
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 معاونت آموزشی و فنی
 

 آموزشی استاندارد دوره

 مسئولین فنی شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی

 محصوالت و فرآورده های نباتی 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی  ،2پالک  ،کوچه شهرستمی ،هخیابان برادران عبداهلل زاد، ، بلوار کشاورزتهران: یو فن یمعاونت آموزش

 کشورکشاورزی و منابع طبیعی 

 Amoozesh@iaeo.org: / آدرس الکترونیکی 120-77722089فکس: /  120-77797799-97تلفن: 
 

تقاضا دارد پیشنهادات و نظرات خود را درباره این سند آموزشی به  ، مربیان آموزشیمتخصصان ،نظراناز صاحب

 .ارسال نمایند فوقنشانی 

 

 0377 بهار

 :استاندارد آموزشیکد 

 AG – 80 – 845/1 

A 

 
 :تهیه و تدوین       
 معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
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 :پیشگفتار

 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت کرده بهره آموزش پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می

کننده است کننده و مصرفها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش .فراوانی برده است

کید بر أپایه تئوری و مهارتی است که در کشور ما اکنون ت دوهای ما بر شود مگر با آموزش که امروزه آموزشو این امر محقق نمی

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استپایه آموزش

تفكر منابع انسانی، معادنی فناناپذیرند و برخالف سایر معادن که هر  منابع انسانی پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت است. اندیشه و

های تحول ها و نوآوریتواند مظهر خالقیتیابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میچه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

گیری از منابع انسانی باالترین درآمد ینی با بهرهآفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزم

های مهم  توسعه یافتگی سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر کشور، یكی از شاخص

 محسوب می شود.

فی که بر عهده دارد در جهت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظای

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان ارتقای سطح دانش و گسترش فناوری

های آموزش عملی و های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهبرای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها را از بدو تأسیس در منظور تعیین نیازهای آموزشی و پاسخریزی الزم بهموختگان، برنامهآمهارتی دانش

 دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیت دستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی هر نظام 

ی است. از این رو، معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزش

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، اقدام به تدوین دوره اجرا و ارزشیابی صحیحنظام آموزشی و همچنین 

-خود را در اثربخشی آموزش و ارتقای توانمندی جموعه حاضر بتواند نقش فزایندهاستانداردهای آموزشی نموده است. امید است م

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفه
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 اعضای کارگروه تدوین استاندارد آموزشی:

 

 شی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمعاونت آموز 

 مهندس مریم جلیلی مقدم 

 مهندس مهدی سیف افجه ای 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 مسئولین فنی شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت و فرآورده های کشاورزی

 :های مورد انتظارتوانمندی

 .آشنایی با انواع آفت کش ها و فومیگانت ها 

 .آشنایی با انواع روش های ضدعفونی 

 .آشنایی با پروتكل مونترال و شناخت الزامات و حساسیت های مربوط به آن 

  محصوالت کشاورزیصحیح و بدون مخاطره توانایی ضدعفونی 

 مدت زمان دوره:

 ساعت 09طول دوره آموزش:  

 ساعت 7زمان آموزش نظری:  

 ساعت 7زمان آموزش عملی:  

 شرایط متقاضی ورودی:

 داشتن مدرک کارشناسی به باال در رشته های کشاورزی 

 و منابع طبیعی کشاورزی عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 از سازمان نظام مهندسی کار مهندسیه ب داشتن پروانه اشتغال 

 شرایط مدرسین:

  رشته مرتبط با مباحث مورد تدریسمدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در 

  سال برای دارندگان مدرک کارشناسی  5سال سابقه کار جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 3ارشد و  حداقل 

  تایید معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

 .ارزشیابی از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد 

 درصد(   03) درصد( و اخالق حرفه ای 03درصد(، عملی) 33توسط مدرسین و به صورت نظری ) ارزشیابی از فراگیران

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر 05

 روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری             مكاتبه                   کارگاه آموزشی             کالس درس )سخنرانی( 

 سایر )ذکر شود(: 
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 سرفصل دوره:

 

 "مسئولین فنی شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت و فرآورده های کشاورزی " جدول سرفصل آموزشی

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

0 
آشنایی با پروتکل 

 مونترال

 صویب در مجلس شورای اسالمیپذیرش و ت 

 تعهدات ایران در قبال پروتكل 

 ارائه اخطاریه سایر کشورها در مورد ایران 

 پایه و اساس مقررات 

 دامنه شمول استاندارد 

1 ..... 

