
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 
 

  شغلآموزش استاندارد 
 
 
 
 

 شغل آموزش عنوان 
 مرکبات يبسته بند

 

 

 

 گروه شغلي      
 يو زراع يامور باغ يکشاورز

 

 

  شغلآموزش ملي  کد

 
 
 

 

 1/4/1931 تاريخ تدوين استاندارد :

 1/4/1939تاريخ  تا   1/4/1931تاريخ   از    :   اعتبار استاندارد مدت

 

 

 

2/1/04/22-6  



 1 

 

 
 

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 6-2/1/41/22  :شغل آموزش ملي شناسايي  کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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 66563311 – 3تلفن                                                     66344116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 :باغي (   -کشاورزي ) امور زراعي اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 ارژنگ بهادري ) سرگروه (  آقاي ، علي بامداديان و ، محي الدين مواليي آقايان شاهرخ کريمي  

 

 

 

  : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلاي و تخصصي حوزه هاي حرفه 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 شرح استاندارد شغل  -

 طول دوره آموزش -

 بودجه بندي -

 صالحيت حرفه اي مربيان  -

 محتواي استاندارد شغل  -

 محتواي استاندارد آموزش   -

 ، مواد مصرفي ، ابزارليست تجهيزات  -

 اينترنت، فهرست منابع آموزشي  -
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  شايستگي   تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
سابقه کار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

مهندسي  کارشناس سهيال رحمتي 1
 کشاورزي

 تلفن ثابت : سال 11 مربي

 13162162100تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 

مهسا واعظ  6
 تهراني

مهندسي  دکتري 
 کشاورزي

  تلفن ثابت : سال11 کارشناس
 13161323120تلفن همراه : 

 ايميل : 
 آدرس : 

 
 

مهندسي  کارشناس  مريم جاللي 0
 کشاورزي

  تلفن ثابت : سال 1 کارشناس
 13136206000تلفن همراه : 

 ايميل : 
 آدرس : 

 
 
 

مهديه واعظ  1
 تهراني

مهندسي  کارشناس 
 کشاورزي

  بت :تلفن ثا سال 11 کارشناس
 13003132611تلفن همراه : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد حرفاه اي نياف وفتاه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کاار را وويناد در بع اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  ي يادويري براي رسيدن به نقشه

 نام يك 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 : 
غل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشا

 شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 به دوره آموزش انتظار مي رود . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود 

 :يکارورز
رد و ضارورت  يا و يا با ماکت صورت ما يبه صورت محدود  يا همگام با آن آموزش عملي ياست که بعد از آموزش نظر يصرفا در مشاغل يکارورز

در محال آماوزش باه صاورت     د که فر يستگيك شايف شده تجربه شود.)مانند آموزش يتعر يمدت يبرا يط واقعيدارد که در آن مشاغل خاص مح
 وردد.( ياز مشاغل نم ياريند و شامل بسيبب يآموزش عمل يك مكان واقعيدر  يآموزد و ضرورت دارد مدت يبا استفاده از عكس م تئوريك

 ارزشيابي : 
عملاي و اخاالق    کتباي ، عملاي  بخا    ه، که شاامل سا  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  حرفه

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

 شايستگي : 
 توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
موعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . کاه ماي تواناد شاامل علاوم )اياه )       حداقل مج
 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيفيك رياضي 

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

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

 ايمني : 
 ار مي شود .مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط ک

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
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 :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 مرکبات يبسته بند

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 يمرکبات، نگهدار يك و درجه بنديل تفكياز قب يفين شغل وظايا (يباغ– ي)امور زراع ياست از وروه کشاورز يشغل

 ين شغل با مشاغليمرکبات را در بر دارد و ا يو بازار رسان يابيمرکبات و بازار  ي، بسته بند ا سردخانهيمرکبات در انبار 

 در ارتباط است. يمحصوالت کشاورز يهمچون )رورش دهنده مرکبات، انباردار

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 يان دوره راهنمائي)ات : ميزان تحصيالحداقل 

