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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 557757252922225 :كد ملي شناسايي آموزش شغل

 : گیاهان دارویی و داروهای گیاهیریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام خانوادگینام و  ردیف

 سال 10 مربی زراعت و اصالح نباتات کارشناس کشاورزی مهدیه واعظ تهرانی 1

 سال 5 مربی باغبانی کارشناس کشاورزی مریم جاللی 2

 مدرس و مربی باغبانی کارشناس  ساسان جعفر نیا 3
 آموزشگاه سبز ایران

 سال 15

سید نیما شریعت  4
 پناهی

مدرس و مدیر مجتمع آموزش  طب سنتی دکتری
 گیاهان سبز

 سال 15

 - اجرایی -آموزشی  مهندسی کشاورزی  کارشناسی زینب تاجیک 5

 - اجرائی -آموزشی  مهندسی کشاورزی  کارشناسی افشین قربانی 6

 - اجرائی -آموزشی  مهندسی کشاورزی کارشناسی یاسر مافی 7

 - اجرایی -آموزشی  مهندسی کشاورزی  کارشناسی اعیل کوه کناسم 8

 سال 12 مدرس گیاهان دارویی دکتری اردالن قیالوری زاده 9

 سال 8 مدرس گیاهان دارویی کارشناسی ارشد ریحانه طائبی نیا 10

 سال 10 مدرس زراعت کارشناسی ارشد فرشته مغنی 11

 سال 10 مدرس زراعت کارشناسی ارشد فریده ممیز 12

 سال 7 مدرس کشاورزی کارشناسی ارشد محبوبه پرتوی 13

 مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد سید محسن جاللی 14
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 کشاورزی 
 سال 12

 سال 23 معاون منابع آموزشی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد ارژنگ بهادری 15

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگازار گردياد اساتاندارد     گياهان دارويي و داروهااي گيااهي   سي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي در 7/9/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

فروشانده گياهاان داروياي  باا كاد       بررساي و تحات عناوان شاغل      557757252922227باا كاد    فروشنده گياهاان داروياي   آموزش شغل 

 مورد تائيد قرار گرفت .   557757252922225

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معناوي از آن موجاب    ان آموزش فني و حرفهكليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازم

 پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55529552دورنگار       

                    55529552تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       نمنديها و توا 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 ز يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميهاي خاص ر  ا اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
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 : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

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

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  زش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آمو

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

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

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

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

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

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

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

  يياهان دارويگ هفروشند

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

وجمع  ییل شناسایاز قب یفین شغل وظایا یاهان دارویی و داروهای گیاهیگاست از گروه  یشغل ییاهان دارویگ هفروشند

فروش  و ین بسته بندیهمچن ها و مواد موثره موجود در آن یبررس ،خشک کردن و انبار کردن و ییاهان دارویگ یآور

 یاهیاسانس ها گ،کاربر  ییاهان دارویهمچون پرورش دهنده گ ین شغل با مشاغلیا را در بردارد و ییاهان دارویگ

 در ارتباط است. یانبار دار محصوالت کشاورز و ییاهان دارویگ،کاربر

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 اول متوسطه ) پايان دوره راهنمايي(ان دوره يپاحداقل ميزان تحصيالت : 

 يو روان يجسمان سالمت كامل:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت555 دوره آموزش                    :  طول 

 ساعت 725 ا زمان آموزش نظري               :    

 اعتس757 ا زمان آموزش عملي                :  

 ساعت   -  كارورزي                       :     زمان ا 

  ساعت     - ا زمان پروژه                            :    

 ي ارزشيابي ) به درصد ( بودجه بند

 %55:  كتبي -

 %55عملي : -

 %72اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

  رتبطمسال سابقه کار  2با یا زراعت  یش باغبانیبا گرا یکشاورز لیسانس
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

،خشک كردن  يياهان دارويگ يا جمع آوري يياست كه بتوان از عهده شناسا يشغل يياهان دارويفروشندگان گ

 يبه صورت بسته بند يياهان دارويفروش گ و يبسته بند و يياهان دارويمواد موثره گ يانبار ،بررس و ي،نگهدار

 د.يبرآ

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Seller of medicinal herbs 

 

 

 

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

  يياهان دارويپرورش دهنده گ-

  ياهيگ يبر اسانس هاركا-

 يياهان دارويكاربر گ-

  يانبار دار محصوالت كشاورز-

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 استعالم از وزارت كار طبق سند و مرجع           يبالف : جزو مشاغل عادي و كم آس

