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 بسمه تعالي
 

 معاونت پژوهش و برنامه ريزي
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 
 

  و آموزش شغلاستاندارد 
 
 
 

 عنوان شغل 
 
 

 آزمایشگاه غله متصدی

 

       صنایع غذایي گروه شغلي
 

 

  ملي شغل كد
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  دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :

 11/1/2117  :ملي شناسایي شغل كد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 718، شماره ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 7، ساختمان شماره ت  ، نبش خيابان نصر  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

 11118899 – 8تلفن                                                    11811112دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 

 :  صنایع غذایي امه ریزی درسي رشتهاعضاء كميسيون تخصصي برن

 

 

   :حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوین استاندارد شغل و آموزش

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای استان آذربایجان شرقي  -

-  

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
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 تهيه كنندگان استاندارد شغل 

 خانوادگي نام و نام ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

1  

 وحیده ساني

 

 کارشناسي

 

 صنايع غذايي

 

مسئول کنترل 

 یفي کارخانهک

  سپیدهآرد 

 

 سال 3

 09993304140 تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 gmail.cominas@ايمیل : 

کارخانه تهران  -آدرس : جاده تبريز

 لبنیات سپیده

 7  

 زينب شکوري

 

 کارشناسي ارشد

 

 صنايع غذايي

 

 مربي

 دانشگاه پیام نور

 

 سال 2

 09999111149 تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

ايمیل : 

moc.oihoo@shioooha 

 آدرس : دانشگاه پیام نور
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 سعید نجیبي

 

 دکترا

 

 صنايع غذايي

 

 مربي

دانشگاه آزاد 

 اسالمي تبريز

 

 الس 4

 09991313334تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

 gmail.com.n@ايمیل : 

 آدرس : دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

 
1  

 صمد عالي پور

 

 کارشناسي

 

 صنايع غذايي

 

مسئول بهداشتي 

 سپیدهآرد کارخانه 

 

 سال 4

 09993304140 تلفن ثابت :

 تلفن همراه :

ايمیل : 

moc.oihoo@hosoana.c 

تهران کارخانه  -آدرس : جاده تبريز

 لبنیات سپیده
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 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 مي شود .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته 

 استاندارد آموزش : 
 ي موجود در استاندارد شغل . ي يادگیري براي رسیدن به شايستگي ها نقشه

 نام یك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
يك حوزه شغلي ، مسئولیت ها ، شرايط بیانیه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در 

 کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 زش انتظار مي رود . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آمو

 كارورزی:
کهه  کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مي گیرد و ضرورت دارد 

ش بهه صهورت تئوريهك يها بها      در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محل آموز
 استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
اخهالق حرفهه اي   کتبي عملهي و  ، عملي بخش  ه، که شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يك شايستگي بدست آمده است يا خیر 

 خواهد بود . 

 صالحيت حرفه ای مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگي : 
 توانايي انجام کار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يك شايستگي يا توانايي . که مي تواند شامل علهوم پايهه ) رياضهي    حداقل مجموعه اي 

 ، تکنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شیمي فیزيك 

 مهارت : 
 به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  

 ایمني : 
 د .مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شو

 توجهات زیست محيطي :

 مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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 نام شغل: 

 تكنسين آزمایشگاه غله

 : 1شغل شرح

بررسي خواص  ، طبقه بندي انواع غالت مانندهايي از  در حوزه صنايع غذايي بوده و شايستگي تکنسین آزمايشگاه غله
تعیین عملیات اولیه آماده ،  تعیین مورد استفاده مناسب از غالت،  تعیین کیفیت غالت،  غالتخواص شیمیايي  و فیزيکي

، سرپرست تولید  سرپرست انبار مواداولیه کارخانهرا داشته و با مشاغل  سازي جهت انجام پروسه مناسب روي غالت
 کارخانه در ارتباط است.  و سرپرست کنترل کیفي  سرپرست آزمايشگاه کارخانه کارخانه ، سرپرست فني کارخانه 

