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

استاندارد آموزش شغل
کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهي و گیاه)

گروه شغلي
امور زراعي

کد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 6 5 0 3 4 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 2331/3/12 :

شناسه گروه

2

6 3 3 1

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل033213053323331 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

پروانه محقق

دکتری

کشاورزی

مربی

 6سال

2

مریم زاهدی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 11سال

3

مهدی نجاتی

کارشناسی

زراعت و اصالح نباتات

رئیس مرکز

 12سال

4

رضا یعقوبی ساردو

کارشناس ارشد

زراعت

مربی

 15سال

5

محمد جهانی

کارشناسی

کشاورزی

مسئول دپارتمان کشاورزی تربیت
مربی کرج

 11سال

6

یوسف محمدی

کارشناسی

کشاورزی

مربی

 15سال

7

ساسان جعفرنیا

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 20سال

1

شایان منتظری

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

9

ندا معمایی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مربی

 10سال

10

زهرا رسایی

کارشناس ارشد

کشاورزی

مدرس

 4سال

کارشناس ارشد

برق -الکترونیک

کارشناس آموزش

 5سال

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

11

12

مرتضی محمدیان
دهکردی
سید محسن جاللی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی

 12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  31/3/2با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي برگزار گرديد استاندارد آموزش شغل
کشتتت کتتار آکوآپونیتتک بتتا کتتد  033213053323332بررستتي و تحتتت عنتتوا شتتغل کشتتت کتتار آکوآپونیتتک بتتا کتتد
 033213053323331مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازما آموزش فني و حرفه اي 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

00563056

تلفن

00563016

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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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 مهم ترين 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.
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نام استاندارد آموزش شغل :
کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهي و گیاه)
شرح استاندارد آموزش شغل :
کشت کار آکواپونیک شغلی است از گروه کشاورزی امور زراعی که شاامل شایسات ی هاایی از لبیال انتخاا گلخاناه
مناسب و تجهیزات و لوازم آن ،طراحی سیستم کشت و آماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی ،مادیریت انتخاا و تغهیاه
ماهیها برای سیستم آکواپونیک ،انتخا گیاهان مناسب محیط آکواپونیک روش کشت گیاه ،مدیریت تغهیاهای گیااه و
آفات و بیماریها در سیستم آکواپونیک ،مدیریت سیستم های چرخشی آکواپونیک ،برناماه ریازی و تحلیال التصاادی
سیستم آکواپونیک می باشد و با مشاغلی همچون کشاورزان ،فروشن دان ابزار و تجهیزات کشاورزی  ،فروشندگان ماهی
در ارتباط می باشد .
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزا تحصیالت  :پايا دوره اول متوسطه (پايا دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمي و روحي
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 236ساعت

ت زما آموزش نظري

:

 23ساعت

ت زما آموزش عملي

:

 35ساعت

ت زما کارورزي

:

 -ساعت

ت زما پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %15 : عملي %05: اخالق حرفه اي %23:صالحیت هاي حرفه اي مربیا :

لیسانس کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت

4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
کشت کار آکواپونیک شغلي است از گروه کشاورزي ابرحرفه باغباني که با حرفههايي همانند مدير تولید گلخانههاي
هديروپونیک و پرورش ماهي در ارتباط ميباشد .اين شغل ترکیبي از پرورش متاهي ( )Aquacultureو پترورش
گیاها ( )Hydroponicدر سیستمهاي گردشي ميباشد که شايستگيهاي آ شتامل :طراحتي سیستتم کشتت
آکواپونیک ،آماده سازي بستر رشد گیاه و ماهي ،گزينش گیاها و ماهیا منتخب براي سیستم آکواپونیک ،مديريت
تغذيه اي گیاها و ماهي ها و مديريت آفات و بیماري هاي گیاهي و آبزيا و  ...ميباشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Aquaponics Operator

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-مدير تولید گلخانه هاي هیدروپونیک هوشمند تولید گل

