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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  6-1/1/87/27 :  شناسايي شغلملي شماره 

  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(كشاورزياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

 :ي تدوين استاندارد شغل و آموزشراحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار ب
  كشور مستقر در استان تهران  پرورش دهندگان قارچ خوراكي انجمن

  
 

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

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

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

  . رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي 
   : 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 ،                               
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

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

  : 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   هس، كه شامل    فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

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

   .توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : 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    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

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

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

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

  :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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  بسته بندي قارچ خوراكي: نام شغل 

  1شغل شرح
 خارج و  پس )شوك دهي ( اوليه انهخ بسته بندي شغلي از حرفه پرورش قارچ خوراكي است كه قارچ چيده شده را از سرد

و با مشاغل توزيع كننده قارچ خوراكي در سرد خانه چيدمان مي نمايد و دي  بسته بن آنها راكنترل و مرتب كردن ،از توزين
 . در ارتباط مي باشد واحدخانه  مسئول سرد و سرپرست بخش بسته بندي

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  نماييپايان سوم راه: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت    60     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    13    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  47    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -    :                                 زيروكارـ 
  ساعت     -   :                              ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %75: آزمون عملي 
  %15: آزمون كتبي

 %10: ارزشيابي مشاهده اي

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  مرتبط و گواهينامه حرفه اي فوق ديپلم كشاورزي كليه گرايش ها با يك سال سابقه كار 
  فوق ديپلم زيست شناسي علوم تغذيه ميكروبيولوژي با دو سال سابقه كار مرتبط و گواهينامه حرفه اي

  

                                                 
1. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

  به سالن بسته بندي ) دهي شوك ( اوليه توانايي انتقال قارچ از سردخانه  1

 توانايي درجه بندي قارچ و منظم كردن آنها در درون ظروف   2

 توانايي توزين   3

 توانايي اساليس قارچ هاي خوراكي   4

 توانايي انجام عمليات استرچ يا لفاف كشي و ليبل و تاريخ زني  5

 توانايي چيدمان بسته هاي آماده در دايكات كارتن و تسمه كشي  6

7    

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 
   به سالن بسته بندي  ) شوك دهي( اوليه توانايي انتقال قارچ از سردخانه

  
3 6 9 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد  ابزار، تجهيزات
   و منابع آموزشيمصرفي

  : دانش 
   اهميت شوك سرمايي در ماندگاري قارچ خوراكي-
   ماندگاري قارچ خوراكي در سردخانه -
-  
-  
-  

  
5/1  
5/1  

    

  : مهارت 
  اي برداشت شده در انبارهاي سرد چيدمان قارچه-
 انتقال قارچهاي چيدمان شده در انبارهاي سرد يا سردخانه طبـق الويـت              -

  )FIFO(ورود 
-  
-  

    
3  
3  

  

  : نگرش 
   سرعت عمل در هنگام كار-
-  

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني مربوط به سردخانه-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 جعبـه و ظـروف      –سردخانه اوليه   
– جك يا چهارشـاخ  – دايكات  –

 پالت  - تجهيزات ثبات  –باسكول  
  پالستيكي
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  استاندارد آموزش 
   تحليل آموزشي ي  برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي درجه بندي قارچ و منظم كردن آنها در درون ظروف

4 6 10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  وب و نامرغوب با ماندگاري متفاوت هاي قارچ هاي مرغ  ويژگي-
  و يا مصرف تازه مصرف در صنايع تبديليهاي انواع قارچ جهت   ويژگي-
-  
-  
-  

  
2  
2  

    

  : مهارت 
  هاي تعريف شده ها با درجات كيفي بر اساس استاندارد سازي قارچ جدا -
-  
-  
-  
-  

    
6  

  

  

  : نگرش 
   دقت در درجه بندي نهايي-
-  

  : ايمني 
   استفاده از لباس كار مخصوص-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  ظروف در سايزهاي مختلف
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي توزين

2 6 8 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 د، موا ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   مقياس هاي وزني -
   انواع ترازو با دقت هاي متفاوت -
-  
-  
-  

