نام دوره :پرورش دهنده گياهان دارويي

كد استاندارد مهارتي وآموزشي6-9/29629/ 3 :
-1شرايط ومعيارهاي پذيرش كار آموز:

حداقل شرايط جسماني :فردكارآموز بايد داراي هوشياري ذهني كامل و فاقد معلوليت جسماني باشد.حداقل مدرك تحصيلي :حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي باشد.جنسيت:هم زنان و هم مردان در اين دوره آموزشي شركت مي كنند.-2مهارت ودانش پيش نياز :براي شركت در اين دوره آموزشي نياز به پيش نياز خاصي نمي باشد.

-3مدت دوره :طول مدت دوره  /42مي باشد كه شامل  3/ساعت آن آموزش نظري و  /22ساعت عملي مي باشد.
-4محتواي دوره :در اين دوره كار آموز با شناخت و شيوه طبقه بندي انواع گياهان داروئي و خواص درماني آنها و نيازهاي اقليمي اين گياهان
اقدام به انتخاب و آماده سازي زميني مناسب جهت كشت گياهان داروئي سازگار با منطقه و كاشت بذرو يا نشاء و توليد و پرورش و استحصال
محصول و در نهايت بسته بندي نموده و شيو ه بازارسا زي و توجيه اقتصادي پرورش اين گياهان را مي آموزند.
-5دوره هاي آموزشي مرتبط يا هم خانواده :كاربر اسانسها ي گياهي و كاربر گياهان داروئي را مي توان با اين دوره مرتبط و يا هم خانواده است.

-6مدرك اعطايي:فرد پس از موفقيت در آزمون موفق به اخذ گواهينامه پرورش دهنده گياهان دارويي مي شود.
-7مسير ارتقا وتكميل مهارت  :مهارت آموخته مي تواند در دوره آموزشي كشتكار گلخانه خاكي و هيدرو پونيك جهت ارتقا ء مهارت شركت نمايد.

- 8چشم اندازهاي شغلي دوره :مهارت آموختگان در صورت كسب تجربه و داشتن عالقه و پشتكار مي توانند به عنوان پرورش دهندگان دارويي
اقدام به راه اندازي واحدهاي پرورشي ،توليد و فروش آن اقدام نمايند.
-9چشم اندازهاي استخدامي دوره :با توجه به اينكه مزا رع توليد گياهان داروئي معموالً از وسعت و گستردگي بسياربااليي برخوردار نمي باشد
معموالً از نيروي كارگري بصورت روزمزدي در محلهاي كشت و براي انجام اموري خاص مانند برداشت محصول و يا  ...استفاده مي گردد.
-11ساير اطالعات مهم وضروري :با توجه به اينكه عمده توليد كنندگان صنعتي داروهاي گياهي كارخانجات مي باشند و معموالً اين كارخانجات
نيازهاي خود را به مواد اوليه از مزارع اختصاصي خود تهيه مي كنند الزم است قبل از توليد از بازار خريد اين محصوالت توسط اين كارخانجات و
يا خريداران شخصي و يا خريد هاي تضميني دولت اطمينان حاصل كرد.

نام دوره:پرورش قارچ دكمه اي

كد استاندارد مهارتي و آموزشي/2 6 /9229/ / :
-1شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز:
-حداقل شرايط جسماني :كار آموز بايد داراي سالمت كامل جسمي و رواني باشد.

حداقل مدرك تحصيلي :حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل) مي باشدجنسيت :هم مردان و هم زنان از اين دوره آموزشي استقبال مي كنند.-2مهارت و دانش پيش نياز :اين دوره پيش نياز الزم ندارد.
-3مدت دوره :مدت اين دوره  952ساعت م يباشد كه شامل  42ساعت نظري و  92/ساعت عملي است.

