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

استاندارد آموزش شایستگی

زراعت و استحصال سيبزميني
گروه شغلی

امور زراعي
كد ملي آموزش شايستگي

0 6 2 0 4 5 0 0 1 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1400/1/5 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

6 1 1 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

كد ملي شناسايي آموزش شايستگي611120620450011 :

اعضاء کارگروه برنامهریزي درسی  :امور زراعی
آخرین مدرک

رشته

تحصيلی

تخصصی
برق قدرت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سيد پرويز موسوي

مربي خبره

5

محمد حصارخاني

كارشناسي

6

شهال قاسمي ارادت

كارشناسي

7

سيد محسن جاللي

دكترا

8

ارژنگ بهادري

شغل و سمت

ماشينآالت
كشاورزي
مهندسي اب
و خاک
برنامهريزي
درسي

كارشناسي

برنامه ريزي

ارشد

درسي

مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي/
اتوماسيونكار مجتمعهاي كشاورزي و صنعتي

سابقه کار

 24سال

مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي

 13سال

مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي

 8سال

رييس گروه برنامهريزي درسي كشاورزي

 14سال

دبير كارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي

 23سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ 99/11/22با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امور زراعي برگززار گرديزد اسزتاندارد آمزوزش
شغل كشت كار سيب زميني با كد  611120620450001بررسي و تحت عنوان استاندارد شايستگي زراعت و استحصال سزيب
زميني با كد  611120620450011مورد تائيد قرار گرفت .

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پيگرد قانوني است.

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

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونيكي 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 ديگر در يوك رووزه شوغلي ،مسوتو 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 تتوريك
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 ميتواند شوامل علووم ياي (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:
زراعت و استحصال سيبزميني
شرح استاندارد آموزش شايستگي:
زراعت و استحصال سيبزمينی یکی از شایستگیهاي گروه شغلی امور زراعی است ،این شایستگی شامل کارهاي
آمادهسازي محل زراعت و بذر ،کاشت  ،داشت و برداشت سيبزمينی و تهيه فراوردهها و بازاریابی و فروش آن می-
باشد .این شایستگی با مشاغلی مانند کشاورزان و باغبانان در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پيشنياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 112ساعت

ز زمان آموزش نظري

:

 28ساعت

ز زمان آموزش عملي

:

 84ساعت

ز زمان كارورزي

:

ساعت

ز زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشيابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحيتهاي حرفهاي مربيان :

دارا بودن حداقل مدرک تحصيلی ليسانس کشاورزي گرایش امور زراعی یا باغی و حداقل  2سال سابقه کار
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٭ تعريف دقيق استاندارد(اصطالحي) :
در جهان و در كشور ما سيبزميني يكي از محصوالت زراعي اساسي به شمار ميرود و هم اكنون يكي از مهمترين
مواد غذايي مردم كشور ايران است و بعد از غالت نياز كشور به اين محصول اساسي در درجه دوم اهميت قرار
دارد .سيبزميني ) (Solanoum tuberosumدر بيش از صد كشور جهان قابل رشد بوده و در سبد غذايي مردم
جايگاه ويژهاي دارد .همچنين سيبزميني يک ماده خام مهم در صنايع مختلف ميباشد .
استاندارد زراعت سيبزميني شامل كارهايي از قبيل آمادهسازي محل كشت سيبزميني ،كاشت سيبزميني  ،داشت
سيبزميني  ،برداشت سيبزميني  ،تهيه فرآوردههاي سيبزميني  ،بازاريابي و فروش سيبزميني است.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Solanoum tuberosum agronomy

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 

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

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



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

د  :نياز به استعالم از وزارت كار
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

آمادهسازي محل کشت سيبزمينی

4

12

16

2

انجام عمليات کاشت سيبزمينی

4

12

16

3

انجام عمليات داشت و توليد بذر سيبزمينی

4

12

16

4

انجام عمليات برداشت سيبزمينی

4

12

16

5

تهيه فرآوردههاي سيبزمينی

8

24

32

6

بازاریابی و فروش سيبزمينی و فرآورده هاي آن

4

12

16

28

84

112

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آمادهسازي محل کشت سيبزمينی

نظري

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه
جزوه آموزشی
ماژیک
اسالید آموزشی
دستکش
ماسک
ظرف نمونه گيري
لباس کار
ماله

دانش :
نحوه آمادهسازي زمين
شرایط محيط رشد گياه
نيازهاي اکولوژیکی
نيازهاي اقليمی و حرارتی
اصول خاکشناسی (بافت ،ساختمان  ، ph ،رنگ و )...

