیاری تحت فشار
سرویس سیستم های آبیاری - آماده کردن مکانیزه زمین های 

باغی - نگهداری مکانیزه فضای سبز

2
تعمیر موتور و 
سیستم های 
مکانیکی تراکتور  

تعمیر شاتون- پیستون - تعمیر سرسیلندر - تعمیر موتور دیزل 
کشاورزی - تعمیر میل لنگ - تعمير سيستم روغنكاري - تعمير 

سيستم سوخت رساني - تعمير سيستم خنك كننده - پیاده و سوار 
کردن موتور - تعمير سيستم انتقال توان تراكتور - تعمير سيستم 

تعليق و چرخ - تعمير ترمز مكانيكي - تعمير تيلر

3
کاربرد و سرویس 
ماشین های برداشت 
و پس از برداشت 

برداشت مکانیزه محصوالت غده ای - برداشت مکانیزه 
محصوالت باغی - درو-ردیف کردن مکانیزه علوفه خشک کردنی
بسته بندی مکانیزه علوفه - برداشت علوفه سیلو کردنی - جابه 

جایی مکانیزه بار  - خرمنکوبی مکانیزه  - بوجاری مکانیزه - 
برداشت محصول با کمباین غالت - تعمیرات جزئی کمباین غالت

4
تعمیر و مونتاژ 
تجهیزات کشاورزی

آهنگري قطعات ماشين هاي كشاورزي - جوشكاري قطعات 
ماشين هاي كشاورزي - رنگ كاري قطعات ماشين هاي كشاورزي 

- تعمير مخازن و بدنه ماشين هاي كشاورزي - مونتاژ ماشين هاي 
كشاورزي - مونتاژ ماشينهاي سبك كشاورزي -تعمير آسياب ها - 

تعمير مخلوط كن
تعمير نقاله ها -تعمير تجهيزات توزيع دان طيور - تعمير ماشين 

بوجاري - تعمير خرمنكوب
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رشته امور زراعي
عنوان فعاليتعنوانرديف

1
پرورش و تولید 
حبوبات

 آماده سازی بذر برای کاشت)تعیین مقدار بذر مصرفی تیماربذر-
ضدعفونی بذر-تلقیح بذر(

كشت حبوبات

مراقبت نيمه مكانيزه از بوته )سله شکنی، وجین، واکاری تنک، 
خاک دهی پای بوته، آبیاري(

برداشت)برداشت دستي و نيمه مكانيزه( 

خاک ورزی2

اقدامات قبل از شخم )نمونه برداری از خاک، اندازه گيري 
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، آماده سازی زمین قبل از 

شخم(

آماده سازی و سرويس ماشين هاي شخم / تنظيمات اولين در 
زمان انجام شخم  

آماده سازی و سرويس ماشين هاي نرم كننده خاك / تنظيمات 
اولين در زمان انجام كار )ديسك، كولتيواتور، هرس و ..(

آماده سازی شکل دهی سطح زمین زراعی )هموار كردن، مرز كشي و 
ايجاد نهرهاي آبیاري( 

3
كاشت گياهان 
زراعي

كاشت با بذرپاش )تنظيم و كاليبره(

خطی کاری آبی -عميق كار ديم- رديفكار )تنظيم - كاشت - پايش و 
اصالح تنظيمات(

غده كار)تنظيم - كاشت - پايش و اصالح تنظيمات(

نشاكار)تنظيم - كاشت - پايش و اصالح تنظيمات(

كمبينات
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رشته امور باغی

عنوان فعالیتعنوانردیف

1
تولید و پرورش 
سبزی و صیفی 

كشت سبزی و صیفی مطابق سرفصل كتاب

رشته  امور دامی

عنوان فعالیتعنوانردیف

تولک بری مرغ )انواع روش ها و نحوه اجراي آن(تولید و پرورش مرغ1

2
تولید و پرورش 
دام های سبک 
)گوسفند و بز(

ــز،  ــفند و ب ــای گوس ــواع  نژاده ــز )ان ــفند و ب ــه گوس ــاب و تهي انتخ
ــز( ــفند و ب ــژاد گوس ــاب ن ــوة انتخ نح

پشم چینی دام )دستي / با پشم چين برقي(

حمــام دادن  دام )حمــام ضــد كنــه و انــواع آن، انــواع  روش هــای 
اســتفاده از تركیبــات ضــد انــگل در گوســفند و بــز، تهيــه محلــول 
ضــد انــگل مــورد نیــاز گوســفند و بــز، حمــام دادن،  مراقبــت از دام 

بعــد از حمــام دادن(
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3
تولید و پرورش 
دام  های بزرگ 

