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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  6-1/1/88/27 :   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(كشاورزياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
  
   كشور مستقر در استان تهران پرورش دهندگان قارچ خوراكي انجمن -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  . موثر 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
  : استاندارد آموزش 

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

  . ر مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظا
   : 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 
  . ياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد ن
  : 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   هشامل س ، كه   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 
  . ارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاند

  : 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 . يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به 
  : 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 

  .وادث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز ح
  :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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  كارگر توليد كمپوست: نام شغل 
  1شغل شرح

وست سازي كارگر كمپوست سازي شغلي از حرفه پرورش قارچ خوراكي است كه وظائف خود را تحت سرپرستي كارور كمپ
شامل تخليه مواداوليه ،بارگيري مجدد،آبياري اوليه،ممزوج كردن مواد ،تهيه توده ،برگرداندن ،قالب زني ،پركردن تونل 
،تخليه تونل ،اسپان زني و كيسه بلوك زني انجام ميدهد و با مشاغل كارور كمپوست سازي، رانندة حامل بار كمپوست، 

 .باط استمسئول بخش توزين مواد اوليه در ارت

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
   جسماني و رواني سالمت كامل:  توانايي جسميحداقل 

   - : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
   موزشآ دوره طول
  ساعت   87       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   17     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    70    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -    :                                 زيروكارـ 
  ساعت     -  :                               ـ زمان پروژه

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

 %10 اي ارزشيابي مشاهده

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
   فوق ديپلم كشاورزي كليه گرايشها با يك سال سابقه كار مرتبط و گواهينامه حرفه اي -
    فوق ديپلم زيست شناسي علوم تغذيه ميكروبيولوژي دو سال سابقه كار مرتبط و گواهينامه حرفه اي   -

  
  
  
  
  

                                                 
1. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

 توانايي تخليه و چيدمان مواد اوليه در انبارهاي مربوطه   1

 توانايي مخلوط كردن مواد اوليه  2

 توانايي خيس كردن كمپوست در مراحل مختلف  3

 توانايي همزدن و برگردانيدن مواد اوليه   4

 توانايي پر كردن بونكر  5

 تقال كمپوست به تونل براي اجراي فاز دو و تخليه آن پس از عمليات پاستوريزه و كانديشينگتوانايي ان  6

 توانايي اسپان زني ،كيسه كردن يا بلوك زدن و بارگيري  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 
   در انبارهاي مربوطهتوانايي تخليه و چيدمان مواد اوليه

1 4 5 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   عوامل اشتعال زايي در مواد اوليه-

  
1 

  
 

  

  : مهارت 
  اد اوليه در انبار  چيدن وتخليه مو-

  
 

  
4 

  

  : نگرش 
 دقت در جلوگيري از ضايع شدن مواد اوليه-
   سرعت عمل در انجام كار-

  : ايمني 
   استفاده از نردبان ايمن -
   رعايت اصول ايمني مربوط به آتش سوزي -
  ............. لباس كار،كاله ،چكمه و ماسك استفاده از  -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   ليفتراك-
   چهارشاخ-
  بيل-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آبگيري كمپوست در مراحل مختلف

2    5 7 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 كردن مواد اوليه  جهت مرطوب آبيارييزان مرهاي موثر بر معيا -
   دانستن ميزان آبدهي به مواد اوليه و ظرفيت جذب آب مواد اوليه-

  
1  
1 

  
 

  

  : مهارت 
   آبدهي به مواداوليه كمپوست-
   رطوبت مناسب براي مواد اوليه و كمپوستكنترل -

  
 

  
5 

  

  : نگرش 
  از آب و بهره برداري از پساب و جلوگيري از هدر رفت آب استفاده بهينه -

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از وسائل الكتريكي -
  ............. لباس كار مخصوص ،چكمه ،دستكش و استفاده از -

  : توجهات زيست محيطي 
 نظافت و تخليه به موقع حوضچه هاي پساب-
    دفع پساب -

   پمپ آب -
   شيلنگ-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي همزدن و برگرداندن مواد اوليه

2 16 18 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
واختي كمپوست  هدف از يكن-
   هدف از برگرداندن كمپوست-

  
1  
1 

   

  : مهارت 
 همزدن و برگرداندن كمپوست-
   استفاده از ماشين آالت براي همزدن و برگردان-

   
8  
8 

  

  : نگرش 
  يت ها اجراي دقيق كار طبق دستورات و الو-

  : ايمني 
 رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از ماشين آالت -
....... لباس كارمخصوص ،كاله ،دستكش و استفاده از  -
  رعايت نكات ايمني در جلوگيري از بروز آتش سوزي و اطفاء حريق -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   چهارشاخ -
   لودر در حجم زياد –
ــراكم   – ــورت ت ــب زن در ص  قال