 طبق سند و مرجع ......................................            ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت      

 ............................................ طبق سند و مرجع      ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور     

           ■به استعالم از وزارت كار     د :  نياز
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  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 80 35 45 طبقه بندی کردن و جمع آوری گیاهان دارویی  1

 24 16 8 خشک کردن گیاهان دارویی  2

 60 33 27 های گیاهی از آناولیه دارو مواد تجزیه و تحلیل گیاهان دارویی و تهیه 3

 25 15 10 داری و نگهداری گیاهان داروییانبار 4

 17 12 5 بسته بندی گیاهان دارویی  5

 15 10 5 تشخیص تقلب در موارد دارویی خام گیاهیبررسی و  6

 35 30 5 گیری اصول رفتار حرفه ای و برخورد مناسب با مشتری بکار 7

 555 757 725 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

  ییاهان دارویگ یوجمع آور یطبقه بند

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

45 35 80 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 وتریکامپ-    دانش :
 یجزوه آموزش-
 A4برگه -

 دیاسال-
و  یعیطب ییاهان دارویانواع گ-

 خشک

 جعبه کمکهای اولیه-
 دستکش-
 چکمه-
 لباسکار-
 سایر وسایل کمک آموزشی -

ن یمهمترر  و ییاهان دارویمختلف گ یره هایل تیتحل ه ویتجز-
 مرریم گلری،دم شریر،    بادرنجبویه، نعنا،)جهان  اهان منطقه ویگ

 ریحران،  رزماری ،پرن  انگشرت ،مررزه،    اسطوخودوس، ن،آویش
 گلپرر،  انیسرون،  زنیران،  رازیانره،  گزنه سرفید ،  زوفا، مرزنجوش،
 خرارمریم،  گل همیشه بهار، افسنطین،جعفری، بادرشبو، کاسنی،
 رازک، جنتیانا، مامیران، جینکو،گزنه،کدوتخم کاغذی، بومادران،
 ک، بنفشه معطرر، سداب ،بوالغ اوتی،سرخ ولی ژینکو، جینسنگ،
 (،سنبل الطیب،سیرشاهتره ،آلوئه ورا  به لیمو،

   

 مواد موثره و خواص درمانی -
 شکل دارویی -
 روش و مقدار مصرف-
 مضرات و موارد منع مصرف -
 ییتداخالت دارو -
 ییدارو اهیگ عتیطب-
 درجات دارو -
 مصلحات-
 ییدارو اهانیانقضاء گ خیفساد و تار طیشرا-
 در کشور ییدارو اهانیاز گ یدیتول یهادارو انواع-

   

   

    مهارت :

    ییاهان دارویگ یجمع آور-

    ییاهان دارویگ یطبقه بند-

 نگرش :

از  یاهان هر منطقه و خواص آنها در جهت بهبود بهره برردار یدر مورد گ یش آگاهیافزا-
 ییاهان دارویگ

 یاب در خراک در هنگرام جمرع آور   یر هان کمایشه گیک قسمت از ریگذاشتن  یبه جا-
 ابیاهان کمیگ
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 طبقه بندی وجمع آوری گیاهان دارویی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

 
 

  

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 ي و منابع آموزشيمصرف

  ایمنی و بهداشت : 

و به همراه داشرتن   ییاهان دارویگ یدر هنگام جمع آور یو بهداشت یمنیا نکاتت یرعا-

ا یر جاد و زخرم و  یاز ا یریچکمه( جهت جلوگ -لباسکار -)دستکشیل حفاظت فردیوسا

 اهان ، حشرات، جوندگانیاز سموم گ یت ناشیمسموم

 ه و استفاده به موقع از آنیاول یهمراه داشتن جعبه کمکها-

 توجهات زیست محیطی :

 ک گونه خاصی یدر هنگام جمع آور یاهیگ یر گونه هایب به سایعدم صدمه و آس-

 یاب در خراک در هنگرام جمرع آور   یر اهران کم یشره گ یک قسمت از ریبه جا گذاشتن -

 ابیاهان کمیگ

ک منطقه یه در نن بردن نسل آن گویکه باعث از ب یبه نحو ییاهان دارویگ یجمع آور-

 مینشو
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 ییاهان دارویخشک کردن گ

