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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 033121031121112كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 ریزی درسی: امور باغی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی لی آخرین مدرک تحصی نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 2 مربی زراعت و اصالح نباتات لیسانس  سهیال رحمتی 1

 سال 10 کارشناس زراعت و اصالح نباتات دکترا  مهسا واعظ تهرانی 2

 سال 10 کارشناس باغبانی لیسانس مریم جاللی 3

 سال 10 کارشناس زراعت و اصالح نباتات لیسانس مهدیه واعظ تهرانی 4

 سال 12 رئیس مرکز  زراعت فوق لیسانس  رضا یعقوبی 5

 سال 15 مربی زراعت فوق لیسانس  یوسف محمدی 6

 سال 12 مربی زراعت فوق لیسانس  مریم زاهدی 7

 سال 10 دبیر دپارتمان کشاورزی  کشاورزی فوق لیسانس  محمد جهانی 0

 سال 12 مربی رئیس مرکز تربیت کشاورزی فوق لیسانس  مهدی نجاتی 9

 مدیریت آموزشی فوق لیسانس  سید محسن جاللی 10
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 امور باغی 
 سال 12

یبرقع دفوادیس 13 یمرب زراعت کارشناس ارشد  سال12   

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديدد اسدتاندارد آمدوزش     امور باغييزي درسي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ر 22/2/3131طي جلسه اي كه در تاريخ 

 تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانيبررسي و تحت عنوان شغل  033121031121113با كد   آپارتماني تکثیر و پرورش گل هايشغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  033121031121112با كد 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  مان آموزش فني و حرفهكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به ساز

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            00261026دورنگار       

                    00261026تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   د در بعضوي از مووارد ا  هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينو     ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 ح شغل : شر
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
رد نيرد و ضرورت دا رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير عهرآيند جم

 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  انجام رار در مييكتوانايي 

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از معلومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 اشد. ، تكنو وژي و زبان هني ب(، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. معموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 : ايمني 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 :شغل استاندارد آموزش نام 

 آپارتماني گل هايتکثیر و پرورش 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 بکارگیریاز گروه کشاورزی حرفه امور باغی که شامل وظایفی از قبیل  است شغلی تمانیآپار گل های پرورشتکثیر و 

 این پرورش در موثر عوامل کنترل و گلخانه در تاسیسات از استفاده آپارتمانی، گیاهان پرورش جهت مناسب گلخانه

 کنترل دهی، کود و تمانی، تغذیهآپار گیاهان تکثیر مناسب، خاک مخلوط تهیه گیاهان، این بندی تقسیم نحوه ، گیاهان

چنین بازاریابی گیاهان الزم، دورگ گیری و مبارزه با آفات و بیماری و هم های مراقبت و ها،نگهداری بیماری و آفات

 در دارند فعالیت حوزه این در که کارشناسانی و داران گلخانه کنندگان، تولید همچون مشاغلی با که باشد میآپارتمانی 

 .اشدب می ارتباط

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 حداقل میزان تحصیالت : پايان دوره متوسطه اول ) پايان دوره راهنمايي (

 حداقل توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني و رواني

 مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   121   طول دوره آموزش                    :

 ساعت 312     آموزش نظري               :د زمان 

 ساعت 222د زمان آموزش عملي                :    

 ساعت   - كارورزي                       :    زمان د 

 ساعت   -د زمان پروژه                            :     

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد (

 % 22:  كتبي-

 % 02عملي :-

 % 31الق حرفه اي :اخ-

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 کارشناس کشاورزی با گرایش باغبانی یا زراعت
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( : ٭

 استفاده آپارتماني، گیاهان پرورش جهت مناسب گلخانه انتخاب بیلق از وظايفي آپارتماني گل هاي پرورشتکثیر و 

 مخلدو   تهیه گیاهان، اين بندي تقسیم نحوه ، گیاهان اين پرورش در موثر عوامل كنترل و گلخانه در تاسیسات از

الزم،  هداي  مراقبدت  و ها،نگهداري بیماري و آفات كنترل دهي، كود و آپارتماني، تغذيه گیاهان تکثیر مناسب، خاک

 .باشد دورگ گیري و مبارزه با آفات و بیماري و همچنین بازاريابي گیاهان آپارتماني مي

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد )و اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Propagaition & growing in ornamental plant 
 

 

  

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد : ٭

 طراح و مجري احداث گلخانه-

 مديريت دفع آفات و بیماري هاي گیاهي-

 باغبان-

 

