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 مقدمه

ها تمامي اين ظرفيت داراست که بايستي از را متنوعي و ويژه هاي مزيت و منابع ها، ظرفيت ايران اسالمي جمهوري کشور

 جواني است که براي کارايي و و جمعيت رو به رشد هاي مهم کشوريكي از ظرفيت براي نيل به توسعه پايدار استفاده نمود.

به تغييرات سريع شود. با توجه متناسب با فرآيند توسعه احساس مي روز و هاي بهاثر بخشي بيشتر آن نياز به ارائه آموزش

ار، آموزش قبيل توسعه پايد ها و مفاهيمي از هاي دنياي کار به همراه ظهور چالش پيچيدگي و اقتصادي فناوري، اجتماعي،

آوري اطالعات و ارتباطات و رسيدن به  شايستگي وکار شايسته، جهاني سازي، به کارگيري فن العمر، آموزش براي همه، مادام

روز  هاي خود را بهشايستگياي خود پيوسته  ها و استانداردهاي توسعه افراد کشور بايد در زندگي اجتماعي و حرفهشاخص

دفتر تاليف  ،ايوحرفههاي فنينظام رسمي آموزش در ورد نظرهاي مبراي کسب آموزش آنها را گسترش دهند. کرده و

برنامه ريزي آموزشي با ارائه سند مفهومي طراحي  اي وکاردانش از دفاترتابعه سازمان پژوهش وهاي درسي فني وحرفهکتاب

مودهاي مقام معظم رهبري، سند چشم انداز عنايت به اسناد باالدستي مانند: رهن اي وکاردانش باهاي فني وحرفهآموزش

تدوين برنامه  برنامه درسي ملي اقدام به پرورش و تحول بنيادين آموزش و ، سند4141افق  جمهوري اسالمي ايران در

براي تهيه کاردانش براساس نيازسنجي از بازار کار کشور نموده است.  اي و حرفه فني و  هاي مختلفدرسي رشته آموزشي و

به هاي منتخب صنايع غذايي  ريزي درسي در دنياي کار شامل: تجزيه و تحليل حرفه ند از اسناد پژوهشي فرآيند برنامهاين س

بهره  ييفناوري غذااحي رشته اي، خصوصيات شاغل و اسناد دنياي آموزش در طر روش ديكوم، نمودار توسعه حرفه

و  غذايي صنايع، کمک تكنسين غذايي صنايعهاي کارگر ماهر حرفهدر تجزيه و تحليل مشاغل مورد مطالعه در ايم.  گرفته

 کار استخراج شد. 98وظيفه و  44مجموع در  غذايي صنايعتكنسين 

ر محسوب هاي اقتصادي کشوترين بخش کشاورزي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نياز جامعه، يكي از مهم

وابسته حدود  غذايي، شيالت و آبزيان و صنايع محصوالت زراعي، باغي، دام و طيورهاي توليد  شود. اين بخش در عرصهمي

ر ميليون نف 1/3جـــمله  ازتقيم حدود پنج ميليون نفر اختيار داشته و مستقيم و غيرمس درصد توليد ملي کشور را در 41

موقعيت متنوع  .شاغل نموده است، دهند درصد جمعيت کشور را تشكيل مي 14 هايشانکشاورز را که با احتساب خانوار

هاي اخير با  ترسي به آب مورد نياز که طي سالو همچنين امكان بالقوه دس شرايط مناسب خاك ي ويهوا اقليمي و آب و

ريزي  اهم نموده است که در صورت برنامه، بستري را فرر کشور وضعيت مسـاعدتري را يافتهاحداث سدهاي مختلف د

تواند هم بخشي از مشكل بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هـم و سازماندهي مناسـب ميعلمي و توجه ويژه دولت 

% نيازهاي  91ن بخش با تامين در حال حاضر اي .ميليون تن برساند 044مدت ده سال به در ليون تن مي 434ميزان توليد را از 

ي از اشتغال کشور ينفتي و درصد باالسهم صادرات غير % 01و دارا بودن % مواد اوليه صنايع تبديلي کشـاورزي  84ي و يغذا

 اي در اقتصاد دارد. کننده ننقش تعيي

 سياسي، استقالل امروزه و باشد مي اسالمي جمهوري مقدس نظام اساسي اصول از يكي ها همه زمينه در استقالل همچنين

 افزايش آگاهي شرايط، اين در بنابراين .ندارد مفهومي غذايي امنيت تأمين بدون انساني جوامع اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي



یر مصوب
غ

4 
 

 غذايي مواد نگهداري و تبديل هاي روش بهبود و غذايي مواد ضايعات کاهش توليد، منابع از بهتر وري بهره براي شناخت و

 .نمايند ياري بيان شده اهداف به رسيدن در را جوامع توانند مي که هستند رويكردهايي

 حاضر، حال در. بود نخواهد جوامع غذايي نيازهاي پاسخگوي طبيعي منابع جهان، جمعيت روزافزون افزايش به توجه با

 دو نزديک اي آينده در تعداد اين که شود مي بيني پيش کنوني روند با و هستند سوءتغذيه دچار جهان جمعيت از زيادي شمار

 کاهش منظور به مبارزه)0444و (گرسنگي عليه بر جوانان) 4888 سالهاي در غذا جهاني روز شعارهاي به توجه .شود برابر

 براي انديشي چاره ضرورت و سوءتغذيه مشكل اهميت ، 0441 سال تا( درصد 14 تا) گرسنگان جمعيت کاهش يا (فقر

  .دهد مي نشان روشني به را آن با مبارزه

اميد است محتواي سند . باشدمي و غذا کشاورزيگروه  از ييفناوري غذادرسي رشته  اين سند راهنماي برنامه آموزشي و

اي کشور در طراحي ساختار آموزشي، مديران آموزشي در  حرفهريزان آموزش فني و : برنامهراهنماي برنامه درسي بتواند براي

تگي، س شايساساسي، پژوهشگران در بررسي کيفيت براجراي موفق برنامه درسي، ارزشيابان در ارزشيابي محتواي برنامه در

هاي آموزشي، مشاوران تحصيلي در هدايت  هاي برنامه درسي، مولفان در تهيه بسته اي در اجراي مولفه حرفهکارشناسان فني و

تحصيلي دانش آموزان، مديران مدارس در اجراي برنامه درسي و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي ياددهي و يادگيري 

اي کشور و شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور برداشته  حرفهح ساختار آموزش فني ودر جهت اصالمفيد واقع شده و گامي 

 شود.
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 و غذا گروه کشاورزی
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی

 ای حرفهو شاخه فنی

 و اجتماعيو  سياسي بينش و اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي پايه هاي شايستگي و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقي و عملي ،ايماني ،عقلي يكپارچه تربيت

  کشور در و کارآفريني نوآوري توليد، کار، فرهنگ تقويت و ترويج -

 ابتدايي و مياني در سطوح ،(آتي و فعلي) کار بازار نيازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي تربيت -

 آموزشي  و عدالت ملي اي حرفه صالحيت چارچوب بر مبتني مهارت

 اي  تحصيلي هنرجويان براي سطوح باالتر صالحيت حرفهدن شرايط هدايت و راهنمايي شغلي ـ فراهم نمو -

 و غذا کشاورزی اهمیت و ضرورت گروه

 قابل آبي منابع مكعب متر ميليارد 449 تا 444 کشاورزي، قابليت داراي اراضي هكتار ميليون  14بيش از  با ايران کشور

 از ايران کشور. دارد کشاورزي بخش در خوبي بسيار پتانسيل گوناگون، اقليم 41 در هوايي و آب تنوع و گسترش و استفاده

 را آن حق به که مهم بخش اين توسعه براي البتهدارد.  را هشتم رتبه جهان کشورهاي بين باغي و زراعي توليد تنوع لحاظ

 به کشاورزي  دانش از گيري بهره با و گرفت فاصله سنتي کشاورزي از بايد اند، کرده تلقي کشور اقتصادي توسعه محور

کشاورزى  هاى وردهفرآ شود، مي داده آموزش کشاورزي هاي گرايش در که تخصصي و دانش شد. نزديک مكانيزه کشاورزي

خاطر تأمين  شود، در بدو امر به مىاعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها توليدات کشاورزى اطالق 

گونه که تجربه برخى کشورها  ى حائز اهميت است. در کنار اين امر همانيهاى مورد نياز بشر يعنى مواد غذاترين کاال اساسى

ر عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت. عالوه ب  توان به دهد بخش کشاورزى را مى مثل استراليا و کانادا نشان مى

مثل غالت( در سطح )اى از توليد و تجارت محصوالت کشاورزى  يافته با در دست گرفتن سهم عمده اين کشورهاى توسعه

اند عالوه بر دستيابى به ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سياسى نيز بر ساير جوامع تسلط يابند.  جهان توانسته

 ،اى از جمعيت فعال آنها در بخش کشاورزى است هاى ديگر که بخش عمدهاين در حالى است که در بسيارى از کشور

خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعيت در جوامع  يابد. به اى بابت واردات اين محصوالت اختصاص مى ساليانه مبالغ عمده

جدى قلمداد  مسألهعنوان يک  اخير معموالً باالتر از ساير کشورها است و لذا تأمين غذاى جمعيت رو به افزايش غالباً به

هاى اخير مورد توجه قرار  ويژه در سال جمعيت به مسألهدر کشور ما نيز توليد محصوالت کشاورزى و همچنين  .شود مى

گرفته است. با اين وجود عنايت به اين بخش بايستى پيوسته ادامه يابد. نگاهى به برخى از آمار و ارقام موجود در اين رابطه 

 .واقعياتى در اين زمينه استخود گوياى 
 کشاورزی و غذا های تحصیلی گروه جدول رشته

 گروه بزرگ 

 ایتحصيلي ـ حرفه
 ایرشته های تحصيلي ـ حرفه

 کشاورزی و غذا
 170611های کشاورزی ماشینفناوری   - 182001 امورشیالت - 180011 امور زراعی - 180101 امورباغی - 180001اموردامی 

 181001  منابع طبیعی  - 171001 ییفناوری غذا -
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 و غذا کشاورزیای در گروه  حرفه -مسیرهای هدایت تحصیلی
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 و غذا کشاورزی دروس مشترک در گروهجدول 

 

 2کد  گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاگروه تحصیلی:

 سال/ترم نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملي
 های غيرفني شايستگي فني یها شايستگي

1 
فرآوری گياهان 

 دارويي و خشكبار
 180 110 دهم مشترک در گروه 0111100110

ولید و تولید سبزی خشك،  ت های خشك، تولید لواشك، میوهتولید 

تولید عرقیات  ،فرآوری مغزهای درختی ،جات بسته بندی پودر ادویه

  های گیاهی گیاهی، تولید دم نوش

 (N72)ی وکسب حاللدرستکار -

 (N62)مدیریت کیفیت -

 (N66)مدیریت مواد و تجهیزات -

1 
 1درس انتخابي 

 )انتخاب از گروه(
   180 110 دهم مشترک در گروه 

3 
 3درس انتخابي 

 )انتخاب از گروه(
   180 110 دهم مشترک در گروه 
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 غذا و پایه دهم در گروه کشاورزی انتخابیجدول دروس 

 نام درس پایه دهم نام رشته

 جوجه پرورش و توليد امور دامی 

 حبوبات توليد و پرورش امور زراعی

 ------ امور شیالت

 فرآوري گياهان دارويي و خشكبار يیفناوری غذا

 ------ منابع طبیعی

 هاي کشاورزي ماشين کاربرد نگهداري و های کشاورزی فناوری ماشین

 صيفي توليد و پرورش سبزي و امور باغی

 و غذا گروه کشاورزیالزامات  اجرایی برنامه درسی 

های آموزشی از قبیل نیروی انسانی، مدیریت  ای و کاردانش در کنار دیگر نظام های فنی و حرفه اجرای برنامه درسی در شاخه

آوردن های کارآمد و اثر بخش، فراهم  و ارزشیابی مستلزم اتخاذ و سیاستو راهبری، تجهیزات، فضا، منابع مالی و پژوهش 

 ها به قرار زیر است: باشد. اهم این سیاست ای و کاردانش می های فنی و حرفه های شاخه زیر ساخت یط، امکانات وشرا

 فضای آموزشی: -الف

سمعی و بصری، سایت رایانه و های درس، واحد  عالوه بر کالسهای زیر گروه کشاورزی و غذا  هر واحد آموزشی دارای رشته 

نهارخوری، خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و ورزشی، انبار و ...( متناسب با های اداری و عمومی) نمازخانه،  واحد

های عملی )آزمایشگاهی، کارگاهی،  استانداردهای معاونت عمرانی وزارت متبوع، نیاز به فضاهای اختصاصی برای انجام فعالیت

 تقسیم کرد: گروه زیر می توان 3صحرایی ....( خاص رشته را دارد. این فضاها را در 

 فضای آموزش عمومی و پایه متناسب با استاندار فضای آموزشی برای سال اول دوره دوم آموزش متوسطه -1

 و غذا های گروه کشاورزیای و کارگاهی متناسب با سال دهم رشتهفضای اجرای عملیات مزرعه -2

 :و غذا های گروه کشاورزیا سال دهم رشتههای کشاورزی متناسب بفراهم بودن تجهیزات و ماشین  -ب

را  و غذا کشاورزیگروه هایی از های اکولوژیکی یا معیارهای اجتماعی دایر کردن رشته یا رشتهچنانچه شرایط اقلیمی یا ویژگی توجه:

مین و غذا ضروری نبوده و تأ بطور قطع غیر ممکن سازد، وجود امکانات اعم از فضا یا تجهیزات مربوط به آن هم برای گروه کشاورزی

ردن مثال چنانچه امکان دایر ک هایی چون گردش علمی، بازدید، نمایش ... قابل قبول خواهد بود.بخشی از اهداف گروه از طریق برنامه

)مشترک( از  های مرتبط با دامپروری در سال دهم نباشد، بخشی از اهداف و فعالیترشته دامپروری به دالیل فنی یا کارشناسی مقدور 

 باشد. طریق راهکارهای فوق تأمین شده و نیاز یا الزامی به تأمین آنها در تمام مناطق نمی

 نیروی انسانی: -ج

باغبانی( و رشته  و زراعتهای تولیدات گیاهی ) ی متخصص در سطح کارشناسی در رشتهنفر نیروی انسان 8حداقل  -1

 باشند. ییغذافناوری های کشاورزی یا  تولیدات دامی، ماشین
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های کشاورزی،  های ماشین ارشناس یا تکنسین در یکی از رشتهنفر نیروی انسانی کارآزموده در حد کمک ک 4حداقل  -2

