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

استاندارد آموزش شایستگی
تولید ریز سبزی(میکروگرین)

گروه شغلي
امور زراعي
كد ملي آموزش شايستگي

0 6 2 1 1 2 0 0 1 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1991/9/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

6 1 1 1

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 111121121121111 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

پریوش بهرامیان

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

مربی

 0سال

2

هیلدا توکلی

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

مربی

0سال

3

مصطفی نقی زاده

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

مربی

 11سال

4

علی رضایی

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

مربی

 9سال

1

نرگس سیاح

کارشناسی ارشد

مربی

 10سال

6

فرزاد زارعیور

کارشناسی

حسابداری

رئیس مرکز

 22سال

7

ارژنگ بهادری

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی درسی

مدیریت (برنامه ریزی و
بهسازی منابع انسانی)

دبیر کارگروه برنامه
ریزی درسی امور زراعی

 23سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوو اسوتداده موادي 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 كشور
دورنگار

11619161

تلدن

11619121

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 شايستگي:
تولیدريزسبزي(میكروگرين)
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
تولید ریزسبزی (میکروگرین) یکی از شایستگی های گروه امور زراعی می باشد و شامل کارهایآماده سازی مکان موورد
نیاز تولید ریز سبزی ،آماده سازی بذر مناسب ،آماده سازی بستر کشت ،کاشت ریوز سوبزی (میکورو گرین)،آبیواری ریوز
سبزی (میکرو گرین)،داشت ریز سبزی ،مبارزه با آفات و بیماری ها ،برداشت ریزسبزی،بسته بندی  ،بازار یابی و فوروش
ریز سبزی ها می باشد و با مشاغلی نظیر فروشندگان بذر و سموم در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
161

ساعت

طول دوره آموزش

:

و زمان آموزش نظري

:

 93ساعت

و زمان آموزش عملي

:

 119ساعت

و زمان كارورزي

:

ساعت

و زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %26 : عملي %16: اخالق حرفهاي %11:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت با  2سال سابقه کارمرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
گیاهاني چون خردل  ،كلزا  ،نخود و  ...توسط ريز سبزي تولید مي شوند و شامل كارهايي از قبیل آماده سازي بستر ،
خیساندن بذر قبل از كاشت  ،تنظیم شرايط محیطي  ،مبارزه با آفات و برداشت ريزسبزي ها هستند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Production of micro green

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
تولیدكننده جوانه هاي خوراكيسبزيكاري درمنزل-تولید ارگانیک سبزيجات در منازل

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :
الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت





ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

آماده سازی مکان مورد نیاز تولید ریز سبزی

4

20

24

2

آماده سازی بذر مناسب

4

12

16

3

آماده سازی بستر کشت

3

14

17

4

کاشت ریز سبزی (میکرو گرین)

3

13

16

1

آبیاری ریز سبزی (میکرو گرین)

4

10

14

6

داشت ریز سبزی

4

9

13

7

مبارزه با آفات و بیماری ها

4

0

12

0

برداشت ریزسبزی

4

10

14

9

بسته بندی  ،بازار یابی و فروش ریز سبزی ها

7

17

24

جمع ساعات

93

5

161 119

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي مكان مورد نیاز تولید ريز سبزي

نظری

عملی

جمع

4

20

24

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

بخاری گاز سوز

دانش :

بسترکشت

-انواع فضاهای مورد نیاز جهت تولیدریزسبزی

پریز برق

 -هزینه های اقتصادی طرح

پمپ آبرسان

-اجزامختلف سالن تولیدریز سبزی

تاسیسات آبیاری

-تجهیزات وابزار مورد نیاز تولید ریز سبزی

تاسیسات برقی

-شرایط محیطی مناسب محیط پرورش ریز سبزی

تخته پاک کن
تخته وایت برد

-انواع سینی های مناسب کشت ریز سبزی

ترموستات

-انواع قفسه بندی سالن تولیدریزسبزی

جعبه فرمان

مهارت :

دستگاه تصفیه آب
سالن کشت

برآوردهزینه های اقتصادی طرحترسیم وتفکیک کردن اجزامختلف یک سالن تولیدریز سبزی-کنترل و نصب تاسیسات مورد نظر

سیستم روشنایی
ظروف کشت
قفسه چندطبقه

-تامین شرایط محیطی از جمله نور-دما -رطوبت وتهویه

کامپیوتر

-تامین تجهیزات ودستگاه های مورد نظر(سیستم سورمایش-

کولر
المپ های مهتابی SMD

گرمایش-قفسه های فلزی-المپ های مهتابی -فن و)...