 يو روان يجسمان سالمت کامل:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 161  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   44   ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   126 :       ـ زمان آموزش عملي             

 ساعت   -  کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     - ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  کتبي -

 %65عملي : -

 %11اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

  با دو سال سابقه کار در رشته مربوطه ي  باغبانيبا ورا يکشاورزي مهندسکارشناس 

 

 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 : ) اصطالحي (  استاندارد دقيق تعريف ٭

ا يمرکبات در انبار  يمرکبات، نگهدار يك و درجه بندياست که در آن بتوان از عهده تفك يمرکبات شغل يبسته بند

ن برداشت يمرکبات و همچن يو بازار رسان يابي، بازار  يبسته بند يتگاه هامرکبات ، کار با دس يسردخانه ، بسته بند

 د.يمرکبات بر آ

 

 

 مشابه جهاني ( : اصطالحاتاستاندارد ) و  انگليسي اصطالح ٭

Packing citrus, orang and orang paking 

 

 

 

 

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

 ه مرکبات رش دهندوپر-

 يانبار دار محصالت کشاورز–

 

 

 

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

 

 استعالم از وزارت کار طبق سند و مرجع      الف : جزو مشاغل عادي و کم آسيب  

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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                        6/ شايستگي شغلآموزش استاندارد 

 0ها / کارها شايستگي  -

 عناوين رديف

1 
 برداشت محصول مرکبات

 )س از برداشت مرکبات يمارهايت 6

 مرکبات يك و درجه بنديتفك 9

 ا سردخانهيمرکبات در انبار  ينگهدار 4

 مرکبات يبسته بند 5

 محصوالت مرکبات يو بازار رسان يابيبازار  6

 نينو يها يبسته بند 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان
 برداشت محصول مرکبات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 مرکباتباغ  -    دان  :
 انواع مرکبات -
 برداشت يجعبه ها -
 يكيتسبد )الس -
 لنيات -
 لباس کار -
 کف   -
 دستك  -

   1 يدويمفهوم رس -

   1 زمان برداشت -

ت محصول در زماان برداشات از   يفيموثر بر ک يمراقبت ها -
 هايماريل نور ، رطوبت، دما،آفات، بيقب

1   

   1 مرکبات يح برداشت دستيش صحور -

   1 مرکبات يكيروش برداشت مكان -

   1 محصول يدويجلو و عقب اندازنده رس ييايميمواد ش -

   1 جاد کننده زخم در )وست مرکباتيعوامل ا -

    مهارت :

  0  مرکبات يبرداشت دست-

  0  اتيمرک يكيبرداشت مكان-

  0  جاد زخم در آنهايمحافظت کردن مرکبات در برابر عوامل ا-

يط از نور ، دما، رطوبات و زماان در   برداشت محصول مرکبات در بهترين شرا - نگرش :
 جهت بهره وري بيشتر از محصول

 تيفيت و کيفه در کاروران در جهت برداشت بهتر محصول از نظر کميجاد انگيا-

 يبارا  يكيمكاان  يفه در افراد متخصص در جهت ساخت و اختراع دستگاه هايجاد انگيا-
 برداشت محصول

 جاد زخمياز ا يريجهت جلوومحصول در  ييدن و جابجايدقت در چ-

استفاده از وسايل حفاظت فردي در هنگام برداشت و استفاده از مواد -: و بهداشت ايمني 
 شيميايي)دستك ، رو)وش،چكمه،کاله(

 برداشت يبرا يكيمكان يدر هنگام استفاده از روشها يمنيت نكات ايرعا -
 هياول يبه همراه داشتن جعبه کمكها-

جلوويري از شكسته شدن شاخه و بار  درختاان مرکباات و    - حيطي :توجهات زيست م
صدمه به آنها به استفاده از مواد شيميايي که سبب اسيب به محيط زيست و بادن انساان   

 نمي شود.
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان
 مرکبات )س از برداشت يمارهايت