 ییفناوری غذازراعت، باغبانی یا  دامپروری،

تولیدات دامی باغبانی( و زمینه )زراعت و  های تولیدات گیاهی ر ماهر در رشتهنفر کمک تکنسین یا کارگ 8وجود حداقلی  -3

 ییفناوری غذادام و طیور(، مکانیک کشاورزی و )

  :زنده )گیاهی یا جانوری(های موجودات  تطابق آن با ویژگیاورزی مبتنی بر شرایط اقلیمی و ترتیب اجرای دروس کش -د

در تدوین طرح کلی باشد.  بلکه الزامی می ،درس روزانه ضروریبراین اساس تدوین طرح درس اعم از کلی یا ساالنه و طرح 

وران مورد شناسی موجودات زنده موضوعه )گیاهان و جانهای اقلیمی منطقه، رفتار کلی این امر، ویژگی لعالوه بر رعایت اصو

 های خاص سیاسی اجتماعی و اقتصادی منطقه باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. پرورش(، شرایط و ویژگی

 های مشخص شده در طرح به موقع تامین گردد.نی واحد آموزشی قرار گیرد و نیازطرح درس باید مورد تایید شورای ف توجه:

 

 غذا و کشاورزیگروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 گیرد. د ارزشیابی و اصالح کامل قرار میسال برنامه درسی گروه کشاورزی و غذا مور 5سنجی، هر براساس فرایند اعتبار
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 ييفناوری غذارشته تحصيلي 
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 ییغذا فناوریاهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

يكي از مهمترين مسائلي است که توجه دولتمردان،  نياز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعيت و کاهش منابع غذايي،

ياسي به خود گرفته المللي شكل س در سطح بين مسألهخود معطوف داشته است. به طوريكه اين  انديشمندان و محققان را به

هاي غذايي کشورهاي غني و قدرتمند به عنوان  قدرت توليد فرآورده ،اي نه چندان دور شود که در آينده و پيش بيني مي

د. اين موضوع بيانگر ها و استقالل کشورهاي جهان سوم به کار گرفته شو قدرت نظامي کنوني آنها عليه ملت جايگزين

موجود و به  در اين راستا، لزوم استفاده بهينه از منابع غذايي در کشورهاي در حال توسعه است. ییفناوری غذا اهميت رشته

ي، تأمين منابع جديد غذايي، محصوالت کشاورز داري و جلوگيري از ضايعات بي رويههاي مطلوب نگه کارگيري روش

صوالت و ...، از جمله مواردي است که از اهميت بااليي برخوردار بهبود کيفيت مح بندي مناسب به منظور حفظ و بسته

  است.

هاي نوين غذايي شده، به  سبب پيدايش عادات و سبک صنعت، عالوه براين، رشد و توسعه جوامع و پيشرفت علوم و

گردد.  احساس مي يغذايي به شكل روز افزونهاي  و مكملهاي جديد  محصوالت و پيدايش فرآورده اي که نياز به تنوع گونه

توجه خاص دولت و مردم به کميت و کيفيت غذايي جامعه  بدين سبب رابطه مستقيم رشته صنايع غذايي با سالمت مردم و

 .دهند نشان مي صنايع غذايي و ...، همگي داليل بارزي هستند که اهميت اين رشته تحصيلي را و ايجاد کارخانجات جديد

 در ييغذا مواد نهيهز رياخ يها سال يط. دارد يزندگ يها نهيهز در يا مالحظه قابل سهم ،يبخش لذت و سالمت بر عالوه غذا

 داشته را ييروستا خانوار يها نهيهز از درصد 33تا  و ،يشهر خانوار يها نهيهز از درصد 01 تا 00 نيب يسهم همواره ران،يا

 .است

 فساد حالت از را غذايي توان مواد مي غذايي ازصنايع استفاده صنايع غذايي يكي از عوامل توسعه کشاورزي است، زيرا با

 المللي نمود. بازارهاي فروش داخلي و بين  نقل، نگهداري و عرضه به ل وحم قابل را آنها درآورده و ثبات با صورت بهپذير 

موجب نه تنها  مسألهکه اين  توانند بدون نگراني از ضايعات مواد غذايي، توليد خود را افزايش دهند بنابراين کشاورزان مي

 شود. مي امنيت غذايي جامعه، بهبود وضع زندگي مردم و اشتغال نيزكه باعث بل شود رشد و توسعه بخش کشاورزي مي

و براي کشور درآمد زايي کرد. توسعه صنايع غذايي با مازاد آن را صادر کرده  توان هاي کشور ميهمچنين عالوه بر تأمين نياز

 شود. و در نهايت توسعه صنعتي کشور مي ار و توليد موجب توسعه پايدار بخش کشاورزيايجاد فرهنگ ک

 و ينگهدار ،يبند بسته به ازين سرانه، درآمد سطح شيافزا و ينيشهرنش گسترش همراه به تيجمع شيافزا طرف کي از

 و يکشاورز نيب واسط حلقه عنوان به ييغذا عيصنا گر،يد طرف از و است داده شيافزا روز روزبه را ييغذا مواد يفرآور

 از يبهتر اطالعات ييغذا عيصنا. ددار مصرف و ديتول توازن و رهيزنج تيريمد در يمهم نقش يينها رفمص با يدامپرور

 و يکشاورز بخش در ديتول يها برنامه ميتنظ باعث ندتوا يم و داشته( کنندگان مصرف سليقه و تقاضا) رهيزنج يانتها

 .دده بهبود را منابع صيتخص و داده کاهش را  اتالف شده، يدامپرور

هاست. مين آن براي عموم افراد جامعه، اولين وظيفه دولتأدهد و ت هرم نيازهاي انساني را تشكيل مي غذا اولين سطح از

 باشد.  ي جامعه مييمين مواد غذاأتوسعه اقتصادي ت ضمن اينكه اولين نقش کشاورزي در
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ي يي از اهميت بااليموضوع امنيت غذا ،زير يلدر بخش کشاورزي، به دالتوليد زياد  حجمو  تنوعبا وجود در ايران 

  برخوردار است:

صورت مطلوب نبوده و گروه کثيري از افراد جامعه از درآمد ناچيزي ه هاي گذشته ب سالتوزيع درآمد در کشور طي  -4

 برخوردارند.

 . باشد بر روي چند نوع محصول کشاورزي ميي در ايران از تنوع کمي برخوردار بوده و فشار مصرف يرژيم غذا -0

مين آن أي جهت تياشد و بدنبال راهكارهاي جامعه بيصورت جدي، نگران امنيت غذاه شود که دولت ب اين عوامل موجب مي

  .براي عموم گردد

از مواد غذايي و کاهش  براي استقالل و خودکفايي است. استفاده بهينه هاي استراتژي ملي ترين اهرم امنيت غذايي جزو مهم

ها و مديريت صحيح بر منابع آن و نيز استفاده از علوم و فنون روز به منظور حفظ کيفيت و افزايش عمر نگهداري ضايعات آن

ن اين هدف جز با در اختيار داشتمواد غذايي نيازمند نيروهاي متخصص و کارآزموده در اين زمينه است. بديهي است نيل به 

هاي خود را در محيط  آموزش و علمي مناسب کسب نكرده باشد، امكان پذير نخواهد  نيروي انساني متخصص که توانايي

 تحقيق و ريزي، نظارت، آموزش در امور مربوط به مديريت، برنامهبود. لذا ضروري است متخصصيني تربيت شوند که بتوانند 

 کنند. خدمت فوق امور در

و توليدات  هاي حمايتي از توليد و عرضه محصوالت استراتژيک مانند گندم و برنج ي، سياستيبراي برقراري امنيت غذا

در ايران رواج دارد تا زماني که شكاف درآمدي و ست ها است که مدتضروري است. اين سي استراتژيک مانند روغن و شكر

 فقر وجود دارد بايد ادامه يابد. 

م درآمد )کودکان هاي آسيب پذير و ک ي براي گروهيمين امنيت غذاأهاي حمايتي در راستاي ت نكته مهم هدفمند کردن سياست

  .باشد و سالمندان ( مي

 استفاده مورد ياسيس يابزار عنوان به يموارد در و داشته ييباال اريبس تياهم يجهان اقتصاد در غذا ،يداخل اقتصاد بر عالوه

 هاآن از نفر ونيليم 944 که برند يم رنج ييغذا مواد کمبود از جهان در نفر ارديليم کي بيقر حاضر حال در. است گرفته قرار

 .برند يم بسر مطلق فقر در

باشد و  کاالهاي غيرنفتي داراي اهميت مي هاي کشاورزي در صادرات الت و فرآوردهبنابراين با توجه به اينكه محصو

شود چنانچه  ش صنايع غذايي در جامعه احساس ميمحدود بودن منابع نفت و گاز کشور ضرورت گسترهمچنين با توجه به 

 ثر خواهد بود.به اندازه نفت در اقتصاد کشور مؤ اگر صنايع غذايي گسترش يابد

 اهمیت استاندارد در صنايع غذايی:

 صورت به که عمومي هاي فعاليت از اي رشته در بشري تجارب و فنون علوم، استوار نتايج بر مبتني است نظمي استاندارد

 در جويي صرفه ارتباطات، تسهيل تفاهم، توسعه رويه، وحدت و هماهنگي ايجاد منظور به و نظامنامه و مقررات قواعد،

 .رود مي کار به خارجي و داخلي بازرگاني مبادالت گسترش و سالمت حفظ اقتصاد،
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 را ستيز طيمح و يمنيا بهداشت، به مربوط نيقوان نيتدو به کمک جهت در يمعتبر يفن و يعلم يها هيپا استانداردها

 . سازند يم ايمه را ياقتصاد رشد نهيزم نيهمچن و نموده فراهم

 ييها يژگيو فيتعر با و شوند يم شناخته يفن مهم مراجع عنوانه ب و هستند يجهان توافق حاصل که يالملل نيب ياستانداردها

 محسوب ها رساختيز توسعه هنگام در درست ماتيتصم يبرا يا هيپا يجهان يبازارها در خدمات و محصوالت از

      .گردند يم

     . کنند يم جاديا يجهان و يداخل يبازارها در رقابت يبرا كساني و شفاف يا نهيزم استانداردها

 .ندينما ارائه و ديتول قبول قابل حد در را خود خدمات و محصوالت توانند يم دکنندگانيتول استانداردها، از استفاده با

 جاديا رقابت اثرات از آنان، و دهد يم گسترش را انيمشتر انتخاب دامنه استانداردها هيپا بر شده جاديا عيوس يفن يها رقابت

 .برند يم سود دکنندگانيتول نيب شده

 جهينت در است، کنندگان مصرف اعتماد شيافزا و يمنيا ت،يفيک يبرا ينيتضم استانداردها، با خدمات و محصوالت انطباق

 .کنند نيتضم را يزندگ تيفيک توانند يم استانداردها

 بر آن از استفاده لزوم تازگي به و گذرد نمي آن از چنداني عمر که است اي مقوله ما کشور در سازي استاندارد و استاندارد

 .است شده روشن جامعه مختلف اقشار

 آشامند، مي يا خورند مي که غذايي مواد ايمني و بهداشت کيفيت، همچون مسايلي براي روزافزون طور به کنندگان مصرف

 و غذايي صنايع صحنه در رقابت براي کليدي اي لهأمس عنوان به سالمت و کيفيت تضمين .شوند مي لئقا بيشتري اهميت

 ريسک مديريت بنابراين. باشد مي اهميت زئحا تجاري هاي شرکت و غذايي مواد کنندگان توليد همچون هاييشرکت بقاي

 کنندگان تهيه تا گرفته باغداران و صيادان کشاورزان، از هستند، دخيل غذايي مواد توليد زنجيره در که کساني تمامي براي

 حساب به اساسي نيازي عنوان به غذايي مواد  ذخيره و نقل و حمل هاي شرکت و کنندگان توزيع فروشندگان، غذايي، مواد

 .آيند مي
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  نیازسنجی آموزشی

درصد  3/43تامين کننده اين بخش  .بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما از دير باز نقشي مهم در اقتصاد داشته است

 اوليه مواد  %84% غذاي مصرفي داخلي و 90، % از ارزش صادرات غير نفتي03ل، % اشتغا04، توليد ناخالص داخلي کشور

 زمينه اين در را يباالتر هاي جايگاه تواند، مي کشاورزي بخش که است حالي در اين و است کشاورزي از تبديلي صنايع

 .از کنداحر

ترين منابع براي ايجاد اشتغال و تامين سالمت  صنعت غذاي ايران يكي از بزرگ. دارد اقتصاد در يمهم نقش ييغذا عيصنا

هزار واحد توانمند در يک  33هزار واحد توليدي و  44غذايي ايران با بيش از  صنايعدر حال حاضر جامعه در کشور است. 

ه ب .رديگ يم بر در را صنعت بخش اشتغال ازدرصدي  41ت غذا فعاليت داشته و سهم زنجيره يكپارچه با هدف ارتقاي صنع

تواند تاثير زيادي در خروج رکود  رونق اين بخش مي هزار شغل در اين صنعت ايجاد شده است. 134وري که تاکنون ط

  .غيرتورمي داشته باشد

 در را صنعت بخش افزوده  ارزش از درصد 41 و کشور يداخل ناخالص ديتول از درصد 8/0  (کيسيآ 41 کد) ييغذا عيصنا

 .دهند يم ليتشك 4333 سال ثابت يها متيق با 4398 سال

 رشد 4384 (سال در درصد 1/03 به 4391 سال در درصد 1/1از کشور به کاال واردات از غذايي هاي وردهفرآ و مواد سهم

 اساسي کاالهاي واردات ازمقادير غذايي هاي وردهفرآ و مواد سهم. است رسيده) مبلغ از برابري 1 و سهم از برابري 1 از بيش

 گروه در که غذايي هاي وردهفرآ مواد واردات وزن .است بوده درصد 38 اقالم اين واردات مبلغ از و درصد 33 ، 4384 سال

 واردات مبلغ که درحالي است، شده برابر1/0 حدود سال 9 طول در يعني 4384 تا 4391 سال از باشند مي اساسي کاالهاي

 سال در تن ميليون 4/9 حدود از اساسي غذايي هاي وردهفرآ مواد واردات وزن. است شده برابر 1/3 از بيش محصوالت اين

 .است رسيده 4384 سال در تن ميليون 3/04 به 4391

 درصد 43 از بيش مجموع در که برنج و کنجاله ذرت، خام، روغن گندم، از بودند عبارت 4384 سال در واردتي مهم قلم پنج

 .اند داده تشكيل را سال اين واردات ارزش از

با توجه به مصرف باالي روغن در کشور ضريب خودکفايي  :ان در برخي محصوالت استراتژيکضريب خودکفايي پايين اير

 84باعث واردات  بودن ضريب خودکفايي درصد است که اين پايين 3هاي روغني رقمي در حدود  ايران در توليد دانه

هاي روغني  کافي و الزم براي توليد دانهشرايط درصدي روغن به کشور شده است و اين در حالي است که ايران داراي 

 است.