  كمپوسترنر
   ترمومتر- 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : وان توانايي عن
  توانايي شستشو و نظافت واحد كمپوست سازي

2 8 10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   هدف از شستشو و نظافت -
  فت  اولويت صحيح  مراحل شستشو و نظا-
   انواع شوينده ها -

  
2  

    

  : مهارت 
آماده سازي غلظت مناسب مواد شوينده -
نظافت و شستشوي محوطه -
 آماده سازي غلظت سموم مورد استفاده براي محيط پس از نظافت و -

شستشو
  

    
1  
6  

  
1  

  

  : نگرش 
   استفاده بهينه از آب -
   حفظ ابراز كار شستشو و نظافت-

  : ايمني 
شستشوي محوطه در قسمت تاسيسات برقي نكات ايمني در هنگام رعايت -
   لباس كار مخصوصاستفاده از  -

  : توجهات زيست محيطي 
-  
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي پركردن بونكر

5 16 21 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 ويژگيهاي بونكر -
)يكنواختي( معيارهاي مورد نظر هنگام پركردن بونكر -
   ميزان يكنواختي رطوبت-

  
2  
2  
1 

   

  : مهارت 
   كار با دستگاه و ماشين آالت -
  نكر  پركردن بو-
  

  
 

  
8  
8 

  

  : نگرش 
   دقت در پر كردن با رعايت يكنواختي پرشدن بونكر-
   دقت در يكنواخت بودن ميزان رطوبت كمپوست-

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني در هنگام كار با ماشين آالت-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   لودر -
   ميكسرفيلر-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

   : عنوان توانايي
توانايي انتقال كمپوست به تونل براي اجراي فاز دو و تخليه آن پس از 

  عمليات پاستوريزه و كانديشنينگ
2 10 12 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
استوريزاسيون و كانديشنينگ هدف از پ-
ــل   - ــه كــردن تون ــر و تخلي ــورد اهميــت هنگــام پ  معيارهــاي مهــم و م

  پاستوريزاسيون

  
1  
1 

 
 

  

  : مهارت 
   اداوات و ماشين آالت حمل كننده استفاده از -
  سيون  پر و تخليه كردن تونل پاستوريزا-

   
5  
5 

  

  : نگرش 
  دقت در پرو تخليه كردن تونل طبق اصول صحيح-

  : ايمني 
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با ماشين آالت -
  ............. لباس كار مناسب ،كاله ،ماسك ،چكمه و استفاده از  -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   لودر -
   ميكسرفيلر–
   ابزارآالت كنترلي-
   هواسازو سنسورهاي شيميايي-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي اسپان زني ،كيسه كردن يا بلوك زدن و بارگيري

3 11 14 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  ست  معيارهاي الزم جهت پراكنش اسپان در كمپو-
   ميزان تقريبي رطوبت ،فشردگي و ساير خصوصيات فيزيكي كمپوست-
 ميزان حجم كمپوست در درون كيسه يا بلوك با در نظر گرفتن فشردگي            -
  آن

  
1  
1  
1 

   

  : مهارت 
  پان زني  پركردن كيسه ها همزمان با اس-
   چيدمان مناسب بلوك يا كيسه هنگام بارگيري-
   نظافت محيط پس از انجام كار-

   
5  
5  
1 

  

  : نگرش 
   سرعت عمل در عمليات اسپانينگ ،كيسه يا بلوك زني و بارگيري -
   دقت در يكنواختي اختالط اسپان در كمپوست -
   دقت در سالمت كيسه يا نايلون محتوي كمپوست-

  : ايمني 
رعايت نكات ايمني هنگام كار با ماشين آالت  -
  ............. لباس كار مناسب ،كاله ،ماسك ،چكمه و استفاده از -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   ترازو-
  رطوبت سنج -
   كيسه زن –
   بلوك زن –
   نايلون –
   ليف تراك –
   باب كت و پالت–
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
    1  باب كت و پالت  1
   1  بلوك زن   2
   1  بيل  3
   1  پ آب پم  4
   1  ترازو  5
   1  ترمومتر  6
   1  چهارشاخ  7
   1  رطوبت سنج   8
   1  شيلنگ  9
   1  قالب زن در صورت تراكم كمپوسترنر  10
   1  كيسه زن   11
   1  لودر   12
   1  لودر در حجم زياد   13
   1  ليف تراك   14
   1  ليفتراك  15
   1  ميكسرفيلر  16
   1  نايلون   17
   1  شيمياييهواسازو سنسورهاي   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 -

  
  
  
  