   

 :  ورودیویژگي های كارآموز 

 فوق دیپلم صنایع غذایيحداقل ميزان تحصيالت : 

 جسماني و رواني سالمت كامل: ذهني وي جسم وضعيت

 نداردپيش نياز این استاندارد :گواهي نامه های 

 :آموزش دوره  طول

 اعتس   119  :    آموزش                  دوره  طول

 ساعت   71    :                 ـ زمان آموزش نظری

 ساعت 111     :                 ـ زمان آموزش عملي

 ساعت  -          :                      كارورزیزمان ـ 

  ساعت    -     :                              ـ زمان پروژه

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %65 عملي  : آزمون

 %25 آزمون كتبي عملي :

 %10 اخالق  حرفه ای :

 : صالحيت های حرفه ای مربيان

 سال سابقه آموزش و فعالیت در زمینه مربوطه 3با حداقل  صنايع غذاييکارشناسي 

 

                                                 

1. Job / competency Description  
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقيق تعریف ٭

 ارزيابي کیفي غالت با انجام آزمايشات فیزيکي و شیمیايي

 

 

 

 

 

 ( : جهاني مشابه اصطالحات و)  استاندارد انگليسي اصطالح ٭

Cereals laboratory technician 

 

 

 :  استاندارد این با مرتبط های رشته و استانداردها ترین مهم ٭

 ندارد.

 

 

 

 

 : كار سختي سطح و شناسي آسيب جهت از شغلي استاندارد جایگاه ٭

 

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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   9استاندارد شغل

 2هاشايستگي  -

  عناوين رديف

 جهت آزمايشات مورد نظر انواع غالت 1

 آزمايش برنج 7

 آزمايش ذرت 3

 آزمايش جو ، چاودار ، سورگوم و يوالف 1

 آزمايش فیزيکي گندم 1

 آزمايشات شیمیايي گندم 1

 اندازه گیري کمیت پروتئین گندم 2

 اندازه گیري کیفیت پروتئین گندم 9

 اندازه گیري فعالیت آنزيم آلفا آمیالز گندم 8

19  

11  

17  

13  

11  

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

  طبقه بندی انواع غالت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 93 91 

 بهداشتو  ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات

 و منابع آموزشي مصرفي

 برگه هاي اطالعاتي-    دانش :

   9 انواع غالت -

   9 گونه هاي مختلف گندم -

   9 برنج گونه هاي -

    مهارت :

  9  طبقه بندي کیفي غالت-

  9  طبقه بندي کمي غالت-

  4  تعیین موارد مصرف انواع غالت-

 نگرش :

 راجع به انواع غالت  افزايش اطالعات عمومي و کارايي اشخاص-

 : و بهداشت ايمني 

 

 توجهات زيست محیطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 آزمایش برنج

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

3 91 94 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برگه هاي اطالعاتي-    دانش :

 انواع برنج-

 آسیاب -

  تانك آب-

   9 کیفیت آسیاباني برنج-

   9 کیفیت پخت برنج-

   9 کیفیت تغذيه اي برنج-

    مهارت :

  9  طبقه بندي کیفي برنج-

  1  آسیاب کردن برنج -

  1  نیم پز کردن برنج -

 نگرش :

- 

 : و بهداشت ايمني 

- 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح ضايعات حاصل از آسیاب کردن برنج-
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 استاندارد آموزش 

 موزشي ي تحلیل آ برگه -

 : شایستگيعنوان 

 آزمایش ذرت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 99 91 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برگه هاي اطالعاتي-    دانش :

 انواع ذرت-

معرف هاي اندازه گیري -

 ذرت ساکاريد هاي

 آزمايشگاه ذرت آسیاب -

   دقیقه 30 انواع ذرت -

   9 خواص فیزيکي انواع ذرت -

   9:30 خواص شیمیايي انواع ذرت-

    مهارت :