 .ريزي نامناسب در کشور است شود که تمام اين مشكالت ناشي از برنامه درصد قند و شكر مصرفي در کشور نيز وارد مي 14

ترين مشكالت موجود در بحث امنيت غذايي باال بودن ضايعات غذايي در  يكي از مهم: در کشور غذايي مواد بااليضايعات 

 34دهد اما متأسفانه حدود  افزوده بخش صنعت را، صنايع غذايي تشكيل مي درصد ارزش 04در حال حاضر  .کشور است

 بر طبق گزارشات مستند گاهي تا .نفر استميليون  41شود که اين مقدار معادل غذاي  درصد مواد غذايي در ايران ضايع مي

ميليون  344شود که با توجه به حجم بسيار باالي مصرف نان در کشور ما ساالنه حدود  درصد نان تبديل به ضايعات مي 34

http://job.dehvand.ir/jobs/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/
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 اين در حالي است که کشور ما يكي از بزرگترين وارد کنندگان گندم در .شود هاي توليدي و وارداتي ضايع مي دالر از گندم

درصد  34درصد و کيفيت آرد و گندم مصرفي  1درصد، نانوايان  01 مصرف کنندگاندر ايجاد ضايعات،  .جهان است

درصد  41در بحث خشكبار نيز  رسد. درصد مي 14مقدار اين ضايعات به  جات ها و صيفي ها، سبزي  در ميوه .تاثيرگذار است

دهد زيرا با اين درصد از ضايعات تنها خود محصول ضايع  هاي کشور را بر باد مي ضايعات داريم و حجم زيادي از سرمايه

آوري آن محصول نيز هدر خواهد ، زمان و نيروي انساني به کار گرفته شده براي عمل هزينه مصرف شدهشود بلكه  نمي

 .رفت

تهديدي جدي براي امنيت غذايي کشور است چرا که تعريف امنيت غذايي مبني بر دسترسي سهل و ممتنع  تمام اين موارد

   تمام آحاد بشر به غذاي سالم و مقوي براي زندگي فعال و پويا را به خطر انداخته است.

هاي  صرف شير در استانکيلوگرم در سال است. البته م 84مصرف شير در ايران  سرانه :کاهش نگران کننده مصرف لبنیات

چهارمحال و بختياري، آذربايجان غربي و شرقي از متوسط کشور بيشتر است. همچنين بر اساس آخرين آمار در مورد سبد 

دهد. در  گرم از اين ميزان را شير تشكيل مي 39گرم است که فقط  438غذايي ايرانيان، مصرف لبنيات به ازاي هر نفر روزانه 

نسبت به  4384ل گرم باشد. سرانه مصرف لبنيات در سا 014تا  001ب لبنيات هر فرد بايد روزانه حالي که مصرف مطلو

به  .درصد کاهش يافته است 43معادل 4384مصرف لبنيات نسبت به سال  4384 معادل شش درصد و در سال 4398 سال

روز  بهمصرف، سير صعودي و روز درصد کاهش يافته و تنها دليل اين کاهش00اين ترتيب مصرف شير طي دو سال اخير

 . هاست قيمت

کيلوگرم اعالم شده  114تا  344کيلوگرم و در کشورهاي اروپايي بين  484طبق آمار جهاني متوسط مصرف شير در جهان 

م ترين رژي رسد اما در کشور فرانسه که متعادل کيلوگرم هم مي 144است. اين آمار در کشورهاي توسعه يافته جهان گاه به 

 .کيلوگرم است 144قلبي و طول عمر را داراست سرانه مصرف شير  هاي ذايي در ارتباط با بيماريغ

سرانه مصرف شير در ايران بشدت کاهش داشته است. بر  0441تا  0448دهد از سال  گزارش نگران کننده فائو نشان مي

رف شير و جايگزيني حبوبات و غالت درصدي مص 34اساس گزارش سال گذشته سازمان جهاني غذا و خوار و بار کاهش 

 .هاي ايراني است هاي گوشتي بارزترين تغييرات سبد خريد خانواده به جاي پروتئين

 40الي  44کيلوگرم است که از اين ميان گوشت قرمز  13تا  14سرانه گوشت در ايران بين  مصرف :گوشت کاهش مصرف

کيلوگرم از ميانگين جهاني  44مصرف کم ماهي که  .کيلوگرم است 3کيلوگرم و گوشت ماهي  3/01کيلوگرم، گوشت مرغ 

سياري از ايرانيان در مناطق مرکزي ب به سمت مرغ از نكات مهم اين جدول است.قرمز مصرف از گوشت تغيير کمتر است و 

هاي پرورشي در بسياري از  اما با گسترش ماهي آيد. حتي از خوردن ماهي ابا دارند و بسياري از بوي آن خوششان نمي

ها فرهنگ مصرف ماهي در حال پيشرفت است که البته قيمت گوشت قرمز نيز در پيشبرد اين فرهنگ مؤثر بوده است.  استان

کيلوگرم، باالترين مصرف  401کيلوگرم و امريكا با  434کيلوگرم، کويت  433امبورگ با مصرف سرانه کشورهاي لوکز

کيلوگرم در  1تا  3اند و در مقابل هند، بنگالدش، کنگو و بروندي با ميانگين مصرف  گوشت را به خود اختصاص داده

 .هاي جدول قرار دارند ترين رده پايين



یر مصوب
غ

17 
 

هاي مضر هستند که از مصرف روغن زيتون  ها در حالي رکورددار مصرف روغن ايراني :ونها از روغن زيت غفلت ايرانی

گرم است. در حالي که سرانه  004سرانه مصرف روغن زيتون براي هر ايراني  اند. به گفته عضو شوراي ملي زيتون غافل شده

 .کيلوگرم است 03تا  01مصرف روغن زيتون در برخي کشورها ساالنه بين 

درصد از  1محصول اصلي باغي دنيا مقام اول تا دهم را دارد و بيش از  01محصول از  41ايران در توليد  :سبزيجات میوه و

کند، اما مصرف سبزي و ميوه در کشورمان کمتر از ميزان استاندارد جهاني است روزانه هر  را توليد مي ميوه و مرکبات جهان

کيلوگرم در سال است  404کند. مصرف سرانه ميوه و سبزيجات در جهان گرم ميوه و سبزي مصرف  144فرد بايد حداقل 

کيلوگرم است. به عبارتي مصرف سرانه ميوه و سبزيجات ايرانيان يک چهارم شاخص جهاني  34که اين رقم در ايران فقط 

 .است

رو هستيم، به  کالري روبهدر حال حاضر نگراني کشورمان در حوزه غذا از بابت فقر غذايي نيست، بلكه با مشكل افزايش 

ذائقه انسان قابل تغيير و تربيت است و  کنند. درصد جمعيت کشور روزانه بيشتر از مورد نياز کالري مصرف مي 14طوري که 

ها نقش  توانند با مديريت در کاربرد ترکيبات نمک، روغن و شكر که در ايجاد بيماري فعاالن در حوزه صنايع غذايي مي

 .سازند سازگار  دم را با اصول سالمتيدارند، ذائقه مر

ها به محصوالت با نشان گسترده کشورهاي اسالمي و نياز آنبه بازار  با توجه مواد غذايی: ایاهمیت نام و نشان حالل بر

 چرا بايد غير مسلمانان حالل و جايگاه روز افزون اين نشان در تجارت جهاني نياز به شناخت آن در کشور کامال وجود دارد.

 حالل دارد اي در زنجيره درصد جمعيت مسلمان حضور گسترده 3تايلند با  ؟در کسب نشان حالل از مسلمانان پيشي بگيرند

غذاي حالل نشده است. حتي در مجلس هم هيچ  ولتي و مجازي با جديت وارد حوزههيچ ارگان د در حالي که در ايران

هاي دولت به بحث غذاي حالل مطرح نشده است که اين نشان از ضعف  ي مبني بر اختصاص بخشي از برنامهقانون

 رسد. ايع غذايي کامال ضروري به نظر ميبنابراين معرفي اين برند در رشته صنعملكردي و مديريتي ما دارد. 

ه طور رند. بدا کشورهاي جهان سومي به موجب اهدافي خاص در پي نيل به آن قدم برمي  که همه ملي موضوعي است توسعه

ري اين ها را فراهم ساخت و بدون گردآوطلبد که در اين مسير بايد آن مي هايي را ملي شرايط و مؤلفه  قطع رسيدن به توسعه

اين ملزومات وجود نيروهاي کارآمد و ماهري است که از طريق   از جمله .ذير نيستامكان پملي   وسايل، دستيابي به توسعه

هاي اقليمي،  ها با توجه به ويژگي ها و حكومت دولت .قابل دسترس خواهد بود ،نگر هيک نظام آموزشي هدفمند و آيند

اينكه کشوري تا . ريزي کرده و خود را با شرايط و امكانات موجود منطبق سازند جمعيتي و منابع طبيعي که دارند بايد برنامه

جوانش در چه سطحي قرار دارد، موضوعاتي است که مند است و يا جمعيت  هاي خدادادي و طبيعي بهره چه ميزان از ثروت

 .سازد نوع تربيت و آموزش نيروي کارآمد را متغير و مشخص مي

ايران به عنوان کشوري که منابع زيرزميني فراواني دارد، طبيعي است که بيش از هر چيز ديگري بايد به تقويت کارکرد 

طلبد که در مراکز فني و  که اين امر نيروهاي تكنسين و فني را مي باشد  استخراج منابع، پااليش و صنعت خود توجه داشته

پرورانه  رسد رويكردي نخبه اند. اين درحاليست که به نظر مي کار و دانش از آموزش کافي و متناسب با نياز کشور بهره برده

ه تربيت نيروهاي کاري که ملي گرديده است. متأسفان  اي متناسب با توليد ملي و توسعهاز سوي دولت سبب کاهش نيروه
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هاي کارآزموده  اي نيروهاي جوان و تكنسين صنعت کشور بدان احتياج داشت و قرار بود در مراکز کار و دانش و فني ـ حرفه

هاي نظري  ها و تحصيل در رشته آموزان به دبيرستان پرورش يابند بنا به داليل خاصي فراموش شد و با متمايل ساختن دانش

 .از داشتن نيروي کار ماهر و کارآمد محروم شد در واقع کشور

خانه را  له ياري رساند.اگر ما قصد ساختن يکأتواند به تبيين مس مثال ساده مي براي روشن شدن موضوع استفاده از يک

با توجه  نيروي انساني شامل کارگر، تكنسين، مهندس و معمار محتاج خواهيم بود که تعداد اين افراد  داشته باشيم به مجموعه

هاي  نيروهاي مورد نياز ما را کارگران و تكنسين % 84گردد ليكن قطع به يقين بيش از  به وسعت بناي مورد نظر مشخص مي

% افراد را مهندسين و معمارها شامل خواهند شد. اگر نسبت اين افراد تغيير کند به 44مختلف تشكيل خواهند داد و کمتر از 

% کارگر ساده و تكنسين باشند، روند ساخت خانه با سه چالش جدي روبرو خواهد شد: اول 44% مهندس و 84ني که عاين م

شود، دوم به دليل  خانه ماندن صاحب آن مي سوزي سبب بي آنكه زمان بسيار زيادي صرف ساخت خواهد شد که اين فرصت

گير آنقدر زياد هستند  ساز و تصميم صميمافتد، زيرا افراد ت گيري اتفاق مي ن چالش تصميمعمارهاي فراواوجود مهندسان و م

بسيار گزافي از سوي صاحب خانه بابت کار اين افراد   سازد و سوم آنكه هزينه دشوار ميکه اخذ تصميم مناسب را 

ها به حداقل ممكن  قيمت )مهندس و معمار( بايد پرداخت گردد، در حالي که با انتخاب نسبت درست افراد اين چالش گران

د. کشور ما نيز در وضعيتي مشابه قرار گرفته است، چراکه تناسب کمي و کيفي ميان افراد نخبه با نيروهاي کارآمد خواهد رسي

هاي صنعتي و  ها و کارگاه توانستند نيازهاي کارخانه و تكنسين تا حد زيادي از بين رفته و به همين جهت جواناني که مي

اند که به هيچ عنوان مورد نياز  هاي تئوريک و نظري تحصيل کرده در رشته نظاير آن را برطرف سازنند و صاحب شغل باشند،

ها براي کاهش آمار بيكاران ظرفيت  کشور نيست. اين اتفاق موجب بيكاري نسل جوان کشور شد و به همين روي دولت

ل به نخبه کردند. در اين اي افزايش دادند و افراد بسيار عادي را در ظاهر تبدي تحصيالت تكميلي را به صورت غيرعاقالنه

يا کارگاه صنعتي و توليدي صاحب کار شده و براي توليد ملي مفيد واقع شود،   توانست در يک کارخانه شرايط نيرويي که مي

به کارشناس، کارشناس ارشد و متخصصي بدل شده که از يک سو براي نيازهاي کشورش مفيد نبوده و از سوي ديگر آنقدر 

باشد. در اين شرايط افراد ظاهراً نخبه به علت عدم  ته که حفظ وي براي کشور بسيار گران و پرهزينه ميسطح توقعش باال رف

اي به نام  لهأسهايشان در موطن خويش به کشورهاي اغلب اروپايي و غربي پناه برده و در اين حالت م وري از ظرفيت بهره

اند حاال بايد در خدمت  المال آموزش ديده و تربيت شده ن بيتهاي فراوا دهد. افرادي که با هزينه رخ مي «فرار مغزها»

 .اند اي را متحمل نشده کشورهايي باشند که براي پرورش آنان هيچ هزينه

شود، کشور از راه توسعه باز مانده و توليد ملي به شدت دچار  پروري بر خالف آنچه تصور مي با اين روش آموزش و نخبه

ها در ايران امروز نه تنها فرصتي براي بهبود روند  پروري دولت توان نتيجه گرفت که نخبه س ميچالش خواهد شد. بر اين اسا

 .توسعه و توليد ملي نبوده بلكه به تهديدي خطرناك و مهلک بدل گشته است
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 انتخاب واحد حرفه آموزشی )امکان سنجی آموزش(

 

 

  

 
 710 گروه فرعی حرفه:

 720 :88کد

 710 :18کد 

 7107 واحد حرفه:
 7207 :88کد

 7107 :18کد 

 الف: امکان سنجی آموزش واحد حرفه

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1
   ■  

نقش آموزش و پرورش در تربیت  2

 نیروی کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم هزینه تامین تجهیزات/فضا-3

 ■    
سرعت بروز تغییرات حرفه در دنیای -4

 کار
 خیلی باال باال متوسط کم

 ■    

نقش بخش دولتی در تربیت نیروی -5

 کار ماهر
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

تربیت  برای آمادگی آموزش و پرورش -6

 در وضع موجود
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه بروز رسانی مربی دارای -7

 صالحیت
 خیلی باال باال متوسط کم

 ■    
میزان تاثیر گذاری در  خودکفایی  -8

 کشور 
 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان مزیت اقتصادی بخش های  -9

 اصلی مرتبط با حرفه در کشور 
 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش آموختگان دوره  -11

 های قبلی  
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 

 7107ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: 

  

 

      خیر         ■در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود:   بلی 

 

 ■شاخه کاردانش                   ■شاخه فنی و حرفه ای    

جدی به این بخش را خاطر  گردد، لزوم توجه از بزرگترین صنایع کشور محسوب مییکی که  های مختلف صنایع غذایی به نیروی ماهر  در بخشنیاز بازار کار 

را جهت برآورده  ریزی الزم  باید منابع و برنامهدر کشور  یکی از متولیان اصلی تربیت نیروهای ماهر صنایع غذایی به عنواند. آموزش و پرورش ساز نشان می

 های مختلف صنایع غذایی بخشنیاز بازار کار تامین نماید. لذا توجه به این نکته ضروری است که اگرچه نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهای ماهر کردن 

 در کشور زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است.



