معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
پرورش دهنده قارچ دکمهاي

گروه شغلي
امور زراعي
کد ملي آموزش شغل

0 6 2 0 0 6 0 0 0 2
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ بازنگري استاندارد 1400/2/12 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

6 1 1 3
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل611320620060002 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
رشته تخصصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

1

محسن ابراهیمی

کارشناسی ارشد

2

عباس قلیچ لی

کارشناسی ارشد

3

نسرین خرمی

کارشناسی

کشاورزی

4

شهین قنبری

کارشناسی ارشد

کشاورزی

مربی

5

حمید حواسی

کارشناسی ارشد

برق

-

مهندسی کشاورزی -
اگروتکنولوژی
مهندسی کشاورزی -
خاکشناسی

شغل و سمت

سابقه کار

مربی

10سال

مربی

 15سال

مربی

13سال
 15سال
 17سال

6
7
8

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  99/8/1با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي برگزار گرديدد اسدتاندارد آمدوزش
شغل پرورش دهنده قارچ دکمه اي با کد  611320620060001بررسي و تحت عنوان شغل پرورش دهنده قارچ دکمه اي بدا
کد  611320620060002مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء اسدتااده مدادي و
معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

66583658

تلان

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استتاندارد ررهت اي نيت
گفت ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادگيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ك از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل بتا مشتا ل ديگتر در يتك رتوزه شتغلي،
مسئوليتها ،شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ك از يك كارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
كارورزي صرها در مشا لي است ك بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت محدود يا با ماكت صتورت ميگيترد و
ضرورت دارد ك در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ك هترد در محتل
آموزش ب صورت تئوريك با استفاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بستياري
از مشا ل نميگردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،ك شامل س بخت
اخالق رره اي خواهد بود.

عملتي ،كتبتي عملتي و

صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ك از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيطها و شرايط گوناگون ب طور موثر و كارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانتايي كت ميتوانتد شتامل علتوم
پاي (رياضي ،هي يك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .معموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطفي ك براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتهاي ير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي است ك عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است ك در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك كمترين آسيب ب محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
پرورش دهنده قارچ دکمهاي
شرح استاندارد آموزش شغل:
پرورش دهنده قارچ دکمهای شغلی از گروه کشاورزی (امور زراعی) است که وظایفی از قبیل طراحی و احداث واحد
پرورش قارچ دکمهای ،تامین تجهیزات و ابزار ،تهیه بذر و رقم مناسب ،تهیه کمپوست ،تلقیح کمپوست و بذر زنی ،تهیه
خاک پوششی و ضد عفونی آن ،آماده سازی سالن پرورش ،نگهداری از بسترهای قارچ ،برداشت قارچ و نگهداری آن،
بازاریابی محصول پس از برداشت ،شناسایی آفات و بیماریهای قارچ ،پیشگیری و مبارزه با بیماریها را بر عهده دارد.
این شغل با مزرعه داران و تولید کنندگان کمپوست ،تولید کنندگان بذر و فروشندگان محصوالت کشاورزی در ارتباط
میباشد.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 185 :ساعت
 69ساعت

د زمان آموزش نظري

:

د زمان آموزش عملي

 116 :ساعت
ساعت

د زمان کارورزي

:

-

د زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس مهندسی کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت و یا تولید و فراوری قارچهای خوراکی با  3سال ساابقه کاار در
زمینه پرورش قارچ دکمهای
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
پرورش دهنده اصوال به شغلي گاته ميشود که عملیات و امور کاشت ،داشت و برداشت يک موجود زنده و يا يک
محصول را بطور متوالي و مستمر انجام دهد .قارچ دکمهاي گروهي از قارچهاي خوراکي است که آب و هواي معتدل
و مرطوب را مي پسندد .استاندارد اين حرفه به وظاياي چون :طراحي و احداث واحد پرورش قارچ دکمهاي ،تامین
تجهیزات و ابزار ،تهیه بذر و انتخاب رقم مناسب ،تهیه کمپوست ،تلقیح کمپوست و بذرزني ،تهیه خاک پوششي و
ضد عاوني آن ،آماده سازي سالن پرورش ،نگهداري از بسترهاي قارچ ،شناسايي و مبارزه با آفات و بیماريهاي
قارچ و همچنین بازاريابي محصول پس از برداشت اشاره خواهد کرد.
٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Grower of button mushroom

