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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 077737616376667 :شغلآموزش کد ملي شناسايي 

 

 اهي : گیاهان دارويي و داروهاي گیريزي درسي  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 سال73 مربي  زراعت کارشناسي يوسف محمدي  7

 سال 8 مربي  گیاهان دارويي کارشناسي ارشد ريحانه طائب نیا 3

 سال76 مربي  گیاهان دارويي دکتري اردالن قیالوي زاده 2

 سال4 مربي پرستاري يکارشناس لیال مفتوح 4

 باغباني يکارشناس امیر روشندل پور 1
 کارشناس مرکز تحقیقات 

 باغ گیاهشناسي فدک
 سال76

 منابع طبیعي کارداني رجبعلي فرامهر 0
کارشناس مرکز تحقیقات باغ گیاه شناسي 

 فدک
 سال76

 سال37 کارشناس  علوم تربیتي کارشناسي نژاد پروانه ترکي 1

 سال 73 مدرس کشاورزي کارشناسي ارشد يمحبوبه پرتور 8

 سال 76 مدرس زراعت کارشناسي ارشد فرشته مغني 3

 سال 76 مدرس زراعت کارشناسي ارشد فريده ممیز 76

 کارشناسي ارشد سید محسن جاللي 77
مديريت 

 آموزشي 
 سال 73 دبیر کارگروه برنامه ريزي درسي کشاورزي 

 

 

 

 

 زش :فرآيند بازنگري استانداردهاي آمو

برگزار  گیاهان دارويي و داروهاي گیاهيبا حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي  36/3/7230طي جلسه اي که در تاريخ 

با  کاربر گیاهان داروييبررسي و تحت عنوان شغل  0772-03-600-7با کد  کاربر گیاهان داروييگرديد استاندارد آموزش شغل 

 رار گرفت . مورد تائید ق 077737616376667کد 

اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  وزش فني و حرفهسازمان آم جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            00182018دورنگار       

                    00182038         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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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       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 غل. هاي موجود در استاندارد ش 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 

 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  ارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مير

 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.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي عكس مي با استتاده از

 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 :  فهصالحيت حر
 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.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي زم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا تواناييهاي ذهني ال 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  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 :

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

 روييکاربر گیاهان دا

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 می باشد که شامل وظایفی از قبیلل  (گیاهان دارویی و داروهای گیاهی )کشاورزی کاربر گیاهان دارویی شغلی از حوزه 

 بررسلی رلره هلای داروهلای    ،دارویلی  گیاهلان  ملورر  مواد استخراج، دارویی گیاهان ترکیب،دارویی گیاهان بندی طبقه

اسل  و بلا    بازاریابی و رروش محصوالت گیاهان دارویلی ،دارویی گیاهان بندی بسته،)محلول و مدجا نیمه جامد،(گیاهی

 .و متخصصان طب سنتی در ارتباط اس کارشناسان خدمات کشاورزی  ،مشاغلی همچون تولید کنندگان گیاهان دارویی 

 : وروديهاي کارآموز  ويژگي

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

 داشتن سالمت کامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

  ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    318    طول دوره آموزش                    :  

 ساعت     773  ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    740    :              ـ زمان آموزش عملي    

 ساعت            کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت          ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %31کتبي :  - 

 %01عملي : -

 %76اي : اخالق حرفه -

 یان :اي مرب هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط  2با  بهداش  وایمنی ،رارماکوگنوزی سنتی، طب ، زراع  یا باغبانی گرایش با کشاورزی لیسانس
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

هان گیا کاربر گیاهان دارویی شغلی اس  که وظایفی از قبیل طبقه بندی گیاهان دارویی ، توزین، خشك کردن و ترکیب

 .باشد را دارا می دارویی، بسته بندی آنها و برقراری ارتباط با مشتریان

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

User of medicinal plants 

 

 

 

 

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

 پرورش دهنده گیاهان دارويي-

 یاهان دارويياسانس گیري گ-

 طب سنتي-

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار : جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

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

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    

 



 5 

 

 

 

 

 

  استاندارد آموزش شغل 

 کارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 95 55 00 دارویی گیاهان بندی طبقه 1

 00 20 20 دارویی گیاهان ترکیب 2

 16 10 6 دارویی گیاهان مورر مواد استخراج  3

 00 00 30 )محلول و جامد نیمه جامد،(گیاهی بررسی رره های داروهای 0

 20 15 12 دارویی گیاهان بندی بسته 5

 10 6 0 بازاریابی و رروش محصوالت گیاهان دارویی 6

 318 740 773 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 دارویی گیاهان بندی طبقه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