ماژیک

-قفسه بندی سالن جهت قراردادن سینی های کشت

مخزن شستشو

-شستشو وضدعفونی سینی های کشت

ویدئو پروژکتور

نگرش :
دقت در کنترل مرتب و به موقع دستگاه های تنظیم کننده شرایط محیطیدقت در حین قفسه بندی سالن و ضدعفونی سینی های کشترعایت اخالق حرفه ای6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازي مكان مورد نیاز تولید ريز سبزي

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ایمنی هنگام کاراطمینان از صحت نصب تاسیسات و انشعابات مختلف در سالن ریز سبزیدقت در هنگام کار با تجهیزات و ابزاردقت در شستشوی بذور و پخش آن ها روی سینی های کشتتوجهات زیست محیطی :
نصب تاسیسات به روز جهت کاهش مصرف انرژی وآلودگی های محیطی-دفع صحیح ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي بذر مناسب

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع بذور سبزی

دانش :
گیاهان مناسب تولید ریز سبزی (میکرو گرین ) خردل-کلزا-نخود-چغندر قند ولبویی-تربچوه-کلوم بروکلوی-کلوم پوی -
اسفناج-کرفس-شبدر-جعفری-کاهو-گشنیز-گل کلوم-توره-
ریحان-مرزه-شنبلبله-کنجد-رازیانه-ذرت-آفتابگردان-کینوا-
 -انتخاب بذور مناسب باتوجه به قوه نامیه آنها

الک
سبد پالستیکی
ظروف یکبار مصرف
روپوش
مخزن شستشو
ترازو
پتری دیمیز وصندلی

مهارت :

تخته وایت برد

-انتخاب ارقام مناسب بذر تولید ریز سبزی

ماژیک

خالص سازی بذر و الک کردن آنها به صورت دستی وصنعتی-تعیین قوه نامیه وجوانه زنی بذور

تخته پاک کن
سطل پالستیکی

آماده سازی بذر(شستشو وخیساندن آنها )نگرش :
دقت در انتخاب ارقام مناسب بذر جهت افزایش عملکرددقت در تعیین قوه نامیه بذوررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات بهداشتی در حین کاراستفاده از دستکش در هنگام کار با بذرهاتوجهات زیست محیطی :
عدم استفاده از مواد شیمیایی جهت ضدعفونی بذور-جمع آوری و دفع صحیح زباله های ناشی از بسته بندی بذور
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي بستر كشت

نظری

عملی

جمع

4

11

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع بستر کشت(پیت ماس-

-انووواع بسووتر هووای مناسووب کاشووت ریووز سووبزی ها(خوواک-

خاک-کوکوپیت-کوکوپالم-

خوواکبر -کوکوپیووت-پرالیووت -پارچووه وکاغووذ هووای هووای
سلولزی)...

پرالیت و)...
سینی کشت
ظروف کشت(پالستیکی-

-انواع ظروف مناسب کاشت ریزسبزی

شیبشه ای-سفالی و)..

-روش اختالل انواع بستر کشت ریز سبزی

ظروف یکبار مصرف
پالپ سلولزی(کاغذی)

مهارت :

پارچه نخی

 -انتخاب خاک و اختالل مواد

پارچه باالیاف طبیعی

-آماده سازی و تهیه بستر کاشت ریز سبزی ها

روپوش

-انتخاب ظروف مناسب از لحاظ( جنس-قطر –ارتفاع)

دستکش
جعبه کمک های اولیه

نگرش :
دقت در انتخاب وتهیه بستر کاشت مناسب ریز سبزی هادقت در انتخاب وتهیه خاک ومواد جایگزین خاکرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش وروپوش در هنگام تماس با خاک وبستر های کشترعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-دفع مناسب و به موقع زباله های حاصل از تهیه بستر های کشت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
كاشت ريز سبزي (میكرو گرين)

نظری

عملی

جمع

3

13

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع بذور ریزسبزی

دانش :
-انواع کاشت ریز سبزی (خانگی -نیمه صنعتی و صنعتی)

