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   بسته بند حبوبات و غالت
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 نبش چهارراه - خيابان آزادي- تهران:مديريت پژوهش
  مديريت پژوهش-اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه-خوش
  ٦٩٤٤١٢٠  و ٦٩٤٤١١٧  و ٦٤٢٧٦٩٤: تلفن

  ٦٩٤٤١١٩ و ٦٤٢٦٧٩٣: فاكس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 نـبش   -خيابـان آزادي  - تهـران  :معاونت پژوهش و توسـعه    
معاونـت  -اي كـشور     سازمان آموزش فني و حرفـه      -چهارراه خوش 

  پژوهش و توسعه
  

  ٦٩٤١٢٧٢:             فاكس  ٦٩٤١٥١٦:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

  

نظران  از كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  بسته بند حبوبات و  غالت:  نام شغل

 مشخصات عمومي

ت غالت و حبوبات آشنا بوده و بتواند از عهده کار با يفي که با مسائل مربوط به کيکس: تعريف شغل 
  .دي برآييد و محصول نهايه، مراحل تولي مواد اولي غالت و کنترل بازرسي بسته بنديدستگاهها

 
 :ويژگي هاي  كارآموز 

  :حصيالت ميزان ت
  پلميد _

  :توانايي جسمي 
   کامليسالمت جسم_ 

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد 
  

  :تعريف مفاهيم سطوح يادگيري 
   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 

   به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي 

   به مفهوم مباني مطالب تئوري  :اصول 

  انجام كار به مفهوم قدرت :توانايي 

  :مدت دوره كارآموزي 
  ساعت      ٧٠   :   كل مدت زمان دوره كارآموزي

   ساعت       ٤٠  :            ـ زمان آموزش نظري١
  ساعت         ٣٠:              ـ زمان آموزش عملي٢
   ساعت        -     :                  زمان كارورزيـ٣
     ساعت       -          :                مان پروژهـ ز٤

  :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  ي عمليآزمون تئور_ 

  

 



 ٢

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   از آنهايص سالمت غالت و حبوبات و نحوه نمونه برداري تشخييتوانا  ١
   حبوبات و غالتيهايماري و بيز کنترل و مبارزه با آفات کشاورييتوانا  ٢
   کردن غالتيز کردن حبوبات و بوجاري تمييتوانا  ٣
   سورت کردن حبوباتييتوانا  ٤
   حبوبات و غالتي بسته بندييتوانا  ٥
 ي و انبارهاييل جابه جايها و وسايژگيص وي و تشخت غالت و حبوباي انبار کردن و نگهدارييتوانا  ٦

  ينگهدار
  د روزانهيزارش تولم گي تنظييتوانا  ٧
  هي اولي و بهداشت کمکهايمنيت اصول نکات اي از حوادث با رعايريشگي پييتوانا  ٨
  ط کاريز کننده در محي استفاده از مواد تمييتوانا  ٩

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

 



 ٣

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ص سالمت غالت و حبوبات و نحوه نمونه ي تشخييتوانا  ١

   از آنهايبردار

١٦  ٥/٦  ٥/٩  

         با ارقام غالت و حبوباتييآشنا  ١-١

        ص ارقام غالت و حبوباتي اصول تشخييشناسا  ١-٢

         ي غالت و حبوبات جهت بسته بنديفي اصول کنترل کييشناسا  ١-٣

        ص غالت و حبوبات سالم  از ناسالمي اصول تشخيياساشن  ١-٤

         از غالت و حبوباتي نمونه برداري با هدف و روشهاييآشنا  ١-٥

         از غالت و حبوباتيل نمونه برداري با وساييآشنا  ١-٦

         از غالت و حبوباتي اصول نحوه نمونه بردارييشناسا  ١-٧

          

          

          

