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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 002117207927772 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 خدمات تغذیه ایریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت ه تخصصیرشت آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 30 دانشگاهمربی، مدرس  مدیر و موسس، هتلداری فوق دیپلم اقدس شمس 1

 21 دانشگاه مدرس بیوشیمی دکتری پروانه خضرائی نیا 2

 33 مدیر و مربی موسس، مدیریت هتلداری لیسانس مهری هاشم زاده 3

 17 مدیر و مربی موسس، مدیریت خانواده فوق دیپلم سودابه حكیم الهی 3

 17 مدیر و مربی موسس، صنایع غذایی لیسانس صالحه دردائی 5

 تاریخ فوق لیسانس محمد علی حاتمیان 6
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی گردشگری و 

 هتلداری
10 

  12 دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی صنایع غذایی مدیریت آموزشی فوق لیسانس سید محسن جاللی 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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

                                            22069206دورنگار       

                    22069216         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   راي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا      هاي مورد نياز ب 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 نظر انتظار ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد  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 : 
 رد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مو

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

 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.( غل نميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشا 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. انتظار مي اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد 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 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 ي و اخالق رره هاي غير هن 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 

 ساز شکالت

 :شغلش استاندارد آموزشرح 

 شكالت دهنده تشكیل اولیه مواد انتخابشكالت ساز شغلی است از مشاغل خدمات تغذیه ای که دارای شایستگی های 

 پرالین، تهیه شكالت، تهیه دهی شكل و گیری سنگی، قالب میز روی کار و واقعی شكالت کردن کامپوند،تمپرینگ و

 از قنادی، استفاده محصوالت در کامپوند و شكالت از استفادهآن،  به دهی شكل و کامپوند آن، ذوب کاربرد و گاناش

 می باشد.سازی  شكالت در رنگ ها از شكالت و استفاده داخل در مغزها انواع

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

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

  ت كامل جسماني و روانيداشتن سالم:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  217   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  12      ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  33      ـ زمان آموزش عملي                :   

 ساعت  7        :         كارورزي                زمان ـ 

  ساعت   7    ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %10كتبي :  - 

 %20عملي : -

 %27اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 5فوق دیپلم صنایع غذایی و هتلداری با 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 . را دارد، قالب گیری و شكل دهی و تزئین آن فردی است که توانایی تهیه و ساخت انواع شكالت شكالت ساز 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

 

Chocolate  Maker 

 

 

 

 

 

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

- 

 

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم 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 كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 5 2 3 مواد اولیه تشكیل دهنده شكالت و کامپوند نتخابا 1

 15 12 3 شكالت واقعی و کار روی میز سنگیکردن تمپرینگ  2

 15 12 3 قالب گیری و شكل دهی شكالت 3

 13 12 2 تهیه پرالین 3

 13 12 2 تهیه گاناش و کاربرد آن 5

 13 12 2 ذوب کامپوند و شكل دهی به آن 6

 13 12 2 ت و کامپوند در محصوالت قنادیاستفاده از شكال 7

 15 13 2 استفاده از انواع مغزها در داخل شكالت 0

 13 12 2 ها در شكالت سازی  استفاده از رنگ 9

 217 33 12 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 مواد اولیه تشکیل دهنده شکالت و كامپوند انتخاب

 وزشزمان آم

 جمع عملی نظری 

9 1 0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع مختلف شكالت، کره و   دانش :

 کاکائو

 طعم دهنده ها و اسانس ها

 نگیدستگاه تمپر

 كروفریما

 ذوب کردن یظروف برا

 ها انواع قالب

 ترازو

 دماسنج

 

    تاریخچه شكالت -

    تهیه کاکائو، کره کاکائو و کوکومس روش -

    انواع مختلف کاکائو از نظر رنگ، طعم و میزان چربی آن -

    ویژگی مراحل مختلف تولید شكالت -

  مهارت :

    انتخاب مواد اولیه و مناسب جهت تهیه شكالت و کامپوند -

 نگرش :

 اولیه موادانتخاب دقت در  -

 شرایط نگهداری مواددقت در  -

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 ایمنی و بهداشت : 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

شکالت واقعي و كار روي میز  كردن تمپرينگ

 سنگي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 21 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع مختلف شكالت، کره و   دانش :

 وکاکائ

 طعم دهنده ها و اسانس ها

 نگیدستگاه تمپر

 كروفریما

 ذوب کردن یظروف برا

 ها انواع قالب

 ترازو

 دماسنج

 یکار سنگ زیم

 کاردک

 پالت

 قلم مو

    دستگاه تمپرینگ  -

    تشكیل کریستال های مختلف در شكالت روش -

    کرم کردن و ذوب کردن شكالت با مایكروفرروش  -

    با شكالت روی میز سنگی روش ذوب کردن و کار -

  مهارت :

    نگیکار با دستگاه تمپر -

    كروفریذوب کردن شكالت در ما -

    با شكالت یسنگ زیم یکار رو -

 نگرش :