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
کارگر سالن پرورشسرپرست سالن قارچ-قارچ چین

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

طراحی و احداث واحد پرورش قارچ

3

10

13

2

تامین تجهیزات و ابزار

7

12

19

3

تهیه بذر و انتخاب رقم مناسب

5

8

13

4

تهیه کمپوست

8

11

19

5

تلقیح کمپوست و بذرزنی

8

11

19

6

تهیه خاک پوششی و ضد عفونی آن

7

12

19

7

آماده سازی سالن پرورش

5

12

17

8

نگهداری از بسترهای قارچ

10

15

25

9

کنترل بیماریها و آفات مهم قارچ دکمهای در سالن پرورش

7

11

18

10

برداشت قارچ

5

11

16

11

نگهداری و بازاریابی محصول پس از برداشت

4

3

7

جمع ساعات

69

5

185 116

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي و احداث واحد پرورش قارچ

نظری

عملی

جمع

3

10

13

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

جی پی اس

دانش :

قطب نما

مساحت و ابنیه مورد نیاز در واحدهای پرورش

دماسنج

نیاز اولیه کارگاه پرورش قارچ خوراکی

متر

روشهای تعیین موقعیت جغرافیایی سالن کشت وپرورش قارچ

رایانه مربی

فاصله واحد پرورش قارچ با عملیات کمپوست سازی و منااطق

میز و صندلی مربی

مسکونی

میز و صندلی کارآموز
تخته وایت برد

مهارت :

ماژیک

رعایت موارد فنی داخل کارگاه از نظر دما ،رطوبت ،نور

تخته پاک کن

اجرای ضوابط الزم برای احداث واحد مستقل کمپوست سازی

جعبه کمکهای اولیه

تعیین موقعیت اقلیمی و جغرافیایی سالن کشت و پرورش قارچ

کپسول آتش نشانی

عایقبندی دیوارها و سقف ،قفسهبندی و تامین رطوبت سالن
کنترل شرایط از نظر تهویه ،تامین و نصب دستگاههاای ماورد
نیاز
اسااتاندارد نمااودن واحااد پاارورش قااارچ از نظاار تاسیساااتی و
ساختمانی
نگرش  :رعایت اخالق حرفه ای
دقت در تعیین ویژگیها و استانداردهای الزم برای بکارگیری بهینه تجهیزات و ابزار
دقت در انتخاب تجهیزات و ابزار
دقت در تنظیم اجزای متناسب با استاندارد دستگاهها
ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

طراحي و احداث واحد پرورش قارچ

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات

7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تامین تجهیزات و ابزار

نظری

عملی

جمع

7

12

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

هواساز

دانش :

چیلر

موارد فنی تاسیسات و تجهیزات

رطوبت ساز

انواع تجهیزات مورد نیاز در سالن

کولر

انواع ابزار مورد نیاز در سالن

فن

میزان مواد مصرفی مورد نیاز در طول دوره پرورش

هیتر
دماسنج

مهارت :

رطوبت سنج

محاسبه تعداد ابزار مورد نیاز متناسب با هر نوع مساحت

قفسه

اتوماسیون سالن پرورش

لوله و اتصاالت

تعمیر و رفع نواقص احتمالی و تنظیم دستگاهها و ابزار

متر

برآورد اقتصادی تجهیزات و ابزار و ماواد مصارفی ماورد نیااز

رایانه مربی
میز و صندلی مربی

کارگاه پرورش قارچ

میز و صندلی کارآموز

نگرش  :رعایت اخالق حرفه ای

تخته وایت برد ،ماژیک ،تخته

دقت در تعیین ویژگیها و استانداردهای الزم برای بکارگیری بهینه تجهیزات و ابزار

پاک کن

دقت در انتخاب تجهیزات و ابزار

جعبه کمکهای اولیه

دقت در تنظیم اجزای متناسب با استاندارد دستگاهها

کپسول آتش نشانی

ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه بذر و انتخاب رقم مناسب

نظری

عملی

جمع

5

8

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کیسه پلی پروپلین

دانش :

دستگاه اتوکالو

انواع رقم قارچ دکمهای

دانه گندم

روشهای مختلف تهیه بذر (اسپان)