  1  خواص فیزيکي انواع ذرتتعیین -

  9  اندازه گیري ساکاريد ذرت-

  9  آسیاب کردن ذرت-

 نگرش :

- 

 : و بهداشت ايمني 

 نکات ايمني هنگام آسیاب کردن ذرترعايت -

 توجهات زيست محیطي :

 ذرتدفع صحیح ضايعات حاصل از آسیاب کردن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 آزمایش جو ، چاودار ، سورگوم و یوالف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 91 20 

 و بهداشت ایمني  ، نگرش مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع جو-    دانش :

 انواع چاودار-

 سورگوم-

 ارزن-

 يوالف-

 سوکسلهدستگاه -

 آون-

 کوره-

 بوته چیني-

 پلیت شیشه اي-

 حالل آلي-

   دقیقه 30 انواع جو و کاربرد آن ها-

   دقیقه 30 چاودار موارد کاربرد-

   دقیقه 30 موارد کاربرد سورگوم و ارزن-

   دقیقه 30 ارزش غذايي يوالف-

    مهارت :

  1  آزمايش جو جهت کاربرد در مالت سازي-

  9  آن آزمايشاتچاودار در صنايع غذايي و آنالیز و بکارگیري -

  9  سورگوم و ارزنآنالیز و بکارگیري  -

  9  درصد چربي و کیفیت پروتئین يوالفآزمايش -

 نگرش :

 بهبود کیفیت مواد غذايي حاصل از غالت-

 : و بهداشت ايمني 

 هارعايت نکات ايمني هنگام کار با دستگاه -

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح حالل آلي باقي مانده طي عمل سوکسله-
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 استاندارد آموزش 

 تكنسين آزمایشگاه غله

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 آزمایش فيزیكي گندم

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

9 1 90 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 گندم-    دانش :

 آزمايشگاهآسیاب -

 ترازو-

 

   9 لیتر و وزن هزار دانه گندموزن هکتو-

   9 کیفیت آسیاب شدن گندم-

   9 سختي دانه گندم و شیشه اي بودن دانه گندم-

   9 ناخالصي هاي گندم-

    مهارت :

  2  وزن واحد حجم و وزن هزار دانه گندم اندازه گیري-

  2  تعیین میزان افت مفید گندم-

  2  و آسیاب آن متعیین کیفیت آسیاب شدن گند-

 نگرش :

 صرفه جويي با انتخاب مناسب گندم جهت محصوالت و فرآيندهاي مختلف-

 : و بهداشت ايمني 

 استفاده از عینك ايمني هنگام آسیاب کردن کندم-

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح ضايعات حاصل از آسیاب کردن گندم-
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 استاندارد آموزش 

 لیل آموزشي ي تح برگه -

 : شایستگيعنوان 

 آزمایشات شيميایي گندم

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

3 99 91 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 آون-    دانش :

 کوره-

معرف و تیترازول هاي  -

 ديته چربياندازه گیري اسی

 بورت -

 بشر-

 ارلن ماير-

 هات پلیت-

 مگنت-

   دقیقه 30 میزان رطوبت مورد قبول دانه گندم-

   2 اسیديته چربي-

   دقیقه 30 میزان خاکستر دانه گندم-

    مهارت :

  9  اندازه گیري رطوبت -

  1  تعیین اسیديته چربي دانه گندم-

  9  دمتعیین خاکستر و فیبر دانه گن-

 نگرش :

 وري با بهبود خواص شیمیايي گندمه بهر-

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نکات ايمني هنگام کار با آون و کوره-

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح محلول هاي شیمیايي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 پروتئين گندماندازه گيری 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 93 91 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه کجلدال-    دانش :

   9  مفهوم گلوتن-

   9 ن هاي غیر گلوتنيئیپروت-

   9 گندم جهت تولید انواع فرآورده هاي غالت مقدار پروتئین الزم-

    مهارت :