  زمان آموزش
 جمع عملي نظري

0 16 61 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع آفت ک  ها-    دان  :
 انواع قارچ کشها-
)س از  يمارهايانواع ت-

 ر رنگييتغ يبرداشت برا
 دستك -
 ماسك-
 لباس کار-
  کف -

   1.2 روش شستشو و برس زدن-

– يمار با قارچ ک  و آفات کا )روش غوطاه ور   يروش ت-
 کردن( يروش اسپر

1   

   1 مرکبات يروش رنگ آور-

   1 کردن ييايروش واکس زدن و موم-

   1 يخشك کردن سطح-

   1 يروش ورما درمان-

   1 آب يجهت کاه  از دست ده يكيفيف ياستفاده از )وششها-

   1 ع(ي، سموم ماينيدوره کارنس سموم)سموم تدخ-

   1.2 مجاز مرکبات يرنگ ها-

    مهارت :

  1  ات شستشو و برس زدن مرکباتيعمل-

  1  يمار با قارچ ک  و آفت ک  به روش غوطه وريات تيعمل-

 يمار با قارچ ک  و آفات کا  باه روش اساپر    يات تيعمل -
 کردن

 1  

  6  مرکبات يات رنگ آوريعمل-

  6  کردن ييايزدن و مومات واکس يعمل-

  6  يات خشك کردن سطحيعمل-

  6  يات ورما درمانيعمل-

  1  يكيفيف يات قرار دادن مرکبات در )وش  هايعمل-

 بهبود کيفيت تيمار داري محصول در جهت اففاي  بهره وري از آن - نگرش :

ر )سند بدون استفاده از د انواع محصول بازايفه در افراد متخصص در جهت توليجاد انگيا-
 يمار داريت يروشها
کننده در جهت اساتفاده از محصاول در زماان     يبا دوره کارنس سموم ضدعفون ييآشنا-

 مناسب
در بافت  يريذ)ذوت نفيحداقل خاص يکننده دارا ياستفاده از رنگ ها و سموم ضدعفون -
 وهيم
 اداره استاندارد ياستانداردها يکننده دارا يانتخاب رنگ ها و سموم ضدعفون-

 رعايت نكات بهداشتي در هر يك از مراحل تيمار داري -: و بهداشت ايمني 
 در هنگام استفاده از قارچ ک  ها و آفت کشها يل حفاظت فردياستفاده از وسا-
 شده يوواه ياستفاده از قارچ ک  ها-

 استفاده از قارچ ک  هاي وواهي شده - توجهات زيست محيطي :
 فاده از سموم و رنگ هايي که داراي حداقل ضرر به محيط زيست و انسان باشنداست-
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 استاندارد آموزش 
 يي تحليل آموزش بروه -

 

 :  عنوان
 تفكيك و درجه بندي مرکبات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 12 61 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشين هاي تفكيك -    دان  :
 ليفري و مكانيكي

 ميوه مرکبات-
 سبد برداشت-
 لباس کار-
 کف -
 دستك -
 

علاال ضااايعات مرکبات)صاادمات مكااانيكي، بيماريهاااي     -
)اااتولوژيكي ، ناهنجاريهاااي فيفيولااوژيكي، روشااهاي کنتاارل 

 ضايعات مرکبات(

6   

   1 مفهوم درجه بندي -

انواع ماشين هاي تفكيك کنناده)تفكيك کنناده مكاانيكي،     -
 تفكيك کننده ليفري(

2   

    مهارت :

  0  عمليات کنترل ضايعات مرکبات-

  0  عمليات تفكيك و درجه بندي مرکبات-

  2  طرز کار با ماشين هاي تفكيك کننده مكانيكي-

  2  طرز کار با ماشين هاي تفكيك کننده ليفري-

 استفاده بهينه از ماشين هاي تفكيك کننده در جهت اففاي  عمر آنها -نگرش :

 ايجاد شرايط محيطي مساعد در جهت کم کردن ضايعات -
 اففاي  دقت در مراحل تفكيك در جهت بهره وري هر چه بهتر از محصول -
 کاه  ضايعات محصول -
 برخورداري اتاق سورتينگ ميوه از نور کافي -

