معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

تکنسین کنترل و گواهي بذر

گروه شغلي

امور زراعي
6113/72/1
کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 6 2 0 0 2 0 0 0
شناسه شايستگي

شناسه شغل

شناسه گروه

3

3 1 4 2

سطح

Isco-80

مهارت

تاريخ تدوين استاندارد00/4/1 :

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل 3119/27/1 :

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته كشاورزي (امور باغي و زراعي) :
كوروش لواف زادهرضا قهرمانيداريوش طاهريارژنگ بهادري (سرگروه)

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي-

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 7سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
750
دورنگار

33044112

تلفن 33530099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

 شايستگي 

رشته تحصيلي

سابقه کار مرتبط

اموزشي -
اجرايي

آدرس  ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت 72522222920:
تلفن همراه 75920820990 :
ايميل :
آدرس :

1

زينب تاجيک

کارشناسي

مهندسي کشاورزی -

7

افشين قرباني

کارشناسي

تلفن ثابت :
مهندسي کشاورزی – آموزشي -
تلفنننننننننن همنننننننننراه :
اجرائي
759529599059
ايميل :
آدرس :
ثابت :
مهندسي کشاورزی – آموزشنننننني  -تلفن
تلفن همراه 75929575880 :
اجرائي
ايميل :
آدرس :

9

ياسر مافي

4

اسماعيل کوه کن

کارشناسي

کارشناسي

مهندسي کشاورزی -

آموزشي -
اجرايي

تلفن ثابت :
تلفن همراه 75929590950 :
ايميل :
آدرس :

5

3

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكر د موثر در محيط كنار را گوينند در بعضني از منوارد اسنتاندارد حرفنه اي نينز گفتنه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هنا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مني گينرد و ضنرورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محنل آمنوزش بنه صنورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شنامل سنه بخن عملني  ،كتبني عملني و اخنالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كنه مني توانند شنامل علنوم (اينه (
رياضي  ،فيزيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل:

كارشناس كنترل و گواهي بذر
شرح استاندارد آموزش شغل:
كارشناس كنترل و گواهي بذر شغلي است از گروه كشاورزي حوزه ي زراعي – باغي كه وظايفي از قبيل تجزيه و
تحليل قسمت هاي مختلف بذر ،كنترل و بررسي عوامل زايل كننده خلوص ژنتيكي بذر ،بررسي مراحل مختلف توليد
بذر ،نظارت كردن بر مراحل مختلف توليد بذر (رورده يك و دو و خشك كردن و نگهداري و انجام آزمون هاي مختلف
را در بر دارد .اين شغل با مشاغلي از قبيل مهندسي كشاورزي  ،زارعين  ،مراكز فروش بذر و كارشناسان مراكز خدمات

روستايي در ارتباط مي باشد.

ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم توليدات گياهي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي (ي نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 195 :ساعت

ـ زمان آموزش نظری

70 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

193 :

ساعت

ـ زمان کارورزی

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ٪09 : عملي ٪29 : اخالق حرفه اي ٪97 :صالحيت های حرفه ای مربيان :
مهندسي كشاورزي با گراي باغباني يا زراعت يا توليدات گياهي با حداقل  2سال سابقه مرتبط با كار اجرائي مرتبط

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

شايستگي های اين شغل عبارتند از  :تجزيه و تحليل قسمت هاي مختلف بذر  ،مواد غذايي و هورمون هاي
داخل بذر  ،كنترل عوامل زايل كننده ي خلوص ژنتيكي بذر  ،بررسي مراحل مختلف توليد بذر به  ،بذر (رورده ي يك
و بذر (رورده ي دو  ،خشك كردن  ،نگهداري و نمونه برداري از بذر  ،انجام آزمون هاي مختلف كنترلي
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Seed Control and Certification

