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سخني با هنرآموز
كتاب درسي فراوري گياهان دارويي و خشكبار براي هنرجويان پايه دهم
رشته صنايع غذايي با رويكرد شايستگي محوري ،طراحي و تدوين شده است .در
هر واحد يادگيري ،شايستگي فني ارائه شده به صورت فرايندي و در  5يا  6مرحله
كاري ،شامل حداكثر بيست هدف دانشي و مهارتي به صورت متوالي سازمان دهي
شده است .براي مشاركت بيشتر فراگيران در امر آموزش و يادگيري ،اهداف دانشي
و مهارتي با رويكرد سؤال محوري براي ايجاد انگيزش در هنرجويان و همراه با
فعاليتهاي عملي ساخت يافته طراحي شدهاند.
گرچه در وضعيت مطلوب ،تحقق يادگيري مؤثر با آموزش توأمان اهداف دانشي
و مهارتي در محل كارگاه يا آزمايشگاه صورت ميپذيرد ولي با توجه به پيوستگي
مراحل توليد و فساد پذيري مواد اوليه ،پيشنهاد مي شود آموزش اهداف مهارتي به
صورت متوالي بعد از ارائه اهداف دانشي مربوطه ،با توجه به جدول بودجه بندي و
زمان آموزش در يك يا دو جلسه (بسته به زمان اختصاص داده شده) انجام پذيرند.
بنابراين توالي يا تلفيق اهداف دانشي و مهارتي در زمان آموزش به صالحديد
هنرآموزان محترم و با توجه به شرايط و امكانات ميتواند متغير باشد.
براي انجام كليه فعاليتهاي كارگاهي و آزمايشگاهي ،هنرجويان را به چند گروه
تقسيم نموده و تحت نظارت و راهنمايي خود و با رعايت اصول ايمني و بهداشتي،
ابتدا به معرفي ابزار و تجهيزات مربوطه پرداخته و سپس فعاليت مورد نظر را انجام
داده و از هنرجويان بخواهيد تا عمليات را اجرا نمايند .همچنين از ساير اجزای
بسته آموزشي مانند :كتاب همراه هنرجو ،فيلم ،نرم افزار ،پوستر و  ...استفاده كنيد
و در صورت امكان با بازديد از مراكز توليدي ،هنرجويان را با محيطهاي واقعي كار
آشنا كنيد.

در فعاليت هاي كارگاهي به موارد زير توجه كنيد
 1هنرجويان عالوه بر رعايت بهداشت فردي ،نظافت كارگاه ،ابزار و تجهيزات را نيز
انجام داده و پس از اتمام كار وسايل را مرتب و در جای خود قرار دهند.
بدیهی است رعایت این نکات از جانب هنرآموزان به عنوان الگوهای آموزشی
در محیط کارگاه الزامی است.

نکته

 2فعاليت هاي كارگاهي باید به ترتيب و به صورت مجزا انجام شوند يعني در هر
جلسه آموزش ،تنها به يك فعاليت پرداخته شود حتي اگر مدت زمان آن كوتاه
باشد.
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بين مراحل مختلف برخي فعاليت هاي عملي ،فاصله هاي زماني نسبتاً طوالني
وجود دارد .مانند مدت زماني كه ماده براي خشك شدن يا خاكستر شدن
درون آون يا كوره قرار می گیرد .در اين فاصله زماني كه نمونه تحت فرايند
است به تشريح اصول كار بپردازيد.
 3رسم فلوچارت از مراحل آزمون را به هنرجويان آموزش دهيد.
 4در راستاي اصول مستندسازي به هنرجويان آموزش دهيد كه در تمام مراحل،
اطالعات به دست آمده را در همان زمان ثبت كنند و از به خاطر سپردن اعداد
خودداري كنند.
 5در ابتدای هر آزمون وسايل و تجهيزات موردنیاز را معرفی کنید( .هنرجویان
براي کسب اطالعات تكميلي به كتاب همراه هنرجو مراجعه کنند).
 6رعايت نكات ايمني در كارگاه ،اصلي حياتي است .در ابتداي هر آزمون نكات
ايمني مربوطه را بيان کرده و بر اجراي آن تأکید کنید( .هنرجویان براي کسب
اطالعات تكميلي به كتاب همراه هنرجو مراجعه کنند).
 7يكي از اهداف فعالیت های كارگاهي عالوه بر مهارت آموزي تقويت روحيه
همكاري و انجام كار به صورت گروهي بين هنرجويان است .به همين علت هنرآموز
بايد بر گروه بندي و نيز انجام كار توسط تمام افراد گروه نظارت كند.
ـ در بازديدهاي علمیبه منظور يادگيري بيشتر الزم است هنرجويان گزارشي از
بازديد به عمل آمده به ويژه از فرايند توليد تهيه و در جلسه بعد بـه كالس ارائه
نمايند .بنابراين الزم است روش صحيح گزارش نويسي به هنرجويان آموزش داده
شود.
ـ در پايان هر مرحله كاري و هر واحد يادگيري ارزشيابي از شايستگيهاي فني و
غيرفني مطابق نمونه چك ليست ارائه شده (پيوست) انجام داده و هنرجويان را از
نتيجه آن مطلع نماييد.
ـ قبل از انجام آزمون با توجه به محدوديت زمان مقدمات كار را آماده كنيد.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي

ـ مشاهده عملكرد با تمركز بر فرايند انجام كار با استفاده از چك ليست
مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
بــا توجــه بــه اینکــه ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی در نظــام جدید آموزشــی دوره
دوم متوســطه مبتنــی بــر شایســتگی اســت همچنیــن هــدف نهایــی ارزشــیابی
مبتنــی بــر شایســتگی ،یادگیــری و کســب توانایــی انجــام کار در شــغل و حرفــه
اســت ،لــذا بــر ایــن اســاس دروس بــه گونــه ای انجــام شــده کــه هــر درس
شــامل چنــد پودمــان و هــر پودمــان یــک یــا چنــد واحــد یاگیــری (تکالیــف
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کاری) را دربرگیــرد .در ایــن رویکــرد هنرجویــان در فراینــد یادگیــری بایــد در
انجــام آنهــا شایســتگی الزم را کســب نماینــد .هــر پودمــان و واحــد یادگیــری
حداکثــر  4نمــره دارد و نمره دهــی آن شــامل دو بخــش ارزشــیابی فراینــدی
یــا مســتمر (1نمــره) و نتیجــه ای یــا پایانــی (3نمــره) اســت .هنرجویــان بــرای
کســب شایســتگی در واحــد یادگیــری بایســتی حداقــل نمــره  2را از ارزشــیابی
پایانــی کســب نماینــد تــا در آن واحــد یادگیــری شایســتگی الزم را کســب
نماینــد .حداقــل یــک بــار امــکان جبــران بــرای کســب شایســتگی واحدهــای
یادگیــری بــرای هنرجویــان وجــود دارد .نمــره هــر درس از میانگیــن نمــرات
پودمــان (کــه هــر پودمــان میانگیــن نمــرات یــک یــا چنــد واحــد یادگیــری
اســت) تشــکیل می گــردد.
در ارزشــیابی مســتمر ارزشــیاب (هنرآمــوز) می توانــد براســاس ارزشــیابی
مراحــل انجــام کار در کتــاب درســی و بــا توجــه بــه فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری
نمره دهــی نمایــد .ارزشــیابی پایانــی براســاس نمــون بــرگ بیــان شــده در
کتــاب درســی انجــام می شــود .در ســنجش واحــد یادگیــری شایســتگی فنــی،
غیرفنــی ،ایمنــی و بهداشــت و توجهــات زیســت محیطــی توأمــان مورد ســنجش
قــرار می گیرنــد.
در انجــام تکالیــف کاری یــا واحدهــای یادگیــری ،برخــی از مراحــل بســیار مهــم
و حیاتــی هســتند (از جملــه رعایــت ایمنــی و بهداشــت و شایســتگی های
غیر  فنــی) ،لــذا بــرای قبولــی بایســتی در آن مرحلــه نمــره  2را اخــذ نماینــد در
غیــر ایــن صــورت هنرجــو در آن واحــد یادگیــری شایســتگی را کســب نمی نماید.
نمــره هــر واحــد یادگیــری نیــز از میانگیــن نمــرات مراحــل کار ،شایســتگی های
غیرفنــی و ایمنــی و بهداشــت حاصــل می گــردد .هنرآمــوزان می تواننــد تــا
 20درصــد نمــره از ارزشــیابی را بــه خودارزیابــی توســط هنرجویــان اختصــاص
دهنــد.

