
 

 

 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 

 

 پرورش دهنده قارچ خوراکي

 

 

 

 گروه شغلي      

 کشاورزی ) امور باغي (

 

 

 

 شغل آموزش کد ملي 

 

 

 

  20/10/1394 تاريخ تدوين استاندارد :

 

1-059-61-6113 
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  برنامه های درسي دفتر طرح و نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 6113-61-059-1  شغل :آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 پالك ، ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی   ،تهران 

97 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117     دورنگار  

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 

 :سيون تخصصي برنامه ريزی درسي اعضاء کمي

 علي موسوی مدير کل دفتر طرح و برنامه های درسي 

 رامک فرح آبادی معاون دفتر طرح و برنامه های درسي  

 ور باغي  ارژنگ بهادری رييس گروه برنامه ريزی درسي ام

 

 

 :  شغلآموزش همكار برای تدوين استاندارد حوزه های حرفه ای و تخصصي 

 سازمان نهضت سوادآموزی -

-  

 فرآيند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
 

کليه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 آن موجب پيگرد قانوني است . کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه کنندگان استاندارد 

 رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
شغل و 

 سمت 

ه کار سابق

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 کارشناسی مهدیه واعظ تهرانی 1

کشاورزی 

زراعت و 

 اصالح نباتات 

 سال 10 مربی

 22737478تلفن ثابت :

 09389095214تلفن همراه : 

 smart786@yahoo.comایميل : 

 50پ  ،خ جاللوند،تجریشآدرس : 

 کارشناسی سهيال رحمتی  2

کشاورزی 

زراعت و 

 تات اصالح نبا

 سال 10 مربی

 22085962تلفن ثابت :

 09126025733تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس : 

 

 
 - کارشناسی آقای سيف 3

کارشناس 

نهضت 

 سوادآموزی

 سال 10

 83782210 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس : 

 

 

 
 سال 30 استاد کشاورزی دکترا محمدعلی برهانی 4

 تلفن ثابت :

 :  تلفن همراه

 ایميل : 

 آدرس :

 

 
5      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

6      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :

7      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 در استاندارد شغل .  ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
شغلي ، مسئوليت هاا ،   بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بارداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ار مي رود . رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظ

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

رت د در محال آماوزش باا صاو    دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

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

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي رداقل مجموعا اي از ميلومات

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 عملي ارجاع مي شود .  رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و

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

 ت محيطي :توجهات زيس

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 ش دهنده قارچ خوراکيپرور

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

يل آماده سازی سالن پرورش و پرورش دهنده قارچ خوراکی شغلی از گروه کشاورزی ) امور باغی ( است که وظایفی از قب

ن تهيه خاک پوششی و اضافه کردن آ،تهيه کمپوست و بذر زنی ،تهيه بذر  ،تامين ابزار و تجهيزات  ،ختلف مایم بخش ه

 ،نگهداری  ،برداشت قارچ  ،نگهداری از بسترهای قارچ به هنگام تشکيل سرسنجاقی ها  ،نگهداری از بسترهای قارچ  ،

توليد کنندگان  ،بازاررسانی و بازاریابی محصول پس از برداشت را به عهده دارد . این شغل با مزرعه داران  ،فرآوری 

 روشندگان محصوالت کشاورزی در ارتباط ميباشد.کشاورزان و ف ،کمپوست و توليد کنندگان بذر 

 : ورودیويژگي های کارآموز 

 پايان دوره ابتدائيميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت کامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت      115طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      52 ی زمان آموزش نظری               :    

 ساعت      63ی زمان آموزش عملي                :    

 ساعت      -کارورزی                       :    زمان ی 

  ساعت     - ی زمان پروژه                            :    

 ( بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد 

 ٪25:  کتبي -

 ٪65عملي : -

 ٪10اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه کار مفيد 2ليسانس مهندسی کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت با 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

داشت و برداشت يک موجود زنده و يا يک  ،ت پرورش دهنده اصوال به شغلي گفته مي شود که عمليات و امور کاش

محصول را به طور متوالي و مستمر انجام دهد . قارچ دکمه ای و صدفي گروهي از قارچ های خوراکي هستند که آب 

