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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 677727151321117کد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 : گیاهان دارویی و داروهای گیاهیریزی درسی اعضاء کارگروه برنامه

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

 - کارشناس کشاورزی کارشناس کوروش لواف زاده 1

کارشناس تحقیقات داروهای گیاهی  شیمی کارشناس ارشد  لیال تقی زاده 2
 شرکت باریج اسانس

- 

 - ایران مدیر آموزشگاه سبز باغبانی کارشناس ارشد  ساسان جعفر نیا 3

 - مدیر ومجتمع آموزش گیاهان سبز طب سنتی دکتری سید نیما شریعت پناهی 4

 - مسئول آموزشی طب سنتی دکتری میثم شیرزاد 5

 سال 12 مدرس گیاهان دارویی کارشناس ارشد  ریحانه طائب نیا 6

 سال 12 مدرس گیاهان دارویی دکترا اردالن قیالوی زاده 7

 سید محسن جاللی 8
 کارشناس ارشد 

 مدیریت آموزشی 
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 کشاورزی 
 سال 12

 سال 23 منابع آموزشیمعاون  ریزی درسیبرنامه  کارشناس ارشد  بهادریارژنگ  9

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگززار گرديزد    گياهان دارويي و داروهاي گياهي با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي  7/9/31طي جلسه اي که در تاريخ 

کزاربر اسزانس هزاي     بررسي و تحت عنوان شغل  226347151411117با کد  اسانس هاي گياهيکاربر استاندارد آموزش شغل 

 مورد تائيد قرار گرفت .  677727151321117با کد  گياهي

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

 جب پيگرد قانوني است.از آن مو

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66569656دورنگار       

                    66569626تلفن           

 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       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  شايستگيي يادنيري براي رسيدن ب   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،   يگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل د 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.  آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره  ها و توانايي رداقل شايستگي

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

 وزش ب  صورت ت وريوك د در ميل آمر  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 با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  ق ررهو  رتبي عملي و اخال، 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. 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 هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي لومات نظري و توانمندياي از ما رداقل مجموع 

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

 مهارت : 
 شود.  عملي ارجاع ميهاي  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

 محيطي :توجهات زيست 

 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 

 ياهيگ ياسانس ها کاربر

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

ه و یتجزل یاز قب یفیوظا است از گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل یشغل یاهیگ یاسانس ها کاربر

ه و ی، تجز یاهیگ یاسانس ها ینگهدار ،اسانس های گیاهیه ی، ته یاهیگ یاسانس ها یل خواص و عملکردهایتحل

در بر دارد و با را پر مصرف  یاهیگ یها اسانس بکارگیریو  یاهیگ یها حه ها و مخلوط کردن اسانسیل رایتحل

 .در ارتباط است ییاهان داروید کنندگان گیو تول ییاهان دارویهمچون فروشندگان گ یمشاغل

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 (راهنمايياول متوسطه ) پايان دوره پايان دوره حداقل ميزان تحصيالت : 

 يو روان يجسمان سالمت کامل:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 211طول دوره آموزش                    :   

 ساعت 19ز زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  721ز زمان آموزش عملي                :   

 ساعت   -  کارورزي                       :    زمان ز 

  ساعت     - ز زمان پروژه                            :  

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  کتبي -

 %65عملي : -

 %71اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه کار مرتبط 2با  ی، فارماکوگنوزیا زراعت ، طب سنتی یش باغبانیبا گرا یکارشناس کشاورز
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 ياسانس ها يل خواص و عملكردهايه و تحليتجزل ياز قب يفيوظااست که  يشغل اسانس هاي گياهيکاربر 

و کاربرد  ياهيگ يحه ها و مخلوط کردن اسانسهايل رايه و تحلي، تجز ياهيگ ياسانس ها يه و نگهداري، تهياهيگ

 .پر مصرف در بر دارد ياهيگ ياسانسها

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

User of essential oils 

 

 

 

 

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

 2و  7 يياهان دارويکاربر گ -

 يياهان دارويگ يفروشندگ-

 يياهان دارويپرورش دهنده گ-

 

 

 

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

 استعالم از وزارت کار طبق سند و مرجع       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسيب 

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

 ............................................ طبق سند و مرجع        ور   ج : جزو مشاغل سخت و زيان آ

          ■د :  نياز به استعالم از وزارت کار     

 

 

  

 

 

 
 



 5 

 
 
 
 
 

  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 41 26 15 گیاهیتجزیه و تحلیل خواص و عملکردهای اسانس های  1