تعاريف و اصطالحات

رويكرد برنامه درسي م ّلي :منظور از اين اصطالح ،جهتگيري آموزشهاي
مدرسهاي بر اساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران ،مردم
و نهادها از برنامه درسي ملّي است .اين رويكرد ،رويكرد فطرتگراي توحيدي
نام دارد كه مقصد عالي آن ،شكوفايي گرايشهاي الهي در انسان و تربيت انسان
..
خليفه اهلل است.
دنياي كار :شامل کارمزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های
زندگی اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است.
دنیای کار اعم از زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي
است.
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محیط کار :موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها
از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادي :محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به
سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفهای ( :)TVETآموزش و تربيت در قلمرو دنياي کار
جهت زمينهسازي ،آمادگي ،نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفهاي را گويند .آموزش
و تربيت فني وحرفهاي واژه اي جامع است که به جنبههایي از فرايند آموزشي و
تربيتي ،دربرگيرنده ،مطالعه فناوريها و علوم وابسته ،کسب نگرشها و مهارتهاي
عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفهها را در بخشهاي گوناگون اقتصادي و زندگي
اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق میشود .اين واژه اعم از آموزش
فني و حرفهاي رسمي ،غيررسمیو سازمان نايافته است .همچنین اين آموزشها
شامل طیف وسیعی از فرصتهای توسعه مهارتها است که با بافتهای ملی و محلی
هماهنگ مـيشود .يادگيري براي یاد گرفتن و رشد سواد و مهارتهـای محاسبه،
مهارتهای عرضي (غير فني) و مهارتهای شهروندی نیز از مؤلفههای جداییناپذیر
آموزش و تربيت فني و حرفهای هستند.
شغل ( :)Jobواژه شغل «استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص»
است .شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از كارها و وظايف
مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف میشود .يك شخص ممكن است در
يك حرفه در زمانهاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حـرفه ( :)Occupationمجموعهاي از مشاغـل دنياي کـار است كـه شباهت
معقوالنهای از نظر كارها ،دانش و توانایيهاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي
فـرد در طول زندگـي است .استاندارد حرفهای ،حداقلهاي مورد انتظار دنياي کار در
يک حرفه را نشان مـیدهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بـازار و دنياي كار است
(مـانند حسابدار ،خانـهدار ،جوشكـار ،پـرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفههـا در
بخشهـاي مختلف وجود دارند در حـالـي كــه برخـي از حرفههـا (مهندس معدن)
مربوط بـه بخش خاصي است .يك حرفـه مجموعـهای از مشاغـل است كه شباهت
معقوالنهای از نظر كـارها ،دانش و توانایيهاي مورد نياز دارد.
وظيفه ( :)Dutyوظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي که در
يک جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر میگيرند .براي مثال از وظايف اصلي
يک تعميرکار خودرو می توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير سيستم انتقال
قدرت و  ...اشاره کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار میرود نگه داري و تعميرات
سيستمهاي کنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
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تکليف کاري ( :)Taskيک تکليف کـاري فعاليت مشخصي است کـه داراي ابتدا
و انتها و شامل مـراحل منطقـي است .معموالً هر وظيفه بـه چندين تکليف کاري
تقسيم میشود .بهطور مثال يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير سيستم مولد قدرت»،
تنظيم سيستم جرقه است.
شايستگـي :1مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام
يک تکليف کـاري ،بر اساس استاندارد را ،شايستگي گـويند .شايستگيهـا در حوزه
آموزشهـاي فني و حرفهای به سه دستة شايستگيهاي فني ،غيرفني و عمومی
تقسيم بندي میشوند.
سطح شايستگي انجام کـار :صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح
صالحيت حـرفـهای انجام میشود ،انجام هر کـار ممکن است بـا کيفيت مشخصي در
محيط کار مورد انتظار باشد .سطح کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط کار
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار اساسي
ارزشيابـي است .در بين کشورهـاي مختلف نظام سطحبندي شايستگـي گوناگوني
وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمولترين آنها به نظر میرسد.
چارچوب صالحيت ملـي( :)NQFچـارچوبــي است کـه صالحيتهـا ،مـدارک و
گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف را بهصورتي منسجم و همگون براساسمجموعهای
از معيارها و شاخصهاي توافق شده به هم ارتباط میدهد .در اين چارچوب به مهارت و
تجربه در کنار دانش ارزش ويژهای داده میشود .زمان و مکان يادگيري ارزش کمتري
دارد.
سطح صالحيت ( :)Level of Qualificationسطح صالحيت عبارت است
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيتهاي حرفهای ملي که تکاليف کاري
بايد در آن طراحي و تدوين شوند .نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين کشورها
وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي (حرفهای) پنج درنظر گرفته شده است که
به طبع آن تکنسين فني يا حرفهای داراي سطح چهار است .صالحيت حرفهای در
اروپا  EQFبه  8سطح تقسيم بندي شده است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فنيوحرفهای :برنامـه درسي آموزش و تربيت
فني   و حرفهای مجموعهای از استانداردهای دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روشها ،راهبردهاي
ياددهيـ يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شايستگيها ،مواد آموزشي ،استاندارد
ارزشيابي است که دانشآموز (هنرجو) ،كارآموز يا متربي را براي رسيدن به آن اهداف در
حوزه آموزشهاي فني و حرفهای هدايت مینمايد .دامنة شمول برنامه درسي در حوزة
آموزشهاي فني و حرفهای ،دنياي كار و دنياي آموزش را دربرمیگيرد.
معموالً در نظامهاي آموزشهاي فني و حرفهای کشورها سه نوع استاندارد ،متص ّور
میشوند:
1- Competency
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1ـ استاندارد شايستگـي حرفهای؛ شايستگـي يا مهارت ،کـه تـوسط متوليان
صنعت ،بازار کار و اتحاديه ها ،صنوف و  ...تهيه میشود .در اين استاندارد ،وظايف،
کارها و صالحيتهاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار میگيرند.
2ـ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگـي حرفهای و ديگر عوامل
مؤثر تـوسط گـروههـاي مشترکي از حوزههـاي گونـاگون تهيه مـیشود و منجر
به اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفهای میشود.
3ـ استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ براساس استانداردهاي شايستگي حرفه
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزشهاي فني و حرفهای تهيه میشود .در اين
استاندارد ،اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات آموزشي
و  ...در اولويت قرار دارد.
آموزش مبتني بر شايستگي :رويکردي در آموزش فني و حرفهای است که تمرکز
بر شايستگيهاي حرفهای دارد .شايستگيها را به عنوان پيامدهاي آموزشي درنظر
میگيرد و فرايند نيازسنجي ،طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها
انجام میشود .شايستگيها میتوانند به شايستگيهاي فني (در يك حرفه يا مجموعه
ای از حرفهها) ،غيرفني و عمومـیدستهبندي شوند .رسيدن فـراگيران به حداقلي از
همة شايستگيهـا بهعنوان هدف آموزشهـاي فني و حرفهای در اين رويكرد مورد
توجه قرار میگيرد.
استاندارد شايستگي حرفه :استاندارد شايستگي حرفه تعيين کننده فعاليتها،
کارها ،ابزارها و شاخصهايي براي عملكرد در يك حرفه است.
هويت حرفهای :برآيند مجموعهای از بـاورها ،گـرايشها ،اعمال و صفات فرد در
مورد حرفه است .بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفهای،
هويت حرفهای قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلی ـ حرفهای (چند رشتهای تحصيلي ـ حرفـهای) :چند رشته
تحصيليـ حرفه ای كـه در كنار هم قرار میگيرند تا فـراگير را براي انتخاب مبتني
بر عالئق ،تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه
به استانداردهـاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه ای بـه صورت منطقي ياري
میرساند .چند رشتهایهـا ممكن است بـا توجه بـه شرايط و امكانات منطقه ای
هم خانواده ،غيرهم خانواده ،شايستگيهاي بزرگ مبتني بر گروههاي فرعي حرفه و
شايستگيهاي طولي براي كسب كار باشد .گـروه بندي تحصيلي ـ حرفهای باعث
شكل دهي هويت حرفهای و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشته تحصیلی ـ حرفهای :مجموعه ای از صالحيتهاي حرفهای و عمومیاست
که آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي میشود.
اهداف توانمندسازي :اهداف توانمندسازي اهدافي است كه بر اساس شايستگيها،
استاندارد عملكـرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري برای كسب شايستگـيهـا توسط
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هنرجویان تدوين مـیشود .اهداف توانمندساز بـا توجه به رويكرد شكوفايي فطرت
شامل پنج عنصر :تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرص ه ارتباط متربي با
خود ،خدا ،خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف ،تبيين و تدوين
ميشوند .با توجه بهاینكه آموزش و تربيت فني و حرفهای و مهارتي فرايند تكوين و
تعالي هويت حرفهای متربيان است و هويت متربيان برآيند نوع ارتباط آنان با خدا،
خود ،خلق و خلقت است ،بنابراين اهداف تربيت با توجه بهاین عرصهها قابل تبيين
1
خواهد بود .اين عرصهها بهگونهاي جامع ،يكپارچه و منطقي كلي ه ساحتهاي تربيتي
را در برميگيرد.
يادگيري يكپارچه و كل نگر :يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از ابعاد
مختلف .در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصههاي
چهارگانه گفته میشود.
يادگيري :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده ،يادگيري ممكن
است از طريق تجربه عيني (از طريق كار ،تمرين و  ،)...به صورت نمادين (از طريق
اشكـال ،اعـداد و نمادها) ،به شيوه نظري (توضيحات كلـي) يا بـه شيوه شهودي
(ذهني يا روحاني) صورت گيرد.
فعاليتهاي يادگيري ساخت يافته :فعاليتهاي يادگيري ساخت يافته    براساس
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در شاخـه فنی و حرفه ای
طراحـي مـیشود .در تـدوين فـعـاليت هــاي يـادگيري در دروس مختلف شاخه
فني وحرفهای براساس برنامه درسي ملـي ايران و حوزه يـادگيري كار و فناوري،
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود .انتخاب فعاليتهاي یاددهی ـ یادگیری در فرایند
آموزش به کمک مواد و رسانههای یادگیری به منظور تحقق شایستگیها براساس
اصولي از قبيل تقویت انگیزه هنرجویان ،درک و تفسیر پدیدههـا در موقعیتهای
واقعی دنياي كار ،فعال نمودن هنرجویان استوار است.
محتوا :محتواي آمـوزشي مبتني بـر اهـداف تـوانمندساز و فعاليتهـاي يادگيري
ساخت  يافته میباشد .محتواي مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه
هـای دینی و قـرآنی ،مجموعهای منسجم و هماهنگ از فـرصتها و تجربیات یـادگیری
است که زمینه شکوفـایی فطرت الهی ،رشد عقلـی و فعلیت یافتن عناصر و عرصهها
را بهصورت پیوسته فراهم میآورد .همچنين محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارتهای
اساسی و ایدههای کلیدی مبتنی بر شایستگیهای مورد انتظار از دانشآموزان است و
برگرفته از یافتههـای علمی و معتبر بشری است .تناسب محتوا با نیازهای حال و آینده،
عالیق ،ویژگیهای روانشناختی هنرجویان ،انتظارات جامعهاسالمی و زمان آموزش از
1ـ ساحتهاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،عبارت اند از :اعتقادي،
عبادي و اخالقي ،اجتماعي و سياسي ،زيستي و بدني ،زيباشناختي و هنري ،اقتصادي و حرفها 
ي
و علمیو فناورانه.
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الزامات محتوا است.
بستۀ تربيت و يادگيری :بستۀ تربيت و يادگيري ،به مجموعهای هماهنگ از منابع،
مواد و رسانههاي آموزشي اطالق میشود كه در يک بستۀ واقعي يا به صورت اجزايي
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يک يا چند پايه تحصيلي
مورد استفاده قرار میگيرد .در حال حاضر با گسترش فناوريهاي نوين و  ،ICTبستۀ
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايتهاي اينترنتي تکميل میشود.
طراحي و تهيه بستۀ يادگيري براساس ماكت بستۀ تربيت و يادگيري انجام میپذيرد.
بستۀ تربيت و يادگيري میتواند شامل گسترهای از منابع و رسانههاي آموزشي يا
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه ،برگههاي كار ،لوح فشرده ،فيلم آموزشي و حتي برخي
وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار بستۀ سختافزاري ،استفاده از امکانات
نرم افزاري و اينترنت نيز میتواند به تکميل يک بستۀ آموزشي كمک كند.
میتوان بستۀ تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تکميلي
تقسيم نمود .منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز ،كتاب درسي ،كتاب كار
هنرجو و كتاب ارزشيابي میشوند.
لذا بستۀ تربيت و يادگيري شامل :كتاب درسي ،راهنماي هنرآموز،كتاب همراه هنرجو،
كتابكار ،نرم افزار هنرجو ،فيلم هنرجو ،شبيه سازها ،فيلم هنرآموز ،پوستر و غيره است.

