معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شایستگی
كباب زني و تخته كاري

گروه شغلي
خدمات تغذيه اي
كد ملي آموزش شايستگي

2
نسخه

0 6 7 0 0 6 0 0 1
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ بازنگري استاندارد1398/10/8:

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

5 1 2 0
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي512020670060012 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :خدمات تغذیه ای
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

1

اقدس شمس

فوق دیپلم

هتلداری

شغل و سمت
موسس ،مدیر و مربی
مدرس دانشگاه علمی کاربردی

سابقه کار
40

2

مهری هاشم زاده

لیسانس

هتلداری

موسس ،مدیر و مربی

36

3

سودابه حكیم الهی

فوق دیپلم

مدیریت خانواده

موسس ،مدیر و مربی

20

4

زیبا یاوری

لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
خدمات تغذیه ای

27

5
6
7
8

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  98/8/25با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسیي خیدمات تغذيیه اي برگیزار گرديید اسیتاندارد
آموزش شايستگي كباب زني و تخته كاري با كد  512020670060011بررسي و تحت عنوان شايستگي كباب زني و تخته كیاري
با كد  512020670060012مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بعضوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
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 :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .معموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
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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نام استاندارد آموزش شايستگي :
كباب زني و تخته كاري
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
کباب زنی و تخته کاری یكی از شایستگی های مربوط به حوزه خدمات تغذیه ای می باشد که شاامل کارهاای رعایات
نكات ایمنی و بهداشت در محیط کار ،روشن کردن گریل ،باربیكیو ،کباب پز ،تنظیم درجه حرارت آن ها بر اسااس ناو
کباب ،آماده سازی مواد اولیه  ،توزین مواد اولیه مصرفی در آشپزخانه ،آماده سازی انوا گوشت  ،تهیه انوا کباب و تزئین
آن است و با استاندارد آشپز و قصاب در ارتباط می باشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه(پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

76

ی زمان آموزش نظري

:

24

ی زمان آموزش عملي

:

52

ی زمان كارورزي

:

ساعت

ی زمان پروژه

:

ساعت

ساعت
ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65 : اخالق حرفهاي %10 :صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

فوق دیپلم صنایع غذایی یا هتلداری با  1سال سابقه کار مربوط
دیپلم صنایع غذایی یا هتلداری با  3سال سابقه کار مربوط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
كباب زني و تخته كاري مواد اولیه را از لحاظ كمي و كیفي انتخاب مي كند و آماده سازي و نگهداري در شرايط ايده
آل انجام مي دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
-Barbecue maker
-kabab maker

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
قصاب-آشپز

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

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



طبق سند و مرجع ........................................

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

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

رعایت نكات ایمنی و بهداشت در محیط کار

4

6

10

2

روشن کردن گریل ،باربیكیو ،کباب پز ،تنظیم درجه حرارت آن ها بر اساس نو کباب

3

5

8

3

آماده سازی مواد اولیه

6

10

16

4

توزین مواد اولیه مصرفی در آشپزخانه

3

6

9

5

تهیه انوا کباب و تزئین آن

8

25

33

24

52

76

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
رعايت نكات ايمني و بهداشت در محیط كار

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مواد پاک کننده

دانش :
-ویژگی مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده وسایل و ابزار کار

مواد شستشوی دست
تنظیف

-روش شستشو و ابزار کار

دستمال پارچه ای

-روش شستن چرخ گوشت و سرویس آن

سطل زباله

-روش شستشو و ضد عفونی کردن محیط کار

مواد ضدعفونی محیط کار
کیسه زباله

مهارت :

تی

-پاک کردن و ضدعفونی کردن وسایل و ابزار کار

جارو

-شستشوی روزانه وسایل کار

خاک انداز

-پاک کردن و شستشوی چرخ گوشت

ابر و اسