
 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

 

 استاندارد آموزش شغل
 

 

 متصدي تولید گیاهان دارويي ارگانیک  
      

 گروه شغلي

 گیاهان دارويي و داروهاي گیاهي

 
 

  كد ملي آموزش شغل

1 0 0 0 3 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت

ISCO-08 

 

 6/4/7931تاريخ تدوين استاندارد : 

 

 



 1 

 

 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 677737151391117كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 

 اهی: گیاهان دارویی و داروهای گیریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

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

 سال15 مربی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد یوسف محمدی 1

 سال10 یمرب یباغبان کارشناسی ارشد یمنتظر انیشا 2

 سال15 مربی و رییس مرکز باغبانی کارشناسی ارشد رضا یعقوبی ساردو 3

 سال 6 مربی باغبانی کارشناس ارشد ریحانه طائب نیا 4

 سال15 مربی باغبانی کارشناسی ارشد ساسان جعفر نیا 5

 سال 12 مدرس کشاورزی کارشناسی ارشد محمد شریفی مقدم 6

 سال 25 مدرس کشاورزی دکترا محمد رضا شاه پسند 7

 سال 34 مدرس گیاه پزشکی دکترا عباسعلی نصرالهی 8

 سال 34 مدرس کشاورزی ی ارشدکارشناس معصومه شریفیان 9

 سال 35 مدرس کشاورزی کارشناسی ارشد علی ابراهیمی 10

 سال 12 دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی کشاورزی مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد سید محسن جاللی 11

 سال 23 منابع آموزشیمعاون  درسیریزی برنامه  کارشناسی ارشد بهادریارژنگ  12

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگازار گردياد    گیاهان دارويي و داروهاي گیااهي ه برنامه ريزي درسي با حضور اعضاي كارگرو 7/9/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

بررساي و تحات عناوان شاغل       677737151161177با كد  مديريت تولید گیاهان دارويي ارگانیک شايستگياستاندارد آموزش 

 مورد تائید قرار گرفت .  677737151391117با كد  متصدي تولید گیاهان دارويي ارگانیک

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  ق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلیه حقو

 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

                                            66569656دورنگار       

                    66569636تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  يتتو     سوتاندارد ررهو   در محوي  اوار را يوينود در ب اوي از مووارد ا      هاي مورد نياز براي عملكرد موورر  ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

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

 نام يك شغل :  
 شود.  ود اطالق مير هاي خاص ا  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، اارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شراي  ااري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

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

 كارورزي:
ييرد و ضرورت دارد  ت مياارورزي صرها در مشاغلي اس  ا  ب د از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت محدود يا با ماا  صور

 د در محل آموزش ب  صورت ت وريوك ا  در آن مشاغل خاص محي  واق ي براي مدتي ت ريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ا  هر
 يردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واق ي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 رزشيابي : ا
اي  اتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ا  شامل سآوري شواهد و قااوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شراي  يونايون ب  طور مورر و اارا برابر استاندارد.  توانايي انجام اار در محي 

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

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

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

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

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ا  عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محي  اار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ا  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ا  امترين آسيب ب  محي  زيس  وارد يردد.
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 : شغل نام استاندارد آموزش 

 کیارگان ییدارو اهانیگ دیتولمتصدی 

 :غل استاندارد آموزش ششرح 

شامل وظایفی از قبیل که و داروهای گیاهی می باشد  ییدارو اهانیگ حرفهاز  کیارگان ییدارو اهانیگ دیتولمتصدی 

اقتصادی و پهنه بندی  ،کیو مقررات ارگان نیاستانداردها , قوانبررسی ،اصول پایه تولید گیاهان دارویی ارگانیکبررسی 

تغذیه  ،ابزار و نهاده های ورودی ،بررسی منابع،هان دارویی ارگانیکواحدهای تولید گیاامکان سنجی جهت احداث 

پس از برداشت  برداشت و اتیعملاجرای  ،کنترل عوامل خسارتزا و حفاظت از محصول ارگانیک،گیاهان دارویی ارگانیک

در ارتباط  می باشد و با مشاغلی از قبیل پرورش دهنده گیاهان دارویی گواهی و برچسب گذاری ،کیمحصوالت ارگان

 است .

