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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور:نام شغل                 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  نجام كار به مفهوم قدرت ا:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 كسي است كه ضمن گذراندن دوره آموزشي الزم از اي  آزمايشگاه توليد اسپان قارچ دكمه)تكنسين (فن ورز

 نگهداري و انتقال اسپان به سالنهاي كشت و فراهم نمودن شرايط رشد بهينه اسپان، زير نظر -عهده توليد
 .سرپرست آزمايشگاه برآيد

   :ورودي موزويژگي هاي كارآ
   فوق ديپلم كشاورزي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت جسمي و رواني: توانايي جسميحداقل 

   -  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     82      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     19     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    63     :                 مان آموزش عمليـ ز

  ساعت     -     :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     -   :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -       :     زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزيابي مهارت كارآموز
 %25): نيدانش ف( امتياز سنجش نظري- 1

  %75 : امتياز سنجش عملي - 2
  %10:   امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
    ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور :نام شغل              
  هاي شغل فهرست توانايي

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ارقام اسپان قارچ دكمه اي   1
  توانايي شناخت مواد اوليه تهيه اسپان قارچ و نگهداري آنها   2
  توانايي آماده سازي مواد اوليه اسپان و استريل كردن آن   3
  ثانويه اسپان توانايي تلقيح   4
   تجهيزات آزمايشگاه توانايي شناخت و بكارگيري لوازم و  5
  توانايي ايجاد شرايط بهينه در آزمايشگاه اسپان قارچ دكمه اي   6
  توانايي شناخت و كنترل بيماريهاي اسپان   7
  توانايي ضدعفوني نمودن و شستشوي آزمايشگاه توليد اسپان   8
  توانايي ذخيره سازي اسپان در سردخانه  9
  شرايط بهينه جهت انجام آن توانايي حمل و نقل اسپان و تامين   10
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   11
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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور :ام شغلن     
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  2  3  رقام اسپان قارچ دكمه اي توانايي شناخت ا  1

        آشنايي با  مفهوم اسپان   1-1
        آشنايي با تاريخچه توليد اسپان   2-1

        آشنايي با ارقام اسپان قارچ   3-1
        آشنايي با نحوه شناخت اسپان سالم   4-1

        شناسايي نحوه شناخت اسپان سالم   5-1

        شناسايي اصول شناخت ارقام اسپان   6-1

  4  2  2  توانايي شناخت مواد اوليه تهيه اسپان قارچ و نگهداري آنها  2

        آشنايي با مواد اوليه توليد اسپان   1-2

         گندم-  

         كربنات  كلسيم -  

         سولفات كلسيم -  

        آشنايي با روشهاي نگهداري مواد اوليه   2-2

        ارچ و نگهداري آنها شناسايي اصول شناخت مواد اوليه تهيه اسپان ق  3-2

  17  15  2  توانايي آماده سازي مواد اوليه اسپان و استريل كردن آن  3

        آشنايي با نحوه پخت و ميكس مواد اوليه   1-3

شناسايي اصول پركردن كيسه هاي اسپان و آماده سازي جهـت اسـتريل               2-3
  كردن كيسه ها 

      

        آشنايي با نحوه كار اتوكالو  3-3
        اسايي اصول چينش و تخليه اتوكالوشن  4-3

        آماده سازي مواد اوليه اسپان و استريل كردن آنشناسايي اصول   5-3

  13  10  3  توانايي تلقيح ثانويه اسپان   4

        )Inoculation( آشنايي با مفهوم تلقيح   1-4

        آشنايي با مراحل تلقيح و شرايط آن   2-4
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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه ركمك كارو :ام شغل        ن  
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول انجام عمليات تلقيح و شرايط آن   3-4
        شناسايي اصول تلقيح ثانويه اسپان   4-4

  6  4  2  توانايي شناخت و بكارگيري لوازم و تجهيزات آزمايشگاه    5

        آشنايي با لوازم آزمايشگاه توليد اسپان   1-5
        آشنايي با تجهيزات آزمايشگاه توليد اسپان   2-5

        شناسايي اصول بكارگيري لوازم و تجهيزات آزمايشگاه توليد اسپان   3-5

        شناسايي اصول نحوه نگهداري لوازم و تجهيزات آزمايشگاه توليد اسپان   4-5

  13  11  2  د شرايط بهينه در آزمايشگاه توانايي ايجا  6

        آشنايي با تامين شرايط بهينه بهداشتي در آزمايشگاه   1-6

        تامين شرايط بهينه محيطي در آزمايشگاه آشنايي با   2-6

         سيركوالسيون هوا -  

         فيلتراسيون هوا -  

         دما -  

        آشنايي با نحوه نگهداري اسپان در انكوباتور  3-6

        شناسايي اصول تامين شرايط بهينه بهداشتي آزمايشگاه   4-6

        شناسايي اصول تامين شرايط بهينه محيطي در آزمايشگاه   5-6

        شناسايي اصول نگهداري اسپان در انكوباتور   6-6
        شناسايي اصول ايجاد شرايط بهينه در آزمايشگاه   7-6

  6  5  1  اي   اسپان قارچ دكمهتوانايي شناخت و كنترل بيماريهاي  7

        آشنايي با بيماريهاي مختلف اسپان   1-7
        شناسايي اصول روشهاي پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسپان   2-7

        شناسايي اصول روشهاي شناخت و كنترل بيماريهاي اسپان   3-7
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    يا  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور :ام شغل        ن  
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي ضدعفوني نمـودن و شستـشوي آزمايـشگاه توليـد             8
  اسپان 