00 55 95 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

 - A4 برگه

 - برد وای  تخته

 - برد وای  ماژیك

 - دارویی گیاهان نمونه

 آموزشی کمك وسایل سایر-

 ،ملواد ملورره  طبقه بندی گیاهلان دارویلی بلر اسلا      نحوه -

 خواص و بیماری ها

   

 ،بابونله  ،یوالف ،سابالن دارویی و خواص آن ها )انواع گیاها-

 ،شلاهتره  ،کاسلنی  گلل انششلتانه،   ،هگل گند ،چوبهرما ناخنك،

 ،سلیر  ،ختملی  ،پنیلر   ،بابلا آده  ،گلل گاوزبلان   ،شیرین بیلان 

 ،ده اسلب   ،خارخاسلك ، خارشلتر  ،لهندوانله ابوجهل   ،هنگبار

 نلنار، ،آرتیشو ،سیاهدانه ،شیکیسه کش ،رراسیون  پرسیاوشان،

 ،ونمل ارتی ،قلره قلاط   ،بوقنلا   ،یونجه  ،چای کوهی ،گل راعی

 ... (و  شاهدانه ،بومادران  چای ترش،،سفرزها ،بنفشه معطر

   

  مهارت :

طبقه بندی انواع گیاهان دارویی بر اسا  مواد مورره خواص -

 و بیماری ها

   

کاربرد گیاهان دارویی مختلف برای درمان )دردهای و بررسی -

کاهش رشار  ،لك  ،جوش صورت  ،پوس  ،اسکلتی  ،عضالنی 

نفل،،   ،آسل    ،سلرره   ،ی هلای زنلان   بیمار ،پروستات  ،خون 

 ضلعف عملومی، ضلعف عضلالنی،     مشکالت معده وگلوارش، 

دیابل ، رشلار خلون، چربلی خلون،       ، صفرا، یبوسل ، اسلهال  

 و هلا، ریلزش ملو    خونریزی مشکالت قاعدگی، چاقی،الغری،

 ( تصفیه خون و... عفون  ادراری، سنگ کلیه، ، ابرو

   

دارویی ذکر شده با توجه  تعیین نوع و میزان مصرف گیاهان -

 به نوع بیماری
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دارویی گیاهان بندی طبقه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نشرش :

 گیاهان مصرف مقدار و خواص تعین در دق -دارویی گیاهان انواع بندی طبقه در دق -

 دارویی

- 

 ایمنی و بهداش  : 

 کش استفاده از ماسك و دس  -

- 

 محیطی : توجهات زیس 

 مصرری مواد و تراشه و کاغذ صحیح درع -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ش ی تحلیل آموز برگه -

 عنوان : 

 ترکیب گیاهان دارویی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 20 00 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 آموزشی جزوه-رایانه-  دانش :

 ریشه، بذر، شامل گیاهی مواد
  وازلین-گل ریزوه، ساقه، -

 - تاریكاست اسید

 - کامفور- مس سولفات

 - سدی  آتریفات

 - پتا - بوریك اسید

 استتارات مونو گلیسیرین- موه
 - الکل متیل-

 ترازو- ماری بن- برقی همزن
 - دیجیتالی

 - کن خرد- برقی هیتر

 آزمایش لوله-ارلن– بشر- مبرد
 - ای شیشه قیف-

 انواع- ژوژه، بالن پیپ ، واعنا
 قاشك

 – هی گیا تازه های نمونه
- گیاهی خشك های نمونه
- پایه سه- نهنگ سفیده
 - روپوش

 - کتری- دردار ظرف

 رنگ تیره شیشه- رنجان

 - جداره دو قابلمه

 - چوبی قاشق

 - ای پنبه چوب شیشه

 - نسوز توری- بوراکس

 بورت- قیچی

مختلف مانند  دارویی گیاهان مورره مواد درمانی ارراتانواع  -

 موسیالژ و... اسانس،تانن، گلیکوزید، آلکالویید ،

   

      یکدیشر بر دارویی گیاهان مورره مواد ارراتانوع -

-    

-    

  مهارت :

    مختلف   دارویی گیاهان ترکیب-

    استفاده از تجهیزات ترکیب گیاهان دارویی-

-    

-    

 نشرش :

 دارویی گیاهان ترکیب در دق  -

- 

 داش  : ایمنی و به

 کار هنشاه در بهداشتی نکات رعای  -

- 

 توجهات زیس  محیطی :

 ندارد-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دارویی گیاهان مورره مواد  استخراج