خاک
بستر کشت

-روش های کاشت بذر

ظروف کشت

-شرایط پخش بذر درون ظروف و سینی های کاشت

سینی کشت

مهارت :

قفسه چند طبقه

-شستشو وخیساندن بذر قبل از کاشت

سبد پالستیکی
تشت پالستیکی

-پخش وکاشت بذر درون سینی ها وظروف کشت

بیلچه

-فشردن وپرس بذر روی محیط کشت

روپوش

-پخش مقادیر جزیی خاک روی بذر کاشت شده

دستکش

نگرش :
دقت در کاشت یکدست ویکنواخت بذرروی بستر های کاشترعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش وروپوش مناسب کار در زمان کاشترعایت نکات ایمنی در هنگام کار با تجهیزات در مقیاس نیمه صنعتی وصنعتیتوجهات زیست محیطی :
دفع مناسب زباله حاصل از تهیه بستر کاشت-خروج بهداشتی آب اضافی از ظروف کشت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آبیاري ريز سبزي (میكرو گرين)

نظری

عملی

جمع

4

10

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

تاسیات آبیاری قابل نصب

PH -مناسب آب آبیاری در تولیدریز سبزی ها

روی قفسه های چند طبقه
لوله های آبرسان

-سختی آب و امالح نمکی موجود در آب آبیاری

اسپری آبپاش

 روش های مناسب آبیاری در جوانه زنی ورشد ریز سبزی ها -زمان ومقدار مناسب آبیاری

شیلنگ آبیاری
دستگاه تصفیه آب
ECمتر

مهارت :

PHمتر

-انتخاب نوع آبیاری براساس بسترکشت

ترموستات

-آبیاری مستمر ویکنواخت بستر های کاشت

دماسنج

-استفاده از سیستم های هوشمند آبیاری در تولید نیمه صنعتی و

دستکش

صنعتی

روپوش

نگرش :
دقت در انتخاب زمان مناسب آبیاریدقت در انتخاب و استفاده از سیستم های آبیاری مناسب رشد ریزسبزیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
-رعایت اصول ایمنی در هنگام استفاده از ابزار و سیستم های آبیاری

توجهات زیست محیطی :
دفع به موقع ومناسب آب اضافی از بستر های کشت-جلوگیری از مصرف بی رویه آب
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
داشت ريز سبزي

نظری

عملی

جمع

4

9

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

آب پاش دستی

دانش :

دماسنج

 -اهمیت تنظیم شرایط محیطی (نور -دما و رطوبت)

انعکاس دهنده نور(آینه-کارتن

 -روش های ایجاد تهویه در بستر ها وسالن کشت

سفید-فویل آلومینیومی)

-روش مبارزه با علف های هرز و گیاهان انگلی

محلول غذایی

مهارت :

سطل پالستیکی
دستگاه خنک کننده

-بررسی شرایط محیطی با استفاده از ابزار مناسب

بخاری

-انجام تهویه بهینه در محیط کشت

دستکش

مبارزه به موقع با علف های هرزنگرش :
دقت در هنگام استفاده از تجهیزات تنظیم کننده شرایط محیطیاستفاده از دستگاه های هوشمند در تنظیم شرایط محیطیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش ولباس کار در موقع کار در سالن های کشتتوجهات زیست محیطی :
 استفاده از مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی-دفع صحیح ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مبارزه با آفات و بیماري ها

نظری

عملی

جمع

4

0

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توری ضد حشره

دانش :

دستگاه تهویه

-آفات مهم ریز سبزی ها

پنکه سقفی

-بیماری های مهم ریز سبزی ها

ترموستات

 -روش های پیشگیری از آفات و بیماری ها

دماسنج

 -روش های مبارزه با آفات و بیماری ها

محلول وایتکس
سطل زباله

مهارت :

جارو وخاکروبه

 -پیشگیری از آفات وبیماری های مهم ریز سبزی ها

دستکش

-حذف گیاهچه های آلوده ازبسترکشت

پارچه تنظیف

نگرش :

کارت زردفرمون دار

دقت در انتخاب روش مناسب مبارزه با آفات و بیماری هارعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-خروج بهداشتی و دفع صحیح گیاهان آلوده از سالن های کشت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ريز سبزي ها

نظری

عملی

جمع

4

10

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

قیچی دستی وبرقی

دانش :