-4محتواي دوره :در اين دوره كار آموز با استفاده از تجهيزات مناسب تشخيص مكان يابي  ،انتخاب سويه ،تهيه كمپوست تلقيح شده از مراكز
توليد  ،عمليات داشت كنترل شرايط محيطي آبياري و مبارزه با آفات و بيماريها )رامي آموزد  ،مشخصات ساختماني و انتخاب تجهيزات و
تاسيسات الزم  ،برداشت محصول و بازاريابي  ،از ديگر مواردي است كه كار آموز آموزش مي بيند.
-5دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده :از دوره هاي مرتبط مي توان كارگر سالنهاي پرور ش قارچ دكمه اي  ،سرپرست سالن هاي قارچ
دكمه اي  ،كاروركمپوست سازي و كشت بذر قارچ را نام برد.
-6مدرك اعطائي :كارآموز پس از طي دوره و قبولي در آزمون پاياني مي تواند گواهينامه پرورش قارچ دكمه اي را اخذ نمايد.
-7مسير ارتقاء و تكميل مهارت :مهارت آموخته جهت ارتقاء دانش و مهارت خود مي تواند در دوره آموزشي سرپرست سالن هاي توليد قارچ
خوراكي صدفي و يا كارگر سالن هاي توليد قارچ خوراكي صدفي شركت كند .و يا با كسب تجربه عملي و فعاليت در بازار  ،مهارت خود را ارتقاء
دهد.
-2چشم اندازهاي شغلي دور ه :مهار ت آموخته در صورت كسب تجربه الز م مي تواند به عنوان پرورش دهنده قارچ به تنهايي يا به صورت
مشترك نسبت به راه انداز ي كارگا ه كوچك جهت توليد قارچ دكمه اي اقدام نمايد.
-9چشم اندازهاي استخدامي دوره :مهارت آموختگان مي توانند به عنوان پرور ش دهنده ماهر قار چ دكمه اي ماهر به صورت مزدبگيري در
كارگاههاي بزرگ صنعتي استخدام شوند.
-11ساير اطالعات مهم و ضروري :هنگام سمپاشي و آماده سازي سالن ،پوشش كامل بدن و استفاده از ماسك و جلوگيري از تماس سم با بدن به
منظور پيشگيري از بيماريهاي خاص الزامي است.

نام دوره :زعفران كار

كد استاندارد مهارتي و آموزشي6999/26/2432229 :
-1شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز:

 حداقل شرايط جسماني :سالمت كامل جسماني ورواني كار آموز حداقل مدرك تحصيلي :پايان دوره راهنمايي جنسيت :زن .مرد-2مهارت و دانش پيشنياز :ندارد
- 3مدت دوره :مدت اين دوره  952ساعت مي باشد كه شامل 42ساعت نظري و  92/ساعت عملي است
-4محتواي دوره :شغلي است از حوزه كشاورزي  ،ابر حرفه زراعت  ،حرفه گياهان دارويي كه وظايفي از قبيل انتخاب اقليم مناسب جهت كشت ،
انتخاب ارقام مناسب زعفران  ،وآماده سازي پياز زعفران جهت كشت و عمليات كشاورزي در زاعت زعفران  ،كاشت زعفران  ،عمليات داشت و
برداشت زعفران وجمع آوري وخشك كردن ونگهداري زعفران وعرضه به خريدار بر آيد وبا مشاغلي از جمله فروشندگان ابزار وتجهيزات كشاورزي
،فروشندگان پياز زعفران  ،فروشندگان زعفران وجهاد كشاورزي در ارتباط است.
-5دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده  :زراعت كار درجه  – /كشت گلخانه اي زعفران – گياهان دارويي و داروهاي گياهي
- 6مدرك اعطائي :كارآموز پس

از طي دوره وقبولي در آزمون پاياني مي تواند گواهينامه زعفران كار را اخذ نمايد.