کود

مواد و عناصر غذایی مورد نياز

بذر

تاثير پارامترهاي خاک در کميت و کيفيت محصول

تراکتور

مهارت :

گاوآهن

بررسی پارامترهاي تاثيرگذار اقليم در فرایند رشد(دما ،رطوبت و )...
نمونهگيري از خاک و بررسی آزمایش آن
نمونهگيري از آب و بررسی آزمایش آن
استفاده از روشهاي تجربی و آزمایشگاهی جهت تشخيص و تعيين
بافت،ساختمان و ...
بررسی ميزان عناصر غذاییPH ،
اصالح خاک و خاکورزي پایدار
برآورد اوليه هزینهها
بکارگيري ابزار و تجهيزات براي آمادهسازي محل کاشت سيب زمينی
(دستگاه سنگجمعکن  ،کولتيواتور همراه با کودباش  ،رتوشيبر و )...

6

دیسک
نهرکن
دستگاه سنگجمعکن
کولتيواتور همراه با کودباش
رتوشيبر
بيل
شفره یا وجين دستی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
آمادهسازي محل کشت سيبزمينی

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهترایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
انجام عمليات کاشت سيبزمينی

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
گونههاي مختلف سيبزمينی (زودرس  ،معمولی ( second )earlyو اصلی ()main crop
سيبزمينیهاي خوراکی  ،علوفهاي و صنعتی (براي بهدستتآوردن الکل  ،نشاسته  ،قند و )...
خصوصيات ظاهري سيبزمينیهارنگ پوست سيبزمينیها (زرد ،قهتوهاي ،صتورتی ،قرمتز وارغوانی (آبی)
نحوه رشد و غدهبنديمفهوم رقم و واریتهخواص سيبزمينیترکيبهاي شتيميایی غتده ستيبزمينتی )نشاستته ،قنتدها،فيبرهاي خام ،ترکيبات ازت دار ،پروتئين ،اسيدهاي آمينه آزاد،
آميدها ،گليک و آلکالوئيدها ،سایرترکيبات ازته آلی و )...
ازت غيرآلی درغده سيبزمينیليپيدهااسيدهاي آلیترکيبات فنلیترکيبات فرارویتامينها و فيتو هورمونهامواد معدنیاهميت و ارزش تغذیهاي ستيبزمينتی در مقایسته بتا ستایرموادغذایی
موارد مصرف خانگی سيبزمينیآفتهاي کشت سيبزمينی (Infestana Phytophora ،Dorylore ،مواد پوسيدنی خشک یا مرطوب و ویتروس-
هاي فيلتران ،بيماريهاي  Mosaiqueو پيچخوردگی)
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فيلم آموزشی مربوطه
جزوه آموزشی
ماژیک
اسالید آموزشی
دستکش
ماسک
بذر سيب زمينی
بذر پاش
انواع سموم قارچ کش
انواع سموم آفت کش و حشره
کش
انواع سموم علف کش
سمپاش
لباس کار
ماله
کود
بذر
تراکتور
گاوآهن
دیسک
نهرکن
کولتيواتور
بيل
کود پاش دامی
کود پاش شيميایی
دستگاه کاشت سيبزمينی
یکردیفه و دوردیفه