 43 26 17 تهیه اسانس های گیاهی 2

 24 17 7 های گیاهی نگهداری اسانس 3

 27 18 9 های گیاهی تجزیه و تحلیل رایحه ها و مخلوط کردن اسانس 4

 65 40 25 اسانس گیاهی پر مصرف بکارگیری 5

 211 721 19 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تجزیه و تحلیل خواص و عملکردهای اسانس های گیاهی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 26 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 ترکیبات شیمیایی اسانس

فیزیولوژیک بهبود عملکررد و بهبرود کیفیرت گیراه     جنبه های 

 ()جمع آوری گیاه ،عوامل محیطی ، سن گیاه 

 مشخصات فیزیکو شیمیایی ترکیب های اسانسی

 انواع اسانس های گیاهی -   

 رایانه -

 اسالید -

 سایر وسایل کمک آموزشی -

 

   

   

    (کاربرد اسانس )پزشکی،آرایشی بهداشتی -

 حامل های اسانس )آبی و روغنی (-

 روشهای مصرف اسانسها-

   

   

    احتیاطات مصرف و عوارض جانبی اسانسها -

 مهارت :

 جمع آوری اندام های گیاهان اسانس دار -

   

    استفاده از اسانسها بشکل بخور خشک و مرطوب-

    استفاده از اسانسها به شکل غرغره-

    اسانسها به شکل روغن ماساژاستفاده از -

 نگرش :

 دقت در استفاده از اسانسها-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشتی در هنگام استفاده از اسانس ها-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد مصرفی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -
 

 عنوان : 

 اسانس های گیاهی تهیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

17 26 43 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

استخراج از طریق انواع روش های تقطیر و تجهیزات روش  -

 مورد نیاز در تقطیر گیاهان

 استخراج از طریق حالل و معرفی انواع حالل ها روش  -

 استخراج از طریق فشار ، خراش و تیغ زدن روش  -

 استخراج از طریق چربی روش  -

 استخراج با گاز دی اکسید کربنروش  -

 مزایا و معایب انواع روش های اسانس گیری  -

 اندازی گیری سایر ترکیبات موجود در اسانس روش -

 دستگاه سوکسله   

 دستگاه کلونجر

 شیشه های نگهداری اسانس

 هیتر

 ترازوی دیجیتال

 الکل

 استون

 کاغذ صافی

 اتر

 دیگ نیچه

 گیاه تازه و خشک

روغن های گیاهی )کنجد 

 ،زیتون(

 دستگاه روتاری

 آسیاب برقی 

   

   

   

   

   

   

 مهارت :

 روغن فرار از روغن ثابت و عصاره  بررسی-

 اسانساستخراج -

 از تجهیزات مورد نیاز در تقطیر استفاده-

 محاسبه درصد و میزان اسانس گیاهی-

   

   

   

   

    اسانسها یورفرآ-

    اتیاسانس از عرق یداسازج-

 نگرش :

 دقت در فرآوری اسانسها-

 دقت در جداسازی اسانس-
 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد زائد -
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 استاندارد آموزش 
 یی تحلیل آموزش برگه -        

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 عنوان : 

 یاهیگ یاسانسها ینگهدار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 17 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

مواد گیاهی شامل بذر، -    دانش :

 ریشه، ساقه، ریزوم، گل

 نمونه های تازه گیا هی

 نمونه های خشک گیاهی-

 جزوه آموزشی-

 کامپیوتر-

 سایر وسایل کمک آموزشی-

 سولفات سدیم  -

 

     اسانسها ینگهدار  یروشها-

    یریدر اسانس گ یبیتخر یواکنشها-

     عوامل مخرب اسانسها-

    

    مهارت :

    از اسانسها یریآبگ-

    ح اسانسهایصح یو نگهدار یبسته بند-

    

 نگرش :

 یاهیگ یاز هدر رفتن و سالم ماندن اسانسها یریتوجه به جلوگ-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشتی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد زائد و مصرفی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -         

  

 

 

 عنوان : 

  یاهیگ یحه ها و مخلوط کردن اسانسهایل رایه و احلیتجز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 18 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر-    دانش :
 جزوه آموزشی-
مواد گیاهی شامل بذر، ریشه، -

 ساقه، ریزوم، گل
 وازلین-
 اسید استتاریک-
 سولفات مس-
 کامفور-
 آتریفات سدیم-
 اسید بوریک-
 پتاس-
 موم-
 گلیسیرین مونو استتارات-
 متیل الکل-
 همزن برقی-
 بن ماری-
 ترازو دیجیتالی-
 هیتر برقی-
 خرد کن-
 مبرد-
 بشر-
 ارلن-
 لوله آزمایش-
 قیف شیشه ای-
اواع پیپت، بالن ژوژه، انواع -