2 

نحوه تکمیل گواهی 

ضدعفونی توسط شرکت 

 های ضدعفونی

 ضوابط، استانداردها و برنامه های کنترل 

 ISPM 

  مواد بسته بندی چوبموازین مصوب مرتبط با 

  گواهیفرم 

5.0 ..... 

3 
نحوه ثبت گزارش توسط 

 شرکت های ضدعفونی

 ضوابط و دستورالعمل ها 

 فرم گزارش 
5.0 ..... 

8 
آشنایی با انواع آفت 

 کش ها

 گرد رقیق 

 پودر وتابل 

 امولسیون 

 سموم مایع 

 فشنگ و بمب گازی 

 ( ترکیبات گازیFumigants) 

1 ..... 

2 
 آشنایی با انواع

 فومیگانت ها

  اکسید دی اتیلن(CH2)2O 

  کلروپیكرینCCL3NO2 

  گاز کربنیکCO2 

  ازنO3 

  دی اکسید گوگردSO2 

  اسید سیانیدریکHCN 

  متیل برومایدCH3BR 

  سولفوریل فلورایدSO2F2 

  )فسفین )هیدروژن فسفرهPH3 

1.0 ..... 

9 
ارزش های اصولی 

ترکیبات گازی 

 گرمای نهان تبخیر 

 ت انتشار و قدرت نفوذسرع 
5.0 
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(Fumigants)  جذب 

 دز و غلظت 

 مكانیسم اثر روی آفات 

 ویژگی های شیمیایی 

..... 

9 
آشنایی با انواع روش 

 های ضدعفونی

 مبارزه در شرایط فشار متعارف 

 مبارزه در شرایط خالء 

 مبارزه در شرایط خالء نسبی 

 ضدعفونی حرارتی 

  

2 ..... 

7 

آشنایی با خواص 

از شیمیایی و خطرات گ

 متیل بروماید

 ضدعفونی در شرایط خالء با گاز متیل بروماید 

  

 شناخت جایگزین های گاز متیل بروماید 
1 .... 

7 
نکات ایمنی، احتیاط ها 

 و مراقبت های بهداشتی

 آشنایی کارگران با گاز ضدعفونی و طرز استفاده از ماسک 

 .خارج کردن لباس، کفش و دستكش های آغشته به ماده سمی 

  مسمومیتعالئم 

 خودداری از خوردن، اشامیدن و سیگار کشیدن 

 باز کردن بسته های گاز در هوای آزاد 

 ماسک با فیلتر مناسب 

 بازرسی حین فرآیند ضدعفونی 

.... 1 

01 
بازرسی و برآورد میزان 

 آلودگی انبارها

 عوامل زیان آور انباری 

 بازرسی معمولی انبار 

 اریبرآورد آلودگی با استفاده از نمونه برد 

.... 1 

00 

آموزش عملی ضدعفونی 

با فسفین و متیل 

 بروماید

 آشنایی با دکتور و شناسایی گاز مصرفی 

 روش محاسبه گاز مصرفی 

 نكات ایمنی در ضدعفونی 

 انجام ضدعفونی با گاز در یک انبار مواد غذایی 

.... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مسئولین فنی شرکت های دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت و فرآورده های کشاورزی استاندارد دوره آموزشی/  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 

 

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 0379../../این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 
 

 فهرست منابع:

 ی، استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهISPM NO. 02 مریم جلیلی مقدم، نرجس .

 کریمی. سازمان حفظ نباتات کشور

 مریم جلیلی مقدم، انوشه جوادی نمین.  ی ضدعفونی با متیل بروماید.اطالعات مهم و نکات ضرور

 سازمان حفظ نباتات کشور

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

  سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهیwww.pms.ppo.ir 

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

  سازمان حفظ نباتات کشورwww.ppo.ir 