 رعايت نكات ايمني در هنگام کار با ماشين هاي تفكيك کننده -: و بهداشت ني ايم

استفاده از وسايل حفاظتي نظير دستك  و لباس کار به هنگاام کاار باا ماشاين هااي      -
 تفكيك کننده

 توجهات زيست محيطي :

 رياز بين بردن يا سوزاندن محصول آلوده به بيماري جهت  جلوويري از شيوع آن بيما-

استفاده از سمومي که حداقل ميفان ضرر و آسيب را براي محيط زيست و انسان داشاته  -
 باشد
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

  

 

 

 :  عنوان
  ا سردخانهيمرکبات در انبار  ينگهدار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 11 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط طيتوجهات زيست محي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 سمپاش-    دان  :
 وسايل اندازه ويري سم-
انواع سموم قارچك  -

 وحشره ک 
 مواد سبف زدا-
 دستك -
 ماسك-
 لباس کار-
 کف -

   1 فات سرد کنندهيانواع تجه-

   1 محصول  يدويمورد استفاده در انبار جهت رس ييايميمواد ش-

   1 نگهدارنده محصول ييايميمواد ش-

   1 يها و آفات انباريماريب-

   1 مناسب جهت انبار يساختمان ها يها يژويو-

   1 در انبار ييروش سبف زدا-

ك از انواع مرکباات در انباار در کوتااه    يهر  يط نگهداريشرا-
 م(يمو، اليپ فروت،لي، وريمدت))رتقال، نارنگ يا طوالنيمدت 

6   

    : ارتمه

  1  يها و آفات انباريماريمبارزه با ب-

  6  در )رتقال ييات سبف زدايعمل-

  6  يدر نارنگ ييات سبف زدايعمل -

  6  مويدر ل ييات سبف زدايعمل -

 استفاده بهينه از تجهيفات سرد کننده انبار-نگرش :
 بهتر از آن يت محصول و بهره وردر جهت سالم يها و آفات انباريماريح با بيمبارزه صح-
ب اتمسافر  يا ، ترکير درجه حارارت ، رطوبات نساب   يانبار نظ يطيط محيحفظ بهبود شرا-

 ت آنيفيبهتر محصول و حفظ ک يلن در جهت ماندواريفان اتيداخل انبار و م
 ت بااليفيمحصوالت با ک يا سردخانه در جهت نگهداريمناسب در انبار  يق هايجاد عايا-
 مختلف در انبار ييايمياز سطح مجاز استفاده از مواد ش يواهآ-
 ن آنهايمناسب در ب يجاد ف ايح قرار ورفتن محصول در انبار و ايروش صح-
 باشد. يکار ثبت يمسئول در سردخانه که دارا يح ور شخص-

 رعايت بهداشت انبار ها -: و بهداشت ايمني 
 ا سردخانهيانبار  از ورود افراد متفرقه در يريجلوو-
 به انبار ير موذيو غ  يذوانات موياز ورود ح يريجلوو-
 و سموم ييايميهنگام استفاده از مواد ش يمنيت نكات ايرعا-
 در محدوده ورود به انبار يوجود کپسول آتشنشان-
 ده و کپك زده به طور متناوب در طول روزيب ديآس يوه هايبرداشت و خروج م-
 باشد ينه اياز آفات قرنط يف و عاريطراف سردخانه ها تما ينواح-
 ا سردخانهيك در انبار يجدا شده در تفك يوه هايسالم با م يوه هاين ميجاد فاصله بيا-

حصول اطمينان از استاندارد بودن و م ر بودن هر يك سموم -توجهات زيست محيطي :
 ن و محيطو مواد شيميايي مورد استفاده در انبار برابر انسا
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 

 
 
 

 :  عنوان

 مرکبات يبسته بند

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 02 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 يكيباکس )الست-    دان  :
 يا لون ولخانهينا-
 لچهيب-
 کاتر-
 يخ باغبانيم-
 سم قارچ ک -
 آب )اش-
 لباس کار-
 کف -
 دستك -
 