یر مصوب
غ

21 
 

 

  حرفه آموزشی )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد  

 
  

 
 710 گروه فرعی حرفه:

 720 :88کد

 710 :18کد 

 7108 واحد حرفه:
 7208 :88کد

 7108 :18کد 

 الف: امکان سنجی آموزش واحد حرفه

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1
   ■  

نقش آموزش و پرورش در تربیت  2

 نیروی کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم هزینه تامین تجهیزات/فضا-3

 ■    
سرعت بروز تغییرات حرفه در دنیای -4

 کار
 خیلی باال باال متوسط کم

 ■    

نقش بخش دولتی در تربیت نیروی -5

 کار ماهر
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آمادگی آموزش و پرورش برای  تربیت -6

 در وضع موجود
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه بروز رسانی مربی دارای -7

 صالحیت
 خیلی باال باال متوسط کم

 ■    
میزان تاثیر گذاری در  خودکفایی  -8

 کشور 
 باالخیلی  باال متوسط کم
   ■  

میزان مزیت اقتصادی بخش های  -9

 اصلی مرتبط با حرفه در کشور 
 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش آموختگان دوره  -11

 های قبلی  
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 

 7108ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: 

  

 

      خیر         ■در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود:   بلی 

 

 ■شاخه کاردانش                   ■شاخه فنی و حرفه ای    

جدی به این بخش را خاطر  گردد، لزوم توجه از بزرگترین صنایع کشور محسوب مییکی که  های مختلف صنایع غذایی نیاز بازار کار به نیروی ماهر  در بخش

را جهت برآورده  ریزی الزم  باید منابع و برنامهدر کشور  یکی از متولیان اصلی تربیت نیروهای ماهر صنایع غذایی به عنواند. آموزش و پرورش ساز نشان می

 های مختلف صنایع غذایی بخشدر تربیت نیروهای ماهر  مین نماید. لذا توجه به این نکته ضروری است که اگرچه نقش آموزش و پرورشنیاز بازار کار تأکردن 

 در کشور زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است.
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 ییاهداف تفصیلی رشته فناوری غذا

 ها عرصه

                                             عناصر
 خلقت خلق  خدا خويشتن

 تعقل

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

مدیریت کیفیت های خود برای  به تواناییتوجه  -

 در فرآوری مواد غذایی

اهمیت و های خود برای درک  تواناییتأمل در  -

 نقش غذا در حفظ سالمت فرد

پژوهش درباره های خود برای  تعقل در توانایی -

 چگونگی کاهش ضایعات مواد غذایی

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

تدبر در آیات و روایات در زمینه حفظ منابع  -

 طبیعی

تأمل در آیات قرآن کریم در مورد کسب روزی  -

 حالل

بع تفکر در آیات و روایات جهت شناخت منا -

 غذایی و فرآیند تولید آنها

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

 توجه به امنیت غذایی جامعه -

 درک تأثیر غذای سالم در نشاط و سالمت جامعه -

های نگهداری مواد غذایی و نقش  تفکر در شیوه -

 آن در سالمت جامعه

 شایستگی پایه -

  های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه  -

 تأمل در استانداردهای حرفه صنایع غذایی -

در تولید  تفکر در استفاده بهینه از منابع طبیعی -

 مواد غذایی

توجه به نقش صنایع غذایی درکاهش ضایعات  -

 محصوالت کشاورزی

 ايمان

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

فرآوری مواد پذیرش مسئولیت در ایمان به  -

 غذایی

های خود پیرامون حفظ منابع  باور به توانایی -

 طبیعی

ایمان و التزام قلبی در بکار بردن فرآیندهای  -

 بهبود کیفیت مواد غذایی

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

های دینی در حرفه  ایمان و التزام قلبی به ارزش -

 صنایع غذایی

باور به حضور پروردگار در تمامی مراحل ایمان و  -

 تولید مواد غذایی

التزام قلبی به انجام وظایف شغلی با توکل به  -

 خداوند متعال

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

باور داشتن به ارزش کارآفرینی در حرفه صنایع  -

 غذایی

ن باور داشتن به رعایت حقوق دیگران و نقش آ -

 در زندگی فردی و اجتماعی

التزام قلبی به نقش صنایع  غذایی در حفظ  -

 سالمت جامعه 

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

باور داشتن به نقش صنایع غذایی در حفظ  -

 محیط زیست

های آینده از  باور داشتن به حق برخورداری نسل -

 منابع طبیعی

های نوین  قلبی به استفاده از روشایمان والتزام  -

 نگهداری مواد غذایی جهت کاهش ضایعات

 علم

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

دانش استانداردهای ایمنی و بهداشت کسب  -

 مواد غذایی

اصول مدیریت و تضمین و آگاهی به شناخت  -

 در تولید مواد غذایی کیفیت

های نگهداری نادرست مواد  روشآگاهی از تأثیر  -

 غذایی

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

آگاهی از احکام اسالمی در زمینه تولید مواد  -

 غذایی

بصیرت و آگاهی نسبت به تنوع منابع غذایی در  -

 نظام آفرینش

 شناخت اهمیت تولید مواد غذایی با برند حالل -

 شایستگی پایه -

 تگی خاص دیگر حوزه های یادگیریشایس -

ای و جهانی عرضه  شناخت بازارهای منطقه -

 محصوالت غذایی

 وری در محیط کار  آگاهی از اصول بهره -

آگاهی از نقش حرفه صنایع  غذایی در توسعه  -

 اقتصادی کشور

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

امناسب از امکانات آگاهی از پیامدهای استفاده ن -

 در تولید مواد غذاییو تجهیزات 

  های دفع و بازیافت پسماند شناخت روش -

 بندی زیست تخریب پذیر دانش انواع مواد بسته -

 در تولید مواد غذایی
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 ییاهداف تفصیلی رشته فناوری غذا

 ها عرصه

                                             عناصر
 خلقت خلق  خدا خويشتن

 عمل

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

کاربرد استانداردهای ایمنی و بهداشت مواد  -

 غذایی

در تولید  تالش در جهت توسعه خود اشتغالی -

 مواد غذایی

 های نوین در تولید مواد غذایی بکارگیری فناوری -

 شایستگی پایه -

  یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه های  -

اجتناب از کم فروشی و تقلب با استناد به آیات  -

 و روایات

 عمل به احکام اسالمی در تولید مواد غذایی -

بکارگیری قوانین و دستورات الهی در فرآیند  -

 تولید مواد غذایی

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

به تالش در توسعه صنایع غذایی برای رسیدن  -

 خودکفایی

در تولید مواد  رعایت اصول مشتری مداری -

 غذایی

بکارگیری استانداردهای مواد غذایی جهت حفظ  -

 سالمت جامعه

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

های فیزیکی،  تالش در جهت کاهش آلودگی -

 در تولید مواد غذایی شیمیایی و بیولوژیکی

در تولید  و نگهداری منابع طبیعیتالش در حفظ  -

 مواد غذایی

 های نوین در صنایع غذایی بندی بکارگیری بسته -

 اخالق

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

 ای در محیط کار ارزش گذاری به اخالق حرفه -

ارزش قائل شدن به کار و کسب معاش از راه  -

 در تولید مواد غذایی حالل

توجه به قوانین و مقرارت شغلی در رابطه با  -

  تولید مواد غذایی

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

ارزش قائل شدن به درستکاری و کسب روزی  -

 حالل

پرهیزگاری و دوری از رذایل اخالقی در تهیه و  -

 توزیع مواد غذایی 

 حاللتعهد و پایبندی به تولید مواد غذایی  -

 شایستگی پایه -

  شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

 ارزش قائل شدن به انجام کار گروهی -

 ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی -

  تعهد به تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت -

 شایستگی پایه -

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -

سبز )دوستدار های  توجه به استفاده از فناوری -

 در تولید مواد غذایی طبیعت(

ارزش قائل شدن به حقوق سایر موجودات در  -

 در تولید مواد غذایی طبیعت و محیط زیست

ارزش گذاری به تولید مواد غذایی با استفاده از  -

 محصوالت ارگانیك
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 ییغذا یفناور آموزان ورودی به رشتهدانشهای  ویژگی

 درك نوشتاري( -بيان نوشتاري -بيان شفاهي -هاي شناختي )درك شفاهيتوانايي -4

 توانايي ادراکي )تعيين موقعيت در محيط و درك وضعيت( -0

 آمادگي دست و بازو( -حرکتي )هماهنگي اعضاي حرکتيـ  يناتوانايي رو -3

 تعادل جسمي( -انعطاف پذيري اعضاي بدن -توانايي فيزيكي )قوت جسماني -1

 حساسيت شنوايي( -توانايي تشخيص رنگ -توانايي حسي )توانايي ديدن اشياء در نزديک و دور -1

       درك مطلب( -گوش دادن فعال -نوشتن -هاي پايه )صحبت کردنمهارت -3

       باشند. داراي کارت بهداشت و کارت سالمت بايده رشته ـ افراد داوطلب ورود ب3

      باشند. 40 حداقل داراي نمره بايدشناسي افراد داوطلب در دروس شيمي و زيست -9

      مشارکت در کار گروهي -8 

     العمل سرعت عكس -44

 هاي فني   داشتن مهارت -44 
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 مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش  در دوره کاردانی
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 ییفناوری غذامشاغل قابل احراز در رشته 

                    کارگر ماهر صنايع غذايي          

                              11110171کدحرفه : 

                کمک تكنسين صنايع غذايي         

 11180171 کدحرفه :

 نام گروه کاری/شغل رديف

خشكهای  میوهانواع تولیدکننده  0  

 تولیدکننده محصوالت پودری و سبزی خشك 1

 بسته بند و عرضه کننده مغزهای درختی 2

 تولیدکننده عرقیات گیاهی 2

گیاهان معطر فرآور 1  

 متصدی پاستوریزاسیون شیر 6

 ماست بند 7

 بستنی ساز 8

 پنیرساز 9

 خامه و کره ساز 01

 تهیه کننده مواد اولیه کنسروی 00

ساز مواد اولیه کنسرویآماده  01  

 فرموله کننده محصوالت کنسروی 02

 تولیدکننده محصوالت کنسروی 02

 متصدی کنترل کیفیت محصوالت کنسروی 01

 
 

 نام گروه کاری/شغل رديف

 تولیدکننده نان سنتی 1

 تولیدکننده نان صنعتی 1

 تولیدکننده کیك،کلوچه و دونات 3

 تولیدکننده بیسکویت 4

 تولیدکننده محصوالت خمیری 1

های روغنی میوه و دانهو انباردار تهیه کننده  6  

 متصدی ماشین آالت 1

کشی زیتون متصدی روغن 8  

های روغنی کشی دانه متصدی روغن 7  

 متصدی کنترل کیفیت روغن 10

 همبرگرساز 11

بند گوشت بسته 11  

 کالباس ساز 13

طیوربند تخم  وری کننده و بستهفرآ 14  

بند عسل بسته 11  
 

 



یر مصوب
غ

 

26 
 

 تكنسين صنايع غذايي                    

                   31410373کدحرفه: 

 تكنسين صنايع غذايي                       

 31410373 کدحرفه :

 نام گروه کاری/شغل رديف

بردار مواد غذایینمونه  0  

 تکنسین کنترل کیفیت 1

 سرپرست آزمایش کنندگان مواد غذایی 2

 ناظرکنترل کیفیت 2

 تستر مواد غذایی 1

 متصدی کنترل مخاطرات 6

متصدی اجرای   7 HACCP 

ها در مواد غذایی کنترولر ناپذیرفتنی 8  

 متصدی اجرای استانداردها 9

 فرموله کننده غذاهای خاص 01

بند مواد غذایی بسته 00  

بندی های بسته اپراتور ماشین 01  

بند اسپتیك بسته 02  

بند با اتمسفر تغییریافته بسته 02  

بند فعال بسته 01  

 
 

 نام گروه کاری/شغل رديف

 تحلیل گر بازار 1

 بازاریاب 1

 متصدی تبلیغات 3

 متصدی توزیع و حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیر 4

1 
توزیع و حمل و نقل مواد غذایی مقاوم به متصدی 

 فساد

6  

1  

8  

7  

10  

11  

11  

13  

14  

11  
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 ییفناوری غذاای رشته مسیرهای توسعه حرفه

 
 اي و شغلي رشته فناوري غذايي ساختار توسعه صالحيت حرفه

 کارگران ماهرصنایع غذایی  

(75170191  ) 

ایمهندس حرفه  

(5)سطح  

 

 تکنسین ارشد

(4)سطح  

 

 تکنسین

(3)سطح  

 

 کمک تکنسین

(2)سطح  

 

 کارگر ماهر

(1)سطح  

 