سبد پالستیکی

-روش های برداشت دستی و مکانیزه ریز سبزی ها

تشت پالستیکی

-زمان مناسب برداشت ریز سبزی ها

ظروف یکبارمصرف

-انواع ابزار های مناسب برداشت ریز سبزی ها

مخزن شستشو

 -ظروف مناسب جمع آوری ریز سبزی ها

چاقو

مهارت :
 تعیین زمان مناسب برداشت ریز سبزی ها برداشت ریز سبزی ها با استفاده از ابزار مناسب (مثل قیچیدستی و برقی)
نگرش :
دقت در برداشت صحیح ومناسب ریز سبزی هادقت در استفاده از ابزار های مناسب برداشترعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش مناسب در هنگام برداشت ریز سبزی هااستفاده از ظروف تمیز وفاقد آلودگی در جمع آوری ریز سبزی هارعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-دفع مناسب ضایعات تولید شده در هنگام برداشت ریز سبزی ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بسته بندي  ،بازار يابي و فروش ريز سبزي ها

نظری

عملی

جمع

7

17

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ظروف یکبار مصرف

دانش :

سلفون

-شرایط نگهداری ریزسبزی ها

ظروف بسته بندی

-نحوه بسته بندی انواع ریز سبزی(دستی –مکانیزه)

ترازو دیجیتال

-ظروف ولوازم مخصوص بسته بندی ریز سبزی

سبد پالستیکی

-شوورایط شناسوونامه دار کووردن محصووول وتوواری زنووی واخووذ

برچسب ولیبل
دستگاه بسته بند

مجوزفروش آن

دستکش

-روش های انتقال ریز سبزی ها به بازار

روپوش

-روش های مناسب ومطلوب جذب مشتری

تخته وایت برد

-روش های مناسب تبلیغات برای فروش محصول در بازارهای

ماژیک
تخته پاک کن

محلی واستانی

ویدئو پروژکتور

-روش های مناسب برای بازار یابی وفروش

کامپیوتر

نحوه برقراری ارتباط با خریداران معتبر محلی واستانیمهارت :
نگهداری از ریز سبزی ها پس از برداشتبسته بندی انواع ریز سبزی(باتوجه به تناسوب بوین انودازه ورنگ بسته ها)
شناسنامه دار کردن،اخذ مجوز فروش و تاری زنی بسته هاانتقال ریز سبزی ها ی بسته بندی شده به بازارانجام تبلیغات مناسب براساس نیاز بازار منطقهانجام بازاریابی محلی واستانی وجذب مشتریان جدیدارتباط مناسب بافروشندگان محلی ومنطقه ایبرنامووه ریووزی بوورای شوورکت در نمایشووگاه هووای عرضووهمحصوالت کشاورزی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بسته بندي  ،بازار يابي و فروش ريز سبزي ها

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در بسته بندی و نگهداری ریز سبزی ها برای جلوگیری از ضایعاتدقت در جداسازی ریز سبزی های زرد وبی کیفیت وآفت زدهرعایت اخالق حرفه ایتوجه دقیق به طرز برخورد محترمانه وداشتن رفتارصادقانه بامشتریان محلی ومنطقه ایتوجه دقیق به بازار پسندی محصوالت ارائه شده دربازارایمنی و بهداشت :
استفاده از دستکش و ماسک و روپوش کار در هنگام بسته بندیاستفاده از ظروف عاری از آلودگی جهت بسته بندیرعایت نکات بهداشت فردی و عمومی در ارائه محصول تولیدیتوجهات زیست محیطی :
دفع بهداشتی و صحیح سبزیجات آلوده به آفات وبیماری ها و فاسد شدهبهبود در کیفیت تولید وبسته بندی محصول باتوجه به قوانین زیست محیطی-دفع صحیح ضایعات
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 برگه استاندارد تجهیزاتتوضیحات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