-7مسير ارتقاء و تكميل مهارت :مهارت آموخته پس از طي دوره جهت تكميل وارتقاء مهارت خود مي تواند عالوه بر شركت در دوره هاي اموزشي
تكميلي ذكر شده  ،با انجام كار تجربي ونيز استفاده عملي از تجربيات زعفران كاران منطقه مهارت خود را ارتقاء دهد
-8چشم اندازهاي شغلي دوره :فرد پس از طي دوره آموزشي مي تواند به كشت زعفران اقدام نمايد
-9چشم اندازهاي استخدامي دوره :مهارت آموخته مي تواند به عنوان كارگر ماهر ونيمه ماهر در مزارع كشت زعفران به صورت مزد بگيري
مشغول بكار شود
- 11ساير اطالعات مهم و ضروري :با توجه به خطرات احتمالي ناشي از تماس با انواع سموم كشاورزي كارآموز بايد با نكات ايمني آشنايي داشته
وملزم به رعايت آن مي باشد

نام دوره :توليد كننده سير در منزل

كد استاندارد مهارتي و آموزشي699//26/2532229 :
-1شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز:

 حداقل شرايط جسماني :سالمت كامل جسماني ورواني كار آموز حداقل مدرك تحصيلي :پايان دوره راهنمايي جنسيت :زن .مرد-2مهارت و دانش پيشنياز :ندارد
- 3مدت دوره :مدت اين دوره  99/ساعت مي باشد كه شامل 69ساعت نظري و  59ساعت عملي است
-4محتواي دوره :شغلي است از حوزه زراعت كه داراي شايستگي هايي از قبيل (انتخاب وآماده سازي مكان مناسب جهت كشت سير  ،آماده سازي
بستر كشت  ،عمليات كاشت سير  ،عمليات داشت سير  ،عمليات برداشت سير  ،بازاريابي  ،فروش وبازار رساني به موقع محصول ) مي باشد وبا
مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي وفروشندگان مواد غذايي در ارتباط است .
-5دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده  :پرورش گياهان دارويي
- 6مدرك اعطائي :كارآموز پس از طي دوره وق بولي در آزمون پاياني مي تواند گواهينامه توليد كننده سير در منزل را اخذ نمايد.
-7مسير ارتقاء و تكميل مهارت :مهارت آموخته پس از طي دوره جهت تكميل وارتقاء مهارت خود مي تواند عالوه بر شركت در دوره هاي اموزشي
تكميلي ذكر شده  ،با انجام كار تجربي ونيز استفاده عملي از تجربيات سير كاران مهارت خود را ارتقاء دهد
-8چشم اندازهاي شغلي دوره :فرد پس از طي دوره آموزشي مي تواند به كاشت اصولي سير اقدام نمايد
-9چشم اندازهاي استخدامي دوره :مهارت آموخته مي تواند به عنوان كارگر ماهر ونيمه ماهر در مزارع به صورت مزد بگيري مشغول بكار شود
- 92ساير اطالعات مهم و ضروري :اين دوره جزء دوره هاي مشاغل خانگي مي باشد

نام دوره :پرورش دهنده زنبور عسل

كد استاندارد مهارتي و آموزشي69/3/2632592229 :
-1شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز:

 حداقل شرايط جسماني :سالمت كامل جسماني ورواني كار آموز حداقل مدرك تحصيلي :پايان دوره راهنمايي جنسيت :زن .مرد-2مهارت و دانش پيشنياز :ندارد
- 3مدت دوره :مدت اين دوره  /22ساعت مي باشد كه شامل 22ساعت نظري و  9//ساعت عملي است
-4محتواي دوره :شغلي است از حوزه دامپروري كه داراي شايستگي هاي بررسي طرح توجيهي واقتصادي پرورش زنبور عسل  ،برسي گونه ها
ونژادهاي زنبو ر عسل  ،برسي ساكنين كندو وارزيابي وضعيت كلوني  ،استفاده از وسايل وابزار آالت زنبور داري  ،تثبيت برگ آج موم وشان در
قاب  ،تكثير كندوي زنبور عسل  ،ادغام كندو ها بررسي محيطهاي مورد بهره برداري زنبور  ،مديريت بيماريها وافات زنبور  ،مديريت پرورش
ونگهداري زنبور  ،برداشت محصول وبازاريابي وفروش محصوالت وبا مشاغل پرورش ملكه زنبور در ارتباط است .
-5دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده  :تكنسين پرورش ملكه زنبور عسل  -تكنسين اصالح نژاد زنبور عسل –تكنسين فرآوري محصوالت
زنبور عسل
- 6مدرك اعطائي :كارآموز پس

از طي دوره وقبولي در آزمون پاياني مي تواند گواهينامه پرورش زنبور عسل را اخذ نمايد.

