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 خيابـان  -تهـران  : درسـيهاي و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالي  خـوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

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

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
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    توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه :نام شغل                                     

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  :شغل مشخصات عمومي
كه از عهده تجهيز محيط كشت، جوانه زني بذور و كسي است   توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه

 .پرورش جوانه ها و جمع آوري و بسته بندي آنها برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
   پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني: وانايي جسميتحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     75     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      26    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    49     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -   :     كارآموزي در محيط كارزمان ـ 
   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:  ز سنجش مشاهده اي امتيا-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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     توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه:نام شغل  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تجهيز محيط كشت   1
  پرورش جوانه ها توانايي   2
  توانايي جمع آوري و بسته بندي جوانه ها   3
  توانايي پيشگيري از حوادث شغلي در محيط كار و رعايت اصول حفاظت و ايمني و بهداشت كار   4
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     توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه:ام شغلن                        
 اف و ريزبرنامه درسي اهد

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  22  5/17  5/4  توانايي تجهيز محيط كشت  1
        آشنايي با سيستم آبرساني محيط كشت   1-1
        شناسايي اصول ضدعفوني محيط كشت   2-1

         كشت سيني -  
         اتاق كشت -  

        كشت آشنايي با نحوه كنترل دما و رطوبت محيط   3-1

        شناسايي اصول مراحل آبياري محيط كشت   4-1

        ن ا كنترل جعبه فرم-  

         كنترل پمپ آبرسان -  

         كنترل شيلنگ هاي آبياري -  

         كنترل نازل هاي آبياري -  

 5/32  5/22  10  توانايي پرورش جوانه ها   2

        آشنايي با نحوه انتخاب بذور مناسب   1-2

        شناسايي اصول ضدعفوني بذور   2-2

         ضدعفوني بذور -  

        شناسايي اصول شستشوي بذور   3-2

         بذور ي شستشو-  
        خش بذور در سيني كشتپشناسايي اصول   4-2

        خش بذور در سيني كشت پ -  

        آشنايي با دما و رطوبت مناسب جهت جوانه زني   5-2
        ه ها و زهكشي آنها  شناسايي اصول آبياري جوان  6-2

         آبياري جوانه ها و زهكشي آنها  -  
        شناسايي اصول پارچه كشي روي جوانه ها   7-2

         پارچه كشي روي جوانه ها-  
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     توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه:ام شغل                      ن  

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

  آموزشزمان
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نگهداري جوانه ها   8-2
         مراقبت هاي فيزيكي و بيولوژيكي-  
         جلوگيري از خشكي جوانه ها -  

         جلوگيري از ورود آفات و بيماريها -  

  13  30/6 30/6  توانايي جمع آوري و بسته بندي جوانه ها   3

        داشت جوانه ها آشنايي با زمان مناسب بر  1-3

        آشنايي با نحوه انتخاب مناسب ظروف بسته بندي   2-3

        شناسايي اصول بسته بندي جوانه ها   3-3

        بسته بندي جوانه ها -  

        آشنايي با خواص غذايي محصول توليد شده جهت ارايه به بازار  4-3

توانايي پيشگيري از حوادث شغلي در محيط كـار و رعايـت              4
  ول حفاظت و ايمني و بهداشت كار اص

5  5/2  5/7  

        )...، گرما و سرما و نور، صدا، رطوبت(آشنايي با عوامل موثر در كار   1-4

         كار درجه سانتي گراد رمحيط باز -  

         كار در محيط بسته -  

        آشنايي با وسايل حفاظت شخصي و عمومي با توجه به نوع و محيط كار  2-4

        ي با مقررات ايمني و بهداشت كار آشناي  3-4

        شناسايي اصول كاربرد تجهيزات ايمني و حفاظتي   4-4
        آشنايي با كمكهاي اوليه و نحوه اجراي آن   5-4
شناسايي اصول پيشگيري از حوادث شغلي در محيط كـار رعايـت اصـول                6-4

  حفاظت و ايمني و بهداشت كار 
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     توليد كننده جوانه هاي خوراكي و علوفه:نام شغل                                
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      سيني كشت به ابعاد   1

      دما سنج  2

      رطوبت سنج   3

      لوله و اتصاالت به سايزهاي مختلف   4

      ه بذر سموم ضدعفوني كنند  5

      پارچه نخي   6

      بذر غالت و علوفه   7

 

  

 