طراحی و سازماندهی درس
درس فراوری گياهان دارويي و خشكبار یکی از دروس تخصصي رشتهصنايع
غذایی است که در سال دهم شاخه فنی و حرفهای ارائه میشود .با توجه به نحوه
چیدمان دروس رشته صنايع غذایی در دوره سه ساله شاخه فنی و حرفهای ،محتوای
این درس بهگونهای تدوین شده است که هنرجو بتواند عالوه بر فراگیری چندین
شایستگی فنی و غیرفنی با بخشهای مختلف علوم و صنایع غذایی آشنا شده و بتواند
با دید وسیعتری رشته صنايع غذایی را برای ادامه تحصیل انتخاب نماید.
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شایستگیهای مورد انتظار
شایستگیهای فنی:
 1توليد ميوۀ خشك
 2توليد لواشك
 3توليد و بسته بندي پودر ادويهجات
 4توليد سبزي خشك
 5فراوري مغزهاي درختي
 6توليد عرقيات گياهي
 7توليد دمنوشهاي گياهي
شایستگیهای غیرفنی:
 1درستكاري وکسب حالل
 2مديريت كيفيت
 3مديريت مواد و تجهيزات

سازماندهي محتوا
ـ درس فراوري گياهان دارويي و خشكبار متشكل از پنج پودمان و هفت
تكليف كاري است كه در قالب پودمانها و تكاليف كاري مستقل تعريف شده است.
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زمان آموزش پودمانها
درس فراوری گياهان دارويي و خشكبار
کارها

ردیف

پودمان ها

1

توليد كننده انواع ميوه خشك

2

توليد كننده محصوالت پودري و
سبزي خشك

توليد ميوه خشك
توليد لواشك

60

توليد و بستهبندي پودر
ادويهجات

60

3

بسته بند و عرضه كننده مغزهاي
درختي

فراوري مغزهاي درختي

60

4

توليد كننده عرقيات گياهي

توليد عرقيات گياهي

60

5

توليد سبزي خشك

توليد كننده دمنوشهاي گياهي توليد دمنوشهاي گياهي
جـمع

مواد ،رسانهها ،مراكز ،مواد و منابع يادگيري
مراكز يادگيري
ـ مدرسه
ـ کارگاه
ـ محیطهای کار واقعی مبتنی بر وضعیت شغلی
رسانههاي يادگيري
ـ کتاب درسی
ـ کتاب مرجع
ـ پوستر
ـ فیلم
ـ عکس
ـ کتاب راهنمای هنرآموز
ـ كتاب همراه هنرجو
منابع یادگیری
ـ کتاب مرجع
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زمان (ساعت)

60
300
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ـ جداول استاندارد
ـ استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه
مواد يادگيري
ـ ماکت آموزشی

صالحيت حرفهاي مربيان
 1مدرک تحصیلی
ـ حداقل داراي مدرک تحصيلي كارشناسي يا باالتر رشته علوم و صنایع غذایی
 2مدارک حرفهای
ـ دارا بودن پروانه مسئول فني از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ـ دارا بودن پروانه كارشناسي استاندارد از سازمان ملي استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران
 3تجربه کاری
ـ حداقل يك سال سابقه کار در صنايع غذايي در نقش تخصصي مرتبط و يا كارآموزي
در صنايع غذايي
الزامات اجرايي
 1آموزش مدیران و هنرآموزان جهت دستیابی به شایستگیهای حرفهای و
تخصصی
 2تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات
 3وجود کارگاه یا پایلوت براساس استاندارد کارگاه آموزشی صنایع غذایی
 4تجهیز کارگاه یا پایلوت متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی صنایع غذایی
 5وجود پوستر ،نمودار و نمونههای مواد اولیه و محصول
 6وجود  2نفر ،نيروي انساني متخصص صنايع غذايي با مدرك كارشناسي و باالتر
براي هر كالس حداقل  30نفره

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای هر تکلیف کاری در مراحل و قضاوت در مورد
ِ
جزء شایستگی انجام خواهد شد (نمون برگ ارزشيابي تكويني)

ـ ارزشيابي پایانی برای هر تکلیف کاری در پایان واحد يادگيري انجام خواهد شد
(نمون برگ ارزشيابي تراكمي)
ـ ابزارهای سنجش عبارت اند از :پرسش و چک لیست مشاهدهای
ِ
جزء
ـ معیار موفقیت و قبول شایستگی از ترکیب شایستگی در تکالیف کاری و
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شایستگی در مراحل است.
ـ ارزشیابی از شایستگیهای غیرفنی ،حیطه یادگیری نگرش ،توجهات زیستمحیطی
و ایمنی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (نمون برگ ارزشيابي تكويني) لحاظ شده
است.
ـ موفقیت در تمام شایستگیها (تکالیف کاری) ،معیار موفقیت در درس به صورت
کلی است.

مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی
تکنسین صنایع غذایی

صنایع غذایی

گروه کشاورزی و غذا

دوره دوم متوسطه

شاخۀ فنی وحرفه ای

دوره ا ّول متوسطه
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مسیر یادگیری درس :فراوری گياهان دارويي و خشكبار
فراوری گیاهان
دارویی و خشکبار
(٣٠٠ساعت)
تولید لواشک

تولید میوه خشک

تولید سبزی خشک

تولید و بسته بندی
پودر ادویه جات
فراوری مغزهای
درختی

تولید عرقیات
گیاهی

تولید دمنوشهای
گیاهی
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علم

ایمان

تعقل

عناصر

عرصهها

ـ شایستگی پایه

ـ تدبر در آيات و روايات در زمينه حفظ منابع طبيعي

كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي

و نقش آن در سالمت افراد

گياهان دارويي و خشكبار

ـ ارتقاي سطح آگاهي خود به روشهاي صحيح نگه داري

كيفيت در فراوري گياهان دارويي و خشكبار

ـ ارتقاي سطح آگاهي خود به اصول مديريت و تضمين

بهداشت گياهان دارويي و خشكبار

ـ ارتقاي دانش خود پيرامون استانداردهاي ايمني و

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی پایه

كيفيت مواد غذايي

ـ ايمان و التزام قلبي در به كار بردن فرايندهاي بهبود

ـ باور به تواناييهاي خود پيرامون حفظ منابع طبيعي

ـ ايمان به مسئوليت پذيري خويش در انجام امور محوله

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی پایه

دارويي و خشكبار در حفظ سالمت فرد
ـ تعقل در تواناييهاي خود براي پژوهش درباره چگونگي

و سالمت افراد جامعه

ـ شایستگی پایه

متعال

ـ التزام قلبي به انجام وظايف شغلي با توكل به خداوند

حفظ سالمت افراد جامعه

ـ باور آگاهانه به نقش گياهان دارويي و خشكبار در

فردي و اجتماعي

ـ باور به رعايت حقوق ديگران و نقش آن در زندگي

دارويي و خشكبار

ـ باور به ارزش كار گروهي در توليد و فراوري گياهان

جهت كاهش ضايعات

ـ ايمان والتزام قلبي به استفاده از روشهاي نوين نگه داري مواد غذايي

ـ باور داشتن به حق برخورداري نسلهاي آينده از منابع طبيعي

محيط زيست

ـ باور داشتن به نقش حرفه فراوري گياهان دارويي و خشكبار در حفظ

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

خشكبار در افزايش توليد ناخالص ملي در راستاي رفاه

ـ آگاهي از نقش توليد و فراوري گياهان دارويي و

ـ دانش انواع مواد بستهبندي زيست تخريب پذير

ـ شناخت روشهاي دفع و بازيافت پسماند

منابع و محيط زيست

ـ آگاهي از پيامدهاي استفاده نامناسب از امكانات و تجهيزات در تخريب

ـ بصيرت و آگاهي نسبت به حكمت تنوع گونههاي

دارويي و خشكبار

ـ آگاهي از احكام اسالمیدر زمينه فراوري گياهان

افراد جامعه

خشكبار با برند حالل

ـ شناخت اهميت توليد و فراوري گياهان دارويي و

گياهي در طبيعت

با همكاران

ـ آگاهي از اصول بهرهوري در محيط كار براساس تعامل

دارويي و خشكبار و تعامل مؤثر با مشتريان

ـ شناخت بازارهاي منطقهاي و جهاني عرضه گياهان

ـ شایستگی پایه

ـ شایستگی پایه

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار

ـ ايمان و باور به حضور پروردگار در تمامیمراحل

توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار

ـ ايمان و التزام قلبي به ارزشهاي ديني در حرفه

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی پایه

ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه

فرايند توليد آنها

ـ تفكر در شيوههاي نگه داري گياهان دارويي و خشكبار

ضايعات محصوالت كشاورزي

ـ توجه به نقش فراوري گياهان دارويي و خشكبار دركاهش

ـ تفكر در آيات و روايات جهت شناخت منابع غذايي و

ـ تأمل در آيات قرآن كريم در مورد كسب روزي حالل خشكبار براي حفظ سالمت افراد جامعه

ـ توجه بهایمني و بهداشت در توليد گياهان دارويي و

ـ تأمل در استانداردهاي حرفه فراوري گياهان دارويي و خشكبار در حفظ

محيط زيست

ـ شایستگی پایه

ـ شایستگی پایه

ـ درك تأثير مصرف گياهان دارويي و خشكبار در نشاط

ـ تأمل در تواناييهاي خود براي درك اهميت گياهان

ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

خلقت

ـ تفكر در استفاده بهينه از منابع طبيعي

فراوري گياهان دارويي و خشكبار

ـ توجه به تواناييهاي خود براي مديريت كيفيت در

ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری

خويشتن

خدا

خلق

اهداف تفضيلي
درس فراوري گياهان دارويي و خشكبار

مقدمه

اخالق

عمل

ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای
ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری
یادگیری
یادگیری
ـ ارزش قائل شدن به درستكاري و كسب
ـ افزايش ميزان پايبندي به اخالق حرفهاي در
ـ توجه به استفاده از فناوریهاي سبز
ـ ارزش قائل شدن به انجام كار
روزي حالل در توليد و فراوري گياهان
محيط كار
گروهي در توليد و فراوري گياهان (دوستدار طبيعت)
دارويي و خشكبار
ـ افزايش ميزان پايبندي به كسب و كار و تأمين
ـ ارزش قائل شدن به حفظ گونههاي
دارويي و خشكبار
معاش از راه حالل در حرفه توليد و فراوري گياهان ـ پرهيزگاري و دوري از رذايل اخالقي در
ـ ترجيح دادن منافع ملي بر منافع مختلف گياهي در توليد و فراوري
توزيع و توليد گياهان دارويي و خشكبار
دارويي و خشكبار
گياهان دارويي و خشكبار
شخصي
ـ تعهد به رعايت قوانين و مقرارت شغلي در حرفه ـ تعهد و پايبندي به توليد مواد غذايي
ـ تعهد به توليد و فراوري گياهان ـ ارزش گذاري به توليد و فراوري
پاكيزه و حالل
توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار
دارويي و خشكبار سالم و با كيفيت گياهان دارويي و خشكبار با استفاده
از محصوالت ارگانيك
براي رفاه حال افراد جامعه

خويشتن

خدا

خلق

خلقت

ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی پایه
ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای
ـ شایستگی خاص دیگر حوزههای یادگیری
یادگیری
ـ اجتناب از كم فروشي و تقلب با استناد به یادگیری
ـ كسب مهارت دركاربرد استانداردهاي ايمني و
ـ تالش در جهت كاهش آلودگيهاي
ـ تالش در توسعه حرفه فراوري
آيات و روايات
بهداشت گياهان دارويي و خشكبار
فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي
ـ كسب مهارت در جهت توسعه خود اشتغالي در ـ عمل به احكام اسالمیدر توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار جهت
اشتغال زايي و جذب نيروي انساني ـ تالش در حفظ و نگه داري پوشش
گياهان دارويي و خشكبار
توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار
گياهي مناطق مختلف در توليد و
مولد
ـ كسب مهارت در به كارگيري فناوریهاي نوين در ـ به كارگيري قوانين و دستورات الهي در
ـ رعايت اصول مشتري مداري در فراوري گياهان دارويي و خشكبار
فرايند توليد و فراوري گياهان دارويي و
توليد و فراوري گياهان دارويي و خشكبار
ـ به كارگيري بستهبنديهاي نوين
توليد و فراوري گياهان دارويي و
خشكبار
در توليد و فراوري گياهان دارويي و
خشكبار
ـ به كارگيري استانداردهاي گياهان خشكبار
دارويي و خشكبار جهت حفظ
سالمت افراد جامعه

عناصر

عرصهها

اهداف تفضيلي
درس فراوري گياهان دارويي و خشكبار
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روغن کشی میوه و
دانه های روغنی