 غذایی های ارشد صنایعتکنسین

(31420394)  

 مهندسین صنایع غذایی

(21410395)  

 های صنایع غذاییتکنسین

(31420393)  

 های صنایع غذایی کمک تکنسین

(75180192) 
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 فناوری غذاییمورد انتظار رشته  سطوحای و های حرفهشایستگی

 

 2 کد گروه شغلی: غذاکشاورزی و  عنوان گروه شغلی:
 

غذاییکارگر ماهر صنایع  نام حرفه:    71071090 کد: 0 سطح: 

  71081091 کد: 1 سطح: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه: 

ه:نام حرف    20211292 کد: 2 سطح: تکنسین صنایع غذایی 
 

 کارها وظایف
  

و  گياهان داروييفرآوری 

 خشكبار
های گیاهی تولید دم نوش تولید عرقیات گیاهی  تولید سبزی خشك  

بندی پودر  تولید و بسته

جات ادویه  
های خشك تولید میوه ی درختیمغزهافرآوری  تولید لواشك   

10  081 011 1010 L0 26 12 1011 L0 26 12 1012 L0 08 01 1012 L0 08 01 1011 L0 12 06 1016 L0 01 8 1017 L0 26 12 

 

يلبن یها فرآورده يدتول  تولید خامه تولید کشك تولید پنیر تولید بستنی تولید دوغ تولید ماست تولید شیر پاستوریزه 

11  081 011 1110 L0 26 12 1111 L0 01 8 1112 L0 01 8 1112 L0 26 12 1111 L0 26 12 1116 L0 01 8 1117 L0 08 01 

 
       تولید کره

1118 L0 08 01                         
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 ییای و سطوح مورد انتظار رشته فناوری غذاهای حرفهشایستگی
 

غذاکشاورزی و  عنوان گروه شغلی:  2 کد گروه شغلی: 
 

  71071090 کد: 0 سطح: کارگر ماهر صنایع غذایی نام حرفه: 

  71081091 کد: 1 سطح: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه: 

ه:نام حرف    20211292 کد: 2 سطح: تکنسین صنایع غذایی 
 

 کارها وظایف
  

و کنسرو   کمپوتيد تول  
تهیه مواد اولیه 

گیاهی هایکنسرو  

تهیه مواد اولیه 

گوشتی هایکنسرو  

مواد اولیهآماده سازی   

 کنسروهای گیاهی

مواد اولیهآماده سازی   

 کنسروهای گوشتی

مواد  فرموله کردن

 کنسروی
ظروف کنسروی پر کردن یکنسروظروف  دربندی   

12  081 011 1210 L0 08 01 1211 L0 08 01 1212 L0 08 01 1212 L0 08 01 1211 L0 26 12 1216 L0 01 8 1217 L0 01 8 

 

 فرآیند حرارتی 

 )سترون سازی(
 قرنطینه گذاری

کنترل کیفیت محصوالت 

 کنسروی
    

1218 L0 01 8 1219 L0 01 8 1201 L0 26 12                 

 

بندی  و بستهتوليد 

غالتهای  فرآورده  
سنتیهای  تولید نان صنعتیهای  تولید نان   تولید نان سوخاری تولید بیسکویت تولید کلوچه تولید کیك ساده 

 تولید دونات 

 )پیراشکی(

12  081 011 1210 L1 26 12 1211 L1 17 08 1212 L1 01 8 1212 L1 01 8 1211 L1 26 12 1216 L1 9 6 1217 L1 01 8 

 
      تولید پاستا تولید رشته آشی و پلویی

1218 L1 08 01 1219 L1 08 01                     
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 ییفناوری غذاای و سطوح مورد انتظار رشته های حرفهشایستگی
 

غذاکشاورزی و  عنوان گروه شغلی:  2 کد گروه شغلی: 
 

  71071090 کد: 0 سطح: کارگر ماهر صنایع غذایی نام حرفه: 

  71081091 کد: 1 سطح: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه: 

ه:نام حرف    20211292 کد: 2 سطح: تکنسین صنایع غذایی 
 

 کارها وظایف
  

ميوه و  يروغن کش

  يروغن یها دانه

 های و دانه تهیه میوه

 روغنی

 های و دانه میوهانبارداری 

 روغنی
آالت راه اندازی ماشین  

استخراج روغن با استفاده 

 از پرس

استخراج روغن با استفاده 

 از حالل
  کننرل کیفیت محصول 

11  081 011 1110 L1 08 01 1111 L1 08 01 1112 L1 26 12 1112 L1 26 12 1111 L1 26 12 1116 L1 26 12     

 

بندی  يدو بستهتول

دام و طيورهای  فرآورده  
 تولید انواع ناگت

تولید انواع برگر و کباب 

 لقمه
 تولید سوسیس و کالباس بسته بندی انواع گوشت 

بندی تخم  فرآوری و بسته

 طیور

بندی  فرآوری و بسته

 عسل
 

16  081 011 1610 L1 08 01 1611 L1 08 01 1612 L1 26 12 1612 L1 26 12 1611 L1 26 12 1616 L1 26 12     
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 ییای و سطوح مورد انتظار رشته فناوری غذاهای حرفهشایستگی
 

غذاکشاورزی و  عنوان گروه شغلی:  2 کد گروه شغلی: 
 

  71071090 کد: 0 سطح: کارگر ماهر صنایع غذایی نام حرفه: 

  71081091 کد: 1 سطح: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه: 

ه:نام حرف    20211292 کد: 2 سطح: تکنسین صنایع غذایی 
 

 کارها وظایف
  

مواد غذايي يفيتکنترل ک  
نمونه برداری از مواد اولیه 

 جامد

نمونه برداری از مواد اولیه 

 سیال
انبار کنترل کیفیت کنترل کیفیت مواد دامی کنترل کیفیت مواد گیاهی  

کنترل کیفیت فرآیندهای 

 تولید

 کنترل بهداشت

ای فردی و حرفه  

17  171 081 1710 L2 17 08 1711 L2 17 08 1712 L2 08 01 1712 L2 08 01 1711 L2 08 01 1716 L2 12 26 1717 L2 08 01 

 

 ارزیابی حسی

 مواد غذایی

 رسم نمودارهای

 کنترل کیفیت

 کنترل کیفیت

 محصول نهایی
    

1718 L2 12 26 1719 L2 08 01 1701 L2 08 01                 

 

یکیکنترل خطرات بیولوژ کنترل ايمني مواد غذايي  
کنترل خطرات شیمیایی و 

 فیزیکی

کنترل صحت عملیات 

 GMPتولید 

کنترل نقاط بحرانی تولید 
HACCP 

کنترل اثر فرایند بر ایمنی 

 مواد غذایی

های مجاز  انتخاب افزودنی

 خوراکی
 کنترل غذاهای خاص

18  171 081 1810 L2 17 08 1811 L2 17 08 1812 L2 17 08 1812 L2 08 01 1811 L2 08 01 1816 L2 08 01 1817 L2 12 26 

 

ارزیابی سموم در ترکیبات 

 غذایی

کاربست قوانین و مقررات 

 غذایی

کنترل تقلبات مواد 

 غذایی
    کنترل ایمنی پس از تولید

1818 L2 08 01 1819 L2 17 08 1801 L2 08 01 1800 L2 08 01             
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 ییاای و سطوح مورد انتظار رشته فناوری غذهای حرفهشایستگی
 

غذاکشاورزی و  عنوان گروه شغلی:  2 کد گروه شغلی: 
 

  71071090 کد: 0 سطح: کارگر ماهر صنایع غذایی نام حرفه: 

  71081091 کد: 1 سطح: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه: 

ه:نام حرف    20211292 کد: 2 سطح: تکنسین صنایع غذایی 
 

 کارها وظایف
  

بندی مواد غذايي بسته بندی تهیه مواد بسته   
های  اپراتوری ماشین

بندی بسته  
بندی فلزی بسته بسته بندی کاغذی ای بندی شیشه بسته  بندی پلیمری بسته  بندی چندالیه بسته   

19  171 081 1910 L2 00 7 1911 L2 17 08 1912 L2 00 7 1912 L2 00 7 1911 L2 00 7 1916 L2 00 7 1917 L2 17 08 

بندی اسپتیك بسته   
بندی با اتمسفر  بسته

 تغییر یافته
بندی فعال بسته     برچسب گذاری 

1918 L2 17 08 1919 L2 12 26 1901 L2 12 26 1900 L2 17 08             

 

بازاريابي و توزيع مواد 

 غذايي

تجزیه و تحلیل 

های بازار رصتف  

جستجو و انتخاب بازار 

 هدف

تعیین استراتژی و 

ریزی بازار برنامه  

سازماندهی، اجرا، کنترل 

های بازاریابی فعالیت  
 تبلیغات

توزیع و حمل و نقل شیر 

های آن و فرآورده  

توزیع و حمل و نقل انواع 

های آن گوشت و فرآورده  

01  171 081 0110 L2 17 08 0111 L2 17 08 0112 L2 17 08 0112 L2 17 08 0111 L2 12 26 0116 L2 08 01 0117 L2 08 01 

 

توزیع و حمل و نقل میوه 

 و سبزیجات

توزیع و حمل و نقل مواد 

ای پودری و دانه  

توزیع و حمل و نقل مواد 

 کنسروی

توزیع و حمل و نقل 

 مایعات خوراکی
   

0118 L2 08 01 0119 L2 08 01 0101 L2 08 01 0100 L2 08 01             
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 ییفناوری غذاهای غیر فنی در رشته  شایستگی

 درستكاري وکسب حالل -4

 مديريت کيفيت -0

 مديريت مواد و تجهيزات -3

 مديريت منابع  -1

 سازي مستند -1

 کاربرد فناوري -3

 کارآفريني -3

 مديريت زمان -9

 مسئوليت پذيري -8

 کار تيمي -44

 خالقيت -44
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ها و کارها برای ارزشیابی گروه بندی شایستگی  

  

 L0 سطح: 71071090 کد: کارگر ماهر صنایع غذایی نام حرفه:
 

متصدی کنترل  نام شغل:

 کیفیت محصوالت کنسروی

 

نام شغل: تولیدکننده 

 محصوالت کنسروی

 

فرموله کننده  نام شغل:

 محصوالت کنسروی

 

آماده ساز مواد اولیه  نام شغل:

 کنسروی

 

تهیه کننده مواد  *نام شغل:

 اولیه کنسروی

 710720 کد شغل: 710721 کد شغل: 710722 کد شغل: 710722کد شغل:  710721 شغل:د ک نوبت سوم 

 1211 -1210کد کارها:  1212 -1212 کد کارها: 1211کد کارها:   1218 -1217 -1216  کد کارها: 1219 - 1201 کد کارها:

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 ن:زما واحد:
           

 خامه و کره ساز نام شغل:

 

 نام شغل: پنیرساز

 

 بستنی ساز  نام شغل:

 

 ماست بند نام شغل:

 

متصدی  نام شغل:

 پاستوریزاسیون شیر

 
 نوبت دوم

 
 710726 کد شغل: 710727 کد شغل: 710728 کد شغل: 710729کد شغل:  710721 غل:ش کد

 1110 کد کارها: 1116 -1112 -1111 کد کارها: 1112  کد کارها: 1111کد کارها:  1118 -1117 کد کارها:

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 ن:زما واحد:
           

 فرآور گیاهان معطر نام شغل:

 

نام شغل: تولید کننده عرقیات 

 گیاهی

 

بسته بند و عرضه  نام شغل:

 کننده مغزهای درختی

 

محصوالت تولیدکننده نام شغل: 

 پودری و سبزی خشك

 

تولید کننده انواع  نام شغل:

 های خشك میوه

 نوبت اول 
 710720 کد شغل: 710721 کد شغل: 710722 کد شغل: 710722کد شغل:  710721 کد شغل:

 1016 - 1011 :اکد کاره 1012 -1012کد کارها:  1017 کد کارها:  1010کد کارها:  1011 کد کارها:

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61زمان:  واحد: 61 زمان: واحد:
 

 استفاده گردد. 6-0*عناوین گروههای کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 
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ها و کارها برای ارزشیابی گروه بندی شایستگی  

     

 L1 سطح: 71081091 کد: کمك تکنسین صنایع غذایی نام حرفه:
 

 بند عسل بسته نام شغل:

 

فرآوری کننده و  نام شغل:

 بند تخم طیور بسته

 

 کالباس ساز نام شغل:

 

 بند گوشت بسته نام شغل:

 

 همبرگرساز *نام شغل:

 710820 کد شغل: 710821 شغل: کد 710822 کد شغل: 710822 کد شغل: 710821 کد شغل: نوبت سوم  

 1611 -1610 کد کارها: 1612 کد کارها: 1612 کد کارها: 1611 کد کارها: 1616 کد کارها:

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: : دواح 61 زمان: : دواح 61 ن:زما واحد:
           

متصدی کنترل  نام شغل:

 کیفیت روغن

 

کشی  متصدی روغن نام شغل:

 های روغنی دانه

 

کشی  متصدی روغن نام شغل:

 زیتون

 

 متصدی ماشین آالت نام شغل:

 

تهیه کننده و انباردار  نام شغل:

 های روغنی میوه و دانه

 710826 کد شغل: 710827 کد شغل: 710828 کد شغل: 710829 کد شغل: 710821 کد شغل: نوبت دوم 

 1111 -1110 کد کارها: 1112 کد کارها: 1112 کد کارها: 1111 ها:کد کار 1116 ها:کد کار

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 ن:زما واحد:
           

تولیدکننده  نام شغل:

 محصوالت خمیری

 

تولیدکننده  نام شغل:

 بیسکویت

 

تولیدکننده  نام شغل:

 کیك،کلوچه و دونات

 

تولیدکننده نان  نام شغل:

 صنعتی

 

تولیدکننده نان  نام شغل:

 سنتی

 710820 کد شغل: 710821 کد شغل: 710822 کد شغل: 710822 کد شغل: 710821 کد شغل: نوبت اول 

 1210 کد کارها: 1216 -1211 کد کارها: 1217 -1212 -1212 کد کارها: 1211 کد کارها: 1219 -1218 کد کارها:

 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد: 61 زمان: واحد:
 

 استفاده گردد. 6-0*عناوین گروههای کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 
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 ای و کاردانش  های فنی و حرفه شاخه ییفناوری غذاای  حرفه -جدول دروس رشته تحصیلی    

 
 

 
 

 

  

 3 کد گروه: کشاورزی و غذاگروه تحصیلی: 

 

    

 072110کد رشته تحصیلی:  ییفناوری غذارشته تحصیلی: 