  زمان آموزش
 جمع عملی نظری

8 16 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

  یاهیتازه گ ینمونه ها-    دانش :
شامل )بذر،  یاهیمواد گ-
  زوم، گل(یشه، ساقه، ریر

 و خردکن دستگاه خشک کن-
خشک  یاز برایمواد مورد ن-

 کردن
 آب مقطر-
 یالکل طب-
 شکر-
 عیما ین خوراکیپاراف-
 نیریسیگل-
تازه و خشک  ینمونه ها-
 یاهیگ
 هاون-
 شیلوله آزما یجا-
 نجانف-
 ده نهنگیسف-
 نیوازل-
 کید استتاریاس-
 سولفات مس-
 کامفور-
 میفات سدیآتر-
 کید بوریاس-
 پتاس-
 ن مونو استتاراتیریسیگل-

 انواع خشک کردن ها-

 یعیخشک کردن طب یروشها-

   

    نرده ها و طبقات خشک کن-

 یله انرواع دسرتگاه هرا   یبه وس یروش خشک کردن مصنوع-

 ، دواری، تسمه اییاا فضی یخشک کن:سطح

   

    شه هایروش خشک کردن برگها، گلها و ر-

    مهارت :

    خشک کن یله دستگاه هایخشک کردن بوس-

    خشک کردن با نرده و طبقات خشک کن-

    شه هایخشک کردن برگها، گلها و ر-

 نگرش :

 گاه هاش عمر دستیخشک کن جهت افزا ینه از دستگاه هایاستفاده به-

 بهبود شرایط خشک کردن گیاهان دارویی جهت حفظ بهتر و بیشتر مواد موثره -

 عدم استفاده از روزنامه برای گستراندن گیاهان دارویی جهت خشک کردن -

 ایمنی و بهداشت : 

 خشک کن  یدر هنگام استفاده از دستگاه ها یمنیو ا یبهداشت نکاترعایت -

ن جهت خشک یزم یبر رو ییاهان دارویدر هنگام گستراندن گ یبهداشت نکاتت یرعا -

 کردن

 توجهات زیست محیطی :

- 
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 استاندارد آموزش 

 یی تحلیل آموزش برگ
 

 

 عنوان : 
مواد اولیه ه یو ته ییاهان دارویل مواد موثره گیه و تحلیتجز

 از آن یاهیگ یداروها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

27 33 60 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

شه، یشامل بذر، ر یاهیمواد گ-    دانش :
 زوم، گلیساقه، ر

 نیوازل-
 کید استتاریاس-
 سولفات مس-
 کامفور-
 میفات سدیآتر-
 کید بوریاس-
 پتاس-
 موم-
 ن مونو استتاراتیریسیگل-
 ل الکلیمت-
 یهمزن برق-
 یبن مار-
 یتالیجیترازو د-
 یتر برقیه-
 خرد کن-
 مبرد-
 بشر-
 ارلن-
 شیلوله آزما-
 یشه ایف شیق-
پت، بالن ژوژه، انواع یاواع پ-

 قاشک
 یا هیتازه گ ینمونه ها-
 یاهیخشک گ ینمونه ها-
 ده نهنگیسف-
  هیسه پا-
 روپوش-
 ظرف دردار-
 یکتر-
 فنجان-
 ره رنگیشه تیش-
 بلمه دو جدارهق-
 یقاشق چوب-
 یشه چوب پنبه ایش-
 بوراکس-
 نسوز یتور-
 یچیق-
 بورت-
 

نها، اسانسررها، ی)تاننهررا، سرراپونییاهرران دارویمررواد مرروثره گ -
د یالژ، اسر یدها، موسر یر ن، فالونویدها، پکتر یکوزیدها، گلیآلکالو
 ک(یلیسیلید سیک، اسیلیسیسال

   

    کاربرد آنها در داروها-

    ن(ینو یک، روشهایه دارو)روش گالفیته یها روش-

)دمکرده هرا، جوشرانده هرا،    یاهیر گ یاشکال مختلف داروها-
، شرربت،  یاهیر گ یاف، حمام هرا یسانده ها، پودر، مرهم، شیخ

 (یاهیگ یبخور، کرمها، صابونها

   

    مهارت :

    در داروسازی یاهیگ یداروهامواد اولیه و ه یته-

 نگرش :

ق بهبرود بهرره برردار از مرواد مروثره      یاهان از طریه شده از گیته یت داروهایفیبهبودک-
 اهانیگ
حررارت    ین رفتن اسانس در باالیاد به علت از بیاسانس ز یاهان دارایعدم جوشاندن گ-
60 گراد یسانت 