-7مسير ارتقاء و تكميل مهارت :مهارت آموخته پس از طي دوره جهت تكميل وارتقاء مهارت خود مي تواند عالوه بر شركت در دوره هاي اموزشي
تكميلي ذكر شده  ،با انجام كار تجربي ونيز استفاده عملي از تجربيات زنبور داران مهارت خود را ارتقاء دهد
-8چشم اندازهاي شغلي دوره :فرد پس از طي دوره آموزشي مي تواند به زنبور داراي اقدام وزنبورستان ايجاد نمايد
-9چشم اندازهاي استخدامي دوره :مهارت آموخته مي تواند به عنوان كارگر ماهر ونيمه ماهر در زنبورستان هاي شركت هاي توليد عسل به
صورت مزد بگيري مشغول بكار شود
- 11ساير اطالعات مهم و ضروري :با توجه به خطرات احتمالي ناشي از تماس با زنبور عسل كاراموز بايد با نكات ايمني آشنايي داشته وملزم به
رعايت آن مي باشد

نام دوره :پرورش دهنده زالوي طب سنتي

كد استاندارد مهارتي و آموزشي6932/2652//2229 :
-1شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز:

 حداقل شرايط جسماني :سالمت كامل جسماني ورواني كار آموز حداقل مدرك تحصيلي :ديپلم جنسيت :زن .مرد-2مهارت و دانش پيشنياز :ندارد
- 3مدت دوره :مدت اين دوره  992ساعت مي باشد كه شامل 62ساعت نظري و  32ساعت عملي و  /2ساعت كارورزي است
-4محتواي دوره :شغلي است از حوزه فناور ي هاي راهبردي سالمت طب ايراني وگياهان دارويي كه در آن افراد به تهيه زالو جهت پرورش  ،ايجاد
بستر مناسب جهت پرورش زالو  ،تغذيه زالو ها با جيره غذايي مناسب  ،رعايت اخالق حرفه اي در فراين پرورش زالو هاي طبي . ،بررسي شرايط
اخذ مجوزها پرورش زالو وبازاريابي وفروش در ارتباط است.
- 5مدرك اعطائي :كارآموز پس از طي دوره وقبولي در آزمون پاياني مي تواند گواهينامه پرورش دهنده زالوي طب سنتي را اخذ نمايد.
-6مسير ارتقاء و تكميل مهارت :مهارت آموخته پس از طي دوره جهت تكميل وارتقاء مهارت خود مي تواند عالوه بر شركت در دوره هاي اموزشي
تكميلي ذكر شده  ،با انجام كار تجربي ونيز استفاده عملي از تجربيات پرورش دهندگان زالو وبازديدهاي كارگاهي مهارت خود را ارتقاء دهد
-7چشم اندازهاي شغلي دوره :فرد پس از طي دوره آموزشي مي تواند با اخذ مجوزهاي الزم پرورش زالوي طبي را ايجاد نمايد
-8چشم اندازهاي استخدامي دوره :مهارت آموخته مي تواند به عنوان كارگر ماهر ونيمه ماهر در مراكز پرورش زالو به صورت مزد بگيري مشغول
بكار شود
- 9ساير اطالعات مهم و ضروري :با توجه به حساسيت پرورش زالوي طبي كاراموز بايد با نكات ايمني آشنايي داشته وملزم به رعايت اخالق حرفه
اي مي باشد