پمپ آبرسان

شناور الکتریکی

1دستگاه

2

جعبه فرمان

دیجیتال

1دستگاه

3

پریز برق

تایمردار

به تعداد الزم

4

سینی کاشت

آلومینیومی یا فایبرگالس

10عدد

1

دستگاه شستشو دهنده

صنعتی

1دستگاه

6

دستگاه بسته بندی

معمولی

1دستگاه

7

ترازو

دیجیتالی

1دستگاه

0

المپ مهتابی وآفتابی

رشته ای SMD

 20عدد

9

کولر

با قدرت 6000

1دستگاه

10

قفسه چندطبقه

استیل یا آلومینیومی – ضدزنگ-

باتوجه به

باپهنای حداقل  1.متر

قابل تنظیم با پی و مهره

مساحت کارگاه

وحداکثر  1متر وفاصله

11

جعبه کمک های اولیه

کامل

1پکیج

12

مخزن محلول غذایی

در ابعاد  10در 100

 1عدد

13

دستگاه تصفیه کننده آب

برقی  -متصل به شیرآب

1دستگاه

14

دستگاه خنک کننده

پنکه سقفی

 1عدد

11

ترموستات

دیجیتال  -جهت تنظیم کولر و بخاری

1دستگاه

16

مخزن شستشو

فلزی یا پلی اتیلن

1دستگاه

17

بخاری

گازسوز

1دستگاه

10

ویدیوپروژکتور

الکترونیکی -چشمی

1دستگاه

19

ECمتر

دقت تا  2میلی موس

1دستگاه

20

PHمتر

دامنه تا 14

1دستگاه

جهت تنظیم روشن
وخاموش شدن الم
پ ها در  24ساعت
شبانه روز

طبقات حداقل 40
سانتی متر

توجه  - :تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  16ندر در نظر گرفته شود.
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 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انواع بذورسبزی

سالم و ضدعفونی نشده (ترجیحا ارگانیک)

10کیلوهرکدام

2

سبد پالستیکی

در اندازه های مختلف

 20عدد

3

بسترکشت

کوکوپیت-کوکوپالم-پرالیت-پیت ماس

هرکدام  20کیلو

4

ماده ضدعفونی کننده

محلول وایتکس (به نسبت  1:1باآب)

1لیتر

1

آب

ترجیحا کلرنزده و فاقد نمک و امالح زیاد

به میزان الزم

6

سلفون

پالستیکی  -یکبارمصرف

 3رول

7

ظروف یکبارمصرف

بی رنگ

100عدد

0

تنظیف

پارچه ای نازک

 10قطعه

9

دستکش

یکبار مصرف

بسته  100تایی

10

روپوش

سفید

 20عدد

11

تله کارت زرد

چسب دار -فرمون دار

بسته  10تایی

توضیحات

جهت ضدعفونی
سالن کشت

توجه  - :مواد به ازا يک ندر و يک كارگاه به ظرفیت  16ندر محاسبه شود.
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 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

سینی کاشت

فایبر گالس (ترجیحا سینی نشابرنج)

 10عدد

2

مخزن پالستیکی

فایبر گالس یا پالستیکی

1دستگاه

3

لوله های آبرسان

فلزی

به میزان الزم

4

شیلنگ های آبیاری

پالستیکی

به میزان الزم

1

دماسنج

شیشه ای -مدرج

 1عدد

6

چاقو

مخصوص برداشت ریز سبزی ها

 11عدد

7

کاتر

قابل انعطاف ومخصوص برش ریز سبزی

 11عدد

0

سطل

پالستیکی

 11عدد

9

چکمه

پالستیکی

 11عدد

10

میز

فلزی

1عدد

11

قفسه

فلزی یا آلومینیومی

به میزان الزم

12

میز وصندلی

چوبی

 1عدد

13

قیچی

دستی و برقی

 1عدد

14

تخته وایت برد

 1در1.1متر

1عدد

11

مازیک

در رنگ های مختلف

 1عدد

16

جارو وخاکروبه

پالستیکی

1عدد

17

سطل زباله

پالستیکی

 1عدد

10

توری ضدحشره

پالستیکی  -فرمون دار

به میزان الزم

19

اسپری آب پاش

 2لیتری با نازل قابل تنظیم

 1عدد

20

ظروف کشت

یکبار مصرف -پالستیکی-

هرکدام 20

شیشه ای -سفالی

عدد

21

پالپ سلولزی

کاغذی

بسته  10تایی

22

پارچه

نخی یاحاصل از الیاف طبیعی

به متراژالزم

23

انعکاس دهنده های نور

آینه-کارتن سفید -فویل آلومینیومی

به میزان الزم

توضیحات

جهت نگهداری
رطوبت
جایگزین بستر کشت
ونگهدارنده رطوبت
جهت انعکاس نور
غیرمستقیم روی
بسترکشت ورشد بهینه
گیاهچه ها

توجه :
-

ابزار به ازا هر سه ندر محاسبه شود.
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