 دقت در انجام مراحل مختلف کار -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 ماسک، دستكش یكبارمصرفلباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، استفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 قالب گیري و شکل دهي شکالت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 21 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع مختلف شكالت، کره و   دانش :

 کاکائو

 طعم دهنده ها و اسانس ها

انواع مغزها شامل گردو، فندق، 

 کشمش، پسته، بادام

 نگیدستگاه تمپر

 كروفریما

 ذوب کردن یظروف برا

 ها انواع قالب

 ترازو

 نجدماس

 یکار سنگ زیم

 کاردک

 پالت

 قلم مو

، قالبهیای  انواع قالب شكل دهی شكالت )قالبهای تكیی   -

 دو طرفه(

   

    گرم کردن و ذوب کردن شكالت شرایط -

    سرد کردن شكالت در قالب هاروش  -

  مهارت :

    در قالب های تكی و دوطرفهشكالت قالب گیری  -

    ذوب کردن شكالت ها -

    ن شكالت در قالب هاسرد کرد -

    تهیه و ساخت شكالت دستی -

 نگرش :

 تهیه مواد اولیهدقت در  -

 آماده سازی مواددقت در  -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 ارگونومیرعایت اصول  -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهیه پرالین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 21 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 شيمصرفي و منابع آموز

انواع مختلف شكالت، کره و   دانش :

 کاکائو

 طعم دهنده ها و اسانس ها

انواع مغزها شامل گردو، فندق، 

 کشمش، پسته، بادام

 پرالین

 نگیدستگاه تمپر

 كروفریما

 ذوب کردن یظروف برا

 ها انواع قالب

 ترازو

 دماسنج

 یکار سنگ زیم

 کاردک

 پالت

 قلم مو

    ()طعم دهنده یا اسانس پرالین انواع -

    ینگ های مختلف برای تولید پرالینفیلروش  -

تولید پیرالین بیا اسیتفاده از روش غیرق کیردن در      روش  -

 شكالت

   

  مهارت :

    تهیه انواع پرالین ها -

    ینگ های مختلف برای تولید پرالینتهیه فیل -

    غرق کردن در شكالت تولید پرالین با روش -

 نگرش :

 واد اولیه و آماده سازی مواددقت در خرید م -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهیه گاناش و كاربرد آن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 21 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع مختلف شكالت، کره و   دانش :

 کاکائو

 طعم دهنده ها و اسانس ها

انواع مغزها شامل گردو، فندق، 

 کشمش، پسته، بادام

 نگیدستگاه تمپر

 كروفریما

 ذوب کردن یظروف برا

ی مخصوص ها انواع قالب

 گاناش

 ترازو

 دماسنج

 یکار سنگ زیم

 کاردک

 پالت

 قلم مو

 پالت

    مواد الزم برای تهیه گاناش -

    جوشاندن کرم و طعم دهنده هاروش  -

    تافزودن خامه به شكالروش  -

  مهارت :

    تهیه مواد الزم برای تهیه گاناش -

    جوشاندن کرم و طعم دهنده ها -

    افزودن خامه به شكالت -

    افزودن مغزها به شكالت -

 نگرش :

 تهیه مواد اولیه و آماده سازی مواددقت در  -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 به آندهي ذوب كامپوند و شکل 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 21 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع مختلف فرآورده های   دانش :

 کاکائویی و کامپوند

 مایكروفر

ظروف مناسب برای ذوب 

 کردن شكالت

 انواع قالب های شكالت

 ترازو

 دماسنج

 میز کار سنگی

 دککار

 قلم مو

 

    ذوب کردن در مایكروفر روش -

    سرد کردن و قالب زدنروش  -

    تهیه مغزهاروش  -

  مهارت :

    ذوب کردن شكالت در مایكروفر -

    سرد کردن در قالب ها -

    قالب زدن در قالب ها -

    کار با کامپوند -

 نگرش :

 دقت در برنامه ریزی خرید مواد اولیه   -

 نگهداری مواد اولیه دقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 حلیل آموزش ی ت برگه -

 عنوان : 

 استفاده از شکالت و كامپوند در محصوالت قنادي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 21 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع شكالت و کامپوند  دانش :

 کیک، بیسكویت و کوکی

 مپرینگدستگاه ت

 مایكروفر

ظروف مناسب ذوب کردن 

 شكالت

 انواع قالب های شكالت

انواع قالب های مخصوص 

 گاناش

 ترازو

 دماسنج

 میز کار سنگی

 کاردک

 قلم مو

    استفاده از شكالت در کیک هاروش  -

    استفاده از شكالت در بیسكویت و انواع کوکیروش  -

  مهارت :

    انواع کیک استفاده از شكالت و کامپوند در -

    استفاده از شكالت و کامپوند در بیسكویت و کوکی -

 نگرش :

 دقت در برنامه ریزی خرید مواد اولیه -

 دقت در نگهداری مواد اولیه -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت: 

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 یمنی هنگام کاررعایت نكات ا -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 استفاده از انواع مغزها در داخل شکالت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 29 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يتوجهات زيست محیط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