 

   1 ين کننده ساده دستيتوز يدستگاه ها-

   6 كيو اتومات ينين کننده ماشيتوز يدستگاه ها-

   6 يمرکبات به روش دست ينحوه بسته بند-

 يماورد اساتفاده در بساته بناد     يانواع ظاروف و جعباه هاا   -

 ي، جعباه هاا  يتاور  يساه هاا  ي، کيكيمرکبات)ظروف )الست

 (ي، کارتنيكي، )الستيچوب

1   

 يدستگاه ها-1)ينيماش يمرکبات با روشها ينحوه بسته بند-

وم(: يا خاال  دار)وک  يها يه بسته بنديد اختالف فشار و تهيتول

دوخت و )لمپ  يدستگاه ها-Co2 6و N2  يق کننده هايتفر

دستگاه -(ينيو ماش يك)دستيخت )الستدو : يکننده بسته بند

 (ينيو ماش ي)دست ي)لمپ بسته بند

11   

    

    مهارت :

  1  ين کننده ساده دستيتوز ينحوه کار با دستگاه ها-

  6  كيتوماتاو  ينين کننده ماشيتوز ينحوه کار با دستگاه ها -

  0  يمرکبات به روش دست يبسته بند-

  11  د اختالف فشاريتول ياطرز کار دستگاه ه-

  11  دوخت يطرز کار با دستگاه ها-

  11  ي)لمپ کننده بسته بند يطرز کار با دستگاه ها-
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -

 

 
 

 

 

 

 :  عنوان

 بسته بندي مرکبات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محيطي توجهات زيست

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش

 بهبود کيفيت بسته بندي جهت حفظ محصول در برابر عوامل بيروني-

 جهت حمل و نقل آسان  يبسته بند يت ظروف و کارتن هايفيبهبود ک-

و  يدر ظروف بسته بند ييح به منظور صرفه جويصح يبسته بند يآموزش )رسنل برا-
 استحكام بسته ها

   عمر آنهايدر جهت اففا يبسته بند ينه از دستگاه هاياستفاده به-
   عمر آنهاين کننده در جهت اففايتوز يح از دستگاه هايو صح ياستفاده اصول-
 ير بسته بنديسه با محصول غيشده در مقا يسه ارزش اففوده محصول بسته بنديمقا-
 د با توجه به سابقه بازاريجد ييبا طرح ها ييه بسته هايته-
 ق و مستمر بر کار کارورانينظارت دق-
 وه استيدن و انبار ميل چيکه در آن وسا ياز اتاق يجدا بودن اتاق بسته بند-

 اتاق بسته بندي تميف و مرتب باشد: : و بهداشت ايمني 

 ط کاريو مح يبسته بند يل و دستگاه هايف کردن وسايو تم يضدعفون-

 يها به داخل اتاق بسته بند ياز ورود آلودو يريجلوو-

 دهيب ديکپك زده و آس يوه هاين بردن ميانهدام و از ب-

 يدوخت بارا  يدر هنگام استفاده از دستگاه ها يمنيت نكات اياستفاده از دستگاه و رعا-

 ب به دست هاياز آس يريجلوو

 م کار با دستگاه )دستك ، کاله، رو)وش، ماسك( در هنگايل حفاظت فرديداشتن وسا-

 توجهات زيست محيطي :

ه يا ست و تجفيط زيا قابل بازوشت به محيافت و يقابل باز ياستفاده از ظروف بسته بند-

  يري)ذ

 باشد يفراورده و انسان سم يکه برا يدر ظروف بسته بند ييايميعدم وجود مواد ش-
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 ستاندارد آموزش ا
 شي تحليل آموز بروه -

 

 

 

 :  عنوان

 محصوالت مرکبات يو بازار رسان يابير بازا

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

0 11 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سلفون-    دان  :