 

 

 

 اندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :جايگاه است ٭

 ............................طبق سند و مرجع ........                     الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب 

 ......................استعالم از وزارت كارطبق سند و مرجع               و زيان آورب : جزو مشاغل نسبتاً سخت 

 .....................ق سند و مرجع .................طب                       ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    

 

 



 5 

 

 

 استاندارد آموزش شغل  

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 75 65 10 اپارتمانی گیاهان پرورش جهت مناسب گلخانه انتخاب 1

 15 7 0 آپارتمانی گیاهان بندی تقسیم و انتخاب 2

 50 30 12 گیاهان آپارتمانی ازدیاد و تکثیر 3

 00 50 30 گیاهان آپارتمانینگهداری و مراقبت از  4

 45 32 13 گیاهان آپارتمانیهیبریداسیون در  5

 50 34 24 ی گیاهان آپارتمانیمبارزه و پیشگیری با آفات و بیماری ها 6

 10 12 6 بازاریابی گیاهان آپارتمانی 7

 6 4 2 ضوابط ایمنی و بهداشتی در محیط کاررعایت  0

 121 222 312 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 اپارتمانی گیاهان پرورش جهت مناسب گلخانه انتخاب 

 شزمان آموز

 جمع عملی نظری 

31 02 12 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر    دانش:

 پروژکتور

 میز و صندلی

 تابلووایت برد

 ماژیک

 تجهیزات گلخانه

    ساختار و سازه تیپ نوع و تولید نظر از گلخانه انواع-

 - نهور،  حهرارت،  درجهه (گلخانه در کنترل قابل اقلیمی عوامل-

co2 ، ،بستره و سکوها گلخانه، پوشش آبیاری،زهکشی، رطوبت 

 )نیاز مورد ادوات و اتزتجهی کاشت،

   

    گلخانه احداث محل مناسب خاک-

    سختی نظر از استفاده مورد آب کیفیت-

    مهارت:

    گلخانه مدیریت-

    آب آزمایش و برداری نمونه-

    نیاز مورد ادوات و تاسیسات ارگیریبک-

    مناسب خاک تهیه-

    الزم های هزینه تخمین-

  نگرش:

 کاشت از قبل گیاهان پرورش گلخانه انتخاب سازی بهینه-

 ایمنی و بهداشت:

  ایمنی نکات رعایت-

 حریق اطفاء اصول-

 توجهات زیست محیطی :

 م پخش ضایعات حاصل از نمونه گیری به محیط زیست عد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

  عنوان :

 آپارتمانی گیاهان بندی تقسیم و انتخاب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 7 15 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ابع آموزشيمصرفي و من

 کامپیوتر    دانش:

 پروژکتور

 میز و صندلی

 تابلووایت برد

 ماژیک

 تجهیزات گلخانه

 انواع گونه های گیاهی

 نوری، نیاز نیاز نظر از اپارتمانی گیاهان بندی تقسیم نحوه-

 نور تابش ، مدت و حرارتی رطوبتی آبی، نیاز

   

    گیاهان بتانیکی و ظاهری خصوصیات-

    دسته هر نمو و رشد در موثر حیطیم عوامل-

    آپارتمانی گیاهان انتخاب های روش-

    مهارت:

    آپارتمانی گیاهان بندی تقسیم-

    آپارتمانی گیاهان انتخاب-

 نگرش: 

 آپارتمانی گیاهان انتخاب و بندی تقسیم در دقت -

 

 ایمنی و بهداشت:

  ایمنی نکات رعایت -

 ستکشپوشیدن لباس کارو د -

 توجهات زیست محیطی :

 ندارد -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان : 

 گیاهان آپارتمانيازدياد و تکثیر 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

32 16 21 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر    دانش:

 پروژکتور

 میز و صندلی

 تابلووایت برد

 ماژیک

 گونه های گیاهیانواع

 بذر گونه های مختلف

 سینی کاشت

 پیت ماس

 لیکا

 ماسه بادی

 کاتر

 چاقوی پیوند

 خاک رس

 کود دامی

 قارچکش

 حشره کش

 کنه کش

 

 

    )بذر کاشت و روش بذرکاری زمان(بذر با تکثیر روش-

    واسکاریفیکاسیون ناستراتیفیکاسیو(

    تکثیرغیرجنسی های روش-

    زایی قلمه ها موثر در ریشه محیطی عوامل-

    روش های پیوند در کاکتوس ها و ساکولنت ها-

    مهارت:

