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

استاندارد آموزش شغل
تولید کننده سوختهاي زيستي (بیواتانول) از
پسماندههاي فیبري کشاورزي

گروه شغلي
امور زراعي
کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 6 2 0 9 6 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/3/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

6 1 1 1

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل211121221721111 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

رضا یعقوبی

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

مربی و رئیس مرکز

 11سال

2

شایان منتظری

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

مربی

 10سال

3

مهدی نجاتی

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

مربی

 11سال

4

ساسان جعفر نیا

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

مربی

 11سال

1

محمد جهانی

کارشناسی

علوم کشاورزی

مسئول دّپارتمان کشاورزی

 11سال

6

پرویز ناصرامینی

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

مربی

 6سال

7

صادق امامی

کارشناسی ارشد

مدیریت

رئیس مرکز

 16سال

8

سید محسن جاللی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی

 12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  79/3/1با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعیي برگیزار گرديید اسیتاندارد آمیوزش
شايستگي تولید سوخت هاي زيستي (بیواتانول) از پس مانده هاي فیبري کشاورزي با کد  310231221131111بررسي و تحیت
عنوان شغل تولید کننده سوخت هاي زيستي (بیواتانول) از پس مانده هاي فیبري کشاورزي بیا کید  211121221721111میورد
تائید قرار گرفت .

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

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

22363236

تلفن

22363226

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 حرفو 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 مهمت رين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك حووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرفا 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 فرد 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 :
فرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق حرفو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرف 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 :
حداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
في يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رفتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق حرف اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي 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 :
تولید کننده سوختهای زیستی (بیواتانول) از پسماندههای فیبری کشاورزی
شرح استاندارد آموزش شغل :
تولید کننده سوختهای زیستی (بیواتانول) از پسماندههای فیبری کشاورزی شغلی است از حوزه کشاورزی (امور زراعی)
که شامل وظایفی از قبیل ارتباط احتراق سوختهای فسیلی و سوزاندن کاه با گرم شدن کره زمین و آلودگی زیست –
محیطی ،بررسی پسماندههای زراعی با کیفیتهای باال ،متوسط و کم ،استفاده از ترکیبات فیبری در تغذیه دام،
شناسایی فیزیولوژی و میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندهگان ،شناسایی اجزای ساختمانی (سلولز ،همی سلولز و
لیگنین) و غیر ساختمانی ترکیبات فیبری ،بررسی روشهای عملآوری فیزیکی (خرد کردن،آسیاب کردن ،خیساندن در
آب و  ،)...بررسی روشهای عملآوری شیمیایی (سود ،آمونیاک و  ،)...بررسی روشهای عملآوری بیولوژیکی
(باکتریها ،قارچها و  ،)...تجزیه و تحلیل استفاده از ترکیبات فیبری در تولید بیواتانول ،تجزیه و تحلیل مراحل تولید
بیواتانول از ترکیبات فیبری (-1پیشفرآوری -2هیدرولیز -3تخمیر -4تقطیر) می باشد و با مشاغلی از حوزه دامداران،
صنایع و محیط زیست در ارتباط میباشد.
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 131ساعت

ی زمان آموزش نظري

:

 21ساعت

ی زمان آموزش عملي

:

 71ساعت

ی زمان کارورزي

:

 1ساعت

ی زمان پروژه

:

 1ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %23 : عملي %23: اخالق حرفه اي %11:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس کشاورزی (زراعت یا باغبانی) با  2سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
فردي که اين دوره را ميگذراند ميتواند از عهده تمام فعالیت هاي شناخت انواع ضايعات فیبري کشاورزي ،انجیام
روش هاي مختلف فرآوري خوراک و تولید اتانول زيستي محوله از سوي کارشناس کشاورزي واحد صنعتي برآيد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Producer of biofuels (bioethanol) from agricultural residue

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
مدير واحد پرورش گاو شیريپسماندههاي فیبري در تغذيه دام-فرآوري غالت و منابع پروتییني

٭ 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 زيان آور

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

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

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

ساعت آموزش

عناوين

نظري

1

بررسی ارتباط احتراق سوختهای فسیلی و سوزاندن کاه با گرم شدن کره زمین و

عملي

جمع

3

4

7

2

بررسی پسماندههای زراعی با کیفیتهای باال ،متوسط و کم

9

1

14

3

استفاده از ترکیبات فیبری در تغذیه دام

1

6

11

4

بررسی فیزیولوژی و میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندهگان

4

1

9

1

بررسی اجزای ساختمانی و غیر ساختمانی ترکیبات فیبری

1

10

11

6

بررسی روشهای عملآوری فیزیکی (خرد کردن،آسیاب کردن ،خیساندن در آب )