تولید کمپوت و
کنسرو

فراوری گیاهان
دارویی و خشکبار

سال دوازدهم
رشته صنایع غذایی

گروه کشاورزی و غذا

تولید و بسته بندی
فراورده های دام
و طیور

تولید و بسته بندی
فراورده های غالت

تولید فراورده های
لبنی

کارگاه های تخصصی رشته

سال یازدهم
سال دهم

مقدمه

فصل 1

فراوری میوهها
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واحد يادگيري  :1توليد ميوۀ خشك
ايران با توليد ساالنه 17ـ  15ميلیون تن ميوه جزءِ ده كشور برتر توليد كننده ميوه
است .كشور ما در تولید  19میوه رتبه تک رقمی و در محصوالت پسته ،زعفران ،انار،
خرما ،گردو ،بادام ،کیوی ،گیالس و زردآلو رتبههای اول تا سوم را در جهان دارد.
بررسيها نشان مـیدهد كه متأسفانه حجم زيادي از محصوالت كشاورزي دچار
فساد شده و از بين ميروند .ضايعات ميوه ،ناشي از كليه تغييرات كمیو كيفي است
كه بعد از برداشت در محصول بـه وجود ميآيد و آن را غير قـابل مصرف ساخته ،يا
از ارزش غذايي آن ميكاهد .خشک کردن ميوهها یکی از روشهاي جلوگیري از فساد
آنهاست .در اين واحد يادگيري اصول اساسي خشك كردن ميوهها شرح داده شده و
به بررسي روش خشك كردن برخي از آنها اشاره شده است .بديهي است هنرآموزان
محترم ميتوانند در صورت عدم دسترسي به برخي از اين ميوهها ،از انواع ميوههاي
ديگر استفاده كنند.
تهیه مواد اولیه
پاک سازی
خشک کردن
سورتینگ
بسته بندی
انبارش
نمودار شماره 1ـ مراحل تولید میوۀ خشک
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مواد و تجهیزات
مواد :انواع ميوه ،محلولهاي شستوشو و ضدعفوني ،مواد بسته بندي ،گاز SO2
تجهيزات :دستگاه بوجاري ،دستگاه شستوشو ،هستهگير ،بالنچر ،دستگاه
پوستگير ،خشككن ،دستگاه بستهبندي ،دستگاه سورتينگ ،آون ،دماسنج ،لباس
كار ،ماسك ،دستكش ،كاله.
در اين واحد يادگيري ،روش خشك كردن انواع ميوه به هنرجويان آموزش داده
مي شود .فرايند خشك كردن ميوه در شش مرحله كاري ،انجام ميپذيرد(نمودار
شماره .)1در كتاب درسي براي هر مرحله ،اهداف دانشي و مهارتي خاصي طراحي
و تدوين شده است .و در كتاب حاضر نكات اجرايي مربوط به هر مرحله و اهداف
آن ،به همراه پاسخ برخي از پرسشها ،به اختصار براي استفاده هنرآموزان محترم
ارائه مي شود.

1ـ مرحله تهيه مواد اوليه

در مرحلـه تهيه مواد اوليه پس از تعريف و طبقه بندي ميوه هـا ،نخست بـه شرح
ويژگي هاي برخي از ميوه ها پرداخته شده است .روشهاي مختلفی براي طبقه بندي
ميوهها وجود دارد .در اين واحد يادگيري چون هدف خشك كردن ميوهها است
بنابراين بر مبنای ميزان رطوبت و نوع بافت ،آنها را طبقه بندي کرده ایم.
با توجه به طبقه بندي ارائه شده ،نمونه هايي از ميوه هاي هر گروه را به هنرجويان
نشان دهيد و از آنان بخواهيد ضمن مقایسه آنها ،میوه های مشابه را از نظر رطوبت
و نوع بافت در یک گروه قرار دهند.
سپس به بررسي شواهد زنده بودن میوه ها پس از چیده شدن از درخت بپردازيد.
به عنوان مثال تعريق ميوه ها و سبزي ها درون كيسه هاي پالستیكی دربسته ،بيانگر
انجام عمل تنفس و خروج بخار آب از اين محصوالت است.
فوايد خشك كردن ميوهها عبارت اند از:
ـ افزايش ماندگاري
ـ كاهش وزن و حجم
ـ سهولت جابه جايي
ـ مصرف در خارج از فصل
ـ افزايش مواد مغذي
چند ميوه مناسب ديگر جهت خشك كردن نام ببريد.

پرسش

امروزه بسياري از ميوهها را ميتوان خشك نمود ،مانند :موز ،كيوي ،پرتقال ،توت
فرنگي ،انبه ،پاپايا و ...
19

پرسش

چرا گاهي اوقات ميوههاي نارس مثل كيوي و خرمالو را در كنار ميوههايي
مانند سيب نگه داري ميكنند؟
سيب داراي شدت تنفس بااليي بوده و گاز اتيلن زيادي توليد ميكند كه ميتواند
سرعت رسيدن ميوههايي مانند كيوي و خرمالو را پس از برداشت و در ادامه دوره
رسيدگي آنها تسريع نمايد.
در صورتي كه كيوي يا خرمالو در دسترس بود از هنرجويان بخواهيد مقداري از
آنها را به صورت نارس تهيه كرده و همراه با سيب در يك بسته قرار دهند سپس
بعد از رسيده شدن در كالس ارائه نمايند.

پرسش

چرا موز زماني كه از كارتنهاي بستهبندي خارج مي شود زودتر سياه مي شود؟
كارتنهاي حاوي موز داراي اتمسفر تغيير يافته هستند بهاین ترتيب كه محصول
به مرور زمان ،اكسيژن درون بسته را مصرف نموده و كربن د ياكسيد توليد
ميكند .بنابراين نرخ تنفس كند مي شود .در صورت خروج از كارتن ،فرايند تنفس
با شدت بيشتري انجام شده و موز سريع تر سياه مي شود.

2ـ مرحله پاك سازي
مجموعه عمليات پس از تهيه مواد اوليه تا قبل از خشک کردن ميوه ها را مرحله
آماده سازي مي نامند.
در اين مرحله هنرآموز با ارائه پاورپوينت يا فيلم آموزشي اصول تميزكردن،
درجهبندي ،سورتينگ ،پوستگيري ،حذف قسمتهاي زائد ،خردكردن و آنزيمبري
ميوهها را شرح داده و هنرجويان به پرسشهاي مطرح شده پاسخ دهند .سپس
عمليات توسط هنرآموز انجام شده و هنرجويان تكرار نمايند.
پرسش

چند نوع آنزيم در گياهان را نام ببريد و نقش آنها را بيان كنيد.
از آنزيمهاي مهم موجود در گياهان ميتوان آنزيم پكتيناز و پلي فنلاكسيداز را نام
برد كه آنزيم پكتيناز با تأثير برروي پكتين ،سبب هيدروليز پيوندهاي گليكوزيدي
آلفا  1→4بين واحدهاي گاالكتورونيك اسيد شده و بهاین ترتيب سبب بروز پديدۀ
نرم شدن مي شود .و آنزيم پلي فنلاكسيداز (فنالز) عامل بروز پديده قهوه اي شدن،
آنزيمیاست كه براي فعاليت اين آنزيم نياز به اكسيژن است .الزم به ذكر است كه
این آنزيم در اثر وارد شدن صدمه فيزيكي به بافت ميوه و سبزي آزاد مي شود.
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دانش افزایی
گاز گوگرد دياكسيد و نيز محلولهاي وابسته به آن مثل سديم بيسولفيت يا
سديم متابيسولفيت تركيباتي هستند كه ميتوانند باعث مهار هر دو نوع واكنش
قهوهاي شدن آنزيمی(فنالزي) و قهوهاي شدن غيرآنزيمی(ميالرد) شوند .اين
تركيبات از دو طريق باعث مهار قهوهاي شدن آنزيمیميشوند .نخست ،اين مواد
خاصيت احياءكنندگي دارند .دوم ،اين تركيبات به عنوان سموم آنزيمیسبب
غيرفعال شدن فنالزها ميشوند .مكانيسم عمل اين گاز در مهار واكنش ميالرد،
اتصال با گروههاي كربونیلي قندهاي احياءكننده و غيرفعالسازي آنها است.

3ـ مرحله خشك كردن
در اين مرحله پس از تعريف عمليات خشك كردن ،آزمايش را به همراه هنرجويان
انجام دهيد .همچنين بـه كمك پاورپوينت يا فيلم انواع روش هاي خشك كردن
و دستگاه هاي خشك كن را براي هنرجويان توضيح دهيد .سپس در انجام كامل
فعاليت كارگاهي و كار با دستگاه خشك كن كابينتي ،هنرجويان را همراهي نماييد.
دانش افزایی
ـ درصد رطوبت يك ميوه با ميزان آبي كه در هنگام آبگيري از آن ميوه
توسط آب ميوه گيري استخراج مي شود متفاوت است .زيرا بخش زيادي از آب
محصول در تفاله باقي مي ماند.
ً
ـ همچنین شكل فيزيكي ماده لزوما بيانگر ميزان رطوبت آن نيست به طوري
كه شير با وجود مايع بودن داراي حدود  87درصد آب است در حالي كه
اسفناج و يا كاهو در عين جامد بودن داراي بيش از  90درصد آب هستند.
یکی از راه های تشخیص کفایت خشک شدن میوه ها ،شکستن میوه خشک
شده با دست و بررسی وضعیت آن است؛ به گونه ای که بخش درونی آن فاقد
رطوبت باشد.

