
 
 
 

  
  

 

  
  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  

  
  شغلآموزش استاندارد 

  
  
  
  

 اي دكمه قارچ دهنده پرورش
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رضا نصري  سرپرست آموزش فني و حرفه اي استان ايالم 
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 و مسئول گروه كشاورزي  معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيارژنگ بهادري 

 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  اي استان ايالم و حرفه  اداره آموزش كل فني -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  
 

استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور بـوده و   كليه حقوق مادي و معنوي اين
  .هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 
 
 

 

  
 

  شايستگي      لغشآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

نام و نام   رديف
  خانوادگي

آخرين 
مدرك 
  تحصيلي

  شغل و سمت رشته تحصيلي
سابقه 

كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 كارشناس نسرين خرمي  1
  
  

مربي   كشاورزي
  كشاورزي

 08433341273:تلفن ثابت  سال 13

  09183437826:تلفن همراه 
ايميل 

:nasrin.khorami2@yahoo.com 

  مدرسايالم بلوار  :آدرس 
كارشناس  شهين قنبري 2

 ارشد

مربي  كشاورزي
  كشاورزي

 08433333274:تلفن ثابت  سال 15

  09188402875:تلفن همراه 
ايميل 

:ghanbarishahin88@gmail.com 

  محله فرودگاهايالم  :آدرس 

كارشناس  حميد هواسي 3
 ارشد

 08412223145:تلفن ثابت  سال 17  وهمسئول گر برق

  09356012233:تلفن همراه 
 havuacy@yahoo.com:ايميل 

  اداره كل آموزش فني وحرفه اي:آدرس 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

مـي  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه    
  .شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود  حداقل شايستگي ها
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
مانند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل آمـوزش بـه صـورت      .(ف شده تجربه شوددارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعري

  .)تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  ست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بد
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور 

  : دانش 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين 
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 

  .ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي است كه عدم يا انجام 
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 
 
 

 

  
 

 : غلشاستاندارد آموزش نام
 دكمه ايقارچ پرورش دهنده 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح

است كه وظايفي از قبيل طراحي واحداث واحد )امور باغي(پرورش دهنده قارج دكمه اي شغلي از گروه كشاورزي
تهيه -تلقيح كمپوست وبذر زني-تهيه كمپوست–تهيه بذر ورقم مناسب -تجهيزات وابزار اي وتامين دكمه قارچ پرورش

–برداشت قارچ ونگهداري -نگهداري از بسترهاي قارچ-آماده سازي سالن پرورش–خاك پوششي وضدعفوني آن 

اين شغل با مزرعه داران وتوليدكنندگان .فرآوري وضد عفوني وبازاريابي محصول پس از برداشت رابر عهده دارد
  فروشندگان محصوالت كشاورزي در ارتباط مي باشدكمپوست وتوليد كنندگان بذر و

 :ويژگي هاي كارآموز ورودي
  ) پايان دوره راهنمايي(پايان دوره اول متوسطه :حداقل ميزان تحصيالت 

  و رواني المت جسماني كاملس : و ذهني حداقل توانايي جسمي
   ندارد:مهارت هاي پيش نياز 

 :طول دوره آموزش 

 ساعت 165:              طول دوره آموزش
  ساعت 63 :           زمان آموزش نظريـ 
  ساعت  102:            آموزش عملي زمانـ 
  ساعت  -:                   كارورزيزمان ـ 
  ساعت   -:                      زمان پروژهـ 

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي-
  % 65: عملي-
  % 10: حرفه اياخالق -

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان

ه كاردرزمين ساابقه سال3با خوراكي قارچهايتوليدوفرآورييازراعتياباغبانيورايباكشاورزي مهندسيليسانس
  پرورش قارچ دكمه

 



 
 
 

 

 
  