لوله پولیکا

شرایط نگهداری بذر (اسپان) در آزمایشگاه

کربنات کلسیم

نحوه ضد عفونی بذر

سنگ گچ
پنبه

مهارت :

سورگوم

تهیه نمودن اسپان (بذر)

جو

انتخاب بذر مناسب جهت تلقیح

پرلیت

نگهداری اسپان (بذر)

روپوش
رایانه مربی

ضد عفونی بذر

میز و صندلی مربی

نگرش  :رعایت اخالق حرفه ای

میز و صندلی کارآموز

دقت در مدت زمان ضدعفونی توسط دستگاه اتوکالو

تخته وایت برد ،ماژیک ،تخته

دقت در رعایت مدت زمان و ضد عفونی

پاک کن

دقت در رعایت شرایط محیطی نگهداری اسپان از نظر تاریکی ،رطوبت محیط

جعبه کمکهای اولیه

ایمنی و بهداشت :

کپسول آتش نشانی

استفاده از دستکش در هنگام کار
توجهات زیست محیطی :
خروج بهداشتی بقایای بذر از آزمایشگاه و دفع صحیح آن ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه کمپوست

نظری

عملی

جمع

8

11

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کاه و کلش گندم

دانش :

مالس

مفهوم کمپوست

کود ازته (نیترات آمونیوم)

اهداف تهیه کمپوست

سنگ گچ

مواد تشکیل دهنده کمپوست و عمل آوری آن

کود مرغی

نحوه فرمولبندی کمپوست و انواع آن

مواد کنسانتره
رایانه مربی

نحوه ضد عفونی کمپوست

میز و صندلی مربی

مهارت :

میز و صندلی کارآموز

تامین مواد اولیه برای تهیه کمپوست

تخته وایت برد ،ماژیک ،تخته

ترکیب نمودن مواد اولیه کمپوست

پاک کن
جعبه کمکهای اولیه

کمپوست سازی به روش دراز مدت و کوتاه مدت

کپسول آتش نشانی

ضد عفونی نمودن کمپوست به روش پاستوریزاسیون
محاسبه نمودن و فرموله کردن اشکال مختلف کمپوست
نگرش  :رعایت اخالق حرفه ای
دقت در میزان هر یک از مواد تشکیل دهنده کمپوست
دقت در مدت زمان و مراحل ضد عفونی کمپوست
دقت در جلوگیری از آلودگی کمپوست پس از خروج از سالن پاستوریزاسیون
ایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک ،دستکش و چکمه در هنگام کار
توجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی و صحیح شیرابه کمپوست در محل کمپوست سازی
دفع بهداشتی بقایای کمپوست از سوله تهیه کمپوست و سالن پاستوریزاسیون

10

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تلقیح کمپوست و بذرزني

نظری

عملی

جمع

8

11

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کیسه پالستیکی

دانش :

قفسه

روشهای تلقیح کمپوست و مزایا و معایب هر روش
روشهای انتقاال کمپوسات تلقایح شاده باه مکاان مناساب،

جعبه
بذر

جعبهای کیسهای و قفسهای

کمپوست

مزایا و معایب هر یک از روشهای انتقال کمپوست

رایانه مربی
میز و صندلی مربی

مهارت :

میز و صندلی کارآموز

جداسازی کمپوست سالم از ناسالم

تخته وایت برد ،ماژیک ،تخته

انجام عملیات تلقیح کمپوست به روشهای مختلف

پاک کن

انتقال کمپوست تلقیح شده با یکی از روشها به سالن

جعبه کمکهای اولیه

محاسبه کمپوست مورد نیاز برای هر مساحتی از سالن

کپسول آتش نشانی

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ای
دقت در عملیات تلقیح (مخلوط کامل بذر با کمپوست)
استفاده از ارقام استاندارد و اصالح شده
ایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک ،چکمه و دستکش در هنگام کار

توجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی و صحیح بقایای کمپوست تلقیح شده
دفع بهداشتی و صحیح بقایا و کیسههای پالستیکی بذر مورد استفاده

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه خاک پوششي و ضد عاوني آن

نظری

عملی

جمع

7

12

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

بقایای کمپوست مصرف شده

دانش :

کیسه مناسب بسته بندی

مفهوم خاک پوششی

کود گاوی

مواد مختلف تشکیل دهنده خاک پوششی و انواع آن

روپوش

چگونگی تهیه خاک پوششی

چکمه

ویژگیهای خاک پوششی مناسب

بیل
ماسک

روشهای ضد عفونی کردن خاک پوششی

قفسه

مهارت :