  2  راه اندازي دستگاه کجلدال-

  1  تعیین پروتئین دانه گندم -

  4  تعیین مقدار گلوتن -

 نگرش :

 بهبود کیفیت محصول نهايي با استفاده از گندم با مقدار پروتئین مناسب-

 : و بهداشت ايمني 

 ز هود هنگام کار با دستگاه کجلدالاستفاده ا-

 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح ضايعات محلول هاي شیمیايي حاصل از دستگاه کجلدال -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 گندم گلوتنتعيين كيفيت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 1 90 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 آسیاب-    دانش :

 سوسپانسیون مخمر-

 
   دقیقه 30 گندم گلوتنلزوم تعیین کیفیت -

   دقیقه 30 تاثیر عوامل مختلف روي کیفیت گلوتن-

   دقیقه 30 آزمايش پلشنك -

   دقیقه 30 عدد زلنيمفهوم -

    مهارت :

  9  فارينو گرافي-

  9  اکستنسو گرافي-

  3  آزمايش پلشنك-

  3  آزمايش سديمانتاسیون-

 نگرش :

 بهینه سازي محصول نهايي-

 : و بهداشت ايمني 

 استفاده از عینك ايمني هنگام آسیاب کردن کندم-

 توجهات زيست محیطي :

 ضايعات حاصل از آسیاب کردن گندم دفع صحیح-
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 استاندارد آموزش

 ي تحلیل آموزشي  برگه - 

 : شایستگيعنوان 

 اندازه گيری فعاليت آنزیم آلفا آميالز گندم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 93 94 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه فالینگ نامبر و -    دانش :

   دقیقه 30 آنزيم آلفا آمیالز- آمیلوگراف

   9:30 دستگاه فالینگ نامبر و آمیلو گراف-

    مهارت :

  90  اندازه گیري فعالیت آنزيم آلفا آمیالز-

  3  کنترل فعالیت آنزيم آلفا آمیالز-

 نگرش :

 با کنترل و کاهش فعالیت آنزيم آلفاآمیالز آردفزايش ماندگاري ا-

 : و بهداشت ايمني 

 

 توجهات زيست محیطي :
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  برگه استاندارد تجهیزات ، مواد ، ابزار  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  سري 94  برگه هاي اطالعاتي 9

  یلوک 94  انواع برنج 2

 آسیاب 3

در رنج ، قابل تنظیم پاندولي 1آسیاب غلتکي 

 YGM7815، مدل مش 10- 9240
 940 غلتكمیلیمتر، ارتفاع 210 غلتكبا قطر

 میلیمتر

  عدد 4

  عدد 4 لیتر 900 تانك آب 9

  کیلو 94  انواع ذرت 4

1 
معرف هاي اندازه گیري 

 ساکاريد ها
  سري 94 

  عدد 4  آسیاب ذرت 1

  کیلو 94  ع جوانوا 1

  کیلو 94  انواع چاودار 4

  کیلو 94  سورگوم 90

  کیلو 94  ارزن 99

  کیلو 94  يوالف 92

 دستگاه کجلدال 93

 :V40تمام اتوماتبك مدل 

 V40 2دستگاه کلدال اتوماتیك مدل -9

در جلوي دستگاه است  LCDدستگاه داراي-2

که مقدار سود و اسیدبوريك مصرفي و همچنین 

 ن و توان دستگاه را نمايش میدهد.زما

مقدار جوش دستگاه در زمان انجام واکنش -3

 قابل تغییر است و حتي میتوان آن را صفر کرد.

