
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

   و آموزششغلاستاندارد 
  
  
  
  
  

  مدير توليد مزرعه قارچ خوراكي 
  

  

  )امور باغي و زراعي(كشاورزي گروه شغلي 
  
  
  

  شماره ملي شناسايي شغل 
  

  
 

2/1/91/27-6 



 1

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  6-2/1/91/27 :   شناسايي شغل مليشماره

  1/6/88 :  شروع اعتبار
  1/6/93  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، 2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  :)امور باغي و زراعي(كشاورزي رشتهاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  
  

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
  

  كشور مستقر در تهران  پرورش دهندگان قارچ خوراكيانجمن
  

 

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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  :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي 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

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                               
  . تاندارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و اس

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

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

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   د جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 فرآين

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

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

  . وانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد ت
  : دانش 

، رياضي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه       . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي          از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ      حداقل مجموعه اي    
  . لوژي و زبان فني باشد ، تكنو) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

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

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  : نام شغل 
  1شغل شرح

 شغلي از حرفه پرورش قارچ خوراكي است كه در سالنهاي توليد ناظر بر رعايت بهداشت مدير توليد مزرعه قارچ خوراكي
 و شرايط كنترل محيط ،خاكدهي ،آبياري بستر لعمليات آماده سازي سالن ،پركردن كمپوست در بستر كشت ،عوام،

 مدير توليد در  وو با قارچ چين،كنترل آفات و بيماريها ،برداشت و هماهنگي با واحد تاسيسات در طول دوره توليد مي باشد 
 .ارتباط است

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
   علوم صنايع غذايي و تغذيه- ميكروبيولوژي زيست شناسي- صنايع غذايي-ليسانس كليه گرايشهاي كشاورزي: يزان تحصيالت محداقل 
  كامل و روانيتوانايي جسمي : توانايي جسميحداقل 

   - : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
   موزشآ دوره طول
  ساعت    95      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    39    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     56   :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -    :                                زيروكارـ 
  ساعت     - :                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %75: آزمون عملي

  %15: ون نظريآزم
 %10: ارشيابي مشاهده اي 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
    و گواهينامه حرفه اي  يك سال سابقه كار مرتبط- شاخه باغبانيليسانس مهندسي كشاورزي  - 
ر  دو سال سابقه كا    -امور دام، زراعت ، اصالح نبانات، منابع طبيعي          ليسانس مهندسي كشاورزي گرايشهاي صنايع غذايي،      -

 مرتبط و گواهينامه حرفه اي  

    گواهينامه حرفه اي- سه سال سابقه كار علوم تغذيه، ميكروبيولوژي ليسانس زيست شناسي،-
  

                                                 
1. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

 توانايي آماده سازي سالن كشت و زمانبندي دوره كشت  1

 توانايي پركردن كمپوست در بستر كشت   2

 توانايي كنترل شرايط محيطي سالن در طول دوره پرورش   3

 توانايي آبياري بستر در طول دوره پرورش   4

 توانايي كنترل و نظارت بر خاكدهي در بستر و مراحل بعدي   5

 توانايي نظارت و كنترل در برداشت قارچ   6

 cook outتوانايي انجام عمليات   7

  توانايي مبارزه با بيماريها و آفات  8

9    

10    

11    

12    

  

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آماده سازي سالن كشت و زمانبندي دوره كشت

8 13 21 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط طيتوجهات زيست محي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
شرايط محيطي مـورد نيـاز كـه بايـد توسـط دسـتگاههاي هواسـازي و                  -

  تجهيزات آنها تامين شود 
   سالمت بسترهاي كشت قارچ معيارهاي تشخيص -
   زمان مناسب براي ضدعفوني كردن سالن-
   انواع مواد ضدعفوني كننده -
  اي برنامه ريزي در پر و تخليه كردن سالن ها معياره-
 معيارهاي استفاده درست و مناسب و به موقع از حشره كـش هـا ،قـارچ                 -

