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                قارچ دکمه ای کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر: نام شغل                     

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   مفهوم قدرت انجام کار به:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
شخصی است که پس از گذراندن دوره آموزشی الزم از عهده  قارچ دکمه ای تلقیح و تکثیر آزمایشگاه کارور

 ،تعیین مشخصات ویژگیهای ساختمان آزمایشگاه اسپان ، انتخاب مکان مناسب آزمایشگاه تولید اسپان 
 آماده سازی مواد ، تهیه محلول های کشت ،یسات آزمایشگاه تولید اسپان بکارگیری تجهیزات و لوازم و تاس

 نگهداری و ذخیره اسپان قارچ ،ایجاد شرایط بهینه در آزمایشگاه ، مدیریت و کنترل بیماریها ،اولیه اسپان 
 .دکمه ای برآید 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
   لیسانس کشاورزی : میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل روانی  وجسمانی:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت    95      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     24    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت     71   :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      -     :   کارآموزی در محیط کار زمان ـ
   ساعت      -     :                  پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت       -      :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:  سنجش مشاهده ای امتیاز-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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               کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای  : نام شغل                     
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی انتخاب مکان مناسب آزمایشگاه تولید اسپان    1
  ویژگیهای ساختمان آزمایشگاه اسپان  توانایی تعیین مشخصات و  2
  بکارگیری تجهیزات و لوازم و تاسیسات آزمایشگاه تولید اسپان توانایی   3
  توانایی تهیه محیطهای کشت مختلف   4
  توانایی آماده سازی مواد اولیه اسپان و استریل کردن آن   5
  توانایی انجام تلقیح اولیه و ثانویه   6
  توانایی مدیریت کنترل بیماریهای اسپان قارچ دکمه ای   7
  توانایی مدیریت ایجاد شرایط بهینه در آزمایشگاه   8
  توانایی مدیریت نگهداری و ذخیره اسپان قارچ دکمه ای   9
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               کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای  : ام شغلن                   

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  2  -  2  توانایی انتخاب مکان مناسب آزمایشگاه تولید اسپان  1

        یشگاه تولید اسپانآشنایی با شرایط محیطی مناسب برای احداث آزما  1-1

        میزان بارش  

        شروع فصل بارندگی  

        رطوبت محیطی جهت  

        سرعت و زمان وزش بادمای غالب  

        شای اقتصادی منطقه و بازارهای فروآشنایی با ویژگیه  2-1

توانایی تعیین مشخـصات و ویژگیهـای سـاختمان آزمایـشگاه             2
  اسپان قارچ دکمه ای

1  2  3  

        سایی مشخصات آزمایشگاه پخت شنا  1-2
        شناسایی مشخصات آزمایشگاه اصلی   2-2

 ه لوازم و تاسیسات آزمایـشگا     –توانایی بکارگیری تجهیزات    3

  ن تولید اسپا

4  10  14  

        شناسایی لوازم و تجهیزات و تاسیسات آزمایشگاه پخت  1-3

        یشگاه پخت  لوازم و تاسیسات آزما–شناسایی اصول کار با تجهیزات   2-3

        شناسایی لوازم و تجهیزات و تاسیسات آزمایشگاه اصلی   3-3

         لوازم و تاسیسات آزمایشگاه اصلی –شناسایی اصول کار با تجهیزات   4-3

  14  10  4  توانایی تهیه محیطهای کشت مختلف  4

آشنایی با محیطهای کشت مختلـف در تولیـد اسـپان قـارچ دکمـه ای و                   1-4
  نها خصوصیات آ

      

یطهـای کـشت تولیداسـپان قـارچ        شناسایی مواد مورد استفاده درتهیه مح       2-4
  ای  دکمه

      

        شناسایی اصول تهیه محیطهای کشت   3-4
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               کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای  :ام شغل                    ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره موزشزمان آ

 جمع عملی نظری

  13  9  4  توانایی آماده سازی مواد اولیه اسپان و استریل کردن آن  5

        آشنایی با مواد اولیه تولید اسپان   1-5
        گندم -  
        کربنات کلسیم -  
        سولفات کلسیم -  

        شناسایی شیوه نگهداری مواد اولیه اسپان   2-5
        ولیه در آزمایشگاه پختشناسایی پخت و میکس مواد ا  3-5

آماده سازی جهت استریل کـردن      آشنایی با پر کردن کیسه های اسپان و           4-5
  ها  کیسه

      

شناسایی اصول پرکردن کیسه های اسپان و آماده سازی جهـت اسـتریل               5-5
  کردن کیسه ها 

      

        شناسایی شیوه کار با اتو کالو آزمایشگاه اسپان   6-5

        شناسایی اصول چینشی و تخلیه و کار با اتو کالو  7-5

  16  14  2  توانایی انجام تلقیح اولیه و ثانویه    6

       Inoculationآشنایی با مفهوم   1-6

         و خصوصیات آنها strainآشنایی با انواع   2-6

       آشنایی با تکنیکهای مختلف تلقیح   3-6

         mother culture تکنیکهای مختلف تلقیح -  

        spawn  تکنیکهای مختلف تلقیح -  

ــیح    4-6 ــف تلق  mother و spawnشناســایی اصــول تکنیکهــای مختل

culture وشرایط آن   
      

  12  8  4  توانایی مدیریت کنترل و بیماریهای اسپان قارچ دکمه ای    7

        شناسایی بیماریهای اسپان و علل بوجود آمدن آن   1-7
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               کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای  :ام شغل   ن                 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با شیوه کنترل و پیشگیری بیماریهای اسپان   2-7