   
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

ایه و شایستگی های های پ شایستگی

 های یادگیری  خاص دیگر حوزه
16 16 

های  های پایه و شایستگی شایستگی

 های یادگیری خاص دیگر حوزه
12 12 

و های پایه  شایستگی

دیگر  های خاص شایستگی

 های یادگیری حوزه

8 

 

 

8 

 

 

2 

3 

4 

5 

 4.1 4.1 ییفناوری غذادانش فنی   6

 

7 
 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  

 )مشترک در سه شاخه (
 تجمیعی 4.1 آموزی کار 4.1 4.1

 8.1 8.1 های غالت بندی فرآورده تولید و بسته 4.1 4.1 ناوری و تولید )مشترک در سه شاخه (ف 8

 8.1 8.1 های روغنی کشی میوه و دانه روغن 2.1 2.1 ای  اخالق حرفه  8.1 8.1 فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار 9

 2.1 2.1 الزامات محیط کار  8.1 8.1 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
های دام و  بندی فرآورده لید و بستهتو

 طیور
8.1 8.1 

       8.1 8.1 های لبنی تولید فرآورده 8.1 8.1 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8.1 8.1 تولید کمپوت و کنسرو       12

 2101 2101 جمع 2101 2101 جمع 2101 2101 جمع  

 

 ای  زمان به آموزش یك استاندارد حرفهای و آمایش سرزمینی این  شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ای و استاندارد ه کاردانش با توجه به توسعه حرفهپس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در شاخ

 باشد. ای می وازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفهائه شده در این جدول برای پایه دیابد. درسهای ار ادی در محیط واقعی کار اختصاص میدستگاه متولی یا بنگاه اقتص
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 L0صنایع غذایی  نقشه آموزش کارگر ماهر

 

 

 

 

 

 

 

  

 )سال يازدهم( سوم نوبت 

 توليد کمپوت و کنسرو

 ساعت( 300)

 

 

آماده سازی مواد اوليه 

 کنسروهای گياهي

0303 

آماده سازی مواد اوليه 

 کنسرو های گوشتي

0304 

 تهيه مواد اوليه کنسروهای گياهي

0301 

 تهيه مواد اوليه کنسروهای گوشتي

0301 

 کنترل کيفيت محصوالت کنسروی

0310 

 

فرموله کردن مواد 

 کنسروی

0301 

 پر کردن ظروف کنسروی

0306 

 نوبت دوم )سال يازدهم(

 های لبني توليد فرآورده

 ساعت( 300)

 دربندی  ظروف کنسروی

0301 

 توليد لواشک

0106 

 فرآيند حرارتي

0308 

بندی پودر  توليد و بسته

 جات ادويه

0104 

 های گياهي نوش توليد دم

0101 

 توليد عرقيات گياهي

0101 

 قرنطينه گذاری

0307 

 شير پاستوريزهتوليد 

0101 

 توليد ماست

0101 

 توليد دوغ

0103 

 توليد کشک

0106 

 توليد بستني

0104 

 توليد پنير

0101 

 توليد خامه

0101 

 توليد کره

0108 

 نوبت اول )سال دهم(

 شكباروخ فرآوری گياهان دارويي

 ساعت( 300)

 های خشک توليد ميوه

0101 

 مغزهای درختي فرآوری

0101 

 توليد سبزی خشک

0103 
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 L2صنایع غذایی  نقشه آموزش کمك تکنسین

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نوبت اول )سال دوازدهم(

 بندی  توليد و بسته

 های غالت فرآورده

 ساعت( 300)

 نوبت دوم )سال دوازدهم(

 روغن کشي ميوه 

 های روغني و دانه

 ساعت( 300)

 (دوازدهم)سال  سوم نوبت

بندی  و بستهتوليد 

 دام و طيورهای  فرآورده

 ساعت( 300)

 

 

 های سنتي  نانتوليد 

0401 
 نان سوخاریتوليد 

0406 

 توليد بيسكويت

0401 

 توليد رشته آشي و پلويي

0408 

 های صنعتي نانتوليد 

0401 

 

 

 

 توليد پاستا

0407 

های  تهيه ميوه و دانه

 روغني

استخراج روغن با  استفاده  0101

 از  پرس

0104 

استخراج روغن با استفاده 

 از حالل

0101 

 کنترل کيفيت محصول 

0106 

 توليد کيک ساده

0403 

 توليد کلوچه

0404 

 توليد دونات

0401 

انبارداری ميوه و 

 های روغني دانه

0101 

 راه اندازی ماشين آالت 

0103 

 توليد انواع ناگت

0601 

 توليد سوسيس و کالباس

0604 

 بندی فرآوری و بسته

 تخم طيور 

0601 

 بندی عسل فرآوری و بسته

0606 

توليد انواع برگر و 

 کباب لقمه 

0601 

 بسته بندی انواع گوشت 

0603 
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 ییفناوری غذاهای رشته شایستگیجدول تطبیق دروس ـ 

   
 

 2 :کد گروه و غذاکشاورزی  :تحصیلیگروه 

 171001 کد رشته تحصیلی: ییفناوری غذا :رشته تحصیلی

 
    

  
  

1 
گیاهان دارویی فرآوری 

 و خشکبار
1710011001 

 مشترک 

 در گروه
01 011 081 

تولید سبزی های گیاهی،  دم نوشتولید عرقیات گیاهی،  تولید 

های  خشك،  تولید و بسته بندی پودر ادویه جات، تولید میوه

 خشك، تولید لواشك، فرآوری مغزهای درختی

 درستکاری وکسب حالل   -

 مدیریت کیفیت  -

 مواد و تجهیزات مدیریت -

تولید کننده  - 710720 های خشك تولید کننده انواع میوه

و  بند  بسته - 710721 محصوالت پودری و سبزی خشك

تولید کننده  - 710722کننده مغزهای درختی  عرضه

 710721فرآور گیاهان معطر  - 710722عرقیات گیاهی 

 1710011100 های لبنی تولید فرآورده 2
اختصاصی 

 رشته
00 011 081 

تولید شیرپاستوریزه، تولیدماست، تولید دوغ، تولیدبستنی، 

 تولیدپنیر، تولیدکشك، تولید خامه، تولیدکره

 کیفیتمدیریت  -

 مدیرت زمان -

ماست بند  – 710726متصدی پاستوریزاسیون شیر 

 – 710729پنیرساز  – 710728بستنی ساز  – 710727

 710721خامه و کره ساز 

 1710011200 تولید کمپوت و کنسرو  3
اختصاصی 

 رشته
00 011 081 

تهیه مواد اولیه کنسروهای ، تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی

، آماده سازی مواد اولیه کنسروهای گیاهی، آماده سازی گوشتی

مواد اولیه کنسروهای گوشتی، فرموله کردن مواد کنسروی، 

، فرآیند یکنسروظروف پرکردن ظروف کنسروی، دربندی 

، کنترل کیفیت قرنطینه گذاریحرارتی )سترون سازی(، 

 کنسرویمحصوالت 

  مدیرت زمان -

 مدیریت کیفیت -

 مدیریت منابع -

آماده ساز مواد اولیه  - 710720تهیه کننده مواد کنسروی 

فرموله کننده محصوالت کنسروی  - 710721کنسروی 

 -710722تولید کننده محصوالت کنسروی  - 710722

 710721کنترل کیفیت محصوالت کنسروی  متصدی

4 
بندی  تولید و بسته

 های غالت فرآورده
1710011201 

اختصاصی 

 رشته
01 011 081 

های صنعتی، تولید کیك ساده،  های سنتی، تولید نان تولید نان

تولید کلوچه، تولید بیسکویت، تولید نان سوخاری، تولید 

 آشی و پلویی، تولید پاستا دونات)پیراشکی(، تولید رشته

 کار تیمی -

 مدیریت منابع -

 مسئولیت پذیری -

تولید کننده نان صنعتی  – 710820تولید کننده نان سنتی 

 – 710822تولید کننده کیك، کلوچه و دونات  – 710821

تولید کننده محصوالت  – 710822تولید کننده بیسکویت 

 710821خمیری 

5 
کشی میوه و  روغن

 های روغنی دانه
1710011101 

اختصاصی 

 رشته
01 011 081 

، روغنی های دانه و میوه انبارداری، روغنی های دانه و میوه هیته

، پرس از استفاده با روغن استخراج، آالت ماشین اندازی راه

 محصول کیفیت کننرل،حالل از استفاده با روغن استخراج

 مستندسازی -

 مدیریت زمان -

 و تجهیزاتمدیریت مواد  -

  - 710826تهیه کننده و انباردار میوه و دانه های روغنی 

متصدی روغن کشی   - 710827متصدی ماشین آالت 

متصدی روعن کشی دانه های روغنی   – 710828زیتون  

 710821متصدی کنترل کیفیت روغن   – 710829

6 
بندی  تولید و بسته

 های دام و طیور فرآورده
1710011601 

اختصاصی 

 رشته
01 011 081 

 انواع یبند بسته، لقمه کباب و برگر انواع دیتول،ناگت انواع دیتول

 تخم بندی بسته و فرآوری، کالباس و سیسوس دیتول ،گوشت

 عسل بندی بسته و فرآوری، یورط

 درستکاری وکسب حالل   -

 مدیریت کیفیت  -

 مسئولیت پذیری -

 – 710821بسته بند گوشت   – 710820همبرگرساز 

ی کننده و بسته بند تخم فرآور  – 710822کالباس ساز 

 710821بسته بند عسل  – 710822طیور 
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 ها و مدارک اعطایی گواهینامه

 

  تاریخ ارزشیابی :  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی:

در سطح  نام حرفه

 صالحیت:
 کارگر ماهر صنایع غذایی

 71071090 کد:

L0 
 01 :تعداد گروه کاری/شغل

تعداد 

 کارها:
16 

 سطح:

 گواهینامه ها

 نام گروه کاری/شغل ردیف
گروه  کد

 کاری/شغل
 کد کارها

شماره 

 گواهینامه

تاریخ اعطای 

 گواهینامه

   1016 - 1011 710720 های خشك تولید کننده انواع میوه 0

   1012 - 1012 710721 پودری و سبزی خشكتولید کننده محصوالت  1

   1017 710722 بسته بند و عرضه کننده مغزهای درختی 2

    1010 710722 تولید کننده عرقیات گیاهی 2

   1011 710721 فرآور گیاهان معطر 1

   1110 710726 متصدی پاستوریزاسیون شیر 6

   1116 - 1112 – 1111 710727 ماست بند 7

   1112 710728 بستنی ساز 8

   1111 710729 پنیرساز 9

   1118 - 1117 710721 خامه و کره ساز 01

   1211 – 1210 710720 تهیه کننده مواد اولیه کنسروی 00

   1212 - 1212 710721 آماده ساز مواد اولیه کنسروی 01

   1211 710722 کنسرویفرموله کننده محصوالت  02

   1218 - 1217 – 1216 710722 تولیدکننده محصوالت کنسروی 02

   1201- 1219 710721 متصدی کنترل کیفیت محصوالت کنسروی 01

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیاب:

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده: 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیابی نهایی:
 

 و مهر امضاء

 اعطا می گردد.مدرک  های کاری/مشاغل زیر مجموعه های گروه گواهینامهمدرک: پس از کسب تمام  معیار اعطای
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 ها و مدارک اعطایی گواهینامه

 

 

  تاریخ ارزشیابی :  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی:

نام حرفه در سطح 

 صالحیت:
 کارگر ماهر صنایع غذایی

 71081091 کد:

L1 
 01 :تعداد گروه کاری/شغل

تعداد 

 کارها:
10 

 سطح:

 گواهینامه ها

 نام گروه کاری/شغل ردیف
گروه  کد

 کاری/شغل
 کد کارها

شماره 

 گواهینامه

تاریخ اعطای 

 گواهینامه

   1210 710820 تولیدکننده نان سنتی 0

   1216 – 1211 710821 تولیدکننده نان صنعتی 1

   1217 – 1212 – 1212 710822 کیك،کلوچه و دوناتتولیدکننده  2

   1211 710822 تولیدکننده بیسکویت 2

   1219 – 1218 710821 تولیدکننده محصوالت خمیری 1

   1111 – 1110 710826 های روغنی تهیه کننده و انباردار میوه و دانه 6

   1112 710827 متصدی ماشین آالت 7

   1112 710828 کشی زیتون متصدی روغن 8

   1111 710829 های روغنی کشی دانه متصدی روغن 9

   1116 710821 متصدی کنترل کیفیت روغن 01

   1611 – 1610 710820 همبرگرساز 00

   1612 710821 بند گوشت بسته 01

   1612 710822 کالباس ساز 02

   1611 710822 بند تخم طیور وری کننده و بستهفرآ 02

   1616 710821 بند عسل بسته 01

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیاب:

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده: 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیابی نهایی:
 

 و مهر امضاء

 اعطا می گردد.مدرک  های کاری/مشاغل زیر مجموعه های گروه گواهینامهمدرک: پس از کسب تمام  معیار اعطای
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 ییفناوری غذا راهبردهای یاددهی ـ یادگیری  دروس رشتهاصول 

 :داند مي استوار ستون چهار بر را يادگيري يكم و بيست قرن در آموزش المللي بين کميته

 دانستن براي يادگيري

 کردن عمل براي آموزش

 زيستن براي آموزش

 همزيستي براي آموزش

 آورد فراهم تحصيل دوره طول در را هايي فرصت بايد رسمي پرورش و آموزش رويكرد اين با :دانستن برای يادگیری

 .کنند کسب را هايي دانسته افراد تا

 هاي  تواناي که آورند مي دست به را هايي فرصت آموزش هنگام در هنرجويان رويكرد اين در: دادن انجام برای يادگیری

 .دهند گسترش اجتماعي هاي فعاليت دادن انجام و علمي هاي تجربه با شدن درگير و تالش راه از را خود

 استدالل، قدرت ذهني، قواي تقويت با آموزش دوران در هنرجويان شخصيت که است اين بر تالش : زيستن براي يادگيري

 و تقويت و تمرين ديگران با ارتباط برقراري براي مهارت افزايش و جسماني استعدادهاي پرورش و شناسي زيبايي حسن

 .کند داوري درست و بگيرد تصميم کند هدايت را خود آينده در بتواند که کند رشد چنان آن

 کنند درك بهتر را همديگر ها انسان که است هايي هدف تحقق دنبال به آموزش رويكرد، اين در :زيستن هم با برای يادگیری

 و باشند داشته همدردي و همكاري هم با مشكالت حل براي و کنند زندگي هم با همبستگي و شناسي حق تفاهم، با و

