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

استاندارد آموزش شغل
کاربر تولید کمپوست
گروه شغلي
امور زراعي

کد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 6 2 0 0 5 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7231/2/32 :

شناسه گروه

2

6 1 1 1

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل277736236616663 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

ساسان جعفرنیا

کارشناس ارشد

باغبانی

مربی و مشاور کسب و کار اینترنتی

 20سال

2

هانیه غفرانی

کارشناسی

نرم افزار

مدرس و مشاور کسب و کار اینترنتی

 5سال

3

سید امیریونس جعفری نائینی

کارشناسی

زراعت

مشاور سازمان نظام مهندسی
کشاورزی خراسان رضوی

 15سال

4

رضا یعقوبی ساردو

کارشناس ارشد

زراعت

مربی

 15سال

4

پروانه محقق

دکترا

خاکشناسی

مربی

 10سال

5

یوسف محمدی

کارشناسی

کشاورزی

مربی

 15سال

6

شایان منتظری

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

6

مهدی نجاتی

کارشناسی

کشاورزی

رئیس مرکز

 12سال

0

محمد جهانی

کارشناسی

کشاورزی

مسئول دپارتمان کشاورزی تربیت
مربی کرج

 10سال

9

مصطفی نقی زاده جهرمی

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

مربی

 12سال

10

مریم زاهدی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 11سال

11

ندا معمایی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

12

سید محسن جاللی

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

13

سیدفواد برقعی

کارشناس ارشد

زراعت

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
امور زراعی
مربی

 12سال
12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  31/2/7با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي برگزار گرديد استاندارد آموزش شغل
کااارگر تولیااد کمپوساات بااا کااد  277736236616667بررسااي و تحاات عنااوا شااغل کاااربر تولیااد کمپوساات بااا کااد
 277736236616663مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازما آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آ موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهرا  ،خیابا آزادي ،نبش خیابا خوش جنوبي ،سازما آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

22162216

تلفن

22162236

1

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
کاربر تولید کمپوست
شرح استاندارد آموزش شغل:
کاربر تولید کمپوست شغلی از گروه امور زراعی است که دارای وظایفی از قبیل تهیه مواد اولیه تولید کمپوست  ,تخلیه و
چیدمان مواد اولیه در انبارهای مربوطه،شستشو و نظافت واحد کمپوست سازی  ،آبگیری کمپوستت در مراحتل مختلتف
،همزدن و برگردانیدن مواد اولیه کمپوست ،پر کردن بونکر  ،انتقال کمپوست به تونل برای اجرای فاز دو و تخلیه آن پس
از عملیات پاستوریزه و کاندیشنینگ ،اسپان زنی  ،بلوک زدن و بارگیری می باشد و با مشاغل کتارور کمپوستت ستازی,
راننده حمل بار کمپوست و مسئول بخش توزین در ارتباط است.
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزا تحصیالت  :پايا دوره اول متوسطه (پايا دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 746ساعت

ا زما آموزش نظري

:

 26ساعت

ا زما آموزش عملي

:

 776ساعت

ا زما کارورزي

:

 -ساعت

ا زما پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي ٪31 : عملي ٪21: اخالق حرفه اي ٪76:صالحیت هاي حرفه اي مربیا :

لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت یا باغبانی) با  2سال سابقه کارمرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
کاربر تولید کمپوست شغلي است که وظايف عملیات تخلیه مواد کارگاه ,تهیه توده ,خرد کرد  ,برگرداند  ,قالب
زني و پر کرد قالب ها را در بر مي گیرد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Composting worker

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-باغبا

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت

طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيا آور

طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

تهیه مواد اولیه تولید کمپوست  ,تخلیه و چیدمان مواد اولیه در انبارهای مربوطه

5

15

20

2

شستشو و نظافت واحد کمپوست سازی

3

10

13

3

آبگیری کمپوست در مراحل مختلف

4

0

12

4

همزدن و برگردانیدن مواد اولیه کمپوست

4

25

29

5

پر کردن بونکر

3

11

20

6
1

انتقال کمپوست به تونل برای اجرای فاز دو و تخلیه آن پتس از عملیتات پاستتوریزه و
کاندیشنینگ
اسپان زنی  ,بلوک زدن و بارگیری
جمع ساعات

5

15

20

6

20

26

26

5

746 776

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوا :

زمان آموزش

تهیه مواد اولیه تولید کمپوست  ,تخلیه و چیدمان مواد اولیه در
انبارهای مربوطه

نظری

عملی

جمع

5

15

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-ویدئو پرژکتور

 -انواع مواد اولیه تهیه کمپوست

تخته وایت برد-ماژیک

 -نکات فنی مهم در چیدمان مواد داخل انبار

-جزوه و فیلم آموزشی

مهارت :

 -سوله آماده

-خرد کردن مواد اولیه آلی

-رطوبت سنج

-رعایت نکات فنی مهم در آماده سازی

دماسنج-بیل

-چیدن و تخلیه انبار

-چنگک

نگرش :

-کودمرغی

-دقت در جلوگیری از ضایع شدن مواد اولیه

 -کاه و کلش

-سرعت در انجام کار

 دستگاه خردکن-دستگاه جداساز

ایمنی و بهداشت :

-بیل

-رعایت نکات بهداشتی در سطح کارگاه

-چنگک

-رعایت اصول ایمنی مربوط به آتش سوزی

-بیلچه

توجهات زیست محیطی :

شیلنگ-فرقون

 -جلوگیری ازانتقال پساب به داخل آبهای زیر زمینی

نازل قابل تنظیم-جعبه کمکهای اولیه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
شستشو و نظافت واحد کمپوست سازی

نظری

عملی

جمع

3

10

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-جزوه و فیلم آموزشی

 -هدف از شستشو و نظافت

تخته وایت برد-ماژیک

-اولویت صحیح مراحل شستشو و نظافت

-پرمنگنات

-انواع شوینده ها

ویدئوپروژکتور-دستکش

مهارت :

ماسک -لباس کار

-آماده سازی غلظت مناسب مواد شوینده

-کفش کار

-نظافت و شستشوی محوطه

 -مواد شوینده

آماده سازی غلظت سموم مورد استفاده برای محیط پتس ازنظافت و شستشو
نگرش :
 استفاده بهینه از آب -جلوگیری از گسترش آلودگیها

ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با شوینده ها و مواد سمیرعایت نکات ایمنی در هنگام شستشوی محوطه در قسمت تاسیسات برقیتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوا :
آبگیری کمپوست در مراحل مختلف

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

4

0

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ویدئو پرژکتور

معیارهای موثر بر میزان آبیاری جهت مرطتوب کتردن متواداولیه
 -میزان آبدهی و ظرفیت جذب آب مواد اولیه

تخته وایت برد
ماژیک
جزوه و فیلم آموزشی
شیلنگ آب

مهارت :

فرقون

-آبدهی به مواد اولیه کمپوست

جعبه کمکهای اولیه

-کنترل رطوبت مناسب برای مواد اولیه و کمپوست

ویدئوپروژکتور
دستکش

نگرش :

چکمه

 -استفاده بهینه از آب و بهره برداری از پساب و جلوگیری از هدر رفت آب

ایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک،چکمه ودستکش در هنگام کار رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسائل الکتریکیتوجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی مواد زائد که دچار تخمیر بیهوازی شده اند -تخلیه به موقع حوضچه های پساب

8

ماسک

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوا :

زمان آموزش

همزدن و برگرداندن مواد اولیه کمپوست

نظری

عملی

جمع

4

25

29

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-ویدئو پرژکتور

دانش :

-تخته وایت برد

 -روش یکنواخت کردن کمپوست

-ماژیک

 -روش برگردان کردن کمپوست

جزوه و فیلم آموزشی قالب زن در صورت تراکملودر برای حجم زیاد-بیل

مهارت :

-بیلچه

 -همزدن و برگرداندن کمپوست

-چنگک

 -استفاده از ماشین آالت برای همزدن و برگرداندن

چکمهدستکش-ماسک

نگرش :
-دقت در یکنواخت کردن کمپوست

ایمنی و بهداشت :
استفاده از چکمه ،دستکش وماسک در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی وخروج پساب-استفاده از مقادیر مناسب موادزائد برای پرورش وجلوگیری از تجمع آن در مکان کارگاه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوا :

زمان آموزش

پر کردن بونکر

نظری

عملی

جمع

3

11

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-ویدئو پرژکتور

دانش :

-تخته وایت برد

 ویژگی های بونکر معیارهای مورد نظر هنگام پر کردن بونکر(یکنواختی) -میزان یکنواختی رطوبت

ماژیکجزوه و فیلم آموزشی-چکمه

مهارت :

-دستکش

 -کار با دستگاه و ماشین آالت

-ماسک

 -پر کردن بونکر

 موادبستری تازه -میکسر فیلر

نگرش :

