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  پیشگفتار:
 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت آموزش پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می

کننده و ها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش.کرده بهره فراوانی برده است

پایه تئوری و مهارتی است که  دوهای ما بر ش که امروزه آموزششود مگر با آموزکننده است و این امر محقق نمیمصرف

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استکید بر پایه آموزشأدر کشور ما اکنون ت

ف سایر منابع انسانی پایه اصلی سرمایه وثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، معادنی فناناپذیرند و برخال

تواند مظهر یابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میمعادن که هر چه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

های تحول آفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با ها و نوآوریخالقیت

درآمد سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر گیری از منابع انسانی باالترین بهره

 های مهم  توسعه یافتگی محسوب می شود.کشور، یكی از شاخص

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظایفی که بر عهده دارد در 

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده و گسترش فناوریجهت ارتقای سطح دانش 

های های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهنمودن آنان برای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها یازهای آموزشی و پاسخمنظور تعیین نریزی الزم بهآموختگان، برنامهآموزش عملی و مهارتی دانش

 را از بدو تأسیس در دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیتدستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی 

ن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به هر نظام آموزشی است. از این رو، معاونت آموزشی و فنی سازما

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای دوره اجرا و ارزشیابی صحیحمنظور ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همچنین 

خود را در  و استانی، اقدام به تدوین استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش فزاینده

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفهربخشی آموزش و ارتقای توانمندیاث
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  هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورعضو  –دکتر هادی مصلی نژاد 
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 نام استاندارد دوره آموزشی:

 کش ها و راهكارهای مدیریت آن آفتاهمیت مقاومت آفات به 

 های مورد انتظار:توانمندی

های مختلف مقاومت آفات به حشره/کنه کش ها آشنا شده و راهكارهای در این دوره آموزشی، فراگیران با مفاهیم علمی و جنبه 

 خواهند گرفت.  را فرا مدیریت آن

 مدت زمان دوره:

 ساعت 7 طول دوره آموزش:

 ساعت 7زمان آموزش نظری: 

 ساعت 1زمان آموزش عملی:  

 شرایط متقاضی ورودی:

 داشتن مدرک کارشناسی به باال در رشته های کشاورزی 

 و منابع طبیعی کشاورزی در سازمان نظام مهندسی عضویت 

 از سازمان نظام مهندسی به کار مهندسی داشتن پروانه اشتغال  

 شرایط مدرسین:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته مرتبط با مباحث مورد تدریس 

  برای دارندگان مدرک کارشناسی سال  5سال سابقه کار جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 3ارشد و  حداقل 

  تایید معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

 از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد. ارزشیابی 

 ( 03درصد( و اخالق حرفه ای ) 03درصد(، عملی) 33ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت نظری   )درصد

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

  نفر 05
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  سرفصل دوره:

 آموزشی دورهجدول سرفصل 
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 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت آموزش 

 )ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

 

 

0 

 

 

تاریخچه مقاومت به آفات و 

 تعاریف مربوطه

 

 تعاریف مقاومت 

 آفات مهم مقاوم در دنیا 

 مقاومت تقاطعی 

 مقاومت تقاطعی منفی 

 مقاومت چندگانه 

1.2 .... 

جایگاه مبارزه شیمیایی در  2

 مدیریت تلفیقی آفات

  توجیهاستفاده از آفت کش ها با چه 

 .و در چه شرایطی قابل استفاده هستند  

 عوارض جانبی و سوء آفت کش ها 

1.2 .... 

3 

مکانیسم )سازوکار( های بروز 

 مقاومت

 مقاومت متابولیكی 

 ....... 0 غیرحساس شدن نقطه هدف و .... 

8 

نگاهی علمی به دالیل بروز سریع 

 مقاومت در آفات مهم

 شته ها 

  سفیدبالک ها 

 کرم سیب 
0 .... 

 راهکارهای مدیریت مقاومت 2
 پیشگیری 

 0 درمان .... 

9 
طبقه بندی آفت کشها بر اساس 

 (mode of actionنحوه عمل )

  وضعیت مصرف آفت کش ها در کشور 

 طبقه بندی های مختلف آفت کش ها 

  طبقه بندی آفت کش ها بر اساس نحوه عمل در

 راستای مدیریت مقاومت

8 .... 
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 بازدارنده های استیل کولین استراز 

 ترکیبات تاثیر گذار بر کانال های سدیم 

  ترکیبات تاثیر گذار بر گیرنده های نیكوتینیک

 استیل کولین

  تاثیر گذار بر کانال کلر وابسته به ترکیبات

 گلوتامات

 ترکیبات تاثیر گذار بر اندام کوردوتونال 

 تنظیم کننده های رشد حشرات 

 

 

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 11/11/79این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 
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