نکته

با توجه به زمان نسبتاً طوالني مورد نياز براي خشك شدن ميوه ها درون دستگاه
خشك كن ،و لزوم تكميل عمل خشك كردن در يك روز ،بهتر است عمليات
آماده سازي را به گونه اي برنامه ريزي كنيد؛ كه در اول جلسه انجام پذيرد .و نيز
جهت كوتاه كردن زمان خشك كردن برش هاي نازک ميوه را به صورت يك اليه
روي سيني قرار دهيد.
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4ـ مرحله سورتينگ

در اين مرحله ميوههاي خشك شده به منظور يكنواخت سازي از لحاظ وزن و اندازه
جهت افزايش بازارپسندي مورد بازرسي قرار ميگيرند.

5ـ مرحله بسته بندي

بستهبندي ميوههاي خشك بايد از نفوذ رطوبت به محصول ممانعت نموده و به
واسطهاین كه رنگ و شكل ظاهري از ويژگيهاي مهم مشتري پسندي است جنس
بستهبندي بايد شفاف باشد.
پرسش

از بین ویژگی های ذکر شده کدام یک برای بسته بندی میوه های خشک
اهمیت بیشتری دارد؟
با وجود اهميت تمامیويژگيهاي ذكر شده گزينه شماره ( 2محافظت در برابر ورود
ميكروارگانيزمها ،نور ،چربي ،رطوبت ،ضربه) از اهميت بيشتري برخوردار است.

پرسش

فساد مواد غذایی را تعریف کنید و عوامل ایجادکننده فساد مواد غذایی را
نام ببرید.
هر نوع تغيير كنترل نشده در ماده غذايي فساد ناميده مي شود .خواه محصول قابل
مصرف باشد يا نباشد .به طور كلي عوامل ايجاد كننده فساد مواد غذايي در سه
گروه :بيولوژيكي ،شيميايي و فيزيكي طبقه بندي ميشوند.

6ـ مرحله انبارش
با توجه بهاینكه حجم محصول توليدي در كارگاه آموزشي به حدي كم است كه
در عمل امكان آموزش انبارداري به هنرجويان وجود ندارد .با فراهم نمودن شرایط
بازدید از مراكز توليدي ،عملیات انبارداری را در محیط واقعی تشریح نموده و از
هنرجویان بخواهید تا گزارش تهيه نمايند.
نکته
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جهت كسب اطالعات تكميلي به استانداردهاي شماره  6872 ،569و 9237
قابل دسترسي در سايت سازمان ملي استاندارد ايران مراجعه شود.
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جدول اهداف توانمند سازي
اهداف توانمندسازي

فصل واحد یادگیری

دانشي مهارتي

ويژگي و خواص انواع ميوهها جهت خشك كردن را بيان
كند.



اصول نگه داري ميوههاي مورد استفاده را شرح دهد.




آزمونهاي كيفي مواد اوليه را انجام دهد.

توليد ميوۀ خشك

ا ّول

اصول تميز كردن ميوهها را بيان كند.



اصول آماده سازي ميوهها را شرح دهد.



اصول آنزيم بري ميوهها را بيان كند.



عمل تميز كردن ميوهها را انجام دهد.



عمل آماده سازي ميوهها را انجام دهد.



فرايند آنزيم بري ميوهها را انجام دهد.



اصول خشك كردن ميوهها را بيان كند.




عمليات خشك كردن را انجام دهد.
اصول درجه بندي ميوهها را شرح دهد.




عمليات درجه بندي ميوهها را انجام دهد.
اصول بسته بندي ميوههاي خشك را بيان كند.




عمليات بسته بندي را انجام دهد.
اصول انبارداري را شرح دهد.



اصول كنترل كيفيت محصول نهايي را توضيح دهد.




آزمونهاي كنترل كيفيت محصول نهايي را انجام دهد.
آزمون پاياني
زمان
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24
23

جدول بودجه بندي پيشنهادي
فصل

واحد
یادگیری

ا ّول

توليد ميوۀ خشك

اهداف توانمندسازي
ويژگي و خواص انواع ميوهها جهت خشك كردن را بيان كند.

دانشي مهارتي
1

اصول نگه داري ميوههاي مورد استفاده را شرح دهد.

1:30

اصول تميز كردن ميوهها را بيان كند.

1:30

اصول آماده سازي ميوهها را شرح دهد.

1

اصول آنزيم بري ميوهها را بيان كند.

1:30

اصول خشك كردن ميوهها را بيان كند.

1:30

آزمونهاي كيفي مواد اوليه را انجام دهد.

1

عمل تميز كردن ميوهها را انجام دهد.

1

عمل آماده سازي ميوهها را انجام دهد.

1

فرايند آنزيم بري ميوهها را انجام دهد.

1:30

عمليات خشك كردن را انجام دهد.

3:30

اصول درجه بندي ميوهها را شرح دهد.

1:30

اصول بسته بندي ميوههاي خشك را بيان كند.

1:30

اصول انبارداري را شرح دهد.

1:30

اصول كنترل كيفيت محصول نهايي را توضيح دهد.

3:30

عمليات درجه بندي ميوهها را انجام دهد.

2

عمليات بسته بندي را انجام دهد.

2

آزمونهاي كنترل كيفيت محصول نهايي را انجام دهد.

4

آزمون پاياني
جمع
24

زمان

2

6

16
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ارزشيابي مرحلهاي (تكويني)
رديف

1

مرا حل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
تهيه مواد اوليه ـ انواع ميوه

نتایج ممکن

فراوری میوهها

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)
٣

قابل قبول

انتخاب ميوه سالم و عاري از ناخالصي
و آفت زدگي

غيرقابل قبول انتخاب ميوه ناسالم

2

پاك سازي

3

خشك كردن

4

سورتينگ

5

بسته بندي

6

انبارش

ـ كارگاه
ـ  2ساعت
ـ دستگاه بوجاري ،حوضچه شستوشو ،پوست
غيرقابل قبول ناتواني در آماده سازي ميوهها
گير ،هسته گير ،برش زن
ـ پركلرين
ـ كارگاه
ـ  2ساعت
ـ دستگاه خشك كن
ـ اتاقك دود
ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ ميز سورت
ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ ترازو ،مواد بسته بندي ،دستگاه بسته بندي
ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ ابزار كنترل كيفيت

مديريت كيفيت ( )N63سطح  ،1مديريت مواد
و تجهيزات ( )N66سطح 1
استفاده از دستكش ،ماسك ،كفش ،لباس كار،
كاله
شایستگیهای غیرفنی ،به حداقل رساندن ضايعات ،استفاده مجدد از
ایمنی،بهداشت ،توجهات آب شستوشو براي مصارف ديگر
زیست محیطی و نگرش جلوگيري از اتالف محصوالت كشاورزي ،افزايش
توليد ناخالص داخلي

نمره

قابل قبول

انجام تمامیمراحل آماده سازي

قابل قبول

كاهش رطوبت تا حد استاندارد

٢
١
٣
٢
١
3

در حد انتظار توانايي كار با دستگاه خشك كن

2

غيرقابل قبول ناتواني در كار با دستگاه خشك كن

1

3
قابل قبول جداسازي ناپذيرفتنيها از ميوههاي
خشك شده
غيرقابل قبول ناتواني در جداسازي ناپذيرفتنيها
قابل قبول

2
1
3

تنظيم و راهاندازي دستگاه بسته بندي

2

غيرقابل قبول ناتواني در راه اندازي دستگاه بسته بندي

1

قابل قبول

انجام آزمونهاي كنترل كيفيت

غیرقابل قبول انجام ندادن آزمونهاي كنترل كيفيت

3
2
1

قابل قبول

2

غیرقابل قبول

١

بلی
ارزشيابي کار (شایستگی انجام کار) ـــــــــــــــــــــــــــــ
خیر
معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مرحله 3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار 6 ،5 ،4 ،2 ،1

								

25

ارزشيابي پاياني (تراكمي)
1ـ شرايط انجام كار :
مكان :كارگاه
زمان 6 :ساعت
تجهيزات :دستگاه بوجاري ،دستگاه شستوشو ،هسته گير ،بالنچر ،دستگاه پوست گير ،خشك كن ،دستگاه بسته بندي ،دستگاه
سورتينگ ،آون
ابزار :دماسنج ،لباس كار ،ماسك ،دستكش ،كاله
مواد :انواع ميوه ،محلولهاي شستوشو و ضدعفوني ،مواد بسته بندي ،گاز SO2
ساير شرايط :استانداردهاي 3122 ،545 ،17 ،7215
 2ـ نمونه /نقشه كار /مراحل پروژه  /رویه انجام کار:
1ـ انتخاب مواد اوليه 2ـ بوجاري 3ـ شستوشو و گندزدايي 4ـ هسته گيري و برش
كردن 7ـ سورتينگ 8ـ بسته بندي 9ـ انبارش 10ـ كنترل كيفيت