    ازاستفاده قبل آنها تکثیر و تنظیم و وسایل ابزار تامین-

    بذر از با استفاده جنسی کاشت روش انجام-

    قلمه از استفاده با تکثیر انجام-

    پیوند از استفاده با تکثیر انجام-

    بوته تقسیم روش از استفاده با تکثیر انجام-

    پاجوش روش از استفاده با تکثیر انجام-

 نگرش:

 وقلمه پیوند محل برش نظر از ویژه به تکثیر عملیات در دقت-

 ایمنی و بهداشت:

 پوست بر روی و ایجاد زخم خراش از جلوگیری منطور به تکثیر ابزار از دهاستفا در دقت-

 کار هنگام در دستکش از استفاده-

 توجهات زیست محیطی :

 شده تکثیر و آلوده بقایای بهداشتی خروج و آوری جمع-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 گیاهان آپارتمانينگهداري و مراقبت از 

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

11 21 61 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش:

 اسالید

 کودماکرو

 کودمیکرو

 خاک ، گلدان

 دستکش

 روپوش سفید

 میز وصندلی

 اولیه کمکهای جعبه

 مخزن آبیاری واتصاالت لوله

 کود حمل

    بر آن موثر و عوامل گیاه آبی نیاز-

    گیاه غذایی نیاز-

    و موادغذایی در گیاهان آپارتمانی  کودها مصرف نحوه-

    موادغذایی در گیاهان آپارتمانی کمبود عالئم-

    گلدان خاک انتخابنحوه -

    تعویض گلداننحوه -

    ن آپارتمانینگهداری گیاها محل خصوصیات-

مراقبههت از گیاهههان آپارتمههانی در صههورت عوامههل نامسههاعد  -

 )خشکی خاک، سردی هوا، نور آفتاب، هوای گرم و خشک(

   

    مراقبت زمستانه از گیاهان آپارتمانی-

    مهارت:

    بیاریآ عملیات انجام-

    وکوددهی تغذیه -

    مواد غذایی کمبود از ناشی عالئم رفع -

    گلدان نمودن تعویض -

    درنگهداری گیاهان آپارتمانی مهم فنی نکات نمودن رعایت-

 نگرش:

 آبیاری میزان و زمان مدت در دقت-

 دقت در تغذیه گیاه-

  گیاهان آپارتمانیخاک  سطح شدن خشک از یریگجلو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 گیاهان آپارتمانيت از نگهداري و مراقب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از دستکش و لباس کار-

 

 توجهات زیست محیطی :

 به محیط زیست عدم پخش ضایعات حاصل از تعویض گلدان-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 گیاهان آپارتمانيهیبريداسیون در 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

31 12 22 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش:

 اسالید

 دستکش

 وسایل کمک آموزشی

 بذر

 کلشی سین

 ماسه

 قلم مو

 پاکت کاغذی

 آلومنیوم فویل

 

    چگونگی بوجود آمدن واریته ها-

    موتاسیون سوماتیک-

    تغییرات سیتوژنتیک در گیاهان-

-    

    مهارت:

    ایجاد واریته های جدید بوسیله گرده افشانی و دانه گرده-

    جاد موتاسیون در بذر با مواد شیمیاییای-

 نگرش:

 دقت در ایجاد موتاسیون در بذر با مواد شیمیایی-

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از لباس مناسب و دستکش-

 توجهات زیست محیطی :

 امحاء مناسب ضایعات حاصل از موتاسیون-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 نوان :ع

 گیاهان آپارتمانيآفات و بیماري هاي 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

22 12 26 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش:

 اسالید

 سم آفتکش

 سم قارچکش

 سمپاش

 ماسک

 دستکش

 النس سمپاش

 چکمه

 میز و صندلی

    انواع آفات مهم -

    گیاهان آپارتمانیانواع بیماری های مهم -

     گیاهان آپارتمانیعالئم آفات و بیماری ها بر روی -

    نحوه پیشگیری از آفات و بیماری ها-

    انواع سموم مورد استفاده در آفات و بیماری ها-

    گیاهان آپارتمانینحوه کنترل آفات و بیماری های مهم -

    مدیریت تلفیقی آفات و بیماری هااصول -

    مهارت:

    مبارزه نمودن با آفات مهم-

    مبارزه نمودن با بیماری های مهم-

بکارگیری سموم مناسب آفهت کهش و قهارچکش بهه منظهور      -

 گیاهان آپارتمانی کنترل آفات و بیماری های

   