  
1  
1  

    

  : مهارت 
   توزين قارچ هاي برداشت شده -
   گزارش دهي ميزان توليد قارچ به تفكيك درجات كيفي-
-  
-   

    
4  
2  

  

  : نگرش 
   دقت در توزين -
   سرعت عمل-

   :ايمني 
   رعايت نكات ايمني هنگام حمل و نقل -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  مخصوصي ترازو 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  قارچ هاي خوراكي)  اساليس( توانايي ورقه كردن 

5/0 8 5/8 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   هدف از ورقه كردن يا اساليس قارچ خوراكي -

-  
-  
-  
-  

  
5/0  

    

  : مهارت 
  سازي قارچ هاي مناسب براي اساليس  جدا-
   شستشوي قارچ ها و پاك كردن از بقاياي خاك پوششي -
  ده كنن استفاده از دستگاه اساليس-
   جمع آوري قارچ هاي اساليس شده در بسته -

    
1  
2  
3  
2  

  

  : نگرش 
  منظور اساليس كردن ه سازي قارچ هاي درجه بندي شده ب  دقت در جدا-
-  

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از دستگاه اساليس-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  اساليسر
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   ليبل و تاريخ زني،توانايي انجام عمليات استرچ يا لفاف كشي 

5/2 12 5/14 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  ها و حساسيت هاي قارچ خوراكي ي ويژگ-
   هدف از كاربرد برچسب يا ليبل -
  اساس استاندارد  اطالعات مندرج روي برچسب بر-
-  

  
5/1  
5/0  
5/0  

    

  : مهارت 
  ا استرچ به دور ظروف بدون صدمه زدن به قارچ  كشيدن لفاف ي-
   تنظيم دستگاه تاريخ زني و كار با آن -
   كار با دستگاه استرچ كش اتومات و دستي-
-  

    
6  
2  
4  

  

  : نگرش 
   دقت در توزين كردن قارچ در درون ظروف -
   دقت در حفظ كيفيت قارچ ضمن كار -
  واي بسته دقت در مطابقت اطالعات ليبل با واقعيات محت-

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني هنگام كار با دستگاه -
  ماسك دستكش ،كاله ،  استفاده از لباس كار ،-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 تـاريخ   – ليبل زن    –استرچ كش   
 استرچ به انـدازه     - برچسب –نگار  

 ظروف يكبـار    -  ترازو –مورد نياز   
  مصرف در سايزهاي مختلف
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زشزمان آمو

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي چيدمان بسته هاي آماده در دايكات كارتن و تسمه كشي

1 9 10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   براي بسته بندي قارچ خوراكي دايكات و كارتناستفاده از  هدف از  -
-  
-  
-  
-  

  
1  

    

  : مهارت 
   چيدن بسته ها در دايكات و كارتن با در نظر گرفتن حجم آن -
   محاسبه ظرفيت كارتن ها و آماده كردن بر اساس سفارش -
  چسب زني درب كارتن و تسمه كشي كارتن بر -
   درج اطالعات مشتري بر روي كارتنها-
-  

    
3  
1  
3  
2  

  

  : نگرش 
   حين كارتن گذاريفظ كيفيت قارچها دقت در ح-
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 ظروف - كارتن– جعبه –دايكات  
ــصرف در  ــار م ــاي  يكب ــدازه ه  ان

   نوار چسب–مختلف 
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

    1  سردخانه اوليه   1

    100  جعبه و ظروف   2

    20  دايكات  3

    1  جك و چهار شاخ   4

    1  باسكول  5

    1  تجهيزات ثبات  6

    1  پالت پالستيكي  7

    100  ظروف در سايزهاي مختلف  8

    1  ترازوي مخصوص  9

    1  اساليسر  10

    1  استرچ كش  11

    1  ليبل زن  12

    1  تاريخ نگار  13

    1  برچسب  14

    1  استرچ به اندازه مورد نياز  15

    وليك ر  ظروف يك بار مصرف در سايزهاي مختلف  16

    10  كارتن  17

    1  نوار چسب  18

        

        
  
  

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