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

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيا آور

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



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

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار 

5

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

انتخا گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن

6

11

17

2

طراحی سیستم کشت و آماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی

7

11

25

3

انتخا و تغهیه ماهیها برای سیستم آکواپونیک

7

13

20

4

انتخا گیاهان مناسب محیط آکواپونیک روش کشت گیاه

4

16

20

5

کنترل تغهیه ای گیاه و آفات و بیماریها در سیستم آکواپونیک

1

16

24

6

کنترل سیستم های چرخشی آکواپونیک

7

15

22

7

برنامه ریزی و تحلیل التصادی سیستم آکواپونیک

4

6

10

جمع ساعات

23

6

236 35

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
انتخا گلخانه مناسب  ،تجهیزات و لوازم آن

نظری

عملی

جمع

6

11

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت بورد،

محل مناسب جهت احداث گلخانه

انواع لوله های گالوانیزه،
کامپیوتر و داده های اللیمی،

روش انتخا گلخانه و تجهیزات مرتبط با آن

لوله های گالوانیزه ،یونولیت،

محیط های کشت هیدروپونیک لابل کاربرد با سیستم پارورش مااهی
( ،NFTساده ،شناور )
مهارت :
تعیین شرایط احداث گلخانه با استفاده از داده های اللیمی و محیطی
تجزیه و تحلیل محیط های کشت هیدروپونیک و تعیین به صرفه ترین
سیستم کشت برای تلفیق با پرورش ماهی

ن رش :
دلت در تعیین بهترین نوع گلخانه ،سیستم کشت و تجهیزات بر اساس نیاز مشاتری ،شارایطمحیطی و نوع گیاه
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش و لباس کارتوجهات زیست محیطی :
-انتخا گلخانه و تجهیزاتی با بهینه ترین شرایط از لحاظ مصرف سوخت های فسیلی
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پوشش های گلخانه ای

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
طراحی سیستم کشت و آماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی

نظری

عملی

جمع

7

11

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت

-روش طراحی استخر ماهی و سیستم های هوادهی و فیلترهای مورد

برد،کامپیوتر و ویدئو
پرژکتور ،انواع لوله های

نیاز آن

اتصال مورد استفاده در

 -اصول طراحی و انتخا نوع سیستم کشت گیاه

سیستم ،پمپ هوادهی،

 -انواع اتصاالت و اصول تلفیق سیستم آبی و گیاهی

استخرهای بزرگ آ ،

مهارت

فیلترهای شنی و سایر
فیلترها ،باکس های مورد

-اماده سازی استخرهای ماهی

نیاز در هیدروپونیک،

 -احداث سیستم هیدروپونیک و روش اتصال دو سیستم

یونولیت ،پمپ چرخش آ ،

-تعیین تجهیزات و چ اون ی اتصااالت و سیساتم هاای گردشای و

لوله های پالستیکی سوراخ
دار ،مخازن پالستیکی

فیلترهای مورد نیاز در آکواپونیک
ن رش :
 دلت در تعیین بهینه ترین سیستم گردشای ماورد نیااز در احاداث سیساتم آکواکاالچر وهیدروپونیک
ایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش ،لباس کار و رعایت ایمنی در هن ام نصب سیستمتوجهات زیست محیطی :
استفاده از فیلترهای مناسب جهت حدالل نمودن دفعات تخلیاه آ باه فضاای بیارون ازگلخانه و هدرروی محلول
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
انتخا و تغهیه ماهیها برای سیستم آکواپونیک

نظری

عملی

جمع

7

13

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک ،تخته وایت

دانش :
-انواع ماهی های مورد استفاده در سیستم و فیزیولوژی آن ها

برد،کامپیوتر و ویدئو پرژکتور،
سی دی آموزشی ،استفاده از

 -نحوه گزینش ماهی ها در سیستم آکواپونیک

کتابهای مربوط به فیزیولوژیی

 -نحوه نیازهای غهایی و بیماری شناسی ماهی ها

ماهی ها ،اسالیدهای بیماری

مهارت :