و هوای معتدل و مربوط را مي پسندد . استاندارد پرورش قارچ خوراکي به وظايفي چون آماده سازی سالن پرورش 

تهيه کمپوست  ،تهيه بذر ،تامين ابزار و تجهيزات مورد نياز  ،وجود در يک واحد پرورش قارچ قارچ و قسمت های م

نگهداری از بسترهای قارچ به  ،نگهداری از بسترهای قارچ  ،تهيه خاك پوششي و اضافه کردن آن  ،و بذر زني 

تقال به بازار و بازاريابي محصول ان ،فرآوری  ،نگهداری  ،برداشت قارچ  ،هنگام تشكيل گروه ها يا سر سنجاقي ها 

 قارچ پس از برداشت اشاره خواهد کرد .

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Grower of mushrooms  

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 کارگر سالن پرورش

 سرپرست سالن قارچ

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          سخت و زيان آور  ج : جزو مشاغل 

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 بخش های مختلف موجود در واحد پرورش سالن پرورش وآماده سازی  1

 ن ابزار و تجهيزات مورد نيازتامي 2

 تهيه بذر 3

 ذر به کمپوست(ن کمپوست و بذر زنی )اضافه کردن بتامي 4

 تهيه خاک پوششی و اضافه کردن آن 5

 نگهداری از بسترهای قارچ 6

 ی هانگهداری از بسترهای قارچ به هنگام تشکيل گره ها یا سر سنجاق 7

 برداشت قارچ 8

 انتقال به بازار و بازاریابی محصول  ،فرآوری  ،نگهداری  9

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

آماده سازی سالن پرورش و بخش های مختلف موجود در 

 واحد پرورش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 9 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ت زيست محيطيتوجها

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قفسه  دانش :

 فرمالين

 رطوبت ساز

 تهویه

 دماسنج

 رطوبت سنج

 سمپاش

 لباس کار

 ماسک

 چکمه

 دستکش

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 ماژیک 

 تخته پاک کن

بررسی قسممت همای مختلمف موجمود در یمک واحمد       روش -

 پرورش قارچ 

3   

   1 ضدعفونی سالنوش ر-

   1 تقسيم بندی سالم پرورش ) قفسه بندی(روش -

   1 روش های نصب تجهيزات-

  مهارت :

آماده سازی قسمت های مختلف موجود در یک واحد پرورش -

 قارچ

 3  

  2  ضدعفونی سالن پرورش-

  2  تقسيم بندی کردن سالن پرورش ) قفسه بندی(-

  2  تنصب کردن تجهيزا-

 نگرش :

 دقت در صدعفونی سالن از نظر مدت زمان و ميزان مواد ضدعفونی کننده-

 رعایت فواصل مناسب قفسه ها از دیوارها و درب ورودی -

 ایمنی و بهداشت : 

 در هنگام ودع وني كردن سالن دستکش ،چکمه  ،استفاده از ماسک -

 توجهات زیست محيطی :

 یای کمپوست مصرف شده از دوره های قبلی پرورشدفع بهداشتی بقا -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تامين ابزار و تجهيزات مورد نياز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 5 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 آموزشي مصرفي و منابع

 هواساز  دانش :

 چيلر

 رطوبت ساز

 دماسنج

 قفسه

 لوله و اتصاالت

 متر

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته وایت برد

 ماژیک

 تخته پاک کن

 ،رطوبمت   ،دمما   ،تجهيزات مورد نياز سالن )تجهيزات کنترل -

 فشار(

2   

   1 انواع ابزار مورد نياز سالن-

   1 اد مصرفی مورد نيازتعداد ابزار و تجهيزات و ميزان مو-

-    

  مهارت :

  2  تنظيم دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در سالن-

  3  تعمير و رفع نواقص احتمالی دستگاه ها و ابزار -

-    

-    

 نگرش :

 دقت در انتخاب تجهيزات و ابزار-

 دقت در تنظيم دستگاه ها -

 ایمنی و بهداشت : 

 موارد ایمنی و بهداشت فردی و کارگاهی  رعایت-

- 

 توجهات زیست محيطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 تهيه بذر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي مصرفي

 دستگاه اتوکالو  دانش :