  ) :اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

 محصول يك ويا موجودزنده يك وبرداشت كاشت،داشت وامور عمليات كه شود مي گفته شغلي به اصوال دهنده پرورش 
  ومرطوب معتدل وهواي آب كه است خوراكي قارچهاي از گروهي اي دكمه قارچ گيرد انجام ومستمر طورمتوالي به را

   طراحي واحداث واحد پرورش قارچ دكمه اي وتامين:چون وظايفي به اي دكمه قارچ پرورش  استاندارد..را مي پسندد
  خاك پوششي وضد عفوني  وبذرزني،تهيه كمپوست كمپوست،تلقيح مناسب،تهيه رقم وانتخاب بذر تجهيرات وابزار،تهيه

  مخصول پس از وبازاريابي قارچ،نگهداري،فرآوري قارچ،برداشت ازبسترهاي سالن پرورش ،نگهداري سازي آن،آماده
  .كرد خواهد اشاره چون برداشت 

  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني (  اصطالح انگليسي استاندارد ٭

Grower of button mushroom  
  
  
  
  :مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

   پرورش سالن كارگر
  قارچ سالن سرپرست

  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

 جزو مشاغل عادي و كم آسيب: الف   طبق سند و مرجع...................................... 

  ......................................طبق سند و مرجع                   جزو مشاغل نسبتاً سخت: ب 
  ........................................طبق سند و مرجع          جزو مشاغل سخت و زيان آور: ج 
              نياز به استعالم از وزارت كار:  د 

   



 
 
 

 

 

  استاندارد شغل
  شايستگي ها  -

 عناوينرديف

 طراحي و احداث واحد پرورش قارچ  1

  تجهيزات وابزار تامين 2
  مناسب رقم وانتخاب بذر تهيه  3
  كمپوست تهيه  4
  وبذرزني كمپوست تلقيح  5
  آن ضدعفوني خاك پوششي تهيه  6
  سالن پرورش سازي آماده  7
  قارچ ازبسترهاي نگهداري  8
  قارچ برداشت  9
  نگهداري و فرآوري و بازاريابي محصول پس از برداشت   10

 
 
 
 
  



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزش برگه -

  
  
  
  
  

 : عنوان 

  طراحي و احداث واحد پرورش قارچ
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 قطب نما       3:دانش
 دماسنج 

 متر
 رايانه مربي

 ميز وصندلي مربي
 ميزوصندلي كارآموز
 تخته وايت برد

ماژيك    
 تخته پاك كن

 

       مساحت وابنيه مورد نياز در واحدهاي پرورش قارج-

       نيازهاي اوليه كارگاه پرورش قارچ خوراكي-

روش هاي تعيين موقعيت جغرافيايي سالن كشت و-
    پرورش قارچ 

    

فواصل واحدهاي قارچ خوراكي با عمليات كمپوست سازي-
    از تاسيسات مناطق و منازل مسكوني 

    

  :مهارت 
  ، نور ، رطوبترعايت موارد فني داخل كارگاه از نظر دما-
اجراء ضوابط الزم براي احداث واحد مستقل كمپوست -

  سازي 
تعيين موقعيت اقيلمي و جغرافيايي سالن كشت و پرورش -

  قارچ 
، قفسه بندي و تامين رطوبت ديوارها و سقف  عايق بندي-

 سالن 

كنترل شرايط از  نظر تهويه و تامين و نصب دستگاه هاي -
  مورد نياز 

استاندارد نمودن واحد پرورش قارچ از نظر تاسيساتي و -
 ساختماني 

  10    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
 
 

 

  
  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش برگه -

  
   

 : عنوان 

  طراحي و احداث واحد پرورش قارچ
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : نگرش 
  دقت در تعيين ويژگيها واستانداردهاي الزم براي بكار گيري يهينه تجهيزات وابزار-
  دقت در اتخاب تجهيزات وابزار -
  دقت در تنطيم اجزاي متناسب با استاندارددستگاهها-

  

  :ايمني وبهداشت
-  

  :توجهات زيست محيطي
-  



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزش برگه -

 

  