8

20

28

7

بررسی روشهای عملآوری شیمیایی (سود و آمونیاک)

3

1

8

8

بررسی روشهای عملآوری بیولوژیکی (باکتریها و قارچها)

4

1

9

9

تجزیه و تحلیل استفاده از ترکیبات فیبری در تولید بیواتانول

1

6

11

14

24

38

21

131 71

10

آلودگی زیست  -محیطی

تجزیه و تحلیل مراحل تولید بیواتانول از ترکیبات فیبری (-1پیشفرآوری -2هیدرولیز
-3تخمیر -4تقطیر)
جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی ارتباط احتراق سوختهای فسیلی و سوزاندن کاه با
گرم شدن کره زمین و آلودگی زیست  -محیطی

نظری

عملی

جمع

3

4

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

 -شناخت کلی ارتباط بیین افیزایش جمعییت جهیان ،کیاهش

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

سوختهای فسیلی و آلودگی اتمسفر

ماژیک

مهارت :
 اجرای مدیریت صحیح منابع نفتی و غیر نفتینگرش :
 داشتن رویکرد جامع در بهبود وضعییت اقتصادیدقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
 توجه به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی-

6

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
بررسی پسماندههای زراعی با کیفیتهای باال ،متوسط و کم

نظری

عملی

جمع

9

1

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

-تعریف پسماندهای زراعی

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

-انواع پسماندههای زراعی از لحاظ ارزش غذایی

ماژیک

-

کاه و کلش

مهارت :

ضایعات کشاورزی

 -تجزیه و تحلیل ضایعات متنوع زراعی

Phمتر
Ecمتر

-

نگرش :
 داشتن رویکرد جامع در استفاده از ضایعات کشاورزیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح پسماندهای زراعی-

7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از ترکیبات فیبری در تغذیه دام

نظری

عملی

جمع

1

6

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

-شییناخت برتییری نشییخوارکنندهگییان بییه سییایر موجییودات در

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

استفاده از ترکیبات فیبری

ماژیک

-انواع کیاه هیا و شیناخت اجیزای تشیکیل دهنیده فیزیکیی و

بقایای گیاهی

شیمیایی آن

انواع علوفه تازه و خشک

مهارت :

کنجاله

اجرای عملیات صیحیح جییره غیذایی دام بیر پاییه علوفیه وکنسانتره
نگرش:
 داشتن رویکرد جامع در بهبود وضعییت تغذیه دامدقت در کارایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
 توجه به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی فیزیولوژی و میکروبیولوژی دستگاه گوارش
نشخوارکنندهگان

نظری

عملی

جمع

4

1

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

 -قسمتهای مختلف دستگاه گوارش نشخوارکنندهگان

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

-اصول حاکم بر جمعیت میکروفلورای مسقر در شکمبه

ماژیک

-

اندام گوارشی دامهای اهلی

مهارت :
 تجزیه و تحلیل صحیح دستگاه گوارش نشخوارکنندهگاننگرش :
 داشتن رویکرد جامع در بهبود وضعییت دامایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی اجزای ساختمانی و غیر ساختمانی ترکیبات فیبری

نظری

عملی

جمع

1

10

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع عمده ضایعات فیبری کشاورزی در ایران (گنیدم ،جیو،

جزوه و فیلم آموزشی
ویدئو پرژکتور

یوالف ،برنج و )...

تخته وایت برد

 -ترکیبات دییواره سیلولی (سیلولز ،همییسیلولز و لیگنیین) و

ماژیک

محتویییات سییلولی (کربوهیییدرات ،پییروتیین. ،ربییی و  )...در

کاههای گندم ،جو ،یوالف،

ضایعات فیبری رایج

برنج و ...

مهارت :
 بکارگیری صحیح از انواع مختلف ترکیبات فیبرینگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
 نداردتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی روشهای عملآوری فیزیکی (خرد کردن،آسیاب
کردن ،خیساندن در آب )

نظری

عملی

جمع

8

20

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

 -دالیل مقاومت دیواره سلولی محصیوالت فیبیری در مقابیل

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

هضم میکروبی

ماژیک

 -علتهای اهمیت قابلیت هضم پایین لیگنین در مقایسیه بیا

کاه و کلش

سایر اجزای دیواره سلولی کاه

علوفه خشک و تازه

-تعریف عمل آوری و دالیل ضرورت یافتن آن

دستگاه آسیاب و خردکن کاه

انواع روشهای عمل آوری فیزیکیمهارت :
اجرای عملیات عمل آوری فیزیکیاستفاده صحیح از دستگاههای خردکن ،آسیاب بکارگیری از روش عمل آوری با بخار آبنگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی روشهای عملآوری شیمیایی (سودو آمونیاک )

نظری

عملی

جمع

3

1

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
جزوه و فیلم آموزشی

-تعریف عمل آوری شیمیایی

ویدئو پرژکتور

 -اثرات آمونیاک در هضم دیواره سلولی علوفه

تخته وایت برد

-

ماژیک

مهارت :

آمونیاک به مقدار الزم

-انجام صحیح استفاده از آمونیاک در فرآوری کاه

کاه و کلش

نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
 نداردتوجهات زیست محیطی :
 ندارد-

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی روشهای عملآوری بیولوژیکی (باکتریها وقارچها )

نظری

عملی

جمع

4

1

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

-تعریف عمل آوری بیولوژیکی

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

 -اهمیت کاربرد زیست محیطی روش بیولوژیکی

ماژیک

-

قار.ها و باکتری های مخمر

-

مهارت :
استفاده از انواع قارچها و باکتریها-

نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
 نداردتوجهات زیست محیطی :
 توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست-

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تجزیه و تحلیل استفاده از ترکیبات فیبری در تولید بیواتانول

نظری

عملی

جمع

1

6

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

جزوه و فیلم آموزشی

-تعریف بیواتانول (اتانول زیستی)

ویدئو پرژکتور

 اثرات مضر آالیندههیای سیاطع شیده از سیوزاندن ضیایعاتکشاورزی (کاه) بر روی محیط زیست و موجودات زنده

تخته وایت برد
ماژیک
ضایعات کشاورزی

مهارت :
بکارگیری اتانول به جای سوختهای فسیلی مرسومنگرش :
 داشتن رویکرد جامع در بهبود وضعییت اقتصادیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
نداردتوجهات زیست محیطی :
 ندارد-

14

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تجزیه و تحلیل مراحل تولید بیواتانول از ترکیبات فیبری (-1

نظری

عملی

جمع

پیشفرآوری -2هیدرولیز -3تخمیر -4تقطیر)

14

24

38

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
جزوه و فیلم آموزشی

دانش :
 -طبقییهبنییدی تولییید سییوختهییای زیسییتی از خییوراکهییای

ویدئو پرژکتور
تخته وایت برد

نشاسییتهای (گنییدم ،جییو ) ،محتویییات لیگنوسییلولزی (کییاه ) و

ماژیک

ترکیبات لیپولیتیک (جلبکها)

دستگاه .اپر و آسیاب ،آنزیم

 دالیل توسعه تحقیقات در تولید بیواتانول از محتویات فیبری -موانع تولید بیواتانول از ترکیبات فیبری

سلوالز ،اسید سولفوریک و اسید
فسفریک ،آمونیاک ،دستگاه
تقطیر ،دستگاه تولید حرارت بخار

انواع روشهای عملآوری (-مکانیکی و حرارت مرطوب-بیرپایه اسید سولفوریک و اسید فسفریک -بر پایه قلیا،آمونیاک)
مهارت :
پیییش فییرآوری (کییاهش انییدازه رات بییا .ییاپر و دادن بخییار
مرطوب)،هیدرولیز (آنزیمهای تجزیه کننده پیونیدهای سیلولز)،
تخمیر (میکروارگانیسم های مانند ساکارومایسییس سیرویس و
اشرشیاکالی) ،تقطیر (تحت فشار اتمسفر ،استخراج مایع ،جذب
و جداسازی)
نگرش :
 داشتن رویکرد جامع در بهبود وضعییت اقتصادیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
نداردتوجهات زیست محیطی :
 -توجه به توسعه پایدار ،حفظ منابع طبیعی و محیط زیست

15

 برگه استاندارد تجهیزات  ،مواد و ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ویدئو پروژوکتور

معمولی

ا عدد

2

پرده نمایش

معمولی

ا عدد

3

phمتر

آزمایشگاهی

 1دستگاه

4

Ecمتر

آزمایشگاهی

 1دستگاه

1

وایت برد

معمولی

ا عدد

6

ماژیک وایت برد

معمولی با رنگهای مختلف

 3عدد

7

تخته پاک کن

معمولی

ا عدد

8

کاه گندم و جو

دیمی یا آبی

به مقدار الزم

9

دستگاه .اپر،دستگاه آسیاب میکسر ،و

استاندارد

 1دستگاه

دستگاه تولید حرارت بخار
10

استاندارد

اسید سولفوریک ،اسید فسفریک ،آمونیاک
و باکتری ساکارومایسیس سرویسیه

توجه  -:براي يك کارگاه به ظرفیت  13نفر در نظر گرفته شود

16

به مقدار الزم

توضیحات