 دانه گندم

 کربنات کلسيم

 سنگ کچپنبه

 سودگرم

 جو

 لباس کار

 رایانه

 ميز و صندلی

 کارآموز و مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ماژیک

 تخته پاک کن

   2 انواع قارچ خوراکی-

   1 روش های مختلف تهيه بذر-

   1 شرایط نگهداری بذر-

   2 ضدعفونی بذر-

  مهارت :

  2  انتخاب بذر مناسب-

  2  نگهداری بذر-

  2  ضدعفونی بذر-

-    

 نگرش :

 دقت در مدت زمان ضدعفونی توسط دستگاه )اتوکالو(-

 محيط ،رطوبت  ،رعایت شرایط محيطی نگهداری بذر از نظر تاریکی -

 ایمنی و بهداشت : 

 در هنگام کاراستفاده از دستکش -

 استفاده از روش های مناسب صدعفونی بذر-

 توجهات زیست محيطی :

 خارج کردن بهداشتی بذر از آزمایشگاه-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تامين کمپوست و اضافه کردن بذر به آن ) بذرزنی(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 10 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کيسه پالستيکی  دانش :

 قفسه

 جعبه

 بذر

 کمپوست

 چکمه

 کاه و کلس گندم

 مالس

 کود ازته)نيترات آمونيوم(

 سنگ گچ

 کود مرغی

 مواد کنستانتره

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 ماژیک

 ه پاک کنتخت

   1 مفهوم کمپوست-

   1 مواد تشکيل دهنده کمپوست-

   2 روش ضدعفونی کمپوست-

   3 روش های اضافه کردن بذر به کمپوست-

  مهارت :

  2  ترکيب کردن مواد اوليه کمپوست-

  4  ضدعفونی )پاستوریزه کردن( کمپوست-

  4  انجام عمليات بذرزنی به روش های مختلف-

 نگرش :

 دقت در مدت زمان و مراحل ضدعفونی کمپوست-

 دقت در هنگام اضافه کردن بذر به کمپوست-

 جلوگيری از آلودگی بذر در هنگام اضافه کردن آن به کمپوست -

 استفاده از ارقام مناسب-

 ایمنی و بهداشت : 

 دستکش در هنگام کار  ،چکمه  ،استفاده از ماسک -

 ت محيطی :توجهات زیس

 دفع بهداشتی بقایای حاصل از انجام عمليات-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهيه خاک پوششی و اضافه کردن آن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 د، مواابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بقایای کمپوست مصرف شده  دانش :

 خاک پيت

 کيسه مناسب

 بسته بندی

 کودگاوی

 لباس کار

 چکمه

 بيل

 ماسک

 قفسه

 لوله و اتصاالت

 دیگ بخار

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 ماژیک

 تخته پاک کن

   5/0 مفهوم خاک پوششی-

   5/0 مواد مختلف تشکيل دهنده خاک پوششی-

   1 وش های ضدعفونی کردن خاک پوششیر-

   2 زمان و نحوه اضافه کردن خاک پوششی -

  مهارت :

  1  مخلوط کردن مواد تشکيل دهنده خاک-

  2  ضدعفونی کردن خاک پوششی -

  3  اضافه کردن خاک پوششی به بستر-

-    

 نگرش :

 دقت در انجام ضدعفونی خاک پوششی و مدت زمان آن -

 جلوگيری از آلودگی خاک پوششی قبل از اضافه کردن به بستر-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی در هنگام ضدعفونی -

 چکمه در هنگام کار  ،دستکش  ،استفاده از ماسک -

 توجهات زیست محيطی :

 دفع بهداشتی بقایای حاصل از تهيه خاک پوششی -

- 
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 ش استاندارد آموز

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداری از بسترهای قارچ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 9 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شلنگ  دانش :

 نازل قابل تنظيم

 خاک پوششی

 بيلچه

 لباس کار

 ماسک 

 چکمه 

 دستکش

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 ماژیک 

 تخته پاک کن

   1 مفهوم پنجه دوانی )پنجه زنی(-

   2 شرایط محيطی مناسب جهت پنجه دوانی-

   2 نحوه جلوگيری از خشک شدن بستر و تامين رطوبت آن -

   1 نحوه مراقبت از بستر پس از اضافه کردن خاک پوششی-

   1 نحوه خراشدهی بستر و علت آن-

  مهارت :