 ظروف يكبار مصرف-

 قيچي باغباني-

 لباس کار-

 کف  -

 دستك -

   0 ردهاي کمي و کيفي در بازار جهت انتخاب محصول استاندا -

   1 آستانه مجاز مواد شيميايي در بافت محصول -

   1 سليقه مصرف و انتخاب محصول  -

   1 انتخاب بازار عرضه بر اساس اندازه و مرغوبيت محصول -

   6 روشهاي جلوويري از آسيب مكانيكي در هنگام حمل و نقل -

    مهارت :

  2  محافظت کردن محصول از آسيب مكانيكي در هنگام حمل  -

عمليات انتخاب بازار هدف با توجه به اساتانداردها ، ساليقه    -

 مصرف کننده  و مرغوبيت محصول

 2  

 نگرش :

 کاه  ضايعات محصول در حين جابجايي محصول تا رسيدن به بازار عرضه -

 جلوويري از آسيب مكانيكي محصول در حين حملاففاي  کيفيت بسته بندي براي  -

)يدا کردن بهترين بازار هدف براي عرضه محصوالت با توجه به کيفيت و مرغوبيت  -
 محصول در جهت سود دهي بيشتر

 حمل و نقل هر يك از ميوه ها به صورت جداوانه از هم -

 : و بهداشت ايمني 

 تميف کردن وسايل حمل و نقل و جابجايي -

 حمل هر يك از محصوالت به صورت جداوانه از هم -

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش بروه -       

 

 

 

 :  عنوان
 نينو يها يبسته بند

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 11 60 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادار ابز ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 سرد خانه -    دان  :
 يدستگاه بسته بند -
 سلفون -
 كبار مصرفيظروف  -
 يباغبان يچيق -
 لباس کار -
 کف  -
 دستك -

 

   6 نينو يها يبسته بند يط اساسيشرا -

   6 خنك کردن محصول در بسته يروشها -

اثار کااه    بر کاه  وزن محصول در  يبسته بند ياثرها -
 رطوبت

1   

   1 ابعاد بسته-

   1 آزمون بسته-

   1 نحوه مهر زدن و برچسب زدن بسته ها-

   1 روش )الت کردن بسته ها-

    مهارت :

  2  ات خنك کردن محصول در بستهيعمل-

  2  کاه  وزن يمحافظت محصول در اثر ها-

  6  ات مهر زدن و برچسب زدن بسته هايعمل-

  6  ات )الت کردن بسته هايعمل -

 وجود سيستم حمل )الت در محل -نگرش :

 تيفيبهتر از محصول با ک ين در جهت بهره ورينو يبسته بند يت از روشهايحما-
ن در جهات  يناو  يبساته بناد   يبسته با اساتفاده از روشاها   يكي  استحكام مكانياففا-

 و رطوبت يس شدويمحافظت از محصول در برابر باران،خ
 ين بسته بندينو يشتر بسته با روشهايب يمنين ايتام-
 يا صادراتيو  يح )التها بر اساس برنامه مصرفيدار کردن صح مارک-

استفاده از وسايل حفاظت فري هنگام کار باا دساتگاه هااي جدياد      -: و بهداشت ايمني 
 بسته بندي

 يمنيت ايرعا-
 يو ظروف بسته بند يبسته بند يهاو بهداشت دستگاه  يت بهداشت فرديرعا-

 توجهات زيست محيطي :

 ستيط زيا قابل بازوشت به محيافت و يبازقابل  ياستفاده از ظروف بسته بند-

 باشد. يفرآورده و انسان سم يکه برا يدر ظروف بسته بند ييايميعدم وجود مواد ش-
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  بروه استاندارد تجهيفات  -

 توضيحات  تعداد  ي و دقيق مشخصات فن نام  رديف

  1 نازله دار عمودي دستگاه بسته بند 1

  AZJ-series 1ضربه ورمايي دستگاه دوخت زن 6

  AZ-450E 1نازله دار روميفي مدل دستگاه )لمپ بسته بندي 0

 co2دستگاه تفريق کننده  1

, n2 

  1 )مپ وکيوم انژکتور

دستگاه تفكيك کننده  2

 مكانيكي و ليفري

م استيل داراي نوار باالبر و سورت تما

 سانتي متر 662با عرض

1  

     