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
زراعت کار  ،کشت کار گندم ،

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

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 -شايستگي ها  /كارها

9
2

عناوين

رديف

1

تجزيه و تحليل قسمت هاي مختلف بذر  ،مواد غذايي و هورمون هاي داخل بذر

7

كنترل و بررسي عوامل زايل كننده ي خلوص ژنتيكي بذر

9

بررسي مراحل مختلف توليد بذر

4

نظارت كردن بر مراحل مختلف توليد بذر (رورده يك و دو

5

خشك كردن  ،نگهداري و نمونه برداري از بذر

3

انجام آزمون هاي مختلف كنترلي

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

2

استاندارد آموزش:
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

تجزيه و تحلينل قسنمت هناي مختلنف بنذر  ،منواد غنذايي و

نظري

عملي

جمع

هورمون هاي داخل بذر
2

دان

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

جزوه ي آموزش -

:

 pointpowerبرنامه ي

9

 نحوه ي تشكيل و نمو بذر( -وش

8

مراحل رشد تشكيل بذر –

9

و اندوسپرم بذر

 -جنين و رويان بذر

9

-مواد غذايي ذخيره و هورمون هاي گياهي درون بذر

9

ميكروسكوپ دو چشمي با
بزرگ نمايي  - x 277ست
تشريح ( چاقو –اسكار(ل –
سوزن تشريح – الم المل –

مهارت :

قطره چكان  ، )....مواد

 -تشريح نمودن قسمت هاي مختلف بذر در آزمايشگاه

2

 -تجزيه كردن مواد آلي و معدني ذخيره ي داخل بذر

2

آزمايشگاهي براي تجزيه ي
بذر داخل آزمايشگاه خاک و

نگرش :
-در اندازه و جوانه زني بذر دقت شود .

ايمني و بهداشت :
-هنگام كار با وسايل تشريح دقت شود .

توجهات زيست محيطي :
(س از (ايان كار در آزمايشگاه بقاياي آزمايشات به درستي منهدم شود .

-

7

آب

استاندارد آموزش :
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كنترل و بررسي عوامل زايل كننده ي خلوص ژنتيكي بذر

دان

نظري

عملي

جمع

2

97

92

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

 -تغييرات در طي دوران نمو

9

 -اختالط مكانيكي

9

 جه-تالقيهاي طبيعي

9
9

مهارت :
 -كنترل نمودن منبع بذر

2

 -انجام دادن ايزوالسيون

2

 حذف ساير ارقام و گياهان خارج از تيپ از مزرعه -گواهي نمودن بذر و كشت آزمايشي

2
2

نگرش :
دقت در توليد بذرهايي با خلوص ژنتيكي باال بيشتر شود .ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

8

مزرعه آزمايشي كشت شده –
وسيله نقليه صحرايي براي
اياب و ذهاب به مزرعه و
امكانات زراعي براي كار در
مزرعه مانند بيلچه  ،دست
ك  ،لباس كار  ،امكانات
آبياري مزرعه  ،تراكتور و
ادوات مربوط به شخم و
ديسك ،بذر گواهي شده ي
اوليه  ،كود شيميايي به ميزان
مورد نياز

استاندارد آموزش :
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

بررسي مراحل مختلف توليد بذر

دان

نظري

عملي

جمع

9

20

29

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مزرعه آزمايشي كشت شده –

:

-1شناسايي مناطق اقليمي اكولوژيكي

9

وسيله نقليه صحرايي براي

 -2عوامل موثر در انتخاب بذر

9

اياب و ذهاب به مزرعه و

 -3مراحل آماده سازي زمين و كشت

9

-4مراحل عمليات داشت ( تغذيه  ،آبياري  ،تراكم گياهي  ،كنترل علف هاي هنرز ،

9

مبارزه با بيمارها و آفات گياهي و ) ..
 -5مراحل مختلف برداشت بذر ( تعيين زمان برداشت  ،بوجاري و تميز كردن بذر و

امكانات زراعي براي كار در
مزرعه مانند بيلچه  ،دست
ك

 ،لباس كار  ،امكانات

آبياري مزرعه  ،تراكتور و

9

ادوات مربوط به شخم و

)..

ديسك ،بذر گواهي شده ي

مهارت :

اوليه  ،كود شيميايي به ميزان

-1انتخاب نمودن منطقه ي توليد و مزرعه

2

مورد نياز  ،ماشين آالت

-2انتخاب نمودن بذر

2

برداشت و سم علف ك

و

-3آماده كردن زمين و كشت نمودن
-4انجام دادن عمليات داشت ( تغذيه  ،آبياري  ،تراكم گياهي  ،كنترل علف هناي

0

و حشره ك

در

هرز  ،مبارزه با بيمارها و آفات گياهي و ) ..