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 ) پايان دوره راهنمايي( پايان دوره اول متوسطهحداقل میزان تحصیالت : 

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

 ندارد نیاز : هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     313    طول دوره آموزش                    :  

 ساعت        51     ا زمان آموزش نظري               : 

 ساعت   745   آموزش عملي                :   ا زمان

 ا زمان كارورزي                       :          ساعت

  ا زمان پروژه                            :          ساعت

 درصد ( بندي ارزشیابي) به  بودجه

 %35كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %71اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 2لیسانس کشاورزی زراعت یا گیاهان دارویی با 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( : ٭

 ينگهدار ،خشک كردن ، يياهان دارویگ يع آورا جمي ييشناسا ظايفواست كه  يشغل يياهان دارویفروشندگان گ

ا در بار  ر يبه صاورت بساته بناد    يياهان دارویفروش گ و يبسته بند و يياهان دارویمواد موثره گ يانبار ،بررس و

 .میگیرد

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Producer Of organic medicinal herb 

 

 

 

 

 

 اردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :مهم ترين استاند ٭

 يياهان دارویپرورش دهنده گ-

 

 

 

 

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

 استعالم از وزارت كار طبق سند و مرجع       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب   

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

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

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

  شايستگي  -

 

 عت آموزشسا عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 21 13 8 اصول پایه تولید گیاهان دارویی ارگانیکبررسی  1

 13 7 6 کیو مقررات ارگان نیاستانداردها , قوانبررسی  2

3 
واحدهای تولید گیاهان دارویی اقتصادی و امکان سنجی جهت احداث پهنه بندی 

 ارگانیک
6 14 20 

 28 18 10 ورودی ابزار و نهاده های ،بررسی منابع 4

 36 27 9 تغذیه گیاهان دارویی ارگانیک 5

 38 31 7 کنترل عوامل خسارتزا و حفاظت از محصول ارگانیک 6

 30 23 7 کیپس از برداشت محصوالت ارگان برداشت و اتیعملاجرای  7

 16 12 4 گواهی و برچسب گذاری 8

 313 745 51 جمع ساعات
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 زشستاندارد آموا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 اصول پایه تولید گیاهان دارویی ارگانیکبررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 13 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 وتریکامپ-    دانش :

 یجزوه آموزش-

 A4برگه -

 دیاسال-

 جعبه کمکهای اولیه-

سایر وسایل کمک -

 آموزشی

 نقشه توپوگرافی_

سازگاری و انطباق شرایط محیطی در تولید گیاهان دارویی -

 ارگانیک

   

    عوامل بیو فیزیکی موثر در تولید گیاهان دارویی ارگانیک -

    اصول اکولوژیکی در کشت گیاهان دارویی ارگانیک -

    اری و انطباق با شرایط محیطی و اکولوژیکیاصول سازگ -

    مهارت :

    بررسی عوامل بیوفیزیکی در تولید گیاهان-

 بررسی عوامل اکولوژیکی در تولید-

 استفاده از عوامل زنده و غیر زنده در تولید-

   

 نگرش :

از  یره برداراهان هر منطقه و خواص آنها در جهت بهبود بهیدر مورد گ یش آگاهیافزا-

 ییاهان دارویگ

 ییدارو اهانیدر گ کیدوره گذار ارگان شیو پا یارزش گذار _

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت:

 ندارد-

 توجهات زیست محیطی:

 دفع مناسب ضایعات_
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 استاندارد آموزش

 یی تحلیل آموزش برگ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان :

 کیو مقررات ارگان نیاستانداردها , قوانبررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 7 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد    دانش :

 ماژیک

 جزوه آموزشی

 فیلم آموزشی

کتابچه استاندارد و قوانین و 

 مقررات ارگانیک

    نداردهای ارگانیکاطالعات پایه از مقررات و استا-

    استانداردهای بین المللی و ملی ارگانیک-

    قوانین و مقررات اصلی در تولید گیاهان دارویی -

    استانداردهای پایه ارگانیک در تولید گیاهان دارویی-

    مهارت :

 بررسی و شناخت قوانین و اصول تولید محصول ارگانیک-

 وجود در تولیدکاربرد استانداردهای م-

   

 نگرش :

 اطالع از اصول و قوانین پرورش گیاهان دارویی ارگانیکدقت و -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از دستکش و کاله ایمنی -

 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-



 8 

 استاندارد آموزش
 ی تحلیل آموزش برگه

 

 

 

 عنوان :

واحدهای و امکان سنجی جهت احداث  اقتصادیپهنه بندی 

 تولید گیاهان دارویی ارگانیک

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

6 14 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر-    دانش :

 جزوه آموزشی-

 رطوبت سنج-

 دماسنج-

 وسایل کمک  آموزشی  سایر-

 فیلم آموزشی -

انواع نمونه های گیاهان 

 دارویی

    شاخص ها و معیارهای اصلی تولید -

    شرایط منطقه ای مناسب رشد-

 طبقه بندی و شناخت گیاهان دارویی مناسب منطقهروش -

اقتصاد تولید گیاهان دارویی ارگانیک در شرایط محلی و  -

 بومی

   