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

 - آموزشی جزوه

 ریشه، بذر، شامل گیاهی مواد
 گل ریزوه، ساقه، -

 - وازلین

 - استتاریك اسید

 - کامفور- مس سولفات

 - سدی  آتریفات

 - پتا - بوریك اسید

 استتارات مونو گلیسیرین- موه
 - الکل متیل-

 ترازو- ماری بن- برقی همزن
 - دیجیتالی

 - کن خرد- برقی هیتر

 آزمایش لوله-ارلن- بشر- مبرد
 - ای شیشه قیف-

 انواع- ژوژه، بالن پیپ ، انواع
 قاشك

 – هی گیا تازه های نمونه
- گیاهی خشك های نمونه
- پایه سه- نهنگ سفیده
 - روپوش

 - کتری- دردار ظرف

 رنگ تیره شیشه- رنجان

 - جداره دو قابلمه

 - چوبی قاشق

 - ای پنبه چوب شیشه

- قیچی- نسوز توری- بوراکس
 بورت

    جه  استخراج ماده مورره گیاهان دارویی  خیساندن نحوه-

    جه  استخراج ماده مورره گیاهان دارویی تقطیر روش-

جهل  اسلتخراج ملاده ملورره گیاهلان       جذب سطحیروش  -

 دارویی

   

    جه  استخراج ماده مورره گیاهان دارویی گیری عصارهروش -

  مهارت :

     دارویی گیاهان مورره ماده تعیین -

     کاربرد و داروئی گیاهان مورره مواد استحصال و استخراج -

    های ضد جوش وضد خارش وضد قارچبررسی تنطور-

    ها نوش ها، ده روغن های ضد درد، جوشاندهبررسی  -

    و طرز تهیه انواع روغن های گیاهیضمادها سی برر -

 نشرش :

 دق  در هنشاه استخراج مواد مورر گیاهان دارویی-

 ایمنی و بهداش  : 

 رعای  نکات بهداشتی در هنشاه کار-

- 

 توجهات زیس  محیطی :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 )محلول و جامد نیمه جامد،(گیاهی بررسی رره داروهای

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

30 00 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ارلن-  دانش :

   بشر-

 یش آزما لوله انواع-

  پیپ  انواع-

  بورت انواع-

  ژوژه بالن انواع-

  و پنس قاشقك، انواع-

 انبر-

 ی ا شیشه قیف-

  مبرد-

  تقطیر دستشاه-

  برقی هیتر-

 یدیجیتال ترازو-

 دارویی گیاهان نمونه-

 

اصول تهیه انواع داروهای گیلاهی جامد)کپسلول و قلرص(،     -

 ها( )شرب  )پمادها( و مایع نیمه جامد

   

     داروهای گیاهی ساخ  نیاز مورد تجهیزات و وسایل -

    انواع موه های گیاهی،حیوانی، معدنی   -

    انواع ترکیبات نشه دارنده  -

  مهارت :

     جامد گیاهی داروهای تهیه -

     جامد نیمه گیاهی داروهای تهیه-

    محلول   گیاهی داروهای تهیه-

    گیری آنها موه ها و بکار تهیه -

 نشرش :

 گیاهی داروهای از ناسبم وری بهره به توجه -

- 

 ایمنی و بهداش  : 

 کار هنشاه در بهداشتی نکات رعای  -

- 

 توجهات زیس  محیطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بسته بندی گیاهان دارویی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جزوه-  دانش :

 A4  برگه-

 بندی بسته وسایل-

 نایلون-

 بندی بسته های باکس-

  پر  دستشاه-

 آموزشی کمك وسایل سایر-

 

    بندی بسته تجهیزات و وسایل انواع -

    دارویی نگیاها بندی بسته های روش انواع  -

    مساعد یط شرا در یی دارو گیاهان های بسته نشهداری نحوه-

خصوصیات درونی و بیرونی)تبلیغات و محتلوای روی جللد (   -

 بسته بندی مناسب

   

  مهارت :

    دارویی با وسایل و تجهیزات مناسب گیاهان بندی بسته-

    عدمسا شرایط در دارویی گیاهان های بسته نشهداری -

    انجاه عملیات توزین گیاهان دارویی -

-    

 نشرش :

 دارویی گیاهان نشهداری و بندی بسته هنشاه در دق  -

- 

 ایمنی و بهداش  : 

 کار هنشاه در ایمنی و بهداشتی نکات رعای  -

- 

 توجهات زیس  محیطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی و رروش محصوالت گیاهان دارویی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جزوه  دانش :

  آموزشی ریل -

 A4  برگه-

 رایانه-

 آموزشی کمك وسایل سایر-

 