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
انجام عمليات کاشت سيبزمينی

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
سيبزمينیهاي مقاوم در مقابل آفتهاي کشتاصول ترغيب سيبزمينی بذري بته جوانته زنتی قبتل از کشتت()chitting
فاصله کشت سيبزمينیها (سيبزمينیهاي زودرس در فاصله-اي حدود  30سانتیمتري از هم و فاصله بين ردیفهتا  40تتا 50
سانتیمتر و سيبزمينیهتاي معمتولی و اصتلی در فاصتلهاي 38
سانتیمتري از هم و فاصله بين ردیفها  75سانتیمتر)
روش کشت بهصورت دستیدستگاههاي مکانيزه کاشت سيبزمينی (دو ردیفه و چهارردیفته،اتوماتيک و نيمهاتوماتيک ،سيبزمينیکار یراي الگتوي زیگتزا،،
مينیتيوبرکار ،سيبزمينیکار همراه کودپاش و )...
نحوه اتصال دستگاههاي سيبزمينی کار به تراکتورنحوه تنظيم واحدهاي مختلف دستگاههاي سيبزمينی کارنحوه کار با دستگاههاي سيبزمينی کارنحوه سرویس و نگهداري دستگاههاي سيبزمينی کارانتخاب بذر مناسبزمان و فواصل کاشتروشهاي کاشتمهارت :
بررسی گياهشناسی سيبزمينیاستفاده از شاخصهاي چشمی (رنگ ،اندازه در تعيين نوع رقمبررسی خصوصيات انواع ارقام سيبزمينیانتخاب رقم جهت کشت در اقليم سازگار با آنانتخاب بذر سالم و عاري از آفت و بيماريآمادهسازي بذر سيب زمينی9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
انجام عمليات کاشت سيبزمينی

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
ترغيب ستيب زمينتی بتذري بته جوانته زنتی قبتل از کشتت()chitting
تعيين زمان کاشت سيبزمينیایجاد شيار یا توجه به گونته ستيبزمينتی بته عمت  7/5تتا13سانتیمتر (هنگامی که خاک شروع به گرمشدن میکند)
ایجاد پوشش نازکی از کود در شيار ایجاد شدهرعایت فاصله کاشت سيبزمينیها با توجه به گونه آنکشت به صورت دستیبهکارگيري تاسيسات و ادوات براي کاشتت ستيبزمينتی (دروسعتهاي زیاد)
کنترل دستگاهها در هنگام کشتاتصال دستگاه سيبزمينیکار به تراکتورتنظيم واحدهاي مختلف دستگاه سيبزمينیکارکار با دستگاه سيبزمينیکارسرویس و نگهداري دستگاه سيبزمينی کارنگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهترایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات

10

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
داشت و توليد بذر سيبزميني

نظري

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :

جزوه آموزشی

 -نحوه صحيح آبياري و زمان مناسب آن

ماژیک

 -عوامل محيطی موثر در رشد و نمو سيبزمينی

اسالید آموزشی

مراحل رشد و نمو سيبزمينی

دستکش

نحوه مراقبت و نگهداري در مراحل مختلف رشد (آبياري،

ماسک

وجين ،سلهشکنی)

سمپاش
سم

آفات  ،بيماريها و ناهنجاريهاي مرتبط با سيبزمينی

لباس کار

 -نحوه مبارزه با آفات ،بيماريها و ناهنجاريها

ماله

نحوه مبارزه با علفهاي هرز و خاکدهی پاي بوته

کود

دستگاه کولتيواتور ( براي عمليات سلهشکنی ،وجين و دفع

بذر
تراکتور

علفهاي هرز ،کوددهی ،خاکدهی و شکلدهی پشتهها)

گاوآهن

شرایط و عوامل مربوط به توليد سيبزمينی مينی تيوبر

دیسک

نحوه جداسازي غدهها

نهرکن
کولتيواتور

روش توليد بذر سيبزمينی

بيل

مهارت :

کود پاش دامی
کود پاش شيميایی

 کنترل دفع علف هرز با وجين یا با ادوات به کارگيري روش صحيح آبياري (قطرهاي ،بارانی ،تراوا) بررسی اندامهاي هوایی گياه به صورت مستمر و تشخيصظهور عوامل بيماريزا
 مراقبت و نگهداري در مراحل مختلف رشد (عمليات وجين،تنک ،سلهشکنی)
 استفاده از علفکشها ،آفتکشها بررسی شرایط و عوامل مربوط به توليد سيبزمينی مينیتيوبر ( از طری کشت بافت)
 جداسازي غدهها و وادارکردن گل سيبزمينی به توليد بذر11