لوله و اتصاالت

مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده خاک

دیگ بخار

تهیه و تولید خاک پوششی

رایانه مربی

ضد عفونی کردن خاک پوششی در مقیاس کوچک و بزرگ

میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز

تهیه مکان مناسب برای ضد عفونی خاک پوششی

تخته وایت برد

جلوگیری از آلودگی خاک پوششی و نحوه نگهداری آن

ماژیک

نگرش :رعایت اخالق حرفه ای

تخته پاک کن

دقت در انتخاب میزان هر یک از مواد تشکیل دهنده خاک پوششی
دقت در روش بکارگیری و مدت زمان ضد عفونی خاک پوششی
ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی در هنگام ضد عفونی نمودن خاک
استفاده از ماسک ،دستکش و چکمه در هنگام کار
توجهات زیست محیطی :
جلوگیری از تجمع بقایای خاک پوششی پس از ضد عفونی در محل سالن ضد عفاونی و
دفع صحیح آن ها
12

جعبه کمکهای اولیه
کپسول آتش نشانی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي سالن پرورش

نظری

عملی

جمع

5

12

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

قفسه

دانش :

فرمالین

اهداف آماده سازی سالن

رطوبت ساز

مصالح مورد نیاز در ساخت سالن

تهویه

روشهای ضد عفونی سالن

دماسنج

نحوه قفسه بندی سالن

رطوبت سنج

چگونگی رعایت نکات مهم در نصب تجهیزات و ابزار سالن

سمپاش
Co2متر

مهارت :

روپوش

ضد عفونی نمودن سالن

ماسک

محاسبه و قفسه بندی سالن

چکمه
دستکش

نصب تجهیزات و ابزار

رایانه مربی

تنظیم تجهیزات و ابزار

میز و صندلی مربی

نگرش :رعایت اخالق حرفه ای

میز و صندلی کارآموز

دقت در ضد عفونی نمودن سالن از نظر مدت زمان و میزان مواد ضد عفونی کننده
دقت در رعایت فواصل مناسب قفسهها از دیوارها و درب ورودی

تخته وایت برد
ماژیک
تخته پاک کن

دقت در نصب هر یک از تجهیزات و دستگاهها
دقت در رعایت نکات فنی در نصب دستگاهها (تهویه ،رطوبت ساز ،مه پاش و )...
ایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک ،چکمه و دستکش در هنگام ضد عفونی سالن
توجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی و صحیح بقایای کمپوست مصرف شده از دوره های قبلی پرورش

13

جعبه کمکهای اولیه
کپسول آتش نشانی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نگهداري از بسترهاي قارچ

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

شلنگ

دانش :

نازل و خروجیهای قابل

مفهوم پنجه دوانی

تنظیم

مفهوم تخته کوبی

خاک پوششی

شرایط محیطی مناسب سالن جهت پنجه دوانی

بیلچه

زمان و نحوه تخته کوبی

دستگاههای سرمایشی

نحوه جلوگیری از خشک شدن و تامین رطوبت بسترها

دستگاههای گرمایشی
رطوبت ساز

مفهوم خاکدهی

ایرواشر

زمان و نحوه خاکدهی

دماسنج

رافلینگ و مزایای آن

رطوبت سنج
Co2متر

مفهوم هوادهی

روپوش

مهارت :

ماسک

ایجاد محیطی مناسب برای سالن جهت پنجه دوانی

چکمه

تخته کوبی بسترها

دستکش

جلوگیری از خشک شدن بسترها و در صورت نیاز رفع مشکل

رایانه مربی
میز و صندلی مربی

خاکدهی بسترها

میز و صندلی کارآموز

مراقبت از بسترها پس از خاکدهی

تخته وایت برد

انجام رافلینگ و انواع آن

ماژیک
تخته پاک کن

انجام عملیات هوادهی
عملیات مراقبت از بسترها از شروع هوادهی تا ظهور پین هد

جعبه کمکهای اولیه
کپسول آتش نشانی

نگرش  :رعایت اخالق حرفه ای
دقت در تمام امور نگهداری شرایط محیطی در مرحله رویشی و زایشی
14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نگهداري از بسترهاي قارچ