5ـ بالنچينگ

6ـ خشك

3ـ شاخصهای اصلی استاندارد عملکرد کار:
ـ انتخاب ميوه سالم و عاري از آفت زدگي
ـ حذف ناخالصيها و مواد خارجي
ـ شستوشو با آب به مدت  5تا  10دقيقه و ضدعفوني با پركلرين به نسبت 3 ppmتا  5و سپس آبكشي
ـ پوست گيري ،هسته گيري و خرد كردن در صورت لزوم
ـ بالنچينگ با آب گرم با درجه حرارت  80 – 70درجه سلسيوس يا با بخار آب به مدت 3ـ 5دقيقه و سپس سرد كردن با آب
سرد
ـ خشك كردن با دماي  70 – 60درجه سلسيوس و كاهش رطوبت تا زير  20درصد
ـ درجه بندي مطابق استاندارد
ـ راه اندازي دستگاه بسته بندي
ـ انجام آزمونهاي كنترل كيفي
4ـ ابزارهای ارزشيابي:
چك ليست ،پرسش
5ـ ابزار و تجهيزات مورد نیاز انجام کار:
دستگاه بوجاري ،دستگاه شستوشو ،هسته گير ،خرد كن ،بالنچر ،دستگاه پوست گير ،خشك كن ،اتاقك دود ،دستگاه بسته
بندي ،دستگاه سورتينگ ،آون ،دماسنج ،لباس كار ،ماسك ،دستكش ،كاله
6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/شغل:
توليد لواشك
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واحد يادگيري  : 2توليد لواشك
لواشک مخلوط عصاره و پالپ حاصل از ميانبر یک یا چند میوه یا سبزي است که
پس از طی مراحل فرایند تا اندازه معینی خشک شده و عمدتاً به صورت ورقه و
گاهی به اشکال دیگر بسته بندي و عرضه میشود .از ویژگیهاي ایـن ماده میتوان
بـه سادگی نگه داري و مصرف و صرفه جـویی در هزینههاي حمل و نقل و انبارداري
اشاره کرد .لواشک به عنوان یـک فراورده سنتی همواره مورد توجه عموم به ویژه
کودکان بوده است  .عالوه بر مصرف تفننی ،لواشک در پخت و پـز غـذاها نیـز به
عنوان چاشنی استفاده میشود .از آنجا که اغلب میوهها نیـازي بـه شـیرین کننده
اضافه ندارد ،بیماران دیابتی میتوانند از لواشک میوه به عنوان یک منبع غذایی
داراي مقدار بسیار کم ساکارز استفاده کنند .لواشک از نظر غذایی و نداشتن مواد
نامطلوب از جمله مواد شیمیایی ،جزءِ غذاهاي ارزشمند محسوب میشود .تهیه
لواشک در ایران ،با توجـه بـه فراوانی میوه در کشور به ویژه در فصول خاص از
سابقه دیرین برخوردار است .در اين واحد يادگيري اصول توليد لواشك از چند ميوه
تشريح شده و هنرآموزان در صورت عدم دسترسي به هر يك از اين محصوالت
ميتوانند آنها را با ميوههاي بومیمنطقه خود جايگزين نمايند.
تهیه مواد اولیه
شستوشو و پاک سازی
پخت و تغلیظ
فرموالسیون
خشک کردن
بسته بندی و انبارش
نمودار شماره 2ـ مراحل تولید لواشک
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مواد و تجهیزات

مواد :ميوه ،مواد بسته بندي ،مواد ضدعفوني كننده ،افزودنيها
تجهيزات :ديگ پخت ،تجهيزات شستوشو ،هسته گير ،مخزن فرموالسيون،
غلتكهاي نورد ،دستگاه بسته بندي ،اتوكالو ،آون ،كوره ،ترمومتر pH ،متر ،لباس
كار ،ماسك ،دستكش ،كاله ،كفش
در اين واحد يادگيري ،روش تهيه انواع لواشك ميوهاي به هنرجويان آموزش
داده مي شود .فرايند توليد لواشك در شش مرحله كاري ،انجام ميپذيرد (نمودار
شماره .)2در كتاب درسي براي هر مرحله ،اهداف دانشي و مهارتي خاصي طراحي
و تدوين شده است .و در كتاب حاضر نكات اجرايي مربوط به هر مرحله و اهداف
آن ،به همراه پاسخ برخي از پرسشها ،به اختصار براي استفاده هنرآموزان محترم
ارائه مي شود.

1ـ مرحله تهيه مواد اوليه
در اين مرحله همانند آنچه در واحد يادگيري توليد ميوههاي خشك انجام داديد
ابتدا با نشان دادن ميوههاي مختلف ،به معرفي ميوههايي كه امكان توليد لواشك
از آنها وجود دارد بپردازد.
نکته

تحقیق
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برای كسب اطالعات تكميلي به مقرارت سازمان غذا و دارو ،حداقل ضوابط
فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده ميوههاي فراوري شده و لواشك
مراجعه كنيد.
بهترين دما ،رطوبت نسبي و حداكثر مدت نگه داري مناسب براي ميوههاي
نام برده شده چقدر است؟
نام محصول

درجه حرارت نگه داري

درصد رطوبت حداكثر مدت نگه داري

انار

3ـ0

95ـ85

4ـ 2ماه

زردالو

2ـ0

90ـ85
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سيب

3ـ0

90ـ85

7ـ 3ماه

آلو

2ـ0

95ـ90

35ـ 14روز
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2ـ مرحله شستوشو و پاك سازي
تحقیق

استفاده از كلر براي ضدعفوني كردن آب داراي چه مزايا و معايبي است؟
مزيت مهم سالم سازي آب با كلر قدرت باالي ضدميكروبي آن است .خاصيت
ضدميكروبي كلر آزاد شده در آب براي مدت طوالني باقي ميماند .اما از سوي ديگر
در صورت عدم محاسبه صحيح ميزان كلر آزاد در آب عالوه بر ايجاد طعم كلر در
آب بر روي سطوح دستگاهها ايجاد لكه مينمايد.
برخي از ميوهها خصوصاً ميوههاي هستهدار مانند زردآلو ،آلبالو و آلو نيازي به
خرد كردن ندارند .چرا؟

نکته

دليل عدم نياز اين ميوهها به خرد كردن اين است كه در هنگام پخت و توليد پوره،
گوشت آنها نرم شده و در هنگام صاف كردن هسته آنها به راحتي جدا مي شود.

3ـ مرحله پخت و تغليظ
مزيت نگه داري پوره به جاي ميوه چيست؟

پرسش

گرماي مورد استفاده در هنگام توليد پوره سبب نابودي ميكروبها و آنزيمها
ميشود ضمن اينكه واكنشهاي تنفسي متوقف شده و نيز حجم پوره كمتر از ميوه
است و امكان اضافه كردن افزودنيها به پوره هم وجود دارد.
درصورت عدم وجود ديگ پخت تحت خأل پس از آموزش اصول كلي تغليظ
تحت خأل ،عمليات پخت و تغليظ در همان ديگهاي معمولي پخت انجام
گيرد.
چرا در  تبخيركنندههاي تحت خأل دماي جوش آب كاهش مييابد؟

نکته

پرسش

دماي نقطه جوش آب رابطه مستقيم با فشار هوا دارد .بنابراين با كاهش فشار هوا
و در نتيجهایجاد خأل در تغليظ كنندهها ،دماي جوش آب كاهش يافته و احتمال
آسيب حرارتي به محصول كمتر مي شود.
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پرسش

4ـ مرحله فرموالسيون
ميوههاي موجود در چند نوع لواشك تركيبي (چند ميوه) را نام ببريد و جزء
پايه آن را مشخص كنيد.
لواشك سيب و زردآلو ،انار و سيب ،چند ميوه و ...
جزء پايه به آن موردي اطالق مي شود كه بخش غالب لواشك را تشكيل ميدهد.

پرسش

چه پارامترهايي جهت انتخاب ميوه پايه در لواشكهاي تركيبي بايد مورد
توجه قرار گيرد؟
عالوه بر فراواني و كيفيت ميوه ،قيمت آن نيز در تعيين ميوه پايه جهت توليد
لواشك مؤثر است.

5ـ مرحله خشك كردن
پرسش

در صورتي كه در مرحله نورد كردن ضخامت خمير لواشك كم يا زياد باشد
چه مشكالتي ايجاد ميكند؟
درصورت كم بودن ضخامت خمير ،لواشك توليدي بيش از اندازه خشك و شكننده
مي شود و در صورت زياد بودن ضخامت خمير ،فراورده حاصل داراي رطوبت
بيشتري بوده و ماندگاري كمتري خواهد داشت.

