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کتاب آب، خاک و گیاه به عنوان درس گروه کشاورزی و غذا )رشته های امور زراعی، امور باغی، 
ماشین های کشاورزی، امور دامی و صنایع غذایی( با رویکرد شایستگی محور، طراحی و تدوین 
شده است. در این کتاب سعی شده است، مدیریت استفاده از نهاده های کشاورزی و مراحل 
تولید و نگهداری ارائه شود.  شایستگی های ارائه شده در این کتاب به صورت فرایندی شامل 

هدف های توانمندسازی )دانشی و مهارتی( سازماندهی شده است. 
از هنر آموزان گرامی انتظار می رود هنگام تدریس با بیان اهمیت نقش کشاورزی در توسعه 
و استقالل کشور اهمیت جایگاه شاغلین در این بخش را گوشزد کرده تا هنرجویان با اهمیت 
بپردازند.  یادگیری  به  بیشتری  با عالقه  آینده کشورشان بیشتر آشنا شده و  تأثیر خود در  و 
نهاده های خدادادی، همچون خاک و  آب در  بیان اهمیت صرفه جویی و مدیریت  همچنین 

بخش کشاورزی را به دفعات در موضوعات مختلف بیان فرمایید تا در آنها نهادینه شود.
واحدهای در نظر گرفته برای تمامی رشته های گروه کشاورزی و غذا قابل اجرا و الزامی است.   

مـیهن خویـش را کنیـم آبـاد      دست در دست هم دهیم به مهر  
تـا بــمـانـیــم خـــرم و آزاد      یـار و غـمخوار یکـدگر بـاشـیم  

                                                                           » عباس یمینی شریف«

                                        دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کار دانش

سخنی با هنرآموزان گرامی