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش ،چکمه و ماسک در هنگام کار
توجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی و صحیح کمپوستهای آلوده به آفات و بیماریها در این مرحله و خروج آن
از سالن

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل بیماريها و آفات مهم قارچ دکمهاي در سالن
پرورش

نظری

عملی

جمع

7

11

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

اسپورگون

دانش :

مانب

عوامل بیماریها و آفات قارچ دکمهای

کاربندازیم

نحوه پیشگیری از بیماریها و آفات

بنومیل

عالئم بیماریها بر روی قارچ و کمپوست

دیازینون

عالئم افات بر روی قارچ و کمپوست

ماالتیون

مهارت :

آبوماکتین

اجرای نکات بهداشتی و عملیات ضد عفونی بمنظور پیشگیری
از حمله آفات و بیماریها

آپولو
فرمالین
سم پاش

عملیات پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مهم قارچ دکمهای

روپوش

عملیات پیشگیری و مبارزه با آفات مهم قارچ دکمهای

ماسک
چکمه

انجام عملیات  Cooking outپس از تخلیه سالن

دستکش

نگرش :رعایت اخالق حرفه ای

رایانه مربی

دقت در بستن منافذ و خروجیها در طول مدت ضدعفونی (قبل از کشت(

میز و صندلی مربی

دقت در رعایت دز توصیه شده سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماریها

میز و صندلی کارآموز

دقت در رعایت نکات مهم در دوره کارنس سموم شیمیایی مورد استفاده

تخته وایت برد
ماژیک

ایمنی و بهداشت :

تخته پاک کن

استفاده از دستکش ،ماسک و چکمه در تمام طول مدت ضد عفونی و مبارزه

جعبه کمکهای اولیه

عدم تماس مستقیم با سموم و مواد شیمیایی مورد استفاده

کپسول آتش نشانی

توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح و بهداشتی باقیمانده سموم از سالن پرورش
16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت قارچ

نظری

عملی

جمع

5

11

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

چاقوی برداشت

دانش :

الکل

زمان برداشت و شرایط محیطی سالن در این مرحله

فرمالین

روشهای برداشت

سطل زباله

نحوه نگهداری بسترها پس از برداشت

نردبان برداشت

میزان برداشت به ازای سطح زیر کشت

روپوش

دالیل آبیاری بستر پس از برداشت

ماسک
چکمه

مهارت :

دستکش

سورتینگ و درجه بندی محصول برداشت شده

رایانه مربی

عملیات برداشت محصول به روشهای مختلف

میز و صندلی مربی

نگهداری و مراقبت نمودن بسترها پس از برداشت

میز و صندلی کارآموز
تخته وایت برد

آبیاری بستر پس از برداشت
تنظیم و کنترل کردن شرایط محیطی سالن پس از برداشت

ماژیک
تخته پاک کن

نگرش :

جعبه کمکهای اولیه

دقت در زمان برداشت محصول

کپسول آتش نشانی

دقت در تامین شرایط محیطی مناسب در این مرحله
رعایت اخالق حرفه ای
ایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش ،ماسک ،چکمه و آبفار مناسب و سالم در هنگام کار
توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح و بهداشتی بقایای قارچ برداشت شده و خارج کردن از سالن

17

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نگهداري و بازاريابي محصول پس از برداشت

نظری

عملی

جمع

4

3

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

یخچال بزرگ

دانش :
نحوه بسته بندی محصول و اطالعات مورد نیاز فروشنده قارچ
چگونگی نگهداری قاارچ برداشات شاده در شارایط محیطای

ظروف بسته بندی در
اندازههای مختلف
پالستیک

مناسب

سلفن

عوامل موثر در فروش قارچ

برچسب

مهارت :

روپوش
ماسک

بسته بندی محصول

چکمه

تکنولوژی قارچ برداشت شده

دستکش

اجرای روشهای نوین بازاریابی

رایانه مربی
میز و صندلی مربی

نگرش :

میز و صندلی کارآموز

رعایت اخالق حرفه ای

تخته وایت برد

رعایت احترام و انصاف در برخورد با مشتری

ماژیک

دقت در صحت و سقم اطالعات مورد نیاز

تخته پاک کن

دقت در بروز کردن اطالعات

جعبه کمکهای اولیه

ایمنی و بهداشت :