    و بیماری ها مدیریت تلفیقی آفات -

 نگرش:

 دقت در غلظت و دوز استفاده از سموم-

 دقت در زمان استفاده از سموم-

 ایمنی و بهداشت:

 عدم استفاده بیش از حد سموم شیمیایی-

 جدا کردن اندام های آلوده از بقیه و از محیط پرورش
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 هاي گیاهان آپارتمانيآفات و بیماري 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 دفع بهداشتی بقایای سموم از محل پروش

 از محل خروج بهداشتی قوطی خالی سموم
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 گیاهان آپارتمانيبازاريابي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 32 36 

 ايمني ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز    دانش:

 صندلی

 ویدئوپروژکتور

 یوترکامپ

 تلفن

 اینترنت

 تخته وایت برد

 ماژیک

 روپوش سفید

    گیاهان آپارتمانیوش های بازاریابی ر-

    مدیریت ارتباط با مشتری-

    بازاریابی داخلی و خارجی-

    مهارت:

     گیاهان آپارتمانیاجرا روش های -

    انجام مدیریت ارتباط با مشتری-

    و خارجی انجام بازاریابی داخلی-

 نگرش:

 دقت در ایجاد ارتباط مناسب با مشتری-

 ایمنی و بهداشت:

 ندارد-

 توجهات زیست محیطی :

 ندارد -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه

 عنوان :

 محیط كاررعايت ضوابط ايمني و بهداشت در 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 2 0 

 ايمني ،،نگرش مهارت  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستکش    دانش:

    ایمنی و بهداشت فردی ضوابط- لباس مناسب

    شرایط ایمن و مطلوب محیط کار-

    مهارت:

    اصول کار ایمنی و رعایت بهداشت فردی-

    برقراری شرایط ایمن و مناسب-

 نگرش:

 نکات ایمنی و بهداشت در تمام مراحل انجام کاردقیق حفظ -

 ایمنی و بهداشت:

 رعایت نکات بهداشت فردی در آزمایشگاه-

 سموم شیمیاییرعایت نکات ایمنی در استفاده از -

 توجهات زیست محیطی :

 کارعدم رهاسازی مواد و وسایل آلوده در محیط -
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  ارد موادبرگه استاند -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  کیلو 20 ماکرو کود 1

  کیلو 2 میکرو کود 2

  عدد 20 در ابعاد مختلف گلدان 3

  عدد  15 باغبانی  دستکش 4

  عدد 15 سفید روپوش 5

  عدد 3 معمولی ماژیک 6

  به تعداد الزم  باغی و زراعی  گونه های گیاهی )گل( 7

  به تعداد الزم باغی و زراعی  ر گونه های گیاهی)گل(بذ 0

  کیلو 50 بادی ماسه 9

  کیلو 50 رس خاک 10

  کیلو 50 دامی کود 11

  لیتر 2 موجود در بازار قارچ کش 12

  لیتر 2 موجود در بازار  حشره کش 13

  لیتر 2 موجود در بازار  کنه کش 14

 نفر محاسبه شود . 32گاه به ظرفیت توجه : مواد به ازاء يك نفر و يك كار

 

  تجهیزاتبرگه استاندارد  -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  متری 1000 با پوشش شیشه ای یا پلی کربنات گلخانه 1

  دستگاه Cori5 1 کامپیوتر 2

  دستگاه 1 موجود در بازار پروژکتور 3

  دستگاه 3 70*70 فن 4

آبیاری با کلیه تاسیسات سیستم  5

 متعلقات

  ست1 موجود در بازار

  جعبه 1 موجود در بازار مه پاش 6

  تخته 1 وایت برد  تابلو 7

  دستگاه1 پشتی سمپاش 0

  دستگاه  1 برقی دریل 9

  دستگاه  2 معمولی مُقار 10

  دستگاه  1 معمولی مته 11

 نفر محاسبه شود . 32به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  تجهیزات توجه :
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  ابزاربرگه استاندارد  -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 2 مینیمم و ماکزیمم دماسنج 1

  عدد 1 مجهز جعبه کمک های اولیه با وسایل داخل آن 2

  عدد 10 کاشت  سینی 3

  عدد 3 استاندارد  پیت ماس 4

  عدد 2 استاندارد  لیکا 5

  عدد 10 معمولی کاتر 6

  عدد 10 پیوندی چاقو 7

 

 توجه :

 نفر محاسبه شود . 32به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  ابزار -

 