 : عنوان 

  وابزار تجهيزات تامين
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 12 19 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 هواساز      7:دانش
 چيلر

 رطوبت ساز 
 دماسنج رطوبت سنج

 قفسه
 لوله اتصاالت
 دماسنج
 متر

 رايانه مربي
 ميز وصندلي مربي
 ميزوصندلي كارآموز

تخته وايت برد ماژيك تخته پاك 
 كن

 

 وتجهيزات تاسيسات مواردفني-
  درسا لن موردنياز انواع تجهيزات-

      

      

  درسالن موردنياز ابزارانواع-
تعدادتجهيزات وابزار وميزان مواد مصرفي مورد نياز در -

  طول دوره پرورش

      
      

      

  :مهارت 
محاسبه تعدادابزار مورد نياز متناسب با هر نوع مساحت -
  )مقياس كوچك وبزرگ(
اتوماسيون سالن پرورش-

تعمير ورفع نواقص احتمالي وتنظيم دستگاهها وابزار
،تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي مورد برآورده اقتصادي 

-نياز كارگاه پرورش قارچ 

  12    
      
      
      
      
      

  : نگرش 
  دقت در تعيين ويژگيها واستانداردهاي الزم براي بكار گيري يهينه تجهيزات وابزار-
  دقت در اتخاب تجهيزات وابزار -
  استاندارددستگاههادقت در تنطيم اجزاي متناسب با -

  :ايمني وبهداشت
-  

  :توجهات زيست محيطي
-  



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  مناسب رقم وانتخاب بذر تهيه

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 8 13 

  ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش
  اي دكمه قارچ رقم انواع-

 كيسه پلي پروپلين      5
 دستگاه اتو كالو

 دانه گندم لوله پليكا
 كربنات كلسيم 
 سنگ گچ
 پنبه

 سورگوم
 جو

 پروليت
 روپوش سفيد 
 رايانه مربي 

 ميزوصندلي كارآموز 
 ميز وصندلي مربي
 تخته وايت برد

 ماژيك
 تخته پاك كن

 

      
        )اسپان(بذر تهيه مختلف روشهاي-
        درآزمايشگاه)اسپان(بذر نگهداري شرايط -
        بذر ضدعفوني -

  :مهارت
 )بذر ( اسپان نمودن تهيه-

  8    
      

        تلقيح جهت مناسب بذر انتخاب-
        )بذر(اسپان نگهداري-
        ضد عفوني بذر-

  :نگرش 
  اتوكالو دستگاه توسط وضدعفوني زمان مدت در دقت -
  وضدعفوني زمان مدت دررعايت دقت-
  محيط نظرتاريكي،رطوبت از اسپان نگهداري محيطي شرايط رعايت-

  :ايمني و بهداشت 
  كار درهنگام ازدستكش استفاده -
  

  :توجهات زيست محيطي 
  آزمايشگاه از بذر بقاياي بهداشتي خروج -
  
  
  



 
 
 

 

  ستاندارد آموزشا
  ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  كمپوست تهيه

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

8 11 19 

  ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش
  كمپوست مفهوم-
  كمپوست تهيه اهداف-
 آن آوري وعمل كمپوست دهنده موادتشكيل-

 كاه وكلش گندم      8
 مالس

)نيترات آمونيوم (كودازته   
 سنگ گچ
 كود مرغي

 مواد كنستانتره
 رايانه مربي

 ميز وصندلي كارآموز
 ميز وصندلي مربي
 تخته وايت برد

 ماژيك تخته پاك كن
  

      
      
      

  آن وانواع كمپوست فرمولبندي-
        كمپوست ضدعفونينحوه -

    11    :مهارت
        كمپوست تهيه براي مواداوليه تامين-
       تركيب نمودن مواد اوليه كمپوست -
       مدت وكوتاه مدت دراز روش به سازي كمپوست-
  روش پاستوريزاسيون به كمپوست نمودن ضدعفوني-
  كمپوست مختلف اشكال كردن وفرموله نمودن محاسبه-