تجهيزات سيستم آبياري
شفره یا وجين دستی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

داشت و توليد بذر سيبزميني

نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهترایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت سيبزميني

نظري

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
شاخصهاي زمان برداشت سيبزمينیروشهاي برداشت سيبزمينیدستگاههاي برداشت سيبزمينی(یکردیفه و دوردیفه و)...دستگاه سورتينگ سيبزمينی (براي درجهبندي اندازههايمتفاوت سيبزمينی و تميزکردن سيبزمينی)
نحوه بهکارگيري ادوات برداشتشرایط انبارداري و نگهداري سيبزمينیاصول احداث انبار استانداردانواع پارامترهاي محيطی مهم در انبار ( نور ،دما ،رطوبت و)..مهارت :
استفاده از شاخصهاي تجربی و علمی جهت تعيين زمانبرداشت
برداشت با چنگکبرداشت با روش شخمزدناستفاده از دستگاه برداشت مناسب براي برداشت سيبزمينیدر مزارع کوچک  ،متوسط و بزر،
تنظيم دستگاه برداشت جهت کاهش افت محصولاستفاده از تجهيزات مناسب جهت احداث انبارتنظيم شرایط محيطی (دما ،رطوبت و  )....در انبارانبارکردن سيبزمينی13

فيلم آموزشی مربوطه
جزوه آموزشی
ماژیک
اسالید آموزشی
دستکش
ماسک
لباس کار
ماله
کود
بذر
تراکتور
گاوآهن
دیسک
نهرکن
چنگک
بيل
دستگاه برداشت سيبزمينی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برداشت سيبزميني

نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهترایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات

14

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تهيه فرآوردههاي سيبزميني

نظري

عملی

جمع

8

24

32

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
ارزش تغذیهاي سيبزمينی خام
سموم موجود در سيبزمينی خام
علت سبز شدن رنگ پوست سيبزمينی
علت قهوهاي شدن سيبزمينی پوستکنده
فرآوردههاي سيبزمينی (آرد ،نان ،الکل ،وسایل آرایشی،
شيرینی ،کنسرو ،چيبس ،گلوکز و )....
نحوه توليد خالل نيمه سرخ شده منجمد (فرنچ فرایز)
روشهاي استاندارد در توليد سالمت محصوالت منجمد
نحوه تهيه پرک سيبزمينی
نحوه توليد پودر سيبزمينی
نحوه تهيه خمير پيتزا از پودر سيبزمينی
نحوه تهيه آرد سيبزمينی ( به صورت گرانول یا پرک) و
اختالط آن با آرد گندم
ساختار نشاسته سيبزمينی
خواص شيميایی نشاسته سيبزمينی
قابليت نشاسته سيبزمينی
تکنولوژي فرآوري نشاسته سيبزمينی
کاربردهاي تخميري (توليد بيو اتانول از ضایعات پوست سيب-
زمينی ،هيدروليز اسيدي ،هيدرو ليز آنزیمی و )...
نحوه توليد اسيد الکتيک
سایر محصوالت حاصل از تخمير پالپ سيبزمينی
اسنکها و انواع آن
دستگاههاي توليد فرآوردههاي سيبزمينی
15

فيلم آموزشی مربوطه
جزوه آموزشی
ماژیک
اسالید آموزشی
دستکش
ماس
لباس کار
وسایل بستهبندي
ظروف بسته
دستگاههاي توليد فراورده-
هاي سيبزمينی
دستگاه شنگيري
بونکر
پوستکن بخار
برس
دستگاه برش سيبزمينی
دستگاه سورتر
دستگاه سرخکن
آون هواي داغ
اسپري درایر ماکروویو