  كش ها و  ساير مواد شيميايي

  
4  

  
  
1  

  
5/0  
5/0  

  
1  
1 

    

  : مهارت 
دستگاههاي هواساز و مه پاش و ساير تجهيزاتكاربرد  -
 كنترل عيوب دستگاهها -
 كنترل آماده سازي طبقات بسترها و رفع عيوب احتمالي -
 كنترل نگهداري مواد ضدعفوني كننده در شرايط مناسب-
حاسبه دوز مصرف مواد ضدعفوني كننده م-
 كاربرد حشره كشها ،قارچ كشها و ساير مواد شيمايي طبق اصول صحيح             -

  در زمان مناسب

   
6  
3  
  
2  

5/0  
  

5/0  
  
1  

 

  

  هواساز و اتصاالت مربوطه  -
   مه پاش–
سالن با طبقات كشت سردخانه     – 

  )كلر(جهت نگهداري مواد 
   پيمانه-
  بشر – 

   ترازو حساس –
   سم پاش–
   وان آبياري– 
   دستگاه اندازه گيري دبي هوا– 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 موزشزمان آ

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آماده سازي سالن كشت و زمانبندي دوره كشت

   

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : نگرش 
دقت در كنترل عملكرد صحيح دستگاهها-
 دقت در  شناخت بيماريها و آفات و نحوه مبارزه و كنترل آنها-
مواد ضد عفوني كننده  دقت در محاسبه دوز مصرفي -
عوامل آلوده كننده به سالن پرورش ورود جلوگيري از دقت در  -
  حتي المقدور كاهش استفاده از مواد شيميايي-

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني وسايل الكتريكي هنگام استفاده -
   رعايت بهداشت عمومي مزرعه -
   رعايت نكات ايمني مواد ضدعفوني كننده-
  ...... از لباس كار ،دستكش ،ماسك و استفاده- 

  : توجهات زيست محيطي 
   دفع صحيح پساب و ضايعات از محيط-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي در پركردن كمپوست روي بستر كاشت

9 6 3 

  

  مني  اي،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 ويژگيهاي كمپوست و اسپان مرغوب-
   ويژگيهاي بستر مناسب براي كمپوست-

  
2  
1 

   

  : مهارت 
 آماده سازي بستر و چگونگي رفع عيوب احتمالي-
 محاسبه ظرفيت بستر-
ي انتقال كمپوست به روي بستر كشت  چگونگ-
   كنترل نحوه پر شدن كمپوست روي بستر و يكنواختي آن در طبقات-

  
 

  
2  

5/0  
2  

5/1 

  

  : نگرش 
   دقت در تسريع عمليات پر كردن بستر-
   دقت در محافظت از كمپوست در مقابل شرايط جوي -
  مپوست دقت و رعايت كنترل عملكرد صحيح دستگاهها و وسائل انتقال ك-

  : ايمني 
استفاده از نردبان ايمن -
  ........استفاده از لباس كار ،دستكش ،ماسك و -

  : توجهات زيست محيطي 
   انباشت اوليه كمپوست در مكان مناسب با توجه به جريانات هوا و ديگر مسائل زيست محيطي-

   فرغون -
   آچار االت–
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  وانايي كنترل شرايط محيطي سالن ها در طول دوره پرورشت

6 12 18 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
يسه براي رشد ر)دما ،رطوبت نسبي ،گاز كربنيك( شرايط محيطي الزم -

در طول دوره رويشي 
   شرايط محيطي الزم براي تشكيل پين هد و رشد قارچ در دوران زايشي-

  
4  
2 

  
 

  

  : مهارت 
سـه فـاكتور دمـا       استفاده از هواساز،رطوبت سازو بخار ساز جهت تنظـيم           -

  ،رطوبت ،گازكربنيك
دما سنج ،رطوبت سـنج ،گازكربنيـك سـنج و    ( استفاده از تجهيزات سالن      -