      
      

  :نگرش 
  كمپوست دهنده ازموادتشكيل يك هر درميزان دقت-
  كمپوست ضدعفوني ومراحل زمان درمدت دقت-
  جلوگيري از آلودگي كمپوست پس از خروج از سالن پاستوريزاسيون-

  :ايمني و بهداشت 
  كار هنگام وچكمه ماسك،دستكش از استفاده-
  سازي كمپوست هاي درسوله تهويه دستگاههاي نصب-

  :توجهات زيست محيطي 
  سازي كمپوست محل در كمپوست شيرابه بهداشتي دفع-
  وسالن پاستوريزاسيون كمپوست تهيه سوله از كمپوست بقاياي بهداشتي دفع-



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
  وبذرزني كمپوست تلقيح

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

8 11 19 

  ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  محيطي مرتبطتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 :دانش
 كمپوست تلقيح روشهاي-
  روش هر ومعايب مزايا-
روشهاي انتقال كمپوست تلقيح شده به مكان مناسب -

  جعبه اي كيسه اي وقفسه اي
 كمپوست انتقال روشهاي از هريك ومعايب مزايا-

 كيسه پالستيكي      8
 پلي پروپلين

 قفسه
 جعبه
 بذر

 كمپوست
 رايانه مربي

 ميز وصندلي كارآموز
 ميز وصندلي مربي
 تخته وايت برد

 ماژيك
 تخته پاگ كن

      
      
      

  
    

  :مهارت
  ناسالم از سالم كمپوست سازي جدا-

  11    
      

        مختلف روشهاي به كمپوست تلقيح عمليات انجام-
       قفسه اي يا اي كيسه روشهاي شده تلقيح كمپوست انتقال-

  يا جعبه به سالن
    سالن مساحتي از هر براي موردنياز هاي كمپوست محاسبه-

  

  :نگرش 
 )كمپوست با بذر كامل مخلوط(تلقيح عمليات در دقت-

  تلقيح عمليات از بذرقبل جلوگيري از آلودگي -
  شده واصالح استاندارد ارقام از استفاده-

  :ايمني و بهداشت 
  كار هنگام در ودستكش ماسك،چكمه از استفاده-
 ومناسب شده وضدعفوني مكاني در تلقيح عمليات انجام-

 :توجهات زيست محيطي 
  شده تلقيح كمپوست بقاياي بهداشتي دفع -
  استفاده بذرمورد بقاياوكيسه بهداشتي دفع-



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
  آن وضدعفوني پوششي خاك تهيه

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

7 12 19 

  ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش
  پوششي خاك مفهوم-
  آن وانواع پوششي خاك دهنده تشكيل موادمختلف-
  پوششي خاك تهيه چگونگي-  
  مناسب خاك پوششي گي هايويژ-
  پوششي خاك كردن ضد عفوني  روشهاي -
 

 بقاياي كمپوست      7
 مصرف شده
 كيسه مناسب
 بسته بندي
 كود گاوي

روپوش سفيد     
 چكمه
 بيل

 ماسك
 قفسه

 لوله واتصاالت
 ديگ بخار
 رايانه مربي

 ميزوصندلي كارآموز 
 ميز وصندلي مربي
 تخته وايت برد

 ماژيك 
 تخته پاك كن

      
      
      
      
      

  :مهارت
  خاك دهنده موادتشكيل كردن مخلوط-
  پوششي وتوليدخاك تهيه -

  12    
      

  
    

نمودن در  خاكپوششي وضدعفوني كردن ضدعفوني -
        مقياس كوچك وبزرگ

  پوششي خاك ودعفوني براي مناسب مكان تهيه-
        آن نگهداري ونحوه خاك پوششي جلوگيري از آلودگي -

  :نگرش
  خاك پوششي دهنده موادتشكيل از يك هر ميزان  انتخاب در دقت -
  خاك پوششي وضدعفوني زمان ومدت بكارگيري روش در دقت-
  