ــداث  ــرای اح ــب ب ــل مناس ــتي )مح ــيري و گوش ــتر ش ــرورش ش پ
ــهاي  ــتر، روش ــرورش ش ــای پ ــواع روش ه ــتر، ان ــرورش ش ــد پ واح
جمــع آوردي كــود، شستشــو و ضدعفونــي جايــگاه،  ضمائــم و 
تجهيــزات محــل پرورش شــتر، انــواع نژادهای شــتر، رفتارشناســي 
شــتر، خصوصيــات يك شــتر شــيري و گوشــتي مناســب، روش های 
حمــل و نقــل شــتر، انــواع روش هــای تعییــن هویت شــتر )شــماره 
ــخصات  ــت مش ــرگ ثب ــون ب ــنامه دام، نم ــواع شناس ــي و ...(، ان زن
انفــرادی، روش ثبــت اطالعــات دام در نمــون برگ هــای ثبــت 
مشــخصات، روش هــاي ركوردگيــري وزن و شــیر، روش هــای ثبــت 
ــتر،  ــه ش ــتفاده در تغذی ــورد اس ــی م ــالم خوراك ــتر، اق ــات ش اطالع
ــواع  ــوراک، ان ــداری خ ــرای نگه ــا ب ــاختمانی انباره ــات س خصوصی
گياهــان مــورد اســتفاده در تغذيــه شــتر در چــراگاه، کنســانتره و 
اشــكال آن، عمــل آوری خــوراک، مراحــل زايمان در شــتر، اقدامات 
ــوز و  ــا آغ ــالق ب ــه دي ــالق، تغذی ــد دي ــس از تول ــتی پ ــه بهداش اولی
شــير، از شــیرگیری ديالق/حاشــي، زمــان و نحــوه انتقال حاشــي ها 
بــه جايــگاه گروهــي، تفكيــك حاشــي هاي نــر و مــاده، پرواربنــدي 
شــتر، اروانــه و پــرورش آن، ســن بلــوغ و جفت گيــري اروانــه، انــواع 
ســالن هاي شیردوشــی، انــواع روش هــاي شیردوشــی، تعيیــن 
زمــان و دفعــات شيردوشــي، راه انــدازي دســتگاه شيردوشــی، 

ــش دام( ــس از دوش ــات پ ــش آن، اقدام ــت دام و دوش هداي
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4
تولید و پرورش 
آبزیان )خوراکی - 
زینتی(

تولیــد و پــرورش ماهيــان ســردابي )ویژگی هــای ماهیــان ســردابي، 
انتخــاب محــل پــرورش ماهــی، انــواع محل هــای پــرورش، آمــاده ســازی 
ــرورش،  ــاز پ ــورد نی ــزات م ــایل و تجهی ــواع وس ــان، ان ــرورش آبزي ــل پ مح
ــه  ــی ب ــل ماه ــل و نق ــات حم ــرورش، عملی ــل پ ــزات در مح ــب تجهی نص
محــل، آبــزی دار کــردن محــل پــرورش، کنتــرل شــرایط محیطــی پــرورش، 
ــان،  ــۀ آبزي ــری(، تغذی ــنجی )بیومت ــت س ــی آب، زيس ــای كیف ــاخص ه ش
اقــالم غذایــی مــورد اســتفاده در تغذیــه ماهیــان، اشــکال مختلــف غذای 
ماهــي، تعییــن برنامــه غذادهــی بــه آبزيــان، روش هــای غذادهــی، انجام 
اقدامــات بهداشــتی، بررســی روزانــه ســالمت ماهيــان، اقدامــات الزم برای 
صیــد ماهــی، صیــد ماهیــان پرورشــی، انتقــال ماهيــان صيــد شــده بــه 

ســبدهای مخصــوص(

گرمابــي،  ماهیــان  )ویژگی هــای  گرمابــي  ماهيــان  پــرورش  و  تولیــد 
انتخــاب محــل پــرورش ماهــی، انــواع محل هــای پــرورش، آمــاده ســازی 
ــرورش،  ــاز پ ــورد نی ــزات م ــایل و تجهی ــواع وس ــان، ان ــرورش آبزي ــل پ مح
ــه  ــی ب ــل ماه ــل و نق ــات حم ــرورش، عملی ــل پ ــزات در مح ــب تجهی نص
محــل، آبــزی دار کــردن محــل پــرورش، کنتــرل شــرایط محیطــی پــرورش، 
ــان،  ــۀ آبزي ــری(، تغذی ــنجی )بیومت ــت س ــی آب، زيس ــاخص های كیف ش
اقــالم غذایــی مــورد اســتفاده در تغذیــه ماهیــان، اشــکال مختلــف غذای 
ماهــي، تعییــن برنامــه غذادهــی بــه آبزيــان، روش هــای غذادهــی، انجام 
اقدامــات بهداشــتی، بررســی روزانــه ســالمت ماهيــان، اقدامــات الزم برای 
صیــد ماهــی، صیــد ماهیــان پرورشــی، انتقــال ماهيــان صيــد شــده بــه 

ــوص( ــبدهای مخص س

تولیــد و پــرورش ماهيــان زينتــي )ویژگی هــای ماهیــان زينتــي، انتخــاب 
ــل  ــازی مح ــرورش، آماده س ــای پ ــواع محل ه ــی، ان ــرورش ماه ــل پ مح
پــرورش، انــواع وســایل و تجهیــزات مــورد نیــاز پــرورش، نصــب تجهیــزات 
ــردن  ــزی دار ک ــل، آب ــه مح ــی ب ــال ماه ــات انتق ــرورش، عملی ــل پ در مح
ــی  ــاخص های كیف ــرورش، ش ــی پ ــرایط محیط ــرل ش ــرورش، کنت ــل پ مح
ــان  ــه ماهی ــتفاده در تغذی ــورد اس ــی م ــالم غذای ــان، اق ــۀ آبزي آب، تغذی
زينتــي، اشــکال مختلــف غــذای ماهيان زينتــي، تعییــن برنامــه غذادهی، 
روش هــای غذادهــی، انجــام اقدامــات بهداشــتی، بررســی روزانه ســالمت 

ماهيــان(


