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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -زاديآ

   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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   ) ويژه مركبات ( محصوالت كشاورزي بسته بندي : نام شغل                 

    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   كار به مفهوم قدرت انجام:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
بسته بند محصوالت كشاورزي كسي است كه بتواند از تفكيك و درجه بندي برداشت محصوالت ، نگهداري 

ستگاه هاي  شناخت مشخصات بازار و كار با د، زراعي و نخليات ،و انبار ، بسته بندي محصوالت باغي 
 . بندي برآيد  بسته

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت ل حداق

  سالمت جسمي و رواني:  توانايي جسميحداقل 
  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  150   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    30  :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  120 :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -  :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت    -  :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت    -       :   زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزيابي مهارت كارآموز 

   % 25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  )  ويژه مركبات ( بسته بندي محصوالت كشاورزي  : نام شغل                      
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تفكيك و درجه بندي محصوالت كشاورزي   1
  توانايي برداشت محصوالت باغي و زراعي   2
  توانايي نگهداري و انبار محصوالت باغي و زراعي   3
  توانايي بسته بندي محصوالت باغي و نخيالت  4
  توانايي شناخت مشخصات بازار هدف  5
  توانايي كار با دستگاه هاي بسته بندي   6

  
  
  

  

 



 3

  )  ويژه مركبات ( بسته بندي محصوالت كشاورزي  : ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  30  25  5  توانايي تفكيك و درجه بندي محصوالت كشاورزي   1

        آشنايي با مفهوم رسيدگي در گياهان زاعي و باغي   1-1

        از چيدن به مرحله رسيدگي مي رسندشناسايي محصوالتي كه قبل   2-1

        شناسايي محصوالتي كه بعد از چيدن به مرحله رسيدگي مي رسند   3-1

آشنايي با مواد شيميايي كه قادر به جلو و عقب انداختن رسيدگي محصول           4-1
  كشاورزي قبل از برداشت مي شوند 

      

        نبار مي شوندآشنايي با مواد شيميايي كه باعث رسيدن محصول در ا  5-1

        آشنايي با سليقه مصرف كننده و انتخاب محصول   6-1

        شناسايي انواع ماشين هاي تفكيك كننده   7-1

         تفكيك كننده مكانيكي -  

         تفكيك كننده ليزري -  

        شناسايي محصوالتي كه قبل از رسيدگي مصرف مي شوند   8-1

        ي محصوالت كشاورزي شناسايي اصول تفكيك و درجه بند  9-1

  30  25  5  توانايي برداشت محصوالت باغي و زراعي   2

        آشنايي با نحوه صحيح برداشت دستي محصوالت   1-2

        آشنايي با انواع ماشين هاي برداشت   2-2

        آشنايي با مواد شيميايي كه در مرحله برداشت مي توانند استفاده شوند    3-2

        كار ماشين هاي برداشت آشنايي با نحوه   4-2

        شناسايي اصول برداشت محصوالت باغي و زراعي   5-2

  20  15  5  توانايي نگهداري و انبار محصوالت باغي و زراعي   3

        شناسايي شناخت انواع تجهيزات سرد كننده   1-3

 ميـان مـدت و      ،آشنايي با شرايط نگهداري محـصوالت در كوتـاه مـدت              2-3
  طوالني مدت 
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  )  ويژه مركبات ( بسته بندي محصوالت كشاورزي  :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مواد شيمايي نگهداري كننده محصوالت   3-3

        شناسايي بيماري هاي انباري و روش مبارزه با آن ها   4-3

        و روش هاي مبارزه با آن ها شناسايي آفات انباي   5-3

        آشنايي با ساختمان هاي مناسب جهت انبار   6-3

        شناسايي اصول نگهداري و انبار محصوالت باغي و زراعي   7-3

  25  20  5  توانايي بسته بندي محصوالت باغي و نخيالت   4

        آشنايي با انواع رنگ هاي مجاز مركبات   1-4

        آشنايي با نحوه برداشت مركبات   2-4

         ليمو ترش -  

        آشنايي با مراقبت هاي موثر بر كيفيت محصول در زمان برداشت  3-4

         نور -  

         رطوبت -  

         دما-  

         آفات -  

         بيماري ها -  

        آشنايي با خصوصيات انواع جعبه هاي بسته بندي مركبات   4-4

        بي  جعبه هاي چو-  

         جعبه هاي پالستيكي -  

         جعبه هاي كارتني -  

        شناسايي اول بسته بندي محصوالت باغي و نخيالت   5-4

  20  15  5  توانايي شناخت مشخصات بازار هدف   5

        آشنايي با استاندارد هاي كمي و كيفي در بازار جهت انتخاب محصول  1-5
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  )  ويژه مركبات ( اورزي بسته بندي محصوالت كش :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         خصوصيات مركب-  

        آشنايي با آستانه مجاز مواد شيميايي دريافت محصوالت  2-5

         سموم ضد عفوني كننده )كارنس ( آشنايي با دوره ماندگاري   3-5

        تدخيني  سموم -  

        م مايع سمو-  

         اثر تنش ممكن است در گياه توليد شوند آشنايي با مواد مضري كه در  4-5

        شناسايي اصول رعايت بهداشتي در مورد بسته بندي محصوالت   5-5

        شناسايي اصول شناخت مشخصات بازار هدف   6-5

  25  20  5  توانايي كار با دستگاه هاي بسته بندي   6

        د دستگاه توليد ظروف مخصوص بسته بندي آشنايي با عملكر  1-6

         ظروف پالستيكي -  

         شناخت قالب ها -  

         جعبه هاي كارتني -  

        آشنايي با دستگاه هاي توزين كننده ساده دستي   2-6

         ماشيني و اتوماتيك -  

آشنايي بـا عملكـرد دسـتگاه هـاي توليـد اخـتالف فـشار و تهيـه بـسته                      3-6
  )وكيوم ( ي خالء دار ها بندي

      

          N2 و CO2  تزريق كننده هاي-  

        آشنايي با دستگاه اي دوخت و پلمپ كننده بسته بندي   4-6

         دوخت پالستيك-  

         دستي و ماشيني -  

         دستگاه پلمپ بسته بندي-  
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  )  ويژه مركبات ( بسته بندي محصوالت كشاورزي  :ام شغل ن

 رنامه درسي اهداف و ريز ب

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         دستي و ماشيني-  

        شناسايي اصول كار با دستگاه هاي بسته بندي  5-6
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   بسته بندي مركبات :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

 ، جبرلين،   4d – 2سيتوكسين  (انواع هورمون هاي شيميايي       1
  )اكسين ، اتيلين 

    

      فيلم  2

      اساليد  3

      انواع سند  4

       و انباريانواع سموم دفع آفات گياهي  5

      سموم قارچ كشي و ضد عفوني كننده   6

      انواع رنگ هاي مجاز   7

      رنگ آميزي مركبات   8

      وسايل سنتي به كار گرفته شده در برداشت  9

      فيلم آموزشي   10

      ماشين هاي دوخت دستي   11

      مواد خام  12

      ظروف بسته بندي   13

      قالب هاي مخصوص  14

 

  

 