 حبوبات و يهايماريو مبارزه با آفات و ب کنترل ييتوانا  ٢

  غالت

٩  ٤  ٥  

         با آفات مهم غالت و حبوباتييآشنا  ٢-١

         غالت و حبوباتيکروبي ميهايص آلودگي اصول تشخييشناسا  ٢-٢

         با سموم مورد استفاده در مورد آفات غالت و حبوباتييآشنا  ٢-٣

        و حبوبات مبارزه با آفات مهم غالت ي راههاييشناسا  ٢-٤

        يکيزيمبارزه ف_  ٢-٤-١

        ييايميمبارزه ش_  ٢-٤-٢

        ي آفات انباري کاربرد مواد مورد استفاده برايمني با اصول اييآشنا_  ٢-٤-٣

         در انبارهاي اثول و نحوه استفاده از سموم و طعمه گذاريي شناسا  ٢-٥

        فاتل مبارزه با آي وسايري ااصول به کارگييشناسا  ٢-٦

  

 



 ٤

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  ٥/٧  ٥/٤  ٣   کردن غالتيز کردن حبوبات و بوجاري تمييتوانا  ٣

         کردن غالتي اصول پاک کردن حبوبات و بوجارييشناسا  ٣-١

         کردنيوجارز کردن و بي تمي با دستگاههاييآشنا  ٣-٢

         کردنيز کردن و بوجاري تمي اصول کار با دستگاههاييشناسا  ٣-٣

ن درصد يي تعين درصد افت و انواع آن و چگونگيي اصول تعييشناسا  ٣-٤

  افت

      

ز کردن و ي تمي دستگاههايس و نگهداري اصول سروييشناسا  ٣-٥

   کردنيبوجار

      

        يس کاري و گريروغن کار_  ٣-٥-١

         دستگاهيوب جزئيرفع ع_  ٣-٥-٢

        زکردني تمي دستگاههاييز کردن و حشره زداي اصول تمييشناسا  ٣-٦

          

          

          

          

  ٥/٦  ٣  ٥/٣   سورت کردن حبوباتييتوانا  ٤

        نگ حبوباتي با مفهوم سورتييآشنا  ٤-١

        نگ و انواع آني سورتي با دستگاههاييآشنا  ٤-٢

        نگ مناسب با نوع حبوباتيص صفحه سورتيل تشخ اصوييشناسا  ٤-٣

        نگ حبوباتي اصول سورتييشناسا  ٤-٤

        م آن يو تنظنگ يورتس ي اصول نحوه کار با دستگاههاييشناسا  ٤-٥

        نگي سورتي دستگاههايس و نگهداري اصول سروييشناسا  ٤-٦

  

 



 ٥

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        يس کاري و گريروغن کار ٤-٦-١

          

          

          

  ٨  ٢  ٦   غالت و حبوباتي بسته بندييتوانا  ٥

        ي با اصول بسته بندييآشنا  ٥-١

         و انواع آني بسته بندي با دستگاههاييآشنا  ٥-٢

        ژه غالت و حبوباتي وي با مواد بسته بندييآشنا  ٥-٣

        ي در داخل دستگاه بسته بندي اصول قرار دادن مواد بسته بندييشناسا  ٥-٤

         با وزن واحد حجم غالت و حبوباتييآشنا  ٥-٥

         غالت و حبوباتيم دستگاه بسته بندي اصول کار و تنظييشناسا  ٥-٦

        ي بسته بندي دستگاههايس و نگهداري اصول سروييسااشن  ٥-٧

        يس کاري و گريروغن کار_  ٥-٧-١

        يوب جزئيرفع ع_  ٥-٧-٢

         بسته هايخ گذاري و تاري و برچسب زني اصول کد گذارييشناسا  ٥-٨

         اصول کنترل بسته ها از لحاظ سالم بودنييشناسا  ٥-٩

         بسته هاي اصول کارتن گذارييشناسا  ٥-١٠

          

          

          

          

          

          

  

 



 ٦

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ص ي و تشخت غالت و حبوباي انبار کردن و نگهدارييتوانا  ٦

  ي نگهداري و انبارهاييل جابه جايها و وسايژگيو

١١  ٤  ٧  

         غالت و حبوباتي نگهداري با انواع انبارهاييآشنا  ٦-١

        لو در غالتي با انواع سييآشنا  ٦-٢

        يي جابه جايستمهاي با سييآشنا  ٦-٣

 حمل يدستگاه هاغالت و لوها در مورد يسدن رز کي اصول تمييشناسا  ٦-٤

  کننده 

      

         غالت و حبوباتي نگهداري اصول و روشهاييشناسا  ٦-٥

وبات قبل و بعد از  غالت و حبي نگهداري مناسب برايهايژگي با وييآشنا  ٦-٦

  يبسته بند

      