  2  ایجاد شرایط مناسب برای سالن جهت پنجه دوانی -

  2  جلوگيری از خشک شدن بستر-

  3  مراقبت از بستر پس از خاکدهی-

  2  انجام خراشدهی بستر-

 نگرش :

 دقت در ایجاد شرایط محيطی مناسب در مراحل مختلف -

- 

 و بهداشت : ایمنی 

 ماسک ،چکمه  ،استفاده از دستکش -

- 

 توجهات زیست محيطی :

 دفع بهداشتی کمپوست آلوده به آفات و بيماری ها در این مرحله-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداری از بسترها به هنگام تشکيل گره ها یا سرسنجاقی ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 4 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شلنگ  دانش :

 نازل قابل تنظيم

 دماسنج

 رطوبت سنج

 لباس کار

 ماسک

 چکمه

 دستکش

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 ماژیک

 تخته پاک کن

   1 سنجاقی هامفهوم گره یا سر-

   2 هواداران بستر-

دی اکسيد کمربن ( در   ،نور  ،رطوبت  ،شرایط محيطی ) دما -

 هنگام تشکيل سرسنجاقی ها

2   

-    

  مهارت :

  4  عمليات مراقبت از بسترها از شروع هوادهی تا تشکيل گره ها-

-    

-    

-    

 نگرش :

 مناسب در مرحله تشکيل گره ها جاد شرایط محيطیدقت در ای-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 ماسک ،چکمه  ،استفاده از دستکش -

- 

 توجهات زیست محيطی :

 دفع بهداشتی کمپوست آلوده به آفات و بيماری ها در این مرحله -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 برداشت قارچ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 8 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چاقوی برداشت  دانش :

 الکل

 فرمالين

 سطل زباله

 نردبان برداشت

 روپوش سفيد

 ماسک

 چکمه

 دستکش

 رایانه

 ميز و صندلی

 تخته

 تخته پاک کن

 ماژیک

   1 مان برداشتز-

   2 شرایط محيطی سالن در مرحله برداشت-

   2 روش های برداشت -

   2 نحوه نگهداری سبزها پس از برداشت-

  مهارت :

  1  درجه بندی محصوالت برداشت شده-

  2  عمليات برداشت محصول به روش های مختلف-

  3  مراقبت کردن و آبياری بستر پس از برداشت-

  2  کنترل کردن شرایط محيطی سالن پس از برداشت-

 نگرش :

 دقت در زمان برداشت محصول و ایجاد شرایط محيطی مناسب-

 جلوگيری از خشک شدن محصول-

 دقت در هنگام چيدن قارچ از بستر-

 ایمنی و بهداشت : 

 ار ابزار مناسب و سالم در هنگام ک ،ماسک  ،چکمه  ،استفاده از دستکش -

- 

 توجهات زیست محيطی :

 دفع بهداشتی بقایای قارچ برداشت شده و خروجی از سالن -

- 

 



 16 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

فرآوری و انتقال به بازار و فروش  ،بسته بندی  ،نگهداری 

 محصول

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کيسه پالستيکی  دانش :

 سلفون

 ترازو

 محصول تازه قارچ

 یخچال یا سردخانه

 برچسب

 ظروف بسته بندی

 وسيله نقليه جهت انتقال

 ماسک

 چکمه

 دستکش

 ميز و صندلی

 رایانه

 تخته وایت برد

   1 بندی محصول و اطالعات مورد نياز فروشندهنحوه بسته -

   1 نگهداری محصول در شرایط محيطی مناسب-

   2 روش های فرآوری قارچ-

   1 عوامل موثر در فروش بهتر قارچ-

   1 روش صحيح انتقال محصول به بازار-

  مهارت :

  2  بسته بندی محصول و زدن برچسب-

  2  ای فروش بهتر قارچاجرای روش های جدید بر-

  2  اجرای صحيح انتقال محصول به بازار-

 نگرش :

 رعایت احترام و انصاف در برخورد با مشتری -

 دقت در بسته بندی و نگهداری محصول-

 ایمنی و بهداشت : 

 جلوگيری از فاسد شدن محصوالت -

 استفاده از محصوالت تازه و بدون آسيب-

 محيطی :توجهات زیست 

-  

- 
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  دستگاه1 ليتر در ساعت پخش رطوبت 25با ظرفيت  رطوبت ساز 1