(.........   
   كنترل مداوم در زمينه صحت لوازم و تجهيزات كنترلي-

   
8  
4 

  

  : نگرش 
   دقت در سرويس و نگهداري هواسازها و تجهيزات سالن -

  : ايمني 
   زمينه اتصاالت برقي ،كنترل سالمت اتصاالت طبقات و نردبان  رعايت نكات ايمني در-
  ........ استفاده از لباس كار ،كاله ،ماسك و -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

سنسور ديجيتالي جهت كنتـرل      -
  دماي كمپوست و محيط

ــاز    - ــري گ ــدازه گي ــتگاه ان  دس
  كربنيك

  RH دستگاه اندازه گيري -
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آبياري بستر در طول دوره پرورش

3 9 12 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 نياز آبي محيط كشت -
 زمان آبياري -
  ضدعفوني آب   در نقش كلر-

  
1  
1  
1 

  
 

  

  : مهارت 
   كار برد ابزار آبياري -
  به صورت مه پاش  آبياري-
   محاسبه ميزان غلظت كلر در آب در صورت نياز -
   نظارت بستر بعداز قارچ چيني-
   خشك كردن سطح كالهك بعد از آبياري-
 نظارت بر پاكسازي سالن قبل از آبياري و تخليه كامل آب از كف بعـد از                 -

  آبياري

   
2  
3  
1  
5/0  
5/1  

  
1 

  

  : نگرش 
 اطمينان از خشك شدن سطح كالهك بعد از آبياري در زمان مطلوب-
دقت در ميزان مصرف آب -
 پين هد دقت در جلوگيري از بين رفتن-
   

  : ايمني 
 رعايت نكات ايمني در هنگام آبياري طبقات فوقاني-
  ........استفاده از لباس كار ،كاله و دستكش و -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  تانك آب  -
 كنتور در صورت عـدم اسـتفاده        –

  از تانك 
   سه آبپاش –
  )درخت باران(يه  چهارپا–
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي كنترل و نظارت بر خاكدهي بستر و انجام مراحل بعدي

4 6 10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 د، موا ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 ويژگيهاي خاك پوششي  مرغوب-
 شرايط نگهداري خاك پوششي -
 حجم خاك مورد نياز در واحد سطح -
 و ph ميزان رطوبت مورد نياز خاك پوششي در زمان خاكدهي وميزان -

  شوري آن
   هدف از رافلينگ و  يا اسكراچينگ و زمان مناسب آن-

 
1 
1 
5/0  
5/0  

1 

   

  : مهارت 
  تنظيم رطوبت خاك پوششي -
  كنترل چگونگي پخش خاك از جهت ايجاد ميكرو كاليمت در روي بستر  -
   پوششي در سطح بسترهاختي ضخامت خاكيكنوا كنترل -
   كنترل عمليات رافلينگ و يا اسكراچينگ -
   ايجاد ضخامت يكنواخت-

  
2 
 

1 
1 
1 
1 

  

  : نگرش 
 دقت در ميزان مصرف خاك پوششي -
 دقت در جلوگيري از ضايع شدن خاك در مرحله حمل و نقل و استفاده از آن -
 دقت در ايجاد خلل و فرج يكنواخت -
  وبت يكنواختدقت در تامين رط-

  : ايمني 
 رعايت نكات ايمني هنگام كار در طبقات فوقاني-
  استفاده از لباس كار مخصوص-

  : توجهات زيست محيطي 

  پرتابل) فريم(شاولون  -
   چراغ قوه معدني-
   فرغون پيمانه – 

 سانتي متري   2 چنگك با ناخن     –
 4 چنگـك بـا نـاخن        –) اسكراچ(

  سانتي متري براي رافلينگ
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي در كنترل برداشت

2 3 5 

  