کپسول آتش نشانی

استفاده از لباس کار  ،دستکش در حین کار

توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح و بهداشتی بقایای قارچ برداشت شده

18

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رطوبت ساز

با ظرفیت  25لیتر در ساعت پخش رطوبت

 1دستگاه

2

کولر آبی

با قدرت 7000

 1دستگاه

3

فن تهویه

در ابعاد 50*50

 1دستگاه

4

دیگ بخار

صنعتی

 1پکیج کامل

5

کولر گازی

با قدرت 12000

 1دستگاه

6

اتوکالو

 20لیتری تمام دیجیتال

 1دستگاه

7

بخاری

مدل 10000

 1دستگاه

8

سم پاش

فرغونی

 1دستگاه

9

کپسول آتش نشانی

پودری

 1دستگاه

10

جعبه کمکهای اولیه

سری کامل

 1سری

11

رایانه

P4

 1دستگاه

12

ویدئوپرژکتور

استاندارد

 1دستگاه

13

یخچال

سوپر مارکتی دو درب ایستاده

 1دستگاه

14

بسته بند

نیمه صنعتی

 1دستگاه

15

پمپ آب به همراه مخزن

پمپ دو اسب و مخزن  200لیتری

 1دستگاه

16

ایرواشر

صنعتی کوچک

 1دستگاه

17

علوفه خرد کن

با موتور  2اسب

 1دستگاه

18
19

توجه :
 -تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

1

اسپورگون

پودر وتابل – قارچ کش تخصصی

 1کیلو

2

کاربندازیم

پودر وتابل – قارچ کش عمومی

 1کیلو

3

فرمالین

با غلظت % 37

 20لیتر

4

دیازینون

آفت کش

 1لیتر

5

ماالتیون

آفت کش

 1لیتر

6

آبوماکتین

کنه کش

 1لیتر

7

بنومیل

پودر وتابل – قارچ کش عمومی

 1کیلو

8

الکل

طبی % 98

 5لیتر

9

پنبه

بهداشتی

 15بسته

10

کمپوست

فاز  – 2بذر خورده و پاستوریزه

کیلوگرم

مطابق ظرفیت کارگاه

11

خاک پوششی

پیت

متر مکعب

مطابق ظرفیت کارگاه

12

ماسک

 3الیه

 150عدد

13

چکمه

پالستیکی

 15جفت

14

دستکش

پالستیکی

 15جفت

15

سطل زباله

پالستیکی

 3عدد

16

روپوش

نخی  -کارآموزی

 15دست

17

لوله پلیکا

با قطر  2/5اینچ

 2متر

18

کربنات کلسیم

استاندارد

 25کیلو

19

سنگ گچ

استاندارد

 25کیلو

20

مالس

مالس چغندر قند

 50کیلو

21

کود

ازته

 150کیلو

22

کود

مرغی

 500کیلو

23

مواد کنسانتره

استاندارد

 500کیلو

24

کاه و کلش

کلش گندم

 1000کیلو

25

کیسه پلی پروپلین

مقاوم به حرارت

 20عدد

26

سلفن

استاندارد

 1بسته

27

ظرف یکبار مصرف

مخصوص قارچ در سایزهای مختلف

 200عدد

28

کارتن

 5کیلویی

 100عدد

29

دانه گندم

سالم و عاری از آلودگی

 15کیلو

توجه :
 -مواد به ازاء يک نار و يک کارگاه به ظرفیت  15نار محاسبه شود.
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توضیحات

هر بخش کارگاه  1عدد

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

Co2متر

دیجیتال پرتابل

 1عدد

2

دماسنج

شیشه ای جیوهای

 15عدد

3

دماسنج

ماکزیمم مینیمم

 1عدد

4

رطوبت سنج

با پوشش عایق

 1عدد

5

تایمر

دیجیتال

 3عدد

6

کنتاکتور

استاندارد

 3عدد

7

قفسه

استیل یا آلومینیوم

 1سری

8

چاقو

مخصوص برداشت

 15عدد

9

نردبان برداشت

قابل انعطاف و آلومینیومی

 1عدد

10

شیلنگ

پالستیکی

 50متر

11

نازل با خروجیهای قابل تنظیم

فلزی

 1عدد

12

فرغون

 1عدد

13

بیل

 5عدد

توضیحات

بر حسب مساحت
کارگاه

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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