  دستگاه1 6000با قدرت  کولر آبی 2

کارگاه 1برای دستگاه1 50*  50در ابعاد  تهویه 3

 ترم50تا

  پکيج کامل 1 صنعتی دیگ بخار 4

  دستگاه1 تمام دیجيتال اتوکالو 5

  دستگاه1 نيمه صنعتی بسته بند 6

  دستگاه1 استاندارد کپسول آتش نشانی 7

  دستگاه1 استاندارد جعبه کمک های اوليه 8

  دستگاه1 استاندارد رااینه 9

  دستگاه1 استاندارد ویدئو پروژکتور 10

  3 شيشه ای مدرج به سانتيگراد دماسنج 11

  3 مدرج به درصد با پوشش عایق رطوبت سنج 12

  برحسب مساحت فلزی ترجيحا آلومينيومی قفسه 13

  تعداد الزم فلزی نازل با خروجی های قابل تنظيم 14

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای يک کارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  15 مخصوص برداشت چاقو 1

  3 استاندارد نردبان برداشت 2

  8 استاندارد قيچی 3

  15 استاندارد بيلچه 4

 عدد1هربخش کارگاه 3 پالستيکی سطل زباله 5

 توجه :

 . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  ليتری5گلن 1 ٪3با غلظت  فرمالين 1

  ليتری 5/1بطری 1 در هزار 2آفتکش با غلظت  دیازینون 2

  ليتری5/1بطری1 در هزار 2قارچکش با غلظت  بنوميل 3

  بطری5 ٪ 98با درصد خلوص  الکل 4

 برای یک دوره بسته15 بهداشتی بسته بندی پنبه 5

 برای یک دوره کيلوگرم500 پاستوریزه و بذر زده کمپوست 6

 برای یک دوره کيلوگرم150 خاک پيت خاک پوششی 7

  بسته صدتایی1 معمولی ماسک 8

  جفت 15 پالستيکی چکمه 9

  دست15 پالستيکی دستکش 10

  دست15 و نخی بهداشتی روپوش سفيد 11

  عدد20 مقاوم به حرارت کيسه پلی پروپيلن 12

  کيلوگرم20 سالم و عاری دانه گندم 13

  قطعه20 اینچ 5/2با قطر  لوله پليکا 14

  گرم150 استاندارد کربنات کلسيم 15

  گرم50 استاندارد سنگ کچ 16

  بسته20 بهداشتی بسته بندی پنبه 17

  گرمکيلو30 استاندارد مالس 18

  کيلوگرم120 استاندارد کودازته)نيترات آمونيوم( 19

  کيلوگرم40 استاندارد سنگ گچ 20

  تن1 استاندارد کود مرغی 21

  کيلوگرم50 استاندارد مواد کنستانتره 22

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و يک کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يک نفر  -
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 ار های آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افز -

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

      تکنيک های پيشرفته 1

 سپيدان تهران 1388 حسين متقی  پرورش و توليد قارچ دکمه ای 2

       

       

 

 

 

 

 

 

 منابع و محتواهای آموزشي ) پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي  ساير  -

 مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف
 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

  نصوح   سمه عباسی هبدلی 1389 اصول کشت قارچ های خوراکی 1

پمرورش علمممی و عملمی قممارچ    2

 دکمه ای

 حميدرضا محمدی 1388

 بهروز شمسی

 امين صداقت

  آثير  

قارچ صمدفی پمرورش علممی و     3

 عملی

 بهروز شمسی 1389

 شهروز شمسی

  آثير  

سازمان آموزش فنی   توليد کننده قارچ صدفی 4

 و حرفه ای کشور

آموزش فنی   

و حرفه ای 

 مزرعه زرین

 

راهنمممای جممامع و کمماربردی    5

پممرورش قممارچ صممدفی و سممایر 

 های خوراکی قارچ

 تقی زرحبيبی 1394

 عين اهلل عليوردی لو
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 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.mushworld.com 1 

spawn.cas.psu.eduwww.mushroom  2 

www.fungi.com  3 

www.irmga.com  4 

www.daneshnameh.roshd.ir  5 

shju.irwww.dane  6 

www.mushroomsdried.mushroom.us/ogster  7 

 

 

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضيحات آدرس تهيه کننده عنوان نرم افزار رديف

    ندارد 
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