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تهيه فرآوردههاي سيبزميني

نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
موارد مصرف فرآوردههاي سيبزمينی
مزایاي فرآوردههاي سيبزمينی
ارزش غذایی فرآوردههاي سيبزمينی
اصول نحوه بستهبندي فرآوردههاي سيبزمينی
بيو پليمرهاي زیست تخریبپذیر و خوراکی
روشهاي توليد بستهبنديهاي زیستی (روش خشک ،روش
مرطوب یا حالل )
بستهبنديهاي زیست تخریبپذیر نيمهسخت
پوششها ،فيلمها و ورقههاي خوراکی
کاربرد نشاسته در توليد زیست پالستيکها
فيلم نشاسته و خواص کاربردي فيلم نشاسته سيبزمينی
نحوه نگهداري فرآوردههاي سيبزمينی
نحوه کنترل کيفيت مراحل و فرایندهاي توليد
مهارت :
کنترل کيفی مواد اوليه
کنترل فرایند آمادهسازي
توليد خالل نيمه سرخشده منجمد (دریافت و شستشوي مواد
اوليه ،پوستکنی و شستشوي ثانویه ،لکهگيري و برش ،دسته
بندي و درجهبندي ،لکهگيري مجدد ،بلنج و آنزیمبندي ،سرخ-
کردن ،خنککردن و انجماد ،بستهبندي)
رعایت سالمت محصوالت منجمد
تهيه پرک سيبزمينی
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تهيه فرآوردههاي سيبزميني

نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
توليد پودر (پرک) سيبزمينی ( اندازهگيري رطوبت ،پوست-
گيري ،غوطهوري در آب ،لکهگيري ،رندهکردن با دستگاه
خردکن ،آنزیمبري به وسيله آب داغ  95درجه سانتیگراد،
آبکشی ،تبخير آب سطحی ،پختن ،آسيابکردن  ،خشک-
کردن تا رطوبت  5درصد و بستهبندي)
تهيه خمير پيتزا از پودر سيبزمينی
تهيه آرد سيبزمينی (به صورت گرانول یا پرک) و اختالط 5
درصد آن با آرد گندم براي تهيه نان
تهيه نشاسته از سيبزمينی شيرین ( بررسی کيفيت ماده خام،
تخليه و شستشوي ماده خام ،خردکردن سيبزمينی ،پولپ
کردن ،خارجکردن مواد خارجی سنگين با ظروف مخصوص،
در جریان آب قراردادن ،جداکردن شيره خام نشاسته و
استخراج نشاسته ،تفکيک آميدنها از نشاسته ،تصفيه ،آب-
گيري و خشککردن)
بستهبندي فراوردههاي سيبزمينی
کنترل شرایط بستهبندي
کنترل وضعيت بهداشت محيط
نگهداري فراوردههاي سيبزمينی
کنترل زنجيره حمل و نگهداري و شرایط انبارش
کنترل استانداردها و تایيدیهها
نگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهتر17

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تهيه فرآوردههاي سيبزميني

نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات

18

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاريابي و فروش سيبزميني و فراورده هاي آن

نظري

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :

جزوه آموزشی

بازارهاي هدف محصوالت و نيازهاي مصرفکنندگان
تکنولوژيهاي جدید در زمينه فرآوري محصوالت غذایی

ماژیک
اسالید آموزشی

روشهاي توليد محصولی سالم و با کيفيتی بسيار باال

بروشور

نحوه شناسایی و انتخاب بهترین مواد اوليه براي بهبود مستمر

پوستر
کانالهاي مجازي تبليغاتی

کيفيت محصوالت
ارزش غذایی محصوالت و بهبود روشهاي توليد
اصول توسعه بازار براي استفاده از فليک و پودر سيبزمينی در
سایر صنایع
نحوه طراحی بستهبنديهاي تجاري محصوالت متناسب با
استانداردهاي جهانی
نحوه برخورد و جذب مشتري
اثر تبليغات موثر
نحوه برآورد هزینهها
مهارت :
مطالعه و توسعه محصوالت جدید متناسب با نيازهاي مصرف
کنندگان
بررسی و مطالعه تکنولوژيهاي جدید در زمينه فرآوري
محصوالت غذایی و بازاریابی
بررسی و بهبود روشها در توليد محصولی سالم و با کيفيتی
بسيار باال
19