 .دارندب پاس را انساني عطوفت و کرامت حرمت
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  يادگیری ـ ياددهی های روش 

 .شود مي تقسيم مهارتي نگرشي و شناختي، هاي بخش به اي هاي فني وحرفه درآموزش درسي شايستگي محور برنامه
 :کرد استفاده وني به شرح زيرگوناگهاي  روش از توان مي بخش شناختي ونگرشي ياددهي براي

 شرح یاددهی/یادگیری روش

هاي تدريس  روش

 مبتني بر ياديارها

 ياددهي
ای بر  تأکید بر اين که هنرجويان بر مقدار زيادی اطالعات تسلط يابند وکنترل آگاهانه

 يادگیريشان داشته باشند. های فرآيندها يا جريان

 بسط تصاوير حسی و تمرين فراخوانی يا يادآوری ،ايجاد ارتباطات ،توجه به مواد يادگیری يادگيري

 سخنراني
 ياددهي

 دادن نمونه در ارتباط با مفاهیم،ارائه مثال و نشان  توضیح و تشريح گام به گام مطالب،

صلی الگوسازی يا توصیف تكلیف يادگیری، پرهیز از حاشیه رفتن و تمرکز بر موضوع ا

 توضیح مجدد نكات دشوار درس و پرسش درس،

 ها گويی به پرسشگوش دادن فعال، يادداشت برداری، پاسخ يادگيري

 پرسش و پاسخ

 ياددهي
 های معقول، ارائه سئوال، ارائه سئواالت واضح و روشن ترين کلمات، ارائه استفاده از ساده

 هايی که جواب برانگیزنده باشند. های مربوط و ارائه سئوال سئوال

 يادگيري

 مندی و ، عالقهبرای مشارکت در گفتگوی سازنده، منظم و متمرکز بر موضوع درستالش 

کنجكاوی، استفاده از روش حل مسأله برای يادگیری، عرضه دانش خود به صورت کالمی، 

 های ديگران ديدگاهتوجه به 

 گردش علمي

 ياددهي
 ، تعیین اهداف گردش علمی، تهیهبندی برای گردش علمی و زمان ريزی دقیق برنامه

 آوری اطالعات آموزان در جمع های مربوط به گردش علمی، فعال نمودن دانش پرسش

 يادگيري

محیط زندگی  کنجكاوی و ارتباط برقرار نمودن بین محیط خارج و کالس درس، ارتباط با

، تهیه ها ، پاسخگويی به پرسشواقعی، مشارکت در تعیین اهداف گردش علمی با معلم

 گزارش مشارکت فعاالنه در جمع آوری اطالعات و تهیه عكس

 نمايشي
 ياددهي

نشان دادن فرايند يك کار يا نتیجه آن به صورت يك واقعی يا فیلم و توضیح برخی از 

 نمايش برای برانگیختن کنجكاوی فراگیرانمفاهیم و پرسش در فرايند 

 دقیق، يادداشت برداری و پاسخگويی به پرسش معلممشاهده  يادگيري
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 :زير است شرح به ها روش اين از برخي کرد استفاده مختلف هاي روش از توان مي عملي هاي درس ياددهي براي

 شرح یاددهی/یادگیری روش

 آزمایشگاهی

 )اکتشافی(

 یاددهی

، نمايان ساختن های فرآيندی از مهارت آماده سازی، زنگ کار و جمع بندی، استفاده

های رخدادها و مواد، تجزيه و تحلیل و ترکیب ارزشیابی و بازسازی رخدادها  خصیصه

 و مواد و روابط

 یادگیری

، مقايسه، آزمايشفرمول بندی، استفاده از الگوها، استنباط، بینی، ، پیشمشاهده

، تعیین و کنترل متغیرها، تفسیر دی يا مرتب سازیبن ، طبقهگیری، برقراری ارتباط اندازه

 های اکتشافی داده

واحد کار یا واحد 

 ای( )پروژه طرح

 واحد کار به فرد يا گروه فراگیران، هدايت، ارزشیابی  ، عرضهانتخاب واحد کار یاددهی

 یادگیری
و  مسأله، پیاده کردن فكرها مثل يافتن راه حل گسترش دامنه تجارب ذهنی و علمی

 ای و ... ، تجربه کردن، کسب دانش، مهارت و نگرش ساختن وسیله

 

 يیيادگیری در رشته فناوری غذا ياددهی ـ های روش

 تکالیف یاددهی و یادگیری عنوان درس ردیف

1 
فرآوری گیاهان دارویی و 

 دهد.  ابتدا هنرآموز با طرح پرسش از هنرجویان در کالس درس ارزشیابی ورودی را انجام می -  خشکبار

ها و فنون مناسب مانند )پرسش و پاسخ، نمایش فیلم، پاورپوینت، حل  هنرآموز هر موضوع را با روش -

 نماید.  مسأله و ... ( تدریس می

 دهند.  های هنرآموز پاسخ می هنرجویان با گوش دادن فعال مطالب را یادداشت برداری نموده و به پرسش -

شود سپس برای یادگیری  های مرتبط عملی آنها در کارگاه یا آزمایشگاه آموزش داده می در ادامه فعالیت -

 دهند.  نفره انجام می 2تا  1های  ها را به صورت انفرادی یا در گروه بیشتر، هنرجویان مشابه آن فعالیت

 هنرجویان باید در کار گروهی مشارکت فعال داشته باشند.  -

شود و همراه با تدریس هر موضوع، عملیات  در ابتدای هر دوره یك یا دو پروژه برای هنرجویان معرفی می -

 ا تکمیل نمایند. موضوع درس روی پروژه انجام می شود به نحوی که هنرجویان به تدریج پروژه خود ر

 ها و مراکز تولیدی بازدید به عمل آورد. توان از کارگاه در ضمن برای یادگیری بهتر مطالب می -

 های لبنی تولید فرآورده 2

 تولید کمپوت و کنسرو 3

4 
بندی  تولید و بسته

 های غالت فرآورده

5 
 روغن کشی میوه و 

 های روغنی دانه

6 
تولید و بسته بندی 

 های دام و طیور فرآورده

 این درس در تابستان سال سوم و در مراکزی که مشخص شده است انجام می شود. کارآموزی 7
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 نكات اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 ها در موقعيت  گيري از شايستگي ها در بهره تنوع ابزارها و روش -4

 اي و عمومي  هاي حرفه پيشرفت تحصيلي و شايستگيهاي ارزشيابي جهت سنجش  استفاده از انواع روش

 ييفناوري غذاتدوين استاندارد ارزشيابي حرفه مبتني بر استاندارد عملكرد کاري رشته 

 شواهد کافي و متنوع براي قضاوت  -0

رشته  عمومي در اي و اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شايستگي حرفه استفاده از مدارك صالحيت حرفه

 ييفناوري غذا

 آموزان ارزشيابي متنوع و مستمر با توجه به يادگيري هر يک از دانش - 3

 ييفناوري غذاهاي عمومي و حرفه در رشته  براي سنجش ميزان يادگيري شايستگيانجام ارزشيابي مستمر و منظم 

 خود آگاهي و خود ارزيابي در دستيابي به سطوح شايستگي باالتر  -1

 هاي کسب شده توسط هنرجو ي ارزيابي به منظور سنجش شايستگيها نمون برگ استفاده از

 عدم استفاده از شرايط اضطراب آور  - 1

 هاي هنرجويان يابي منصفانه و بر مبناي اندوختهارزش

 فراهم نمودن شرايط مناسب کارگاهي قبل از انجام ارزشيابي

 آموزان و والدين در سنجش مشارکت ساير دانش - 3

 استفاده ازگروه هنرجويان براي سنجش قضاوتي درفرآيندهاي انجام کار

 هاي کاري هنرجويان هاي ارزشيابي در گروه ز نمون برگاستفاده ا

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابي  -3

 ارزشيابي نهايي گروه کاري توسط هنرآموز انجام شده و در نهايت نظر نهايي توسط هنرآموز اعالم شود.

 نتيجه محور و فرآيند محوري  - 9 

 شود. يادگيري هر کار در حرفه تلقي ميي به عنوان نتيجه فرآيند ياددهي ـ استاندارد عملكرد تكاليف کار

 له کارگروهي و حل مسأ - 8

 اجراي بخشي از فرآيند ارزشيابي در بستر کارگروهي و با همكاري اعضاي گروه 

 يادگيري پذير از فرآيند ياددهي ـ جدايي ناعنوان بخش ه ارزشيابي ب - 44

 ارزشيابي مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلي حين انجام کار به عنوان بخشي از فرايند يادگيري

           تكاليف عملكردي در سنجش  -44

 ارزشيابي و سنجش مبتني بر واقعيات و شرايط موجود در استاندارد ارزشيابي حرفه

  



یر مصوب
غ

 

46 

 

 ییغذا فناوریدر رشته  ت تحصیلیارزشیابی پیشرفاصول انتخاب 

 ارزشیابی اصول الف(

  .شود انجام محتوا هاي شايستگي اساس بر

 .شود شامل را حرکتي( ـ رواني و عاطفي ،شناختيدرس) آموزشي هاي حيطه همه

 .اند شده بازگو درس هاي هدف در که باشد ها هدف بندي طبقه سطح همان در

 بروز خود از ارزشيابي و آموزش فرايند در آموز دانش که باشد گيري اندازه و مشاهده قابل رفتارهاي و عملكردها اساس بر

 . دهد مي

 گيرد. يند آموزشي هر ماده درسي صورت ميمرحله ضمن و پايان فرآ 0ارزشيابي به طور کلي در 

که ضمن سنجش فراگير به ها  روش . اينشود ابي مستمر يا رشد دهنده اطالق مي، که به آن  ارزشيدر ضمن درس يا فعاليت

باشد. نوع ديگر ارزشيابي  کند، بسيار مورد توجه و توصيه مي و نيز اصالح برنامه درسي کمک مي اصالح فرآيند آموزش

  .شود ه شده و به عبارتي سنتي محسوب ميپاياني بوده که تقريبا روش شناخت

 های ارزيابی تكوينی يا مستمر روش( ب

ندي يا گروه بندي يک سري ، دسته بعمل مثال محاسبه يک فرمول رياضي اگير ضمن انجام يکدر اين روش فر :مشاهده -1

آموز( رفتار فراگير را مشاهده کرده و تدريجا در ، ارزشياب )هنرآيند مثل اجراي توليد انواع ماست، يا انجام يک فرموجودات

، برنامه درسي يا روش ضمن سنجش فراگيراند. در اين روش کن فهرست مشاهدات )چک ليست ، فهرست وارسي ( ثبت مي

 .دهد را مورد ارزيابي و اصالح قرار مياجراي درس 

رآيند آماده سازي گوشت، توليد . به عنوان مثال فباشد به روش مشاهده قابل ارزشيابي مي بسياري از رفتارها و عملكردها

فني مانند نظم، دقت، سرعت هاي غير توان مهارت هاي فني، مي جش مهارتهاي گرم و . . . با اين روش عالوه بر سن سس

 رد و در فهرست مشاهدات ثبت نمود.را مشاهده ک عمل و . . .

تواند به صورت فردي يا  شود. اين روش مي ر موقعيت مناسب به کار، گرفته ميدر اين روش يک آموخته د :پروژه -2

تر از آن حتواي آموزشي يا گسترده يا محدودواند عينا برابر مت . نوع پروژه ميد صورت گيردگروهي در داخل يا خارج از واح

، باعث تقويت باورها و شود روش هر چند وقت بيشتري گرفته مي مشورت فراگيران انتخاب شود. در اينبا هماهنگي و 

يران و هدايت اگ. از طرفي در شناخت استعداد فرددگر آموخته تعمق يافته و پايدار مي ،افزايش اعتماد به نفس فراگير شده

ريزي، خود  ، برنامههاي غير فني فراگيران از جمله وقت شناسي . در اين روش بسياري از مهارتباشد آنان بسيار موثر مي

 ي مانند: يها گردد. پروژه مديريتي  تقويت مي

 باشد. ميو . . . از اين روش ارزشيابي  توليد انواع عرقيات گياهي

هنرجو و هم پوشه يک فراگير عبارتست از مجموعه سازمان يافته و مرتب شده از مدارك مستند که هم  :پوشه کارنما -3

نگرش( در موضوعات مختلف  مهارت، هاي مختلف )دانش، آموز را در حيطه با استفاده از آن ميزان پيشرفت دانش هنرآموز

تواند در  . پوشه ميشناسد ل تحصيلي باشد، باز مييش از يک ترم يا سادرسي در بازه زماني تعريف شده که ممكن است ب
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تواند موارد  . در پوشه کارنما ميها نقش مهمي ايفا نمايدها و ميزان پيشرفت فراگيران و هدايت آن شناخت استعداد، توانمندي

 هداري و مورد ارزيابي قرار گيرد.زير نگ

 ها زديدگزارش گردش علمي يا با -

 تمر يا ورودي و پايانيهاي امتحانات کتبي مس برگ -

 هاي فردي يا گروهي پروژه -

 گزارش آزمايشگاه -

هاي عملي  ها يا خدمات مرتبط با فعاليت ها و نهاده هاي آزمايش يا استعالم قيمت نمودارها، برگه ها، ، نقشهجداول تصاوير، -

 و آزمايشگاهي

 توافقات گروهي -

هاي مختلف در عمل مورد ارزيابي و سنجش قرار  هاي فراگير را در حيطه در اين روش آموخته :ی عملكردیها آزمون -4

، با استفاده نمايد. به عبارت ديگر عمل هاي خود در تواند از آموخته مي چه حدي نمايد که فراگير تا . و مشخص ميگيرد مي

هاي نظري در محيطي واقعي بكار  اي ذهني و دانشه تواند اندوخته شود که يک فراگير تا چه حدي مي اين روش مشخص مي

 بندد.

