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 خيابـان   -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117:  دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363: كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
    66941272:    دورنگار66941516:تلفن

      1345653868: كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 

ره نظرات خود را دربا
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  پرورش دهنده قارچ خوراكي صدفي : نام شغل 

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  : شغل مشخصات عمومي
 از عهده بتواند از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بعد دهنده قارچ خوراكي صدفي كسي است كهپرورش 

، ماده سازي سالن و بستر مناسب كشت، آرچ صدفي، انتخاب مكان و تجهيزاتبرآورد اقتصادي پرورش قا
 برداشت و و نجام عمليات داشت، اري بذر آماده سازي بستر جهت كشتتشخيص قارچ صدفي و تهيه و نگهدا

 .بسته بندي و بازار يابي برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
   جسمي و رواني سالمت كامل : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت       100        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       25      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       75      :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت         -         :     ارت         زمان سنجش مهـ

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

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط : حداقل سطح تحصيالت
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  پرورش دهنده قارچ خوراكي صدفي : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي برآورد اقتصادي پرورش قارچ خوراكي صدفي   1
  توانايي انتخاب مكان و تجهيزات مناسب جهت احداث سالن كشت   2
  )كشت(توانايي آماده سازي سالن   3
  اسب جهت كشت و پرورشتوانايي آماده سازي بستر من  4
  ) تلقيح كمپوست(توانايي كشت بذر   5
 توانايي بازاريابي و بازار رساني   6
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   صدفيخوراكي پرورش دهنده قارچ  :ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  13  10  3  رورش قارچ خوراكي صدفي توانايي برآورد اقتصادي پ  1

        آشنايي با ميزان مصرف در محل توليد و ساير مناطق  1-1
        )توليد( عرضه محصول در منطقه آشنايي با ميزان  2-1
        شناسايي اصول محاسبه هزينه هاي توليد  3-1
         درآمد توليدشناسايي اصول محاسبه  4-1
        ن  سود و زياشناسايي اصول محاسبه  5-1

  10  6  4  توانايي انتخاب مكان مناسب جهت احداث سالن كشت   2

         پرورش قارچ از نظرآشنايي با شرايط اقليمي منطقه   1-2

         از نظر مصالح و مساحتسالن نوع آشنايي با   2-2

         مشخصات فني تجهيزات و فضاي پرورش قارچآشنايي با  3-2

        ب جهت احداث سالن كشتشناسايي اصول انتخاب مكان مناس  4-2

  26  20  6  توانايي آماده سازي سالن كشت   3

         سالن كشت كننده ضد عفوني موادآشنايي با   1-3

        كنندهضد عفوني  وسايل و ادوات آشنايي با  2-3

        شناسايي اصول ضد عفوني سالن كشت  3-3

  25  20  5  توانايي آماده سازي بستر مناسب جهت كشت و پرورش   4

         هاي مختلف براي كشت آشنايي با بستر  1-4

         نحوه پاستوريزاسيون بسترآشنايي با  2-4

         كاه و كلش قبل از جوشاندنشناسايي اصول آماده  3-4

         جوشاندن كاه و كلشنشناسايي اصول  4-4

         عمليات پس از جوشاندنشناسايي اصول  5-4
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   فيصدخوراكي پرورش دهنده قارچ  :ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  20  15  5  )تلقيح كمپوست(توانايي كشت بذر   5

         ارقام مختلف بذر قارچ صدفيآشنايي با  1-5

         تشخيص ارقام مختلف از يكديگرشناسايي اصول  2-5

         شيوه كشت در بسترهاآشنايي با  3-5

         كشت بذر در بسترلشناسايي اصو  4-5

         نحوه استفاده از مكمل هاي غذاييآشنايي با  5-5

         نحوه استفاده از مكمل هاي غذاييشناسايي اصول  6-5

  6  4  2  توانايي بازاريابي و بازاررساني   6

        مكانهاي عرضه محصول آشنايي با   1-6

         محصولفروش قيمت آشنايي با   2-6

         محصولزاريابيشناسايي اصول با  3-6
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   صدفيخوراكي پرورش دهنده قارچ  :ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  دستگاه رطوبت ساز  

 2  دستگاه تهويه  

 3  دماسنج  

 4 )سالن پرورش(ساختمان كارگاه   

 5  ارانب  

 6  تاريكخانه  

 7  دماسنج  

 8  رطوبت سنج  

 9  دستگاه گرم كننده  

 10  ديگ جوش  

 11  سمپاش  

 12  كپسول آتش نشاني  

 13  جعبه كمك هاي اوليه  

  14  دستگاه خنك كننده  

  15  قفسه  

  16  وان پالستيكي  

  17  صندلي مربي  

  18  صندلي  

  19  تخته پاك كن  

  20  نخ  

  21  ژيكما  

  22  گيره  

  23  كاتر  

  24  چراغ مهتابي  

  25  ويدئو پروژكتور  
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   صدفيخوراكي پرورش دهنده قارچ  :ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  Vcd  26  
  27  ميز مربي  

  28  وايت برد  

  29  كمد  

  30   كليه متعلقات آن كامپيوتر با  

  31  كاه و كلش  

  32 بذر   

  33 حشره كش  

  34 سم  

  35 مكمل غذايي  

  36 پنبه  

  37 الكل  

  38 فرمالين  

  39 ظرف يكبار مصرف  

  40 آهك  

  41 نمك  

  cm 60× 90  42كيسه نايلوني  

  43 دستكش  

  cm 40× 70  44كيسه نايلوني  

  45 ماسك  

  46 ده دستشوييمواد شوين  

  47 مواد ضد عفوني كننده  

  48 مواد شوينده پودري  

  49 اسكاچ  

  50 كيسه زباله  
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   صدفيخوراكي پرورش دهنده قارچ  :ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  51 لباس كار   

  52 شيلنگ   

  53 في گوني كن  

  54 چكمه   

  55  سطل زباله   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