   

    : مهارت

    تعیین شاخص ها و معیارهای اصلی-

    امکان سنجی منطقه هدف ارگانیک-

    گیاهان دارویی مناسب کشت در منطقه بررسی -

    پهنه بندی منطقه و استقرار واحد تولیدی-

 نگرش :

 انتخاب مکان مناسب تولیددقت در -

 شناخت گیاهان مناسب کشت در منطقهدقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 منی و بهداشت :ای

 استفاده از دستکش و کاله ایمنی-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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 ستاندارد آموزشا           

 ی تحلیل آموزش برگه -

 
 
 
 
 

 

 عنوان :

 یورود یابزار و نهاده ها منابع,بررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 18 28 

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد    دانش :

 ماژیک
 جزوه و فیلم آموزشی

 تراکتور
 گاو آهن

 زمین زراعی
 بذر و اندام تکثیری
 لباس و کفش کار

 سیستم آبیاری
 کود حیوانی

 انواع کود بیولوژیک

    ابزار مناسب تولید -

    بع و نهاده های برون مزرعه ایمنا-

    منابع و نهاده های درون مزرعه ای-

    اقلیم و شرایط محیطی-

    مهارت :

    آماده سازی و اجراء سیستمهای آبیاری-

 انجام آزمایشهای اولیه جهت کشت-

 بررسی شرایط محیطی و خاک -

   

 نگرش :

 استفاده بهینه از شرایط محیطی و خاکی در تولید-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت :

 کاردر هنگام  یبهداشت نکاتت یرعا-

 کاراستفاده از دستکش و ماسک و روپوش کار در هنگام -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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 ستاندارد آموزشا
 ی تحلیل آموزش برگه -        

 

 وان :عن

 کیارگان ییدارو اهانیگ دیدر تول یزیو حاصلخ هیتغذ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 27 36 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد-    دانش :

 ماژیک -

 جزوه و فیلم آموزشی -

 بیولوژیککودهای  -

 سوپر جاذب -

انواع کودهای آلی شامل  -

کمپوست ,ورمی کمپوست , 

 خاکبرگ و کودهای دامی

 ابزار باغبانی -

 سمپاش -

 لباس و کفش کار -

- EC متر 

- PH متر 

 دماسنج خاک -

 رطوبت سنج خاک -

 

 خاک و گیاه–ارتباط تلفیقی آب  -

 کودهای آلی و زیستی -

ستفاده بهینه از منابع آبی و ورزی مناسب جهت ا خاکروش  -

 خاکی

 اثر سوپر جاذبها -

   

    مهارت :

 کودهای آلی و بیولوژیک در مزرعه استفاده از-

 انجام عمل خاکورزی مناسب -

استفاده از سوپر جاذبها در نگهداری آب و عناصر و کاهش  -

 اثرات شوری

کنترل پسماندها و ضایعات آلی مزرعه به منظور افزایش  -

 اروری خاکب

   

 نگرش :

 عدم استفاده از نهاده های شیمیایی در مزرعه -

 کاربرد نهاده های جدید در تو لید محصول -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ماسک  و دستکش در کاربرد انواع نهاده ها-

 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -       

 

 عنوان :

 کیکنترل عوامل خسارتزا و حفاظت از محصول ارگان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 31 38 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و فیلم آموزشی جزوه -    دانش :

 بردتخته وایت  -

 ماژیک -

 شیشه نگهداری حشرات -

 قفسهای مطالعاتی حشرات -

 توری حشره گیر -

 بینو کولر -

 لباس و کفش کار -

 سمپاش

 انواع کارت تله-

 

 مقررات کنترل عوامل خسارتزا در تولید محصول ارگانیک -

 اصول مبارزه تلفیقی عوامل خسارتزا در تولید ارگانیک -

ایی و غیر شیمیایی در کنترل های شیمی فنون و تکنولوژی -

 ها آفات و بیماری

   

    مهارت :

    رعایت مقررات کنترل عوامل خسارتزا در تولید ارگانیک-

    مبارزه تلفیقی با عوامل خسارتزا-

اعمال اعمال تکنیکها و تکنولوژیهای غیر شیمیایی در کنترل -

 آفات و بیماریها

 ترل آفاتاعمال روشهای کنترل شیمیایی کن

   

 مبارزه با عوامل خسارتزا بر پایه اکولوژی مزرعه-

 مبارزه بیو لوژیک با علفهای هرز مزرعه -

   

 نگرش :

 استفاده بهینه از عوامل طبیعی و بیولوژیک در مبارزه با آفات , بیماریها و علفهای هرز-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت :

 در هنگام کاربرد مواد مختلف استفاده از ابزار ایمنی مانند دستکش و ماسک-

 توجهات زیست محیطی :

 استفاده به اندازه از مواد بیولوژیک جهت جلوگیری از آلودگی منابع آبی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -        

 عنوان :

 عملیات برداشت و پس از برداشت محصوالت ارگانیکاجرای 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 23 30 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سوله بسته بندی -    دانش :

 تخته وایت برد -

 ماژیک -

 جزوه و فیلم آموزشی -

 دیگ عرق گیری -

 انواع خشک کن -

 دستگاه اسانس گیری -

 ندیانواع ظروف بسته ب -

 انبار و تجهیزات انبارداری -

 وسیله حمل و نقل -

   1 اصول و مقررات برداشت -

   3 شناخت شرایط نگهداری و انبارداری-

   2 بازاریابی و عرضه به بازار فروش-

   1 وضعیت مشتریان وبازار نسبت به محل پرورش -

    مهارت :

    شستشو ,بسته بندی و انبارداری محصول-

    فراوری محصوالت-

    حمل و نقل-

 نگرش :

 جلوگیری از پائین آمدن کیفیت محصول ارگانیک تولیدی -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ظروف بسته بندی مناسب-

 یمسکون یوساختمان هاتولیدی  یفاصله از واحدها تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 ته بندی مضرعدم استفاده از ظروف بس -
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 استاندارد آموزش
 ی تحلیل آموزش برگه -        

 عنوان : 

 گواهی و برچسب گذاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 12 16 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سوله بسته بندی-  دانش :

 تخته وایت برد-

 ماژیک-

 جزوه و فیلم آموزشی-

 انواع ظروف بسته بندی

 انبار و تجهیزات انببارداری-

 وسیله حمل و نقل-

   1 پایش و کنترل فرایند تولید-

   1 کیفیت تجاری محصول-

   2 اصول قرنطینه و بهداشت گیاهی-

-    

  مهارت :

  2  پایش و کنترل کیفیت محصول نهایی-

  3  بررسی سالمت محصول-

  3  قرنطینه و انبارداری محصول-

  4  برچسب گذاری و انبارداری محصول ارگانیک-

 نگرش :

 جلوگیری از پایین آمدن محصول تولیدی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از ظروف بسته بندی مناسب-

 سکونیرعایت فاصله از واحدهای تولیدی و ساختمانهای م-

 توجهات زیست محیطی :

 عدم استفاده از ظروف بسته بندی مضر-

- 
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 تجهیزاتابزار و برگه استاندارد   -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  دستگاه1 گازی دیگ عرق گیر 1

  دستگاه1 آزمایشگاهی کلونجر 2

  دستگاه1 یتالیجید یترازو 3

  دستگاه1 یبرق تریه 4

  دستگاه1 متوسط خشک کن 5

  دستگاه1 متوسط ریدستگاه تقط 6

  عدد1 یک سری هیاول یکمک ها یجعبه ها 7

  یک عدد1 یلو گرمیک 6 یکپسول آتشنشان 8

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 راکتورت

 گاوآهن

 منبع آب

Ph متر 

Ec متر 

 دماسنج

 رطوبت سنج

 سم پاش

 باغی

 دو خیش

 لیتری 2000پلی اتیلنی 

 ستانداردا

 استاندارد

 خاکی

 خاکی

 فرغونی

 یک دستگاه1

 دستگاه1

 یک عدد1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 

 

 وجه :ت

 نفر در نظر گرفته شود . 75تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد -

 ضیحاتتو تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 500 نشاء ییاهان دارویانواع گ 1

 از هر نوع کیلو گرم 5 انواع مختلف بذر دارویی 2

  کیلو گرم 70 پایه فسفات سوپر جاذب 3

  کیلو گرم 5 فسفره . نیتروژنه. پتاسیم و گوگردی کود بیولوژیک 4

  عدد 200 زرد .آبی و بیرنگ کارت تله 5

  تن 10 پوسیده کود دامی 6

  تن 5 پوسیده خاکبرگ 7

  تن 2 درشت ورمی کمپوست 8

  لیتر 4 استاندارد سموم بیولوژیک 9

  عدد 10 رنگهای مختلف ماژیک 10

  دست 15 استاندارد لباس کار 11

  جفت 15 استاندارد کفش کار 12

  به تعداد و مقدار الزم انواع لوله های پلی اتیلنی لوله و اتصاالت ابیاری 13

  به مقدار الزم ظروف بی ضرر ع ظروف بسته بندیانوا 14

 توجه :

 محاسبه شود . نفر 75و يک كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