  :ايمني و بهداشت 
  آن نمودن وضدعفوني هنگام در ايمني نكات رعايت-
  كار هنگام در وچكمه ماسك،دستكش از استفاده-

  :توجهات زيست محيطي 
 سالن محل در ضدعفوني از خاكخاك پوششي پس  بقاياي تجمع از جلوگيري-
  دعفونيضو
  



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  پرورش سالن سازي آماده

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 12 17 

  ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قفسه      5  دانش
  فرمالين

  رطوبت ساز
  تهويه دماسنج
  رطوبت سنج
  سمپاش

  روپوش سفيد
  ماسك
  چكمه
  دستكش

  رايانه مربي 
  ميزصندلي كارآموز 
  ميز وصندلي مربي
  تخته وايت برد 

  ماژيك
  تخته پا كن 

 

        سالن سازي آماده اهداف-
        سالن وضدعفوني روشهاي-
        سالن بندي قفسهنحوه -
  سالن تجهيزات وابزار درنصب مهم نكات رعايت-
  سالن موردنيازدرساخت مصالح-

      
      

    12   :مهارت
       سالن نمودن ضدعفوني-
       سالن بندي وقفسه محاسبه-
  تجهيزات وابزار نصب-
  تنظيم تجهيزات وابزار-

      
      

  :نگرش
  كننده موادضدعفوني وميزان  زمان مدت نظر از سالن نمودن ضدعفوني در دقت

  ورودي ودرب ازديوارها ها قفسه مناسب فواصل رعايت
  ودستگاهها تتجهيزات از هريك دقيق نصب
  ....)ساز،مه پاش و تهويه،رطوبت(دستگاهها نصب در فني نكات رعايت

  :ايمني و بهداشت 
  سالن ضدعفوني درهنگام ودستكش ماسك،چكمه از استفاده

  
  :توجهات زيست محيطي 

  قبلي پرورش هاي دوره از شده مصرف كمپوست بقاياي بهداشتي دفع



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  برگه تحليل آموزشي

  :عنوان
  قارچ ازبسترهاي نگهداري

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

8  12  20  
 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
  مواد ، ابزار ، تجهيزات
  آموزشي منابع و مصرفي

  :دانش
 مفهوم پنجه دواني

 جهت پنجه دواني سالن  مناسب محيطي شرايط-

تامين  ونحوه بسترها شدن خشك جلوگيري از نحوه-
  رطوبت آنها

  مفهوم خاكدهي-
  زمان ونحوه خاكدهي-
  رافلينگ ومزاياي آن -
  مفهوم هوا دهي-

  شلنگ      8
  نازل خروجيهاي قابل تنظيم

  خاك پوششي
  بيلچه

  روپوش سفيد
  ماسك
  چكمه
  دستكش
  رايانه مربي

  ميز وصندلي كارآموز
  ميز وصندلي مربي
  تخته وايت برد

  ماژيك
  تخته پاك كن

 
 

  

      
      
      
      
      
      
      

  :مهارت
  دواني جهت پنجه  سالن براي مناسب محيطي ايجاد -
 رفع نياز ودرصورت بسترها شدن خشك از جلوگيري-

  مشكل
  بسترها خاكدهي-
  خاكدهي از بسترهاپس  از مراقبت-
  آن وانواع رافلينگ انجام-
  هوادهي عمليات انجام-
پين  ظهور تاا هوادهي شروع از بسترها از مراقبت عمليات-
  هد

  12    
      

      

      
      
      
      
      

  :نگرش
  وزايشي رويشي مرحله در محيطي شرايط نگهداري امور تمام در دقت

 :ايمني وبهداشت

استفاده از دستكش وچكمه وماسك در هنگام كار
  :توجهات زيست محيطي

  سالن از وخروج مرحله دراين وبيماريها آفات به آلوده كمپوستهاي بهداشتي دفع
  



 
 
 

 

  استاندارد آموزش
  برگه تحليل آموزشي

  

  
  
  