-لودر در حجم زیاد

-دقت در ثبات شرایط حرارتی و رطوبتی کمپوست

-بیل

-دقت در یکنواخت بودن میزان رطوبت کمپوست

چنگک -جعبه کمکهای اولیه

ایمنی و بهداشت :

-دماسنج

استفاده از چکمه ،دستکش و ماسک در هنگام کاررعایت اصول ایمنی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح ضایعات

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
انتقال کمپوست به تونل برای اجرای فاز دو و تخلیه آن پس
از عملیات پاستوریزه و کاندیشنینگ

نظری

عملی

جمع

5

15

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-تخته وایت برد

دانش :

-ماژیک

 پاستوریزاسیون و کاندیشنینگ معیارهای مهم و مورد اهمیت هنگام پر و تخلیه کردنتونل پاستوریزاسیون

 ویدئو پرژکتور جزوه و فیلم آموزشی PH -سنج

مهارت :

دماسنج-بیل

 -استفاده از ادوات و ماشین آالت حمل کننده

-چنگک

 -پر و تخلیه کردن تونل پاستوریزاسیون

-چکمه

نگرش :

-دستکش

 -دقت پر و تخلی کردن تونل طبق اصول صحیح

ماسک-هواساز

ایمنی و بهداشت :

-ابزاراالت کنترلی

 -استفاده از چکمه،دستکش وماسک در هنگام کار

-میکسر فیلر

 -رعایت نکات ایمنی هنگام کار با ماشین االت

-لودر در حجم وسیع

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح ضایعات

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوا :

زمان آموزش

اسپان زنی,بلوک زدن و بارگیری
نظری

عملی

جمع

6

20

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-تخته وایت برد

-معیارهای الزم جهت پراکنش اسپان در کمپوست

-جزوه و فیلم آموزشی

-میزان تقریبی رطوبت,فشردگی و سایر خصوصیات فیزیکتی

ویدئو پرژکتور-ترازو

کمپوست

-بیل

-روش محاسبه حجم کمپوست در درون کیسه یا بلوک با در

-چنگک

نظر گرفتن فشردگی آن

چکمه-دستکش

مهارت :

-ماسک

-پرکردن کیسه ها همزمان با اسپان زنی

-فرقون

-چیدمان مناسب بلوک یا کیسه هنگام بارگیری

-رطوبت سنج

-نظافت محیط پس از انجام کار

-کیسه زن

نگرش :

-بلوک زن

سرعت عمل در عملیات اسپان زنی ,بلوک زنی یا کیسه زنی و بارگیریدقت در یکنواختی اختالط اسپان در کمپوستایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش،چکمه وماسک در حین کارشستشو وضدعفونی کارگاه و ماشین االترعایت نکات ایمنی هنگام کار با ماشین آالتتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات12

نایلون-پالت

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

بلوک زن

استاندارد

 1دستگاه

2

ترازو

استاندارد

 1دستگاه

3

ترمومتر

استاندارد

 1دستگاه

4

میکسر فیلر

استاندارد

 1دستگاه

5

هواساز

استاندارد

 1دستگاه

6

پمپ آب

 2اینچ

 1دستگاه

1

دستگاه بسته بند

نیمه صنعتی

1دستگاه

0

رطوبت سنج

دیجیتال

1دستگاه

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  71نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

بیل

فلزی بادسته چوبی

1عدد

2

فرغون

فلزی با دسته چوبی

5عدد

3

چنگک

فلزی با دسته چوبی

 5عدد

4

شیلنگ

پالستیکی یا فلزی

متراژکارگاه

5

آبپاش

پالستیکی

5عدد

6

 Phسنج

دیجیتال

3دستگاه

توجه :
 -ابزار به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  71نفر محاسبه شود

13

توضیحات

برگه استاندارد مواد

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نایلون

استاندارد

به مقدار الزم

2

کاه وکلش وپسماند محصوالت کشاورزی

استاندارد

به مقدار الزم

3

مالس چغندر قند

استاندارد

به مقدار الزم

4

کود مرغی

استاندارد

به مقدار الزم

5

سولفات آمونیوم

استاندارد

به مقدار الزم

6

کیسه پالستیکی

نایلون با ظرفیت  15 – 12کیلوگرم

به مقدار الزم

1

سولفات کلسیم

استاندارد

به مقدار الزم

0

کربنات کلسیم

استاندارد

به مقدار الزم

9

اوره

استاندارد

به مقدار الزم

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  71نفر محاسبه شود

14

توضیحات