8

 -5برداشت بذر ( تعيين زمان برداشت  ،بوجاري و تميز كردن بذر و )..
نگرش :
 در حفاظت از خاک ديمزارها دقت بيشتري شود .ايمني و بهداشت :
هنگام استفاده از ادوات كشاورزي به نكات ايمني مرتبط با آنها توجه كنيم .توجهات زيست محيطي :
(-س از كشت (وش

8

هاي بذر و يا كود هاي شيميايي را از مزرعه جمع آوري نماييد .

9

قارچ ك

صورت نياز

استاندارد آموزش  :كارشناس كنترل و گواهي بذر
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

نظارت كردن بر مراحل مختلف توليد بذر (رورده يك و دو

دان

نظري

عملي

جمع

9

29

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مزرعه آزمايشي كشت شده –

:

 -مفهوم بذر (رورده يك و دو

9

 -مراحل مختلف توليد بذر (رورده ي يك

9

 -مراحل مختلف توليد بذر (رورده ي دو

2

وسيله نقليه صحرايي براي
اياب و ذهاب به مزرعه و
امكانات زراعي براي كار در
مزرعه مانند بيلچه  ،دست
ك

 ،لباس كار  ،امكانات

آبياري مزرعه  ،تراكتور و
ادوات مربوط به شخم و
ديسك ،بذر گواهي شده ي

مهارت :
 -نمونه گيري كردن از رقم به منظور تهيه بذر (رورده ي يك و ميز آزمايشگاه

9

 -تعيين نمودن محل و كشت بذر هاي (رورده ي يك

2

 -بازرسي كردن كرت هاي دو رديفه (رورده ي يك و حذف گياهان خارج از تيپ

0

 -درو و خرمن كوبي بذر (رورده ي يك

0

نگرش :
-در تهيه ي بذر (رورده ي يك و دو دقت شود .

ايمني و بهداشت :
در زمان برداشت محصول از لباس كار مناسب استفاده گردد .توجهات زيست محيطي :
(-س از كشت (وش

هاي بذر و يا كود هاي شيميايي را از مزرعه جمع آوري نماييد .

-

11

اوليه  ،كود شيميايي به ميزان
مورد نياز  ،ماشين آالت
برداشت و سم علف ك

و

و حشره ك

در

قارچ ك

صورت نياز

استاندارد آموزش :
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

خشك كردن  ،نگهداري و نمونه برداري از بذر

نظري

عملي

جمع

2

95

29

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دان

بذر  ،امكانات بازديد از انبار

:

-1روش هاي مختلف خشك كردن بذر

9

-2شناسايي انبارهاي مختلف و شرايط مطلوب انبار براي نگهداري بذر

9

-3تيمارهاي مختلف بذر

9

هاي مختلف مانند هماهنگي
با انبار  ،وسيله ي اياب و
ذهاب و مربي همراه  ،وسايل
الزم براي تيمار بذر ها مانند
سموم و يا مواد بيولوژيك

مهارت :

خاص مطابق جزوه ي آموزشي

 -خشك كردن بذر به روش هاي مختلف ( نور افتاب و فشار هوا )

2

 -بازديد نمودن از انبار هاي مختلف

8

تيمار نمودن بذرو به روش هاي مختلف ( تلقيح بذر( ،وشنبذر و )...

دار كنردن

نگرش :
با بكارگيري انبارداري (يشرفته طول عمر بذور را افراي

دهيم .

ايمني و بهداشت :
هنگام تيمار كردن بذر ها از ماسك استفاده كنيم .توجهات زيست محيطي :
(-س از تيمار بذر (وش

و يا قوطي مواد را از مزرعه جمع آوري نماييد .

11

0

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام آزمون هاي مختلف كنترلي

دان

نظري

عملي

جمع

8

20

22

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وسايل مختلف نمونه برداري

:

از بذر ( تقسيم كننده ي

انواع روش هاي نمونه گيري از بذر (نمونه گينري عصنايي ،نوبنه ،تقسنيمكننده ي مكانيكي ،روش فنجاني تصادفي و )...