شناسی ماهی ها ،انواع غهاهای

-گزینش بهترین ماهی ها در سیستم کشت آکواپونیک

مکمل در سیستم آکواپونیک،
مواد ضد عفونی کننده(نمک

 -تأمین نیازهای غهایی ماهی

طعام ،فرمالین ،پرمن نات

 -تعیین بیماریهای احتمالی در این سیستم و روش ها و مواد

پتاسیم و )...انتی بیوتیک های

پیش یری کننده و کاهش دهنده تنش های زیستی در مخازن

خوراکی و مواد ضد ان ل
(فورازولیندون و نیکلوزوماید و

ماهی

)...

ن رش :
دلت در گزینش ماهیان و چ ون ی پیش یری و درمان آن ها رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش و ماسک و لباس کارمرالبت های اولیه زمان استفاده از مواد ضد عفونی کنندهتوجهات زیست محیطی :
دفن بهداشتی ماهی های بیمار-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
انتخا گیاهان مناسب محیط آکواپونیک و روش کشت گیاه

نظری

عملی

جمع

4

16

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک ،تخته وایت

دانش :
-انواع گیاهان (ریحان ،انواع سبزیجات و برخی صیفی جات ) و شرایط

برد،کامپیوتر و ویدئو پرژکتور،
سی دی آموزشی مرتبط با

انتخا گیاه در سیستم آکواپونیک

موضوع ،انواع مواد ضد

-نااوع بسااتر کاشاات ،نشاااکاری و مراحاال انتقااال نشااا بااه سیسااتم

عفونی کننده بستر

هیدروپونیک

هیدروپونیک ،انواع بستر

مهارت :

های کشت اولیه جهت

تعیین بهترین نوع گیاه در سیساتم بار اسااس نیااز باازار و شارایطسیستم

نشاکاری ،مکمل های
عناصر غهایی لابل استفاده
در سیستم مرحله نشا

تعیین بهترین شیوه کشت و انتقال گیاه به بستر و طریقه لرارگیاریآن
ن رش :
دلت در بررسی شرایط بازار ،مقاومت گیاه و نیازهای تغهیاه ای گیااه در گازینش گوناهگیاهی
 رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسک ،لباس کار و دستکشتوجهات زیست محیطی :
استفاده از کودهای آلی جهت به حدالل رساندن آسیب های طبیعی-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
کنترل تغهیهای گیاه و آفات و بیماریها در سیستم آکواپونیک

نظری

عملی

جمع

1

16

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک ،تخته وایت

دانش :
 -عالیم کمبود و بیش بود عناصر غهایی و چ ون ی رفع آنهاا

برد،کامپیوتر و ویدئو پرژکتور،
سی دی آموزشی مرتبط با

در گیاه

انواع بیماری ها ،برخی آفت

-انواع بیماری های گیاهی و روش پیش یری و درمان بیماری

کش ها ،لارچ کش ها

در سیستم هیدروپونیک با توجه به نوع گیاه

(بنومیل ،دیازینون و )...

 انواع آفات و روش مبارزه با آن ها در یک سیستم تلفیقی اصول استفاده از مواد ضد عفونی کننده و آفات کاش هاا ولارچ کش ها در سیستم آکواپونیک
مهارت :
 تشخیص اولیه نوع بیماری گیاه و عامل ایجاد آن در گیااه واصول پیش یری و درمان گیاه
 استفاده از سموم با درنظار گارفتن سیساتم تلفیقای گیااه وماهی
ن رش :
 در نظر گرفتن شرایط تلفیقی و تعیین بهترین روش مبارزه با آفات و بیماری ها رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول اولیه در استفاده از سموم و مواد ضد عفونی کنندهتوجهات زیست محیطی :
 -استفاده از سموم بیولوژیک جهت به حدالل رساندن آسیب های طبیعی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
کنترل سیستم های چرخشی آکواپونیک