        شناسایی اصول پیشگیری از بیماریهای اسپان   3-7

        کنترل و مدیریت بیماریهای اسپان شناسایی اصول   4-7

  7  6  1  توانایی مدیریت ایجاد شرایط بهینه در آزمایشگاه اسپان     8

        آشنایی با تامین شرایط بهینه بهداشتی در آزمایشگاه تولید اسپان  1-8

        شناخت مواد ضد عفونی کننده و شستشو دهنده   2-8

        های حجمی نسبت -  

        ضد عفونی -  

        تولید اسپان  شناسایی اصول تامین شرایط بهینه بهداشتی در آزمایشگاه  3-8

         ضد عفونی باکتریایی  -  

        آشنایی با تامین شرایط بهینه محیطی در آزمایشگاه   4-8

        شناسایی اصول ایجاد شرایط بهینه محیطی در آزمایشگاه و حفظ آن   5-8

         سیرکوالسیون هوا   -  

        اسیون هواتر فیل-  

        دما -  

        شناسایی اصول شیوه نگهداری اسپان در انکوباتور   6-8

  14  12  2  توانایی مدیریت نگهداری و ذخیره اسپان قارچ دکمه ای      9

        آشنایی با شرایط محیطی انکوبیت کردن اسپان   1-9

        شناسایی اصول ایجاد شرایط محیطی انکوبیت کردن اسپان  2-9

3-9  
آشنایی با شـرایط محیطـی مطلـوب نگهـداری و ذخیـره سـازی اسـپان در                  

  سردخانه و مدت نگهداری آن 
      

        شناسایی اصول تنظیم های سردخانه نگهداری و ذخیره سازی اسپان  4-9
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               کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای  :نام شغل                  
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  اتوکالو   1
، دارای سوپاپ اطمینـان     ،  ، رطوبت و فشار     دارای سنسور دما    
، دارای سـطح     Acm4 دارای پمـپ آب    ،دارای فشار سـنج     

   ج آبسن

    

  المینارایرفلو  2
 ، lit 150: ، ظرفیت ، مجهز به هپافیلتر      u.vمجهز به المپ    

  پوشش درونی آلومینیوم 

    

  هواساز آزمایشگاه نگهداری اسپان   3
 Main Fikter، مجهـز بـه    Coolingمجهز به سیستم 

  هپا 

    

  انکوباتور   4
   درجه سانتی گراد 3-5ارت رقابلیت تنظیم درجه ح

  cm50× 50×50  ≥: سایز 

    

  ل مستع  5
   گالن در ساعت 3 تا 1: مصرف سوخت 
     kcal/h128000: ظرفیت حرارتی 

  دارای فن 

    

  دیگ پخت   6
ــه ثابــت زمینــی ، اســتیل : جــنس  ــازوی ، دارای پای دارای ب

  متحرک متصل به دیگ 

    

  سردخانه پیش ساخته   7
   cm 3 × 3 × 3: ابعاد 

   درجه سانتی گراد ± 20: کنترل دما 
  kcal / hm3  130: ظرفیت سرمایش 
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                آزمایشگاه تولید اسپان قارچ دکمه ای کارور:                  نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

       فوت 12 معمولی یخچال  8

  میکروسکوپ   9
  ، دارای دو لنز دو چشمی 

    

       m 2/1، با ارتفاع میز استیل   10

        cc5/0 مدرج – پیرکس –پی پت شیشه ای   11

      cc1 مدرج – پیرکس –پی پت شیشه ای   12

      cc2 مدرج – پیرکس –پی پت  شیشه ای   13

      cc5  مدرج-پیرکس –پی پت شیشه ای   14

      cc 10  مدرج– پیرکس –پی پت شیشه ای   15

      cc 100  پیرکس- مورج–بشر شیشه ای   16

      cc 500  پیرکس– مورج –بشر شیشه ای   17

      cc 1000 پیرکس – مورج –ارلن شیشه ای   18

      شیشه ایالم   19

      المل شیشه ای  20

      سوزن تلقیح  21

      دما سنج جیوه ای  22

      ز سوزشعله آزمایشگاهی گا  23

       سایز متوسط –پلیت یکبار مصرف   24

       سایز متوسط–پری دیش یکبار مصرف   25

  فاقد آلودگی ، گندم  فاقد شکستگی   26
 آبی:نوع کشت گندم 

    

       بسته بندی شدهکربنات کلسیم   27

      سولفات کلسیم بسته بندی شده  28
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               لید اسپان قارچ دکمه ای  آزمایشگاه توکارور:                  نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  mm2/0: کیسه سلفون ضخامت   29
ظرفیـت  ،   در پوش پالستیکی مقاوم به حرارت       ،   در پوش دار  

   kg1: کیسه 

    

      کش بسته بندی   30

      یلپنبه هیدروف  31

      آگار   32

      مالت   33

      yeastمخمر   34

      آنتی بیوتیک پنی سیلین  35

      آنتی بیوتیک جنتا مایسین  36

      ماسک فیلتردار گازهای شیمیایی   37

      ماسک صورت پنبه ای  38

      روپوش آزمایشگاه سفید  39

      لباس کار یکسره   40

      دمپایی الستیکی سفید  41

       بلندچکمه الستیکی  42
      الکل صنعتی   43
      پرمنگنات   44
      فرمالین   45
      دستکش جرای التکس دار  46
      دستکش ظرفشویی   47
      سولفات مس   48
      دتر جنت   49

 

  

 