     

     

     

     

 

 وجه :ت

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يك کارگاه به ظرفيت  - 
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  مواد  بروه استاندارد -                  

 توضيحات  د تعدا مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 يانواع هورمون ها 1

 ييايميش

ن، ين، اکسيبرلي، جD 2,4ن ، يتوکميس

 لنيات

  يورم 1

انواع سموم دفع آفات  6

 يو انبار ياهيو

در هفار و  6ون ي)باالتيتريك لي يقوط

 نون(يازيد

  عدد 1

سموم قارچ ک  و  0

 کننده يضدعفون

  عدد 1 رام و کا)تال(ي)ت يتريك لي يقوط

  عدد 1 مرکبات يفيرنگ آم مجاز  يرنگ ها انواع 1

   انواع مرکبات مواد خام 2

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و يك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
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  بروه استاندارد ابفار  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد0 نوک ورد يچيق 1

  عدد1 جيوه اي Maxدما سنج  6

  عدد1 جيوه اي MINدماسنج 0

  عدد1 مكانيكي رطوبت سنج 1

  يك ست کامل  جعبه ابفار 2

  عدد1  جعبه کمك هاي اوليه 2

  عدد1 کيلوورم2 کپسول آتشنشاني 1

  عدد1 سانتي متر 121با عرض  تخته وايت برد 0

  عدد 12 يكبار مصرف ظروف  3

  عدد 12 کوچك انواع سبد 11

  عدد 12 متوسط انواع سبد 11

  عدد 12 بفر  انواع سبد 16

  عدد 12 متوسط جعبه کارتني 10

     

     

     

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  لي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد () اصمنابع و نرم اففار هاي آموزشي  -

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

 يراهكارهاااااااااااااا 1

و   ي،درجه بندينگهدار

 مرکبات يبسته بند

مقادم   يجواد فاح

ه ياااار فقياااو ماز

 يرينص

قاات  يموسسه تحق   

 مرکبات کشور

ح بسااته ياصااول صااح  6

 ي،درجااه بنااد   يبنااد 

مرکبات با هدف کاه  

 عاتيضا

معصااااااااااومه 

ان و جعفر ياشكور

 مقدم يفتاح

 يت هماهنگيريمد يسار 1001 

 يج کشاورزيترو
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   بر منابع اصليمحتواهاي آموزشي ) )يشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه منابع و ساير  -

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

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

لاااااس يران و 1006 )س از برداشت يولوژيفيف 1

کاااك  يباااار

 –والسااااون 

داک وراهاااام 

 سيل جويدار

نشاااااااار  رازيش يراحم

دانشاااااگاه 

 رازيش

 

ولفگانگ دلفار   1023 ه(يمرکبات)کاشت و تغذ 6

 نتسيفر

 يماايمحمااود عظ

 يفيتبر

دانشاااااگاه  اهواز

د يشاااااااه

 چمران

 

و فااراورده  ي، فااراور يفناااور 0

 مرکبات يجانب يها

برد  يروبرت ج 1000

 دالد

 يد علااااايسااااا

د يو ساا يمرت ااو

ا  يد رضاا ضا  يحم

 الحق

انتشااااارات  مشهد

دانشاااااگاه 

 يفردوساااا

 مشهد

 

  بهنشر تهران   يمجتهد يعل 1026 مرکبات يات باغداريعمل 1

دکتاار محمااد   1020 وهيم يولوژيفيوف يمورنولوژ 2

-يصاااااااانع

 يعت )ناهيشر

انتشااااارات  تهران 

دانشاااااگاه 

 تهران

 

وسااات -ان-م 1012 در مناطق معتدله يوه کاريم 2

 وود

وساااف رساااول ي

 زادوان

انتشااااارات  اصفهان

دانشاااااگاه 

 يصااااانعت

 اصفهان
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