 قاشک
 نمونه های تازه گیا هی-
 نمونه های خشک گیاهی-
 سفیده نهنگ-
  سه پایه-
 روپوش-
 ظرف دردار-
 کتری-
 فنجان-
 شیشه تیره رنگ-
 قبلمه دو جداره-
 قاشق چوبی-
 دستگاه تقطیر-
 شیشه چوب پنبه ای-
 بوراکس-
 توری نسوز-
 قیچی-
 بورت-

    حه هایرا-

    حه هایرا یریدلپذ-

    حه هایت رایفرار-

    مهارت :

    حه هایرا بررسی-

    حهیب اسانسها با توجه به رایترک-

    تیاسانس با توجه به فرارب یترک-

    حه هایت رایشدت فرار بررسی-

 نگرش :

 یتوجه به ارتقاء عطر ساز-

 توجه به بهره وری بهتر از وسایل مورد نیاز عطر سازی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی ایمنی و بهداشتی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 ضایعاتدفع مناسب -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 
 
 

 

 عنوان : 

 پر مصرف یاهیگ یاسانسها بکارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 40 65 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع اسانس های گیاهی -    دانش :

 سایر وسایل کمک آموزشی-

 انواع دستگاه تقطیر  -
 ترازوی دیجیتال -
 گیاه خشک -
 گیاه تازه -
 روغن های گیاهی -
 الکل سفید  -
 عسل -
 بشر -
 کاغذ صافی-
 استوانه مدرج-
 

 ،بابونرره، برگرراموت،یپتوس،رزماریاسانس)اسررطوخودوس، اکال-

 آویشرن،  نعنرا،  بهارنارج،گل محمردی، ، پرتقال ، چوب صندل 

  (هل، زیره، مورد  کندر، گشنیز،

   

     آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اسانس های مذکور-

    

    مهارت :

،بابونه، یپتوس،رزماریاسطوخودوس، اکال یاستفاده از اسانسها-

 نعنرا،  گل محمدی، بهارنارج، پرتقال ، چوب صندل  برگاموت،

 (هل، زیره، مورد  کندر، گشنیز، آویشن،

 تهیه تنتور گیاهی -

   

    

 نگرش :

 های گیاهیس استفاده صحیح از اسان-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشتی در هنگام استفاده از اسانس ها-

 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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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 یتالیجید  یترازو 3

  دستگاه 3 یبرق تریه 4

  دستگاه 1 متوسط خرد کن 5

  دستگاه 1 متوسط آب دستگاه تقطیر 6

  سری1 یسرک ی هیاول یکمک ها یجعبه ها 7

  کپسول 1 یلو گرمیک 6 یکپسول آتشنشان 8

  دستگاهCori5 1 کامپیوتر 9

  تخته 1 وایت برد تخته 10

  عدد 1 نمایشی پرده 11

12 

13 
14 

 

15 

16 

 دستگاه پرس

 سوکسله

 )تقطیر در خالء( روتاری

 کلونجر
 دستگاه پالریمتر

 برقی

Model: Behrotest ET2 , behr 

Labor-Technik, Germany 
RotavaporR-114,buchi,swiss 

MODEL 

 شرکت گلدیس )شیشه ایی (

Model: AP-100, ATAGO, JAPA 

 عدد 1

 دستگاه 1
 دستگاه 1
 دستگاه3
 دستگاه1

 

 

 وجه :ت

 نفر در نظر گرفته شود .  75تجهيزات براي يك کارگاه به ظرفيت  - 
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  برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  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 یبطر 5 استاندارد نیریسیگل 7

  به مقدار الزم نهنگ دهیسف 8

  گرمی 500 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 استاندارد 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 سولفاتک یزن 20

  یبطر 3 مویل روغن 21

  یبطر 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 یشن، گزنه، اسطوخودوس، کاسنینعنا، آو عرق 27

  یبطر 3 گزنه، مرزه، مورد عصاره 28

  ازیزان مورد نیبه م استاندارد نیالنول 29

  یگرم 500 استاندارد نیاوسر 30

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 75و يك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
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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

  عدد 5 یمعمول حلقه 11

 هاون 12

 هیسه پا

 ینیچ

 یمخصوص شعله تک

 عدد 3

 عدد 5

 

 شیلوله آزما یجا 13

 یتور

 لیاست

 نسوز

 عدد 5

 عدد 5

 

 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 
 
 

 
 
 
 