6ـ مرحله بسته بندي و انبارش
پرسش

بسته بندي مواد غذايي بايد چه ويژگيهايي داشته باشد؟
ويژگيهاي مواد بسته بندي:
ـ غير سمیبودن
ـ محافظت در برابر ورود ميكروارگانيزمها ،نور ،چربي ،رطوبت ،ضربه
ـ سهولت باز شدن
ـ ويژگيهاي مربوط به دوخت مجدد
ـ چاپ پذيري
ـ هزينه مناسب
با توجه بهاینكه حجم محصول توليدي در كارگاه آموزشي به حدي كم است كه
در عمل امكان آموزش انبارداري به هنرجويان وجود ندارد .با فراهم نمودن شرایط
بازدید از مراكز توليدي ،عملیات انبارداری را در محیط واقعی تشریح نموده و از
هنرجویان بخواهید تا گزارش تهيه نمايند.
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فراوری میوهها

جدول اهداف توانمندسازي
اهداف توانمندسازي

فصل واحد یادگیری

دانشي مهارتي

ويژگي و خواص انواع ميوههاي مورد استفاده در توليد
لواشك را بيان كند.



اصول نگه داري ميوههاي مورد استفاده را شرح دهد.




آزمونهاي كيفي مواد اوليه را انجام دهد.

توليد لواشك

اول

اصول شستوشوي ميوهها را شرح دهد.



اصول خرد كردن ميوهها را شرح دهد.



عمل شستوشوي ميوهها را انجام دهد.



عمل خرد كردن ميوهها را انجام دهد.



اصول توليد پوره را شرح دهد.



اصول تغليظ را شرح دهد.



عمليات توليد پوره را انجام دهد.



عمليات تغليظ را انجام دهد.



اصول فرموالسيون لواشك را شرح دهد.



عمليات مخلوط كردن خمير لواشك را انجام دهد.



عمليات نورد خمير لواشك را انجام دهد.



اصول خشك كردن لواشك را بيان كند.




عمليات خشك كردن لواشك را انجام دهد.
اصول بسته بندي را شرح دهد.



اصول كنترل كيفيت محصول نهايي را توضيح دهد.




عمل بسته بندي لواشك را انجام دهد.
آزمون پاياني
زمان
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جدول بودجه بندي پيشنهادي
فصل واحد یادگیری

توليد لواشك

اول

اهداف توانمندسازي

دانشي مهارتي

ويژگي و خواص انواع ميوههاي مورد استفاده در توليد
ن كند.
لواشك را بيا 

0:30

اصول نگهداري ميوههاي مورد استفاده را شرح دهد.

0:30

اصول شستوشوي ميوهها را شرح دهد.

0:30

اصول خرد كردن ميوهها را شرح دهد.

0:30

اصول توليد پوره را شرح دهد.

0:45

اصول تغليظ را شرح دهد.

0:45

اصول فرموالسيون لواشك را شرح دهد.

0:45

اصول خشك كردن لواشك را بيان كند.

1

اصول بسته بندي را شرح دهد.
اصول كنترل كيفيت محصول نهايي را توضيح دهد.

0:45
1

آزمونهاي كيفي مواد اوليه را انجام دهد.

1

عمل شستوشوي ميوهها را انجام دهد.

0:30

عمل خرد كردن ميوهها را انجام دهد.

0:30

عمليات توليد پوره را انجام دهد.

1

عمليات تغليظ را انجام دهد.

1

عمليات مخلوط كردن خمير لواشك را انجام دهد.

0:30

عمليات نورد خمير لواشك را انجام دهد.

0:30

عمليات خشك كردن لواشك را انجام دهد.

1

عمل بسته بندي لواشك را انجام دهد.

2

آزمون پاياني
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زمان

جمع

1

4

8

12

ارزشيابي مرحلهاي (تكويني)
رديف

مرا حل کار

1
تهيه مواد اوليه

2
شست وشو

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و  )...نتایج ممکن
ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ ترازو
ـ ميوه
ـ كارگاه
ـ  ٣٠دقیقه
ـ خردکن
ـ مواد ضدعفونی کننده

3
پخت و تغلیظ

4
فرموالسیون

ـ كارگاه
ـ  2ساعت
ـ دیگ پخت ،اوپراتور
ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ همزن
ـ مواد افزودنی

قابل قبول
غير قابل قبول
قابل قبول
غير قابل قبول
قابل قبول
در حد انتظار
غير قابل قبول

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره

فراوری میوهها
٣

انتخــاب مــاده اولیــه ســالم و
عــاری از ناخالصــی و آفت زدگــی

٢

انتخاب ماده اولیه ناسالم

١
٣

شست وشــو و خردکــردن میــوه
تــا تولیــد پــوره

٢

ناتواني در تولید پوره

١

تنظیم دما و زمان و رساندن به
غلظت مناسب

3

راه اندازی دیگ پخت

2

ناتوانی در راهاندازی دیگ پخت

1
3

قابل قبول

اضافهکردنافزودنیهامطابقاستاندارد

2

غير قابل قبول

ناتواني انجام عملیات فرموالسیون

1
3

5
خشک کردن

ـ كارگاه
ـ  ٢ساعت
ـ دستگاه خشک کن

قابل قبول

کنترل دما و زمان عملیات خشک
کردن مطابق استاندارد

2

غير قابل قبول

ناتواني در راه اندازي دستگاه
خشک کن

1

6

3
بسته بندی و
انبارش

ـ كارگاه
ـ  30دقيقه
ـ دستگاه بسته بندی
ـ مواد بسته بندی ،ابزار کنترل کیفی

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،مديريت كيفيت ( )N63سطح ،1درستکاری
بهداشت ،توجهات زیست ( )N73سطح 1
محیطی و نگرش
استفاده از دستكش ،لباس كار ،كاله،
ماسك ،كفش
استفاده مجدد از آب شستوشو براي
مصارف ديگر ،استفاده از ضايعات جهت
خـوراك دام ،استفاده از فيلمهـاي خوراكي
استفــاده بـهـينه از محصوالت كشاورزي و
جلـوگيري از اتــالف آنـهـا ،ارزش افـزوده
محصوالت كشاورزي

قابل قبول

تنظیــم و راه انــدازی دســتگاه
بســته بندی و انجــام آزمون هــای
کنتــرل کیفیــت

2

غیرقابل قبول

ناتوانــی در راه انــدازی دســتگاه
بســته بندی و انجــام آزمون هــای
کنتــرل کیفیــت

1

قابل قبول

2

غیرقابل قبول

١

بلی
ارزشيابي کار (شایستگی انجام کار) ـــــــــــــــــــــــــــــ
خیر
معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مرحله 3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار 6 ،5 ،4 ،2 ،1
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ارزشيابي پاياني (تراكمي)
1ـ شرايط انجام كار :
مكان :كارگاه
زمان 6 :ساعت
تجهيــزات :ديــگ پخــت ،تجهيــزات شستوشــو ،هســته گيــر ،مخــزن فرموالســيون ،غلتكهــاي نــورد ،دســتگاه
بســته بنــدي ،اتــوكالو ،آون ،كــوره
ابزار :ترمومتر pH ،متر ،لباس كار ،ماسك ،دستكش ،كاله ،كفش
مواد :ميوه ،مواد بسته بندي ،مواد ضدعفوني كننده ،افزودنيها
ساير شرايط :استاندارد  6936و 3308
 2ـ نمونه /نقشه كار /مراحل پروژه  /رویه انجام کار:
1ـ انتخاب مواد اوليه 2ـ شستوشوي ميوه 3ـ خرد كردن 4ـ توليد پوره
7ـ فرموالسيون 8ـ خشك كردن 9ـ بسته بندي 10ـ انبارش

5ـ فيلتراسيون

6ـ تغليظ

3ـ شاخصهای اصلی استاندارد عملکرد کار:
ـ انتخاب ماده اوليه سالم و عاري از ناخالصيها
ـ انجام عمليات شستوشوي ميوه به نحوي كه خاك ،گل و ذرات خارجي به خوبي از آن جدا شوند
ـ انجام عمليات خرد كردن براي ميوههاي فاقد هسته
ـ انجام عمليات پخت ميوه جهت جدا كردن هسته از آن
ـ صاف كردن پوره
ـ تغليظ پوره صاف شده به طوري كه آثار سوختگي در آن ديده نشود
ـ اضافه كردن افزودنيها مطابق استاندارد 3308
ـ خشك كردن توسط هواي گرم به گونهاي كه دماي محصول از  70درجه سلسيوس افزايش نيابد
ـ راه اندازي دستگاه بسته بندي
ـ انجام آزمونهاي كنترل كيفي
4ـ ابزارهای ارزشيابي:
چك ليست ،پرسش
5ـ ابزار و تجهيزات مورد نیاز انجام کار:
ترمومتر ،اتوكالو pH ،متر ،آون ،ديگ پخت ،تجهيزات شستوشو ،هسته گير ،مخزن فرموالسيون ،غلتكهاي نورد،
دستگاه بسته بندي ،لباس كار ،كاله ،كفش
6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/شغل:
توليد ميوۀ خشك
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