ورود و خروج غالت و حبوبات در انبار قبل و بعد کنترل  با نحوه ييآشنا  ٦-٧

  ياز بسته بند

      

        )حشرات و جوندگان (ي مبارزه با آفات انباري اصول و روشهاييشناسا  ٦-٨

دما و ( غالت و حبوبات ي اصول کنترل عوامل مؤثر بر نگهدارييشناسا  ٦-٩

  )طوبتر

      

         آفات در انبار غالت و حبوباتيجو جستي اصول و روشهاييشناسا  ٦-١٠

          

          

          

  ٢  ١  ١  د روزانهيم گزارش تولي تنظييتوانا  ٧

        دي با انواع فرم گزارش تولييآشنا  ٧-١

        ديگزارش تولتنظيم  اصول ييشناسا  ٧-٢

          

  

 



 ٧

  بسته بند حبوبات و  غالت: نام شغل
 هداف و ريزبرنامه درسي ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 و يمنيت اصول نکات اي از حوادث با رعايريشگي پييتوانا  ٨

  هي اوليبهداشت کمکها

٧  ٣  ٤  

        ي بهداشتيمنيشناخت اصول ا  ٨-١

        يبهداشت فرد_  ٨-١-١

        ي حرفه ايهايماريشناخت ب_  ٨-١-٢

 يکي مکانيکيولوژي بييايمي شيکيزيل آلوده کننده فشناخت عوم_   ٨- ١- ٢- ١

  ط کاريمح

      

         کاريمنيا_  ٨-١-٣

 يکي مکانيکيولوژي بييايمي شيکيزي في زايماريشناخت عوامل ب_   ٨- ١- ٣- ١

  ط کاريمح

      

         ز حوادثيريشگيشناخت اصول پ  ٨-٢

        هي اوليل جعبه کمکهايشناخت لوازم و وسا  ٨-٣

، ي، گاز گرفتگي برق گرفتگيه جراحات، سوختگي اولياشناخت کمکه  ٨-٤

  يت و شکستگيمسموم

      

          

          

          

  ٣  ٢  ١  ط کاريزکننده در محي استفاده از مواد تمييتوانا  ٩

        ط کار و دستگاههايل و مواد پاک کننده محي با وساييآشنا  ٩-١

        ل يط کار و وسايز کردن محي اصول تمييشناسا  ٩-٢

          

          

          

  

 



 ٨

  بسته بند حبوبات و  غالت:  نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   انواع حبوبات و غالت ١

     از آفاتيينمونه ها ٢

   نيذره ب ٣

    از حبوبات و غالت آفت زدهيينمونه ها ٤

   يل نمونه برداريوسا ٥

   انواع سم ٦

   سمپاش ها ٧

ر ي خانمها زي تور برا- لباس کار- چکمه-نکي ع-ماسک ٨

  دستکش- کاله-يروسر

  

   ز نشدهيز نشده و غالت تميحبوبات تم ٩

   روغن  ١٠

   سيگر ١١

   پوستر ١٢

    يلم آموزشيف ١٣

   دياسال ١٤

   دماسنج ١٥

   رطوبت سنج ١٦

   يدستگاه بوجار ١٧

   نگيدستگاه سورت ١٨

   نگيصفحات سورت ١٩

   آچار ٢٠

   يشتوچ گيپ ٢١

   ز کردنيدستگاه تم ٢٢

  . نفر تعيين شده است١٥ابزار و مواد براي  تجهيزات،

  

 



 ٩

  بسته بند حبوبات و  غالت:  نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 مارهش تعداد مشخصات فني رديف

   دستگاه بسته بندي و دوخت ٢٣

    دستگاه برچسب زني و کد گذاري ٢٤

   مواد پاک کننده ٢٥

   فرم توليد ٢٦

   جعبه کمکهاي اوليه و کپسول آتش نشاني ٢٧

    دستگاه غبار جمع کن ٢٨

    نمونه فرم گذاري    و نرم افزار کامپيوتري مربوطه ٢٩

     نشانيتشکپسول آ ٣٠

    ه  کمکهاي اوليهجعب ٣١

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  . نفر تعيين شده است١٥ابزار و مواد براي  تجهيزات،

  

 