 انواع شكالت ها و کامپوندها

 مغز گردو، فندق، بادام، پسته

 اسانس ها

 ظروف مناسب

 انواع قالب ها

 کاردک

 قلم مو

 دماسنج

 ترازو

 پیمانه

    بادام( و کشمش ،، پستهفندق ،ها )گردو انواع مغز -

    شرایط نگهداری مغزها -

    استفاده از مغزها در شكالتروش  -

    مخلوط کردن مغزها در شكالتروش  -

  مهارت :

    آماده سازی مغزها -

    استفاده از مغزها در شكالت -

    مخلوط کردن مغزها در شكالت -

    روکش کردن شكالت -

 نگرش :

  مراحل انجام کاردقت در  -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 داشت : ایمنی و به

 لباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یكبارمصرفاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 در شکالت سازي استفاده از رنگ ها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 21 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع شكالتها  دانش :

 وهاانواع کاکائ

 مغز گردو،فندق،بادام

 اسانس ها

 انواع رنگهای روغنی

 سیاه،سفید،سبز،زرد...

 هاانواع قالب

 ظروف های مناسب

میز کار 

 سنگی،کاردک،لیسک،قلمو،

 دماسنج،ترازو،پیمانه ها

    خوراکی در شكالت سازی انواع رنگ -

    شرایط استفاده از رنگ در شكالت سازی -

    های شكالت سازی استفاده از قالب روش -

    ها در شكالت سازی مخلوط کردن رنگروش  -

  مهارت :

    آماده سازی شكالت -

    ها با رنگهای روغنی رنگ آمیزی شكالت -

    ها در شكالت استفاده درست از قالب -

 نگرش :

 برنامه ریزی خرید مواد اولیه   دقت در -

 دقت در نگهداری مواد اولیه -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 كبارمصرفلباس کار مخصوص، کاله، دستكش نسوز، ماسک، دستكش یاستفاده از  -

 رعایت نكات ایمنی هنگام کار -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات و پساب -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                

 توضیحات  تعداد مشخصات فني و دقیق نام  رديف

  3 شعله 5 اجاق گاز 1

  2 استاندارد فر 2

  2 استاندارد یخچال 3

  2 استاندارد فریزر 3

  1 برقی دستگاه تمپرینگ 5

  3 استاندارد دماسنج 6

  1 استاندارد مایكروفر 7

  1 استاندارد ترازو معمولی 0

  1 استاندارد ترازوی حساس 9

  2 استاندارد همزن برقی 10

  1 استاندارد آسیاب 11

  1 استاندارد سیستم تهویه 12

  1 داستاندار مدیرمیز  13

  1 استاندارد صندلی مدیر 13

  15 استاندارد کارآموز میز 15

  15 استاندارد کارآموزصندلی  16

  1 استاندارد کولر 17

  3 استاندارد کمد وسایل 10

  2 استاندارد کامپیوتر 19

  1 استاندارد لپ تاپ 20

  cm 150 ×cm 200 1 تخته وایت برد 21

  1 استاندارد سطل زباله 22

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  20تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  کیلو 1 موجود در بازار شكالت 1

  کیلو 1 موجود در بازار فرآورده کاکائویی 2

  کیلو 1 زارموجود در با شیر خشک 3

  کیلو 1 موجود در بازار خامه  قنادی 3

  کیلو 1 موجود در بازار شكر 5

  کیلو 1 موجود در بازار کره 6

 موجود در بازار انواع فیلینگ شكالتی و میوه 7
کیلواز هر  2

 نوع
 

  کیلو 1 موجود در بازار گردو 0

  کیلو 1 موجود در بازار پسته 9

  کیلو 1 رموجود در بازا فندق 10

  کیلو 1 موجود در بازار بادام 11

  کیلو 1 موجود در بازار فلیور 12

 موجود در بازار حل شده در روغنرنگ های  13
عدد از  1

 هر رنگ
 

  عدد 1 یكبار مصرف دستكش 13

 موجود در بازار ماژیک وایت برد 15
عدد از  1

 هر رنگ
 

  بستهA3  1 کاغذ 16

 

 توجه : 

محاسبه شود. نفر 20و يك كارگاه به ظرفیت اء يك نفر مواد به از -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  سری 2 انواع مختلف  الک 1

  سری 2 انواع پیمانه  پیمانه 2

  سری 2 استاندارد های پیمانه قاشق 3

  عدد 3 استاندارد هندل دستی 3

  عدد 3 تاندارداس کاردک 5

  عدد 3 استاندارد میز کار سنگی 6

  عدد 5 استاندارد ظروف استیل 7

  عدد 10 استاندارد ظروف پالستیكی 0

  عدد 10 انواع قالب های شكالت  های شكالت قالب 9

  عدد 3 استاندارد ظروف ذوب کردن شكالت 10

  عدد 6 انواع قالب های کیک های کیک قالب 11

  عدد 6 استاندارد خصوص کارسینی م 12

  عدد 6 استاندارد مو قلم 13

  بسته 10 استاندارد ها و دستمال کار حوله 13

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 