    ايمني،نگرش  ، مهارت ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 موثر بر كيفيت قارچ در مرحله چيدن قارچ   معيارهاي-
معيارهاي سورتينگ در سالن -
  

  
1  
1 

   

  : مهارت 
كنترل چگونگي چيدن يا برداشت قارچ از روي بستر -
 قارچ برداشت شده و درجه بندي آن كنترل چگونگي تفكيك-
   نظارت بر سرعت عمل در قارچ چيني-

   
1  
1  
1 

  

  : نگرش 
  جلوگيري از تخريب بستر در اثر قارچ چيني دقت در  -

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني در طبقات فوقاني -
   رعايت نور كافي در سالن در زمان برداشت-

  : توجهات زيست محيطي 
-  
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  ارد آموزش استاند
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي مبارزه با افات و امراض احتمالي

6 7 13 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
آفات قارچي  انواع بيماريها و -
 انواع روشهاي پيشگيري و مبارزه -
 انواع سموم يا سايرمواد شيميايي و استفاده بموقع آن جهت مبارزه با -

بيماري  ها و آفت احتمالي
 زمان مبارزه و مقدار مناسب سموم جهت از بين بردن آفات  و بيماريهاي               -

  احتمالي

  
2  
2  
1  
1 

   

  : مهارت 
   انتخاب روش مناسب جهت پيشگيري -
   كنترل بستر براي تشخيص بموقع آفت و بيماري-
   مبارزه با بيماري يا آفت -
   درمان و يا مبارزه در كوتاهترين زمان-

   
1  
2  
2  
2 

  

  : نگرش 
   در اولويت قرار دادن روشهاي غيرشيميايي در مبارزه با آفات -
    م دقت در استفاده از سمو-

  : ايمني 
 نور مناسب و كافي هنگام كار-
   پوشيدن لباس كار مناسب ،ماسك ،دستكش-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

با نـازل   ) الكتروموتور(سم پاش    -
  وصمخص
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  cook outتوانايي در انجام عمليات 

1 3 4 

  

    ايمني،گرش ن  مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  cook out هدف از عمل -
  cook out  عملياتانجاممورد نياز و زمان  ميزان دما -
  
  

  
5/0  
5/0 

   

  : مهارت 
  cook out براي انجام  سالنآماده سازي-
     با رعايت تامين ميزان دماي بخار الزمcook out انجام  -

  
  
  
  
  
  
  
 

  
1  
2  
 

  

  : نگرش 
  cook out دقت در انجام صحيح -

  : ايمني 
   استفاده صحيح از دستگاه تامين حرارت -
  .......... استفاده از لباس كار ،دستكش ،كاله و -

  : توجهات زيست محيطي 
  cook out اطمينان از صحت عمليات -

  تاسيسات آب گرم و بخار -
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  هواساز و اتصاالت مربوطه  -  
   مه پاش–
   پيمانه-
  بشر – 

   ترازو حساس –
   سم پاش–
   وان آبياري– 
   دستگاه اندازه گيري دبي هوا– 
   فرغون -
   آچار االت–
   محيطسنسور ديجيتالي جهت كنترل دماي كمپوست و -
   دستگاه اندازه گيري گاز كربنيك-
  RH دستگاه اندازه گيري -
  تانك آب  -
   كنتور در صورت عدم استفاده از تانك –
   سه آبپاش –
   )درخت باران( چهارپايه –
  پرتابل) فريم(شاولون  -
   چراغ قوه معدني-
   فرغون پيمانه – 

 سـانتي متـري بـراي       4 چنگك با نـاخن      –) اسكراچ( سانتي متري    2 چنگك با ناخن     –
  رافلينگ

  با نازل مخصوص) الكتروموتور(سم پاش  -
  تاسيسات آب گرم و بخار -

  يك سري هر سالن
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  يك سري
3  
1  
1  
1  
1  
3  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1    

  

  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  .ه شود  ابزار به ازاء هر سه نفر محاسب-
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -

  
  