    تعاریف و مفاهی  کسب و کار-

ویژگی ها و مختصات بخش های مختلف طرح کسب و کلار  -

(Business plant  ) 

   

روش های آگاهی رسلانی مناسلب بلرای معررلی و رلروش      -

 گیاهان دارویی

   

    اطالعات مورد نیاز مشتری درخصوص گیاهان دارویی-

  مهارت :

    ی داروسازی گیاهی برقراری ارتباط با واحدها-

    تهیه طرح کسب و کار و ررشندگی گیاهان دارویی-

    استفاده از تکنیك های جلب مشتری و ایجاد انشیزه خرید-

    مذاکره مورر و بیان ارزش های گیاهان دارویی -

    ایجاد انشیزه و جلب اعتماد برای خرید مشتری -

 نشرش :

 اط با واحد ها دق  در برقراری ارتب-

- 

 ایمنی و بهداش  : 

- 

 توجهات زیس  محیطی :

- 

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 هش  خانه ای بن ماری 1

  3 برقی هات پلی  2

  3 برقی همزن 3

  3 برقی خرد کن 0

  1 برقی ازاجا  گ 5

  1 نمایشی پرده 6

  1 کیلویی6 کپسول آتشنشانی 0

  1 استاندارد کامپیوتر 8

  1 برد وای  تخته 9

  1 بسته کامل های اولیه جعبه کمك 10

  1 برقی دستشاه پر  11

 دق  در حد گره میلی گره باشد 2 دیجیتال ترازو 12

  1 برقی آون 13

  1 نیمه صنعتی آسیاب 10

15     

16     

10     

18     

19     

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  71تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  کیلوگره5 خشك طبیعی و انواع گیاهان دارویی 1

  کیلوگره5 بذر ،ریشه،ساقه،ریزه،گل هیگیا مواد 2

  لیتر5 مقطر آب 3

  لیتر3 درصد00اتیلیك  الکل 0

  کیلوگره1 سفید تصفیه نشده، شکر 5

  کیلوگره1 استاندارد وازلین 6

  کیلوگره1 استاندارد کلد کره 0

  کیلوگره1 استاندارد اوسرین 8

  کیلوگره 1 استاندارد النولین 9

 ازهرکداه کیلوگره1 تون،باداه تل،،باداه شیرین،نارگیل،کرچكکنجد،زی روغن 10

  کیلوگره 1 جامد موه زنبور عسل 11

  بطری 0 پرتقال ،موز ،نعنا،گل ی، عصاره 12

  کیلوگره1 مایع ،جامد پارارین 13

 از هرکداه لیتر1 نعنا،زیره،کاسنی،شاهتره،بهار نارنج،خارشتر عر  10

  گره5 استاندارد آتریفات سدی  15

  ا لیتر استاندارد گلیسرین منواستتارات 16

  گره500 استاندارد پتا  10

  کیلوگره 1 استاندارد سولفات مس کامفور 18

  به مقدار الزه استاندارد اکسید روی 19

  به مقدار الزه استاندارد زینك سولفات 20

  گره 5 استاندارد اسید استارتیك 21

  رهگ 100 جامد بره موه 22

  لیتر 2 استاندارد استون 23

  کیلوگره 1 استاندارد کلریدکلسی  20

  لیتر 1 متانول الکل 25

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 71و يك کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  10 سی سی1000،500،250 بشر 1

  5 سی سی500و50 ارلن 2

  10 سی سی20و5 لوله آزمایش 3

  0 سی سی50و100 استوانه مدرج 0

  5 سی سی200و50 بالن ژوژه 5

  3 ظریف صاری 6

  2 ه  زن قاشق 0

  5 شیشه ای نشکن کاسه 8

  1 کاسه ای وبزرگ نسوز وروحی ماهیتابه 9

  50 شیشه ای ،پالستیکی های گیاهی ظرف نشهداری روغن 10

  50 دوجداره وتك جداره پماد ظروف نشهداری کره و 11

  50 شیشه ای بادرب چوب پنبه ای های گیاهیظروف نشهداری شربت 12

  10 شیشه ای وپالستیکی قیف 13

  2 سی سی10و1 پیپ  10

  5 رلزی وچوبی قاشك 15

  5 رلزی پنس 16

  5 معمولی انبر 10

  2 معمولی حلقه 18

  2 چینی هاون 19

  2 مخصوص شعله تکی سه پایه 20

  5 شیشه ای جای لوله آزمایش 21

  2 نسوز توری 22

  عدد100 پالستیکی ،شیشه ای  ظروف اسانس 23

  بسته2 آزمایششاهی کاغذ صاری 20

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 