سیستم هضم مادون قرمز است و به همین -9

علت سرعت واکنش را به حداقل ممکن رسانده 

  عدد 4
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دقیقه ،زمان 94الي24است ) زمان هضم 

 دقیقه میباشد(.. 1الي1تقطیر

 94در  19:  ابعاد

 کیلوگرم 32000وزن : 

 رنگ : قرمز

 آون 99
 اي بدنه با ورق فوالدي و رنگ کوره ،لیتري 14

 
  عدد 4

 کوره 94

بدنه بیروني با ورق ، درجه سانتي گراد 31

فوالدي و رنگ بسیار مقاوم کوره اي، محفظه 

داراي دو درب زنگ ترن ، داخلي با ورق استیل

 فلزي و شیشه اي

  ددع 4

  عدد 4  بوته چیني 91

  عدد 4  پلیت شیشه اي 91

  کیلو 94  گندم 91

  عدد 4 ديجیتالي  ترازو 94

20 

معرف و تیترازول هاي  

اندازه گیري اسیديته 

 چربي

  سري 94 

 بورت 29
 بورت اتوماتیك تك شیر

 AS 50mlش-شیر
  عدد 4

  عدد 4  بشر 22

  عدد 4  ارلن ماير 23

 وکسلهدستگاه س 29

تمام ديجیتال و اتوماتیك با قابلیت برنامه ريزي 

بزرگ جهت مشاهده مراحل  LCDو داراي 

انجام کار و فرمانها.انجام مراحل آزمايش در 

کمترين زمان ممکن.تامین حرارت الزمه از 

طريق سنسورهاي دقیق داراي سیستمهاي 

کنترل وايمني چندگانه ودقیق .داراي طراحي و 

  عدد 4
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اري.کندانسور ها از جنس شیشه برنامه نرم افز

شات. داراي شش خانه مجزا و قابل برنامه ريزي 

هر خانه به صورت جدا.داراي کارتوش دائمي از 

ضد خوردگي , ضد اسید .داراي  PTFجنس 

 مخزن شیشه اي جهت بازيافت مواد مصرفي

  لیتر 94  حالل آلي 24

 هات پلیت 21

ره اي، رويه از بدنه با ورق فوالدي و رنگ کو -

 ورق استینلس استیل

 الکتروموتور ژاپني، سیستم کنترل الکترونیکي -

 مگنت انگلیسي، المنت آلماني -

صفحه حرارتي از جنس آلومینیوم مقاوم در  -

 برابر حرارت

 عدد 4

 

  عدد 4  مگنت 21

21 
دستگاه فالینگ نامبر و 

 آمیلوگراف
  عدد AACC 9100 4، مدل  1900  مدل

  عدد 4 با پردازنده دو هسته اي امپیوترک 24

  عدد 94  ماسك 30

  عدد 94  عینك ايمني 39

  عدد 94  دستکش 32

 هات پلیت 33

بدنه با ورق فوالدي و رنگ کوره اي، رويه از  -

 ورق استینلس استیل

 الکتروموتور ژاپني، سیستم کنترل الکترونیکي -

 مگنت انگلیسي، المنت آلماني -

ارتي از جنس آلومینیوم مقاوم در صفحه حر -

 برابر حرارت

  عدد 4

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  11تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 مواد به ازاء یك نفر كارآموز محاسبه شود . -
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 رد  منابع و نرم افزارهاي مورد استفاده در تدوين استاندا -

عنوان منبع يا نرم  رديف

 افزار

 ناشر يا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف

 

9 

تکنولوژي 

فرآورده هاي 

 غالت

سید هادي پیغمبر 

 دوست

دانشگاه علوم پزشکي  تبريز 9311 

 تبريز

 

2 

علوم تولید 

 گیاهان زراعي

جي هانسیگي و 

 کريشنا

اسالمي  دانشگاه آزاد تبريز 9310 بهرام میرشکاري

 تبريز
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   عالوه بر منابع اصليتدوين استاندارد (  گروهمحتواهاي آموزشي ) پیشنهادي منابع و ساير  - 

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

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

1-WWW. Codex alimentarius. com 

2-WWW. Jecfa . com 

3-WWW. foodna . com 

4-WWW. efsa . com 

 

 

 

 