 ایجاد انگیزه در افراد متخصص برای تحقیقات بیشتر در مورد خواص ماده موثره گیاهان-

 استفاده از ظروف شیشه ای ، چینی، لعابی جهت تهیه جوشانده ها-

 ایمنی و بهداشت : 

 ظروف مورد استفاده یزیه دارو و تمیدر مورد ته یت نکات بهداشتیرعا-

 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه-

 

 

 

 

 عنوان : 
  ییاهان دارویگ یگهدارو ن یانباردار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر-    دانش :
 جزوه آموزشی-
 رطوبت سن -
 دماسن -
 انبار خشک-
  سایر  وسایل کمک  آموزشی-

    انبارداری در مواد موثر گیاهان دارویی نقش-

عوامل تاثیرگذار برر گیاهران دارویری در انبرار)نور، رطوبرت،      -
 اکسیژن، حشرات و آفات، دما(

   

    مزایای انبارداری صحیح-

    مهارت :

محافظت کردن مواد دارویی انبار شرده در برابرر اثررات نرور،     -
 اکسیژن، دما، رطوبت

   

    ت کردن از مواد دارویی از اثر مخرب حشرات و آفات محافظ-

    مبارزه با آفات و حشرات -

    انبارداری و نگهداری از گیاهان دارویی-

 نگرش :
 بهبود کیفیت انبارداری جهت داشتن محصول بهتر-

 محافظت هر چه بیشتر گیاه در انبار در جهت افزایش بهره وری از محصول-

 بهداشت :  ایمنی و

 رعایت بهداشت انبارها-
 جلوگیری از ورود افراد متفرقه در انبار-
 کات ایمنی هنگام استفاده از گازها و مواد شیمیایی جهت دفع آفاتنرعایت -
 وجود کپسول آتش نشانی در محدوده ورود به انبار-
- 

 توجهات زیست محیطی :

مضر بودن هر یک سموم و مرواد شریمیایی مرورد     حصول اطمینان از استاندارد بودن و-
 استفاده در انبار برابر انسان و محیط

 عدم استفاده تا حد امکان از سموم دفع آفات و حشرات-
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 ستاندارد آموزش ا          

 ی تحلیل آموزش برگه -

 
 

 عنوان : 

 ییاهان دارویگ یبسته بند

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 12 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 باکس پالستیکی-    دانش :
 انواع بسته -
 یتالیجید یترازو-
 
 

 لزوم بسته بندی گیاهان دارویی-

 درشتی اجزا مواد خام گیاهان دارویی-

   

   

    ییاهان دارویگ یبند بسته یروشها-

    یانتخاب نوع بسته بند-

    ییاهان دارویارسال گ یروشها-

    مهارت :

    ییاهان دارویگ یبسته بند-

 ارسال گیاهان دارویی-

 انبار کردن و نگهداری مواد دارویی گیاهی -

   

   

 نگرش :

 د آنیزه در خریجاد انگیجهت ا یت بسته بندیفیبهبود ک-

و حمل و  یو جانب یرونیعوامل بجهت حفظ محصول در بر  یبسته بند تیفیبهبود ک-
 نقل آسان

 ایمنی و بهداشت : 

و  یز کردن محصول از هر گونه آلرودگ ی)تمیدر هنگام بسته بند یبهداشت نکاتت یرعا-

بسته افته از محصول قبل از یر شکل ییاهان خراب و فاسد و تغیآفت و حشرات و حذف گ

 (ط کاریو مح یل بسته بندیز کردن وسایو تم یو ضدعفون یبند

از  یریدر جهت جلروگ  یاستفاده از دستکش و ماسک و روپوش کار در هنگام بسته بند-

 اه به بدنیگ یا سمیو مواد موثره  یب احتمالیآس

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد مصرفی و زائد-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش برگه -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 عنوان : 

 یاهیخام گ ییورص تقلب در مواد دایتشخ بررسی و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ارلن-    دانش :

 بشر-

 شیانواع لوله آزما-

 پتیانواع پ-

 انواع بورت-

 انواع بالن ژوژه-

 انواع قاشقک، پنس و انبر-

 یشه ایف شیق-

 مبرد-

 دستگاه تقطیر-

 هیتر برقی-

 ترازو دیجیتالی-

 

ه، یرر، فسرراد، تجزیرریت دارویررمرغوب یتقلررب)کم یهررا روش-

 ن کردن(یاختالط، جا زدن، جانش

   

    مهارت :

ن ییق)تعیر از طر یری ارود یه و کنترل نمونه هایات تجزیعمل-

 ن مقدار مواد موثر(ییمقدار رطوبت و تع

   

