راهنمای دوره های آموزشی
کشاورزی

نام دوره  :کاربر گیاهان دارویی
کذ استانذاردههارتی وآهوسضی 6-98/43/1/3 :
 -1ضزایط وهعیارهای پذیزش کارآهوس:

 حذاقل ضزایط جسوانی :کارآهَس بایذ داری سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی باضذ. -حذاقل هذرک تحصیلی :حذاقل هذرک تحػیلی پایاى دٍرُ راٌّوایی باضذ .

 -جنسیت :

ّن سًاى ٍ ّن هزداى درایي دٍرُ ضزکت هی کٌٌذ.

 -2ههارت ودانص پیص نیاس  :ایي دٍرُ پیص ًیاس خاغی السم ًذارد.
 -3هذت دوره  :هذت ایي دٍرُ طبق استاًذارد  142ساعت هی باضذ کِ ضاهل  45ساعت ًظزی  97ساعت عولی است.
 -4هحتوای دوره  :در ایي دٍرُ کارآهَس با ضٌاخت ٍ ضیَُ تطخیع گیاّاى ٍ کاربزد دارٍیی آًْا ٍ طبقِ بٌذی گیاّاى دارٍیی بز اساس
اثزات آًْا ٍ خَاظ درهاًی آًْا ٍ آضٌایی با ًحَُ عػارُ گیزی ٍ اساًس گیزی ٍ تْیِ دارٍ ٍ ًحَُ خطک کزدى ٍ تزکیب گیاّاى دارٍیی ٍ
استخزاج هَاد هَثز  ،اغَل بستِ بٌذی ٍ آضٌایی با اغَل ًگْذاری بستِ گیاّاى دارٍیی در ضزایط هساعذ ٍ ضیَُ باسار رساًی ایي گیاّاى را
هی آهَسًذ.
 -5دوره های آهوسضی هزتبط وهن خانواده  :هیتَاى اس کاربز اساًسْای گیاّی ٍ پزٍرش دٌّذُ گیاّاى دارٍیی ًام بزد.
 -6هذرک اعطایی :فزد پس اس هَفقیت در آسهَى هی تَاًذ گَاّیٌاهِ کاربز گیاّاى دارٍیی را اخذ ًوایذ.
 -7هسیز ارتقاء وتکویل ههارت :فزد هْارت آهَختِ جْت ارتقاء داًص ٍهْارت خَد هی تَاًذ در دٍرُ آهَسضی کاربز اساًسْای گیاّی
ضزکت ًوایذ.
 -8چطن انذاسهای ضغلی دوره  :هْارت آهَختِ در غَرت کسب تجزبِ ٍ داضتي عالقِ ٍ پطتکار هی تَاًذ بِ عٌَاى کاربز گیاّاى دارٍیی
اقذام بِ راُ اًذاسی دارٍخاًِ ّای گیاّی  ،تَلیذ ٍ فزٍش دارٍّای گیاّی اقذام ًوایٌذ.
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :با تَجِ بِ ایٌکِ فارغ التحػیالى رضتِ گیاّاى دارٍیی بسیار کن هی باضذ بزای تذریس در رضتِ ّای
کارداًص کطاٍرسی ٍ کار در دارٍخاًِ ّای گیاّی استخذام ضًَذ.
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری :با تَجِ بِ ایٌکِ عوذُ تَلیذکٌٌذگاى غٌعتی دارٍّای گیاّی ،کارخاًجات هی باضٌذ ٍهعوَال " دارٍخاًِ
ّای گیاّی ًیاسّای خَد را بِ هَاد اٍلیِ ٍ هَاد ثاًَیِ اس کارخاًجات تْیِ هی کٌٌذ السم است کِ با ٍاحذ ّای دارٍساسی گیاّی ارتباط بزقزار
ًوایٌذ
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