  :عنوان
  قارچ برداشت

    زمان آموزشي
  جمع عملي  نظري

5  11  16  
   ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
  مواد ، ابزار ، تجهيزات
  آموزشي منابع و مصرفي

  
  :دانش

  مرحله اين در سالن محيطي وشرايط برداشت زمان-
  برداشت روشهاي

  برداشت از بسترهاپس نگهداري نحوه-
  كشت زير سطح ازاي به برداشت ميزان -
  برداشت از پس بستر آبياري داليل-

 چاقوي برداشت      5
 الكل

 فرمالين 
 سطل زباله

 نردبان برداشت
 روپوش سفيد 

 ماسك 
 چكمه
 دستكش
 رايانه مربي

 ميز وصندلي كارآموز
 ميزوصندلي مربي
 تخته وايت برد

 ماژيك
 تخته پاك كن

      

      
      
      
      

  :مهارت
  شده برداشت محصول نمودن بندي ودرجه سورتينگ-
  مختلف روشهاي به محصول برداشت عمليات-
  برداشت از بسترپس نمودن ومراقبت نگهداري-
  برداشت بسترپس از آبياري-
پس  سالن محيطي وشرايط نمودن وكنترل نمودن تنظيم-
  برداشت از

  11    
      
      
      
      

      
  :نگرش

  در زمان برداشت محصول دقت-
  شرايط محيطي مناسب در اين مرحلهدقت در تامين ‐ 
  سالن شدن خشك از جلوگيري-
  برداشت درزمان نشستن يا شدن خم زاويه در دقت-

  : بهداشت و ايمني
  كار هنگام در وسالم مناسب وابفار وچكمه ،ماسك دستكش  از استفاده-

  : محيطي زيست توجهات
  سالن از وخروج شده برداشت قارچ بقاياي بهداشتي دفع-



 
 
 

 

  
  استاندارد آموزش

  برگه تحليل آموزشي

  
  
  

  :عنوان
نگهداري، فرآوري و بازاريابي محصول پس از 

  برداشت

    زمان آموزش
  جمع عملي نظري

7  5  12  
   ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
  مواد ، ابزار ، تجهيزات
  آموزشي منابع و مصرفي

  :دانش
نحوه بسته بندي محصول و اطالعات مورد نياز  -

  فروشنده قارچ
 نگهداري قارچ برداشت شده در شرايط محيطي مناسب -
  روشهاي فرآوري مناسب قارچ -
  عوامل موثر در فروش قارچ -

7        
    

  

    
    
    
    

  :مهارت
  اجراي روشهاي نوين بازار يابي -
  قارچتوليد محصوالت فرآوري  -

  5  
    
    
     

  : نگرش
  رعايت احترام و انصاف در برخورد با مشتري -
  دقت در صحت و سقم اطالعات مورد نياز -
  دقت در به روز كردن اطالعات -

  : بهداشت و ايمني
  جلوگيري از فاسد شدن محصوالت -
  استفاده از محصوالت تازه -

  : محيطي زيست توجهات



 
 
 

 

  
  استاندارد تجهيزاتبرگه  -

  
  : توجه

 .نفر در نظر گرفته شود 15تجهيزات براي يك گارگاه به ظرفيت  -

   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف
ليتر در ساعت  25با ظرفيت   رطوبت ساز  1

  پخش رطوبت
    دستگاه 1

    دستگاه 1  6000با قدرت   كولر آبي  2
    دستگاه 1  50*50در ابعاد   تهويه  3
    پكيچ كامل 1  صنعتي  ديگ بخار  4
    دستگاه 1  تمام ديجيتال  اتوكالو  5
    دستگاه 1  نيمه صنعتي  بسته بند  6
    دستگاه 1  پودري  كپسول آتش نشاني  7
    سري 1  سري كامل  جعبه كمكهاي اوليه  8
    دستگاه P4 1  رايانه  9
    دستگاه 1  استاندارد  ويدئو پروژكتور  10



 
 
 

 