نظری

عملی

جمع

7

15

22

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ماژیک ،تخته وایت برد ،انواع

 -نحوه تنظیماات دماایی و کیفیات آ و شارایط غاهایی در

سنسورهای مورد استفاده در
سیستم های محیطی و مخازن

مخزن آ ماهی

ماهی ،بیوفیلترها و انواع آن ها،

-مراحل داشت و برداشت گیاه

فیلترهای شنی ،پمپ های

 -مراحل رشد و عرضه ماهی

هوایی و چرخشی pH ،متر،

-نحوه تنظیمات مرباوط باه تغهیاه و آلاودگی زدایای تو ماان

ECمتر ،مواد ضدعفونی کننده
برای دو سیستم هیدروپونیک و

سیستم آبی و هیدروپونیک

آبی

مهارت :
 انجام تنظیمات محیطی و شرایط رشد ماهی در مخازن آماهی و تنظیم سنسورهای گوناگون مخزن
 انجام تنظیمات محیطی ،غهایی و بستر رشد گیااه و طریقاهبرداشت آن
انجام تنظیمات پمپ ها و فیلترها و چ ون ی برطرف نمودنمشکالت مربوط به مخزن آ
 استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده و ماواد و ترکیبااتشیمیایی جهت باه حادالل رسااندن تانش هاا در دو سیساتم
آکواکالچر و هیدروپونیک و تنظیمات سنسورهای محیطی
ن رش :
دلت در تنظیمات محیطی ،تغهیه ای و ن هداری تو م ماهی و گیاه -رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
نظری

کنترل سیستم های چرخشی آکواپونیک

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
رعایت اصول زیست محیطی در اجرای طرح تلفیقی متناسب با معیارهای حفظ محایطزیست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوا :
برنامه ریزی و تحلیل التصادی سیستم آکواپونیک

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک ،تخته وایت برد،نرم

دانش :

افزار ،excelکامپیوتر و ویدئو

مبانی التصادی تولیدروش برآورد هزینه های تولید و استهالک (ثابت و جاری)نحوه تأمین منابع مالی و اصول برآورد هزینه سود و زیانمهارت :
برآورد انواع هزینههای ثابت و جاری سیستم آکواپونیک-برآورد بازگشت سرمایه ،نقطه سر به سر و سود و زیان

ن رش :
دلت در برآورد مقدار نهاده و ستاده جهت توسعه و مدیریت پایدار طرح رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-رعایت اصول توسعه پایدار در سایه حفظ محیط زیست
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پرژکتور

 برگه استاندارد تجهیزات  ،ابزار و مواد مصرفیرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

میز

استاندارد

2

2

صندلی

استاندارد

15

3

کامپیوتر

PC

1

4

کپسول اطفاء حریق

استاندارد

1

5

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

1

6

ماژیک وایت برد

استاندارد

2

7

تخته وایت برد

استاندارد

1

1

ویدئو پرژکتور

استاندارد

1

9

مواد ضدعفونی کننده

نمک طعام ،فرمالین ،پرمن نات

به مقدار کافی

پتاسیم
10

پمپ هوا

استاندارد

1

11

فیلتر هوا و فیلتر شنی

استاندارد

1

12

سنگ هوا

استاندارد

1

13

المپ های مخازن ماهی

استاندارد

1

14

پوشش های گلخانه ای

استاندارد

به مقدار الزم

15

لوله ها و اتصاالت پالستیکی

استاندارد

به مقدار الزم

16

انواع مکمل های غهایی

استاندارد

به مقدار الزم

17

سنسورهای محیطی

استاندارد

یک عدد از هرکدام

11

واحد پرورش توام ماهی و گیاه

استاندارد

 1واحد

توجه :
 -براي يک کارگاه به ظرفیت  25نفر در نظر گرفته شود .
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توضیحات