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بازاريابي و فروش سيبزميني و فراورده هاي آن

نظري عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
شناسایی و انتخاب بهترین مواد اوليه جهت بهبود مستمر کيفيت
محصوالت
تحقي پيرامون بهبود مستمر ارزش غذایی محصوالت و بهبود
روشهاي توليد
توسعه بازار جهت استفاده از فليک و پودر سيبزمينی در سایر
صنایع
طراحی بستهبنديهاي تجاري محصوالت متناسب بااستانداردهاي
جهانی
انجام پروژههاي زیست محيطی جهت کاهش ضایعات و حفظ
محيط زیست
فروش سيبزمينی و فرآوردهها
برآورد هزینهها
نگرش :
دقت در انجام کاراستفاده بهينه از مواد مصرفیرعایت اخالق حرفه ايدقت در تحليل اطالعات براي به دست آوردن نتيجه بهترایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام استفاده از وسایلتوجهات زیستمحيطی :
جداسازي زباله هاي خشک و مرطوب-دفع سيستم ضایعات
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 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

1

جعبه کمک هاي اوليه

مشخصات فنی و دقي
کامل و داراي لوازم مربوط به
شکستگی،جراحت و سوختگی

تعداد
1سري

2

کپسول آتش نشانی

پودر خشک –  6کيلوگرمی

1عدد

3

کپسول آتش نشانی

Co2

1عدد

4

رایانه

با کليه متعلقات ان

1دستگاه

5

ميز

مخصوص رایانه

1عدد

6

صندلی

دسته دار

15عدد

7

صندلی مربی

طبی و چرخدار

2عدد

8

ميز

مربی

2عدد

9

پوستر آموزشی

ایمنی در کارگاه

1سري

10

پوستر آموزشی

مربوطه

1سري

11

وایت برد

بزر،

1عدد

12

زمين

کشاورزي

1هکتار

13

تراکتور

یونيورسال

1دستگاه

14

گاوآهن اروپایی سه خيش

استاندارد

1دستگاه

15

گاوآهن بشقابی

استاندارد

1دستگاه

16

سم پاش پشت تراکتوري

استاندارد

1دستگاه

17

سم پاش معمولی پشت اتومایزر

استاندارد

1دستگاه

18

کود پاش سانتریفيوژ

استاندارد

1دستگاه

19

کودکار کولتيواتور

سهردیفه

1دستگاه

20

کولتيواتور شيپري

دو ردیفه

1دستگاه

21

رتوشيپر

دوردیفه

1دستگاه

22

سورتينگ سيبزمينی

 COMBIیا G5000

1دستگاه

23

سرزن سيبزمينی

HT2

1دستگاه

24

سيبزمينیکن

یکردیفه یا دوردیفه

1دستگاه

25

کمباین برداشت کششی

دوردیفه

1دستگاه

26

سنگ جمعکن

با ظرفيت 1600ليتري

1دستگاه

توجه :
 -تجهيزات براي یک کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود.
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 -برگه استاندارد مواد

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

کود 10-10-5

حاوي نيتروژن  ،فسفات و پتاسيم

 12کيسه

براي هر هزار مترمربع

2

کود کمپوست

استاندارد

 50کيلو گرم

3

کود آلی

سوپر فسفات

 80کيلو گرم

4

بذر سيبزمينی

استاندارد

 15-7کيلو گرم

5

آفتکش

استاندارد

 200ميلی ليتر

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

 -برگه استاندارد ابزار

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

اسالید آموزشی

استاندارد

 1عدد

2

بيلچه

استاندارد

 10عدد

3

فرغون

استاندارد

 5عدد

4

بيل

استاندارد

 10عدد

داس

استاندارد

 10عدد

5

گونی

استاندارد

به مقدار الزم

6

کاتر (زمان بستهبندي)

استاندارد

 5عدد

7

ظروف بستهبندي

استاندارد

به مقدار الزم

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