 نگرش :

تقلبات جهت فروش مرواد برا    ییو شناسا ییاهان و مواد دارویه گیش مهارت در تهیافزا-

 ت بهتریمرغوب

 ایمنی و بهداشت : 

- 

 

 توجهات زیست محیطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -       

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان : 

 یو برخورد مناسب با مشتر یاصول رفتار حرفه ا یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 30 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جزوه-    دانش :

 یلم آموزشیف-

 A4رگه ب-

 

    یو ظاهر یانضباط کار-

    مهارت :

    نحوه ارتباط موثر-

    یرفتار حرفه ا یریبکارگ-

    فروش یمبان-

    یبرخورد با مشتر-

 نگرش :

 ید در مشتریزه خریجاد انگیو ا یجاد ارتباط موثر با مشتریش مهارت در ایافزا-

 

 ایمنی و بهداشت : 

- 

 

 هات زیست محیطی :توج

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 1 یبرق همزن  1

  عدد 3 متوسط یبن مار 2

  عدد 1 دیجیتالی ترازوی  3

  عدد 3 برقی هیتر 4

  عدد 1 متوسط خرد کن 5

  عدد 1 متوسط دستگاه تقطیر 6

  عدد 1 یک سری به های کمک های اولیهجع 7

  عدد 1 کیلو گرمی 6 کپسول آتشنشانی 8

  عدد 1  مبرد 9

 

 وجه :ت

 نفر در نظر گرفته شود .  75تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  - 
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  برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  عداد ت مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  لو گرمیک 5 و خشک یعیطب ییاهان دارویانواع گ 1

 از هر نوع لو گرمیک 5 زوم،گلیشه، ساقه، ریبذر، ر یاهیمواد گ 2

  تریل 5 مقطر آب 3

  ازیزان مورد نیبه م یطب الکل 4

  لو گرمیک 1 استاندارد شکر 5

  ک قالبی یخوراک نیپاراف 6

  یگرم 250 یربط 5 استاندارد نیریسیگل 7

  به مقدار الزم نهنگ دهیسف 8

  بسته 5 استاندارد وازلین 9

  گرمی 5 استاندارد اسید استتاریک 10

  کیلو گرم 1 استاندارد سولفات مس 11

  به مقدار الزم استاندارد کامفور 12

  گرمی 5 استاندارد آتریفات سدیم 13

  گرمی 5 استاندارد اسید بوریک 14

  کیلو گرمی 0.5 ستانداردا پتاس 15

  لیتری 1 استاندارد گلیسیرین مونواستتارات 16

  لیتری 1 استاندارد متیل الکل 17

  یبطر 3 تونیز روغن 18

  ازیزان مورد نیبه م استاندارد ید رویاکس 19

  ازیزان مورد نیبه م استاندارد ک سولفاتیزن 20

  یبطر 3 مویل روغن 21

  یربط 3 بادام روغن 22

  یبطر 3 کرچک روغن 23

  ازیزان مورد نیبه م استاندارد نیاتانل آم یتر 24

  یقوط 3 جامد نیپاراف 25

  طبق 1 زنبور عسل الیژل رو 26

  یبطر 3 یاسنکشن، گزنه، اسطوخودوس، ینعنا، آو عرق 27

  یبطر 3 گزنه، مرزه، مورد عصاره 28

  زایزان مورد نیبه م استاندارد نیالنول 29

  ازیزان مورد نیبه م استاندارد نیاوسر 30

 محاسبه شود . نفر 75و يک كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يک نفر  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -                

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 5 یس یس 250و  50 یشه ایبشر ش 1

  عدد 5 یس یس 500و  50 ریارلن ما 2

  عدد 15 یس یس 20و  5 شیلوله آزما 3

  عدد 5 یشه ایش فیق 4

  عدد 3 یس یس 10و  1 پتیپ 5

  عدد 5 یس یس 200و  50 بالن ژوژه 6

  عدد 5 یس یس 200و  100 بورت 7

  عدد 5 یفلز قاشقک 8

  عدد 5 یفلز پنس 9

  عدد 5 استاندارد انبر 10

  ددع 5 یمعمول حلقه 11

12 

13 

 هاون

 هیسه پا

 ینیچ

 یمخصوص شعله تک

 عدد 3

 عدد 5

 

14 

15 

 شیلوله آزما یجا

 یتور

 لیاست

 نسوز

 عدد 5

 عدد 5

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