  
  مواد مصرفيبرگه استاندارد        -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف
   -  ليتري 5گالن  1  ./.3با غلظت   فرمالين  1
در  2آفتكش با غلظت   ديازينون  2

  هزار
   -  ليتري 5/1بطري  1

در  2قارچ كش با غلظت   بنوميل  3
  هزار

-   -   

   -  بطري 5  ./.98با درصد خلوص  الكل  4
  براي يك دوره  بسته 15  با بسته بندي بهداشتي  پنبه  5
  براي يك دوره  كيلو گرم 500  پاستوريزه و بذر زده  كمپوست  6
  براي يك دوره  كيلو گرم 150  خاك پيت  خاك پوششي  7
   -  بسته صدتايي 1  معمولي  ماسك  8
   -  جفت 15  پالستيكي  چكمه  9
   -  دست 15  پالستيكي  دستكش  10
 عدد 1هر بخش كارگاه   عدد 3  پالستيكي  سطل زباله  11
   -  دست 15  بهداشتي و نخي  سفيد روپوش  12
كيسه پلي   13

  پروپيلين
   -  عدد 20  مقاوم به حرارت

   -  كيلوگرم30  سالم و عاري از آلودگي  دانه گندم  14
   -  قطعه 20  اينچ 5/2با قطر   لوله پليكا  15
   -  گرم 150  موجود در بازار كربنات كلسيم  16
   -  گرم 50  موجود در بازار  سنگ گچ  17
   -  بسته 20  بندي بهداشتي بسته  پنبه  18
   -  كيلو گرم 30  موجود در بازار  مالس  19
   -  كيلو گرم 120  ازته  كود  20
   -  كيلو گرم 30  مرغي  كود   21
   -  تن 2  موجود در بازار  مواد كنسانتره  22

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

  
  برگه استاندارد ابزار -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني دقيق  نام  رديف
شيشه اي مدرج به سانتي   دما سنج  1

  گراد
    عدد 15

2  
  

مدرج به در صد با پوشش   رطوبت سنج
  عايق

    دستگاه 1

   بر حسب مساحت كارگاه  فلزي ترجيحا آلومنيوم  قفسه  3
    عدد 15  مخصوص برداشت  چاقو  4
    عدد 1  قابل انعطاف و آلومنيومي  نردبان برداشت  5
   بر حسب مساحت كارگاه  پالستيكي  شيلنگ  6
نازل با خروجيهاي   7

  قابل تنظيم
     1  فلزي

  
  : توجه

  .ابزار به ازاء هر نفر محاسبه شود -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

  
  

  )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد( منابع و نرم افزارهاي آموزشي -

  
  ناشر يا توليد كننده محل نشر  سال نشر  مترجم  مولف عنوان منبع با نرم افزار رديف

تكنيك هاي پيشرفته   1
توليد قارچ پرورش و 
  دكمه اي

  سپيدان  تهران  1388  حسين متقي  -

  
  

  عالوه بر منابع اصلي) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع آموزشي  -
نام كتاب يا  رديف

  جزوه
  توضيحات  ناشر  محل نشر  مترجم مؤلفين/مؤلف  سال نشر

1  
 
 
 
 
2 

پرورش علمي و 
عملي قارچ 
  دكمه اي

  
اصول كشت  
قارچ هاي  

 -اي دكمه
  صدفي
  

1388  
 
 
 
 
 
 

1389 

بهروز 
شمسي و 
  ديگران

 
 
 
 

سميه عباس 
 عبدلي

  تهران   -
 
 
 
 
 
 

 اصفهان

 آييژ -
 
 
 
 
 
 

 نصوح

-   

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف  عنوان
www. mushworld. com 1  
www. mushroomspawn.cas. psu.edu. 2  

com . fungi.www 3  
com. irmga.www 4  

ir.oshdr. daneshnameh.www 5  
ir .daneshju.www 6  

ystero/su. ushroomm -riedd. ushroomm .www 7  
 
 

 