1  5  6  

        آشنايي با مواد ضدعفوني كننده و شستشو دهنده   1-8
        آشنايي با روشهاي ضدعفوني   2-8
        شناسايي اصول بهينه نسبتهاي حجمي  3-8
        شناسايي اصول روشهاي ضدعفوني  4-8

         )Fumigate( ضدعفوني قارچي -  

         ضدعفوني باكتريايي-  

        شناسايي اصول ضدعفوني و شستشوي آزمايشگاه توليد اسپان   5-8

  7  5  2  توانايي ذخيره سازي اسپان در سردخانه   9

        ه آشنايي با شرايط كليمايي ذخيره سازي اسپان در سردخان  1-9

        آشنايي با شيوه ذخيره سازي اسپان در سردخانه و مدت نگهداري آن   2-9

        شناسايي اصول شيوه ذخيره سازي اسپان در سردخانه  3-9

توانايي حمل و نقل اسپان و تامين شرايط بهينه جهت انجام             10
  آن 

1  4  5  

 حمـل و    آشنايي با شرايط بهينه محيطي و نحوه فراهم نمودن آن جهـت             1-10
  نقل اسپان

      

        آشنايي با شيوه حمل و نقل اسپان  2-10
 شيوه حمل و نقل اسـپان و تـامين شـرايط بهينـه جهـت               شناسايي اصول   3-10

  انجام آن 
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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور :نام شغل   
    انه اي مواد و وسايل رس‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
اسـتيل، داراي   :  جنس kg20± ،100kgظرفيت: ديگ پخت   1

  پايه ثابت و بازوي متصل به ديگ متحرك 
    

، مـصرف   )دوگانه سوز (گازوئيل  / گاز: مشعل، سوخت مصرفي    2
 128000:  گالن در سـاعت، ظرفيـت حرارتـي        3 تا   1: سوخت

kcal/h فن دار   

    

     استيل : جنس   m ≥1:   آبكشآبكش، قطر  3

     m 2 /1:   ارتفاعm 1×2: استيل ، طول و عرض: ميز، جنس  4

، Atm2 ≤، فشار كاركرد  kg20 ± ،200kgاتوكالو، ظرفيت   5
 درجـه   130 -درجه سـانتيگراد  120: حداكثر دماي قابل تحمل   

 دراسپايدري : ، نوع اتوكالوسانتيگراد 

    

 -ي داراي سنــسورهاي دمــااســتوانه ا: اتــوكالو، نــوع نــصب  6
 Atm 4رطوبـت، داراي سـوپاپ اطمينـان، داراي پمـپ آب     

  فشار، داراي سطح سنج آب در اسپايدري

    

 ، مجهــز بــه هپــافيلتر uvلو، مجهــز بــه المــپ رفالمينــاراي  7
)Hepafiltey(    مجهز به ،prefilter   راندمان فيلتراسيون ،
 مجهز به    ميكرون، 2-5ذرات  : ، فيلتراسيون % 99/99: ستگاهد

   سكال: هود، كالس دستگاه 

    

هوا سـاز آزمايـشگاه نگهـداري اسـپان ، مجهـز بـه سيـستم                  8
Coding مجهز به ، Mainfiler    هپـا ، رانـدمان فيلتـر  :

 prefilter، مجهز به  99/99%

    

: ، كنتــرل دمــا m 3×3×3:  پــيش ســاخته ، ابعــاد،ســردخانه  9
°c20±       شـتن دمـا، داراي      داراي قابليت تنظيم و ثابـت نگهدا

   داراي نمايشگرها ،سنسور داخل دما
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    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثير آزمايشگاه كمك كارور :نام شغل   
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       سوراخدار-نبشي: فلزي، پروفيل: قفسه آزمايشگاه ، جنس  10

 ≤: ، سـايز   c30-0°: انكوباتور، قابليت تنظـيم درجـه حـرارت         11
cm 50×50×50 دوطبقه داراي نمايشگر ديجيتال ،  

    

، بشر شيـشه اي     cc1000اي    ظروف آزمايشگاهي ارلن شيشه     12
cc500 پتري ديش يكبار مصرف سايز متوسط ،  

    

      سوزن تلقيح  13

      دماسنج جيوه اي   14

      گاهي گازسوزشعله آزمايش  15

      آبي : ، نوع گندمگندم فاقد شكستگي، فاقد آلودگي  16

      kg 5كربنات كلسيم ، بسته بندي   17

      kg 5سولفات كلسيم ، بسته بندي   18

 درپـوش دار پالسـتيكي   mm 2/0: كيسه سلفون ، ضـخامت    19
 kg 1: مقاوم به حرارت، ظرفيت كيسه

    

      كش بسته بندي اسكناس  20

      ه پنب  21

      لباس كار يكسره   22

      روپوش آزمايشگاه سفيد   23

      ماسك فيلتردار گازهاي شيميايي  24

      ماسك صورت پنبه اي   25

      دمپايي  26

      چكمه الستيكي بلند   27

      الكل صنعتي  28

      پرمنگنات   29

      فرمالين  30

      دستكش جراحي التكس دار   31

  

  

 



 8

    اي  قارچ دكمهتلقيح و تكثيرايشگاه  آزمكمك كارور :نام شغل   
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      دستكش ظرفشويي  32

      سولفات مس   33

      مواد شوينده   34

  
 

  

 