9

-اهداف و مراحل آزمون خلوص

9

عصايي  ،نمونه گير نوبه سيني

 -اهداف و مراحل آزمون تترازوليوم

9

نمونه گيري  ،ترازوي

 اهداف و مراحل آزمون جوانه زني -اهداف و مراحل آزمون بنينه و اندازه گيري آن

9

ديجيتالي با دقت يك يك

9

صدم گرم  ،ميكروسكوپ دو

مكانيكي  ،لوله ي نمونه گير

چشمي با بزرگ نمايي x 277

9

 اهداف و مراحل آزمون رديابي عوامل بيماري زاي بذر زاد -اهداف و مراحل آزمون شناسايي و تعيين خلوص ارقام

 -ست تشريح ( چاقو –

9

اسكار(ل –سوزن تشريح –

9

 -اهداف و مراحل آزمون تعيين رطوبت بذر

الم المل –قطره چكان ، )....
مواد آزمايشگاهي براي تجزيه

مهارت :
 نمونه گيري كردن از بذر به روش هاي مختلف (نموننه گينري عصنايي،نوبه ،تقسيم كننده ي مكانيكي ،روش فنجاني تصادفي و )...

9

-انجام دادن مراحل آزمون خلوص

2

 -انجام دادن مراحل آزمون تترازوليوم

2

 انجام دادن مراحل آزمون جوانه زني انجام دادن مراحل آزمون بنينه و اندازه گيري آن انجام دادن مراحل آزمون رديابي عوامل بيماري زاي بذر زاد انجام دادن مراحل آزمون شناسايي و تعيين خلوص ارقام -انجام دادن مراحل آزمون تعيين رطوبت بذر

2
2
2
2
2

نگرش :
هنگام كار با وسايل تشريح دقت شود .با بكارگيري آزمايشگاه هاي مجهز و انجام آزمايشات علمي كيفيت بذر مورد استفاده را تاييد نماييم .ايمني و بهداشت
در هنگام نكات ايمني و بهداشتي رعايت گردد.توجهات زيست محيطي :
(س از (ايان كار در آزمايشگاه بقاياي گياهي داخل آزمايشگاه به درستي منهدم شود .

12

ي بذر داخل آزمايشگاه خاک
و آب

 برگه استاندارد تجهيزاتنام

رديف

مشخصات فني و دقيق

ميكروسكوپ

دو چشمي با بزرگ نمايي x 277

ست تشريح ( چاقو –اسكار(ل

تمام استيل با سايز كوچك

تعداد
5
5

–سوزن تشريح – الم المل –
قطره چكان )....
مزرعه آزمايشي كشت شده

حداقل براي هر نفر  977متر مربع

وسيله نقليه صحرايي براي اياب مزدا دو كابين

500مترمربع
يک عدد

و ذهاب به مزرعه

كوچك با دسته ي فلزي ( باغباني )

بيلچه
دست ك

 ،لباس كار ،

15عدد
15عدد

ضدآب

تراكتور و ادوات مربوط به

هشت سيلندر بنا چهنار خنوي

شخم و ديسك،

بشقابي

وسايل مختلف نمونه برداري از استيل

و ينا

يک دستگاه

(نج سري

بذر ( تقسيم كننده ي مكانيكي
 ،لوله ي نمونه گير عصايي ،
نمونه گير نوبه سيني نمونه
گيري )،
ترازوي ديجيتالي

با دقت يك صدم گرم ،

 ،وسايل الزم براي تيمار بذر ها داراي قابليت شست وشو
)بشكه ي دوار  ،تشت ،
دستك

الستيكي  ،ظرف

مندرج براي اندازه گيري سموم
مايع )

توجه :
 -تجهيزات برای يک کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

13

پنج دستگاه
پنج سری

توضيحات

 برگه استاندارد موادنام

رديف
9

كود شيميايي

2

سم علف ك
حشره ك

2

و قارچ ك

مشخصات فني و دقيق

و

تعداد

توضيحات

مطابق با دستور آزمايشگاه خاک

-

-

مطابق نظر كارشناس

-

-

در صورت نياز ،

سموم و يا مواد بيولوژيك خاص
مطابق جزوه ي آموزشي

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

14

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و دقيق

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

15

تعداد

توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

9

عنوان منبع يا نرم افزار

كنترل و گواهي بذر

مولف

مترجم

محمد مهدي سوهاني

-

سال نشر

9285

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

گلدان

انتشارات دانشگاه

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

سال نشر

نام كتاب يا جزوه

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

جنننزوه ي آمنننوزش

-

 pointpowerبرنامنننننه ي
مراحل رشد تشكيل بذر –

16

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

1
2

عنوان
http://crop.blogsky.com/category/cat-27
http://spcri.areo.ir/homepage.aspx?site=spcri.areo&tabid=3701&lang=fa-IR

3
4
5
6
7
8
9
10
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