هاي خود براي ترسيم يک نمودار، تدوين  با اين آزمون توانايي فراگيران در کاربست اندوخته کتبی: یآزمون عملكرد -1-4

 گذارد مثال:  نامه اجرايي و . . . به نمايش مي، نگاشت يک بر، طراحي يک سيستميک جدول

 دما، رطوبت و ... در طول نگهداري يک فرآورده غذاييرسم نمودار و روند تغييرات -

ص کردن تجهيزات و در اين روش فراگيران بدون آنكه کاري انجام دهند، با مشخ آزمون عملكردی شناسايی: – 2-4

هايي . نمونهگيرند ارزيابي قرار ميله و . .  . مورد هاي حل يک مسأ روش يا روش ،مورد نياز مراحل انجام يک فعاليتل وساي

 از ارزشيابي عملكردي به روش شناسايي مانند:

 توليد دوناتچگونگي  -

 گيري چربي شير روش اندازه -

، اعمالي راکه در ر موقعيت شبيه سازي شده يا قياسيدراين روش فراگيران د :آزمون عملكردی به روش شبیه سازی -4 -3

 هايي از اين روش عبارتند از:  دهند. نمونه را انجام مي ،موقعيت واقعي ضروري هستند

 گياهيتوليد عرقيات روش اجراي  -

ه بسيار نزديک به محيط واقعي در اين روش فراگيران با نمونه کارهاي خود ک :آزمون عملكردی به روش نمونه کار -4-4

 :گيرند. مانند ، مورد ارزشيابي قرار مياست

  شدهنمونه برگه ميوه توليد  -
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 آزمون پايانی (ج

تفاده است که هاي مناسب در سنجش دانش و حدود توانايي فراگيران است. اين روش صرفا زماني قابل اس يكي از روش

اي، تشريحي،  چند گزينهنظر از روش آن ) هاي کتبي صرف . آزمونهاي کتبي يا شفاهي صورت گيرد سنجش از طريق آزمون

که سطوح مختلف )از دانش تا ارزيابي( را شامل شود. به عبارت ديگر بر اساس الگوي بالنكا و  ( بايد به ترتيبي باشد . . .

 .( مورد ارزيابي قرار دهند Three Story Intelectآموزان را در طبقه ) خرد دانش  (Bellanca & Fogarety)فوگارتي

 فناوری غذایی اجزای بسته آموزشی  دروس رشته

 باشد: زیر میبسته آموزشی شامل اجزای 

 سایت -8کتاب مرجع     -7پوستر    -6کتاب کار   -5  فیلم راهنمای معلم   -4  راهنمای معلم   -3  آموز   نرم افزار دانش -2کتاب درسی    -1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

 کتاب درسی

عملی، مراحل انجام  پروژه یا های ها و فعالیتهای مختلف و همچنین عناوین پروژهدر این جزء محتوی نظری بخش

های های ضمن درس و پرسشفعالیت، لیست مواد و وسایل مورد نیاز، نکات فنی، ایمنی، بهداشتی، ارگونومیکی، پرسش

 .پایانی درس می آید

 نرم افزار

 آموز دانش 

گردد. همچنین تصاویر و صورت سمعی و بصری ارایه میه عملی ب ارائه مطالب اعم از محتوی نظری و در این جزء

گردد. نمایش مراحل انجام پروژه و عملیات به صورت انیمیشن برای تفهیم مطالب ارائه میآن نمودارهای کتاب و تکمیلی 

گیرد. بخشی از ارزیابی نظری و سنجش برخی از عملیات در این جزء انجام شدنی یا فیلم یا......در این جزء صورت می

 است.

 می آید. ...وهای مراحل انجام کار، کنترل یا بررسی صحت انجام، ارجاع وگزارش کار ن جزء نمون برگدر ای کتاب کار

 کتاب 

 راهنمای معلم

در این جزء روش تدریس یا چگونگی ارائه مطالب مبتنی بر طرح درس کلی یا بودجه بندی ، بصورت گام به گام یا در 

ها، فضا و شرایط است که در طرح درس مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینگردد. بدیهی قالب طرح درس روزانه ارائه می

کارهای و راه پیچیدهرفتاری محتوی آموزشی و نیز تشریح مفاهیم  کلی،جزیی، های کالن،...پیش بینی خواهد شد. هدفو

 آید. های راهبردی در این جزء مییاددهی و یادگیری مفاهیم اساسی و فعالیت

 فیلم 

 معلمراهنمای 

صورت گوناگون با سطح امکانات مختلف از ابتدایی یا ه ب یا عملیات به طور کامل و ترجیحا نمایش مراحل انجام پروژه

معلم باید اجزا و علملکرد سیستم راهنمای ترین یا به روزترین آنها. فیلم ترین، پیشرفتهترین شکل قابل قبول تا کاملساده

 دهد.ها را بخوبی نمایش و مکانیسم

 پوسترو بروشور
یا موجود اما کوچک و غیر مطلوب که برای تفهیم مطالب  برای نمایش تصاویر، نمودارها، جداول غیر موجود در کتاب و

 ضرورت دارد، پوستر باید درجه وضوح بیشتر و تشریح بهتر از کتاب و به نمونه واقعی نزدیکتر باشد.

 .شود آورده رشته یبرا مرجع یها کتاب بخش نیا در مرجع کتاب

 های  شبکه

 ملی و بین المللی

 .شود آورده یالملل نیب و یمعتبر مل یها تیسا بخش نیا در

 .گرددارائه می مواد غذایی فرآوری و بسته بندی شده مرتبط با موضوع درسهای در این جزء نمونه نمونه
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 ییفناوری غذا الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

هاي آموزشي از قبيل نيروي انساني، مديريت  اي و کاردانش در کنار ديگر نظام هاي فني وحرفه درسي در شاخهاجراي برنامه 

آوردن بخش، فراهم هاي کارآمد و اثر و ارزشيابي مستلزم اتخاذ و سياستو راهبري، تجهيزات، فضا، منابع مالي و پژوهش 

 ها به قرار زير است: کاردانش مي باشد. اهم اين سياست ي وا هاي فني وحرفه هاي شاخه شرايط، امكانات و زير ساخت

 يیفناوری غذارشته  و غذا گروه کشاورزی استاندارد نیروی انسانی

 بايستي:الف( مدير واحد آموزشي: عالوه بر شرايط عمومي مستخدمين دولت و کارمندان واحدهاي آموزشي مي

 هاي:   يب اولويت در رشتهارشناسي به ترتداراي مدرك تخصصي حداقل در مقطع ک

 مديريت آموزشي -3  هاي گروه کشاورزي ساير رشته -0 علوم و صنايع غذايي -4

و  ، مديريت واحدهاي کشاورزير ارتباط با اصول و مباني مديريتساعت دوره آموزشي د 344بايستي حداقل  اين افراد

 .را بگذرانند صنايع تبديلي

نفر هنرجو داشته يا اينكه سطح زير  404گيرد که حداقل تعلق ميآموزشي: معاونت به واحد آموزشي  ب( معاون فني واحد

هكتار باشد معاون فني عالوه بر شرايط عمومي مستخدمين دولت و کارمندان واحد  40ت زراعي بيش از الکاشت محصو

 آموزشي مي بايستي:

توليدات  -0 علوم و صنايع غذايي -4هاي:  يب اولويت در رشتهارشناسي به ترتداراي مدرك تحصيلي حداقل، مقطع ک -

 ترويج و آموزش کشاورزي  باشد. -1هاي کشاورزي  ماشين -3گياهي 

ريزي آموزشي  ، مباني مديريت برنامهکارگاهساعت دوره آموزشي ضمن خدمت در ارتباط با سرپرستي 044گذراندن حداقل -

 و طرح درس عملي

 :شتن شرايط عمومي و به ويژه اخالق معلمي بايدعالوه بر دا ييفناوري غذاتخصصي رشته  دروس( هنرآموز: هنرآموز ج

 د.در رشته علوم و صنايع غذايي باشحداقل داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا باالتر  -4

مربوط با آن ماده درسي را گذرانده  دوره آموزشيماده درسي تخصصي اولويت با افرادي است که حداقل  در تدريس هر -0

 .باشد

 ژه امداد و نجاتهاي اوليه به وي داراي گواهينامه کمک -3

 1عدد نبايد کمتر از  0کاري باشد. )درهر حال جمع اين سال سابقه استاد 0موزشي و حداقل سال سابقه آ 3داراي حداقل  -1

 سال باشد.( 

اجراي عمليات  نفر باشد، در 41بيش از  يکارگاه( استادکار: چنانچه تعداد فراگيران يک ماده درسي داراي عمليات د

کار بايد عالوه بر شرايط عمومي متناسب با نفر تقسيم شده و به استادکار نياز خواهد بود. استاد 9 -41فراگيران به گروه 

 د:معلمي و کارمندي دولت داراي شرايط زير باش

يا و  در کارگاه يا کارخانهسال سابقه و فعاليت  0با صنايع غذايي هاي حداقل مدرك تحصيلي کارداني در رشته گرايش -4

  در کارگاه يا کارخانهسال سابقه فعاليت  1با حداقل  صنايع غذاييهاي رشته گرايش هاينكه، مدرك تحصيلي متوسط
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 ها وکارخانجات صنايع غذايي در زمينه کارگاههاي اوليه به ويژه  داشتن گواهينامه کمک -0

 داشتن گواهينامه حفاظت از محيط زيست، ايمني و بهداشت محيط -3

به حضور تمام وقت در واحد آموزشي و انجام وظيفه در خارج از زمان آموزشي رسمي و خارج از ساعات اداري  تعهد -1

 در صورت نياز کارگاه

 زيست محيطي به عنوان الگوي فراگيران  ايت  نكات ايمني ومقيد به پوشيدن لباس کار و رع -1

عالوه بر معاون فني، داراي يک  فضاي کارگاهي،سطح مربع متر 444واحد آموزشي داراي بيش از  هر : کارگاهسرپرست  (هـ

 داراي شرايط زير است: کارگاهخواهد بود. سرپرست  کارگاهنفر به عنوان سرپرست 

هاي مختلف کارخانجات  کار در پستسال سابقه  1با حداقل  علوم و صنايع غذاييداراي مدرك کارشناسي در رشته  -4

سال  9با حداقل صنايع غذاييهاي يا اينكه داراي مدرك کارداني در رشته گرايش صنايع غذايي)مسوول فني، مدير توليدو ...(

 کار مربوطهسابقه 

  کارگاهسرپرستي  متدوره آموزشي ضمن خدگذراندن -0

 ه گواهي معتبرصنايع غذايي با ارائهاي انواع ماشين مهارت کار با -3

 و کارگاه توليديواحد آموزشي  به حضور تمام وقت در تعهد -1

 :شرايط عمومي کارمندان دولت بايدعالوه بر کارگر ماهر توليد : کارگر ماهر توليد(و

  هاي صنايع غذايي در يكي از رشته گرايش هداراي گواهينامه پايان تحصيالت متوسط -4

 اي در ارتباط صنايع غذايي هاي فني و حرفه مه دوره آموزشي ضمن خدمت يا دورهساعت گواهينا 044حداقل داراي  -0

ه ئابراساس ار صنايع غذاييهاي انواع ماشيني، تنظيم، سرويس، نگهداري و کار با انداز نصب، راه مهارت در اتصال و -3

  يديه شوراي فني واحد آموزشاسناد معتبر يا تاي

  کارگاهياراي گواهينامه ايمني و بهداشت محيط د -1

 تاييد شوراي فني واحد آموزش محيط واقعي براساس ارايه اسناد با  سال سابقه کار در 1حداقل  -1

  کارگاهساعات اداري متناسب با نياز و به کار تمام وقت خارج از فصول آموزشي  تعهد -3

باشد. متصدي  مورد نياز مي برقسيسات و عنوان متصدي تأه يک نفر بهر کارگاه توليدي  در :برقسيسات و ( متصدي تأز

 : عمومي کارکنان واحدآموزشي بايد عالوه بر شرايط برقسيسات و تأ

سال سابقه کار مفيد يا  3با حداقل سيساتأيا ت برق و هاي كي از رشته گرايشداراي مدرك تحصيلي در حد کارداني در ي -4

مفيد مرتبط با تاييديه شوراي فني  سال سابقه کار 9حداقل  مرتبط با هاي  ايان دوره متوسطه در يكي از رشتهداراي مدرك پ

 واحد آموزش

 صنايع غذاييهاي تعمير و نگهداري ماشين مرتبط با گذراندن دوره آموزشي ضمن خدمت در زمينه  -0

 کارگاهدراي گواهينامه زيست محيط و بهداشت محيط  -3

 کارگاهبه انجام کار تمام وقت )خارج از زمان آموزش و ساعات اداري( متناسب با نياز  تعهد -1
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( نياز به يک نفر متصدي آزمايشگاه به شيمياييميكروبي، هاي )هريک از آزمايشگاه هاي تخصصي:( متصدي آزمايشگاهح

 دکاري بايد داراي شرايط زير باشد:عالوه بر شرايط عمومي معلمي و استا  مايشگاهداشت. متصدي آزطور اختصاصي خواهد 

هاي ميكروبيولوژي و يا علوم  )کارداني( دريكي از رشته گرايش حداقل فوق ديپلم آزمايشگاه ميكروبيولوژيبراي  -4

 آزمايشگاهي

 صنايع غذايي و يا شيميهاي  )کارداني( در يكي از رشته گرايش حداقل فوق ديپلم شيمياييبراي آزمايشگاه  -0

 داراي گواهينامه ايمني، بهداشت محيط آزمايشگاهي -3

 اوليه  هاي داراي گواهينامه کمک -1

گذراندن دوره آموزشي ضمن خدمت در ارتباط با حفاظت از اموال، سرپرستي آزمايشگاه شناخت و کاربرد مواد و -1

 اهي تجهيزات آزمايشگ

ومي و اجرايي، متصدي )معاون آموزشي، معاون اجرايي، کارپرداز، انباردار، نگهبان، متصدي امور عم :( ساير عوامل انسانيط

متوسطه فني ه دوم هاي دورعمومي، ....( متناسب با چارت سازماني دبيرستان و هنري، دبيران دروس پايه و امور فرهنگي

 باشد.اي مي حرفهو

 ییفناوری غذا رشتهفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 گيرد. د ارزشيابي و اصالح کامل قرار ميمور فناوري غذاييسال برنامه درسي رشته  1براساس فرايند اعتبارسنجي، هر 

 گيرد. و سال مورد اصالحات جزيي قرار ميهر دغذايي فناوري برنامه درسي رشته 

و کاردانش به منظور  اي وحرفه فنيهاي  هاي يادگيري در شاخه انههاي درسي و مواد و رس بخشي برنامهرارزشيابي و اعتبا

گيري براي بهبود، اصالح و کيفيت بخشي  ي براي درك بيشتر، هدايت و تصميمفراهم آوردن اطالعات توصيفي و قضاوت

 شامل موارد زير است: 

 درسيبخشي راهنماي برنامه تبارتدوين فرآيند اع 

  تدوين فرآيند اعتباربخشي برنامه درسي 

 هاي يادگيري رسانه بخشي مواد وتدوين فرآيند اعتبار 

          تدوين فرآيند پايش 

 تدوين فرآيند اصالح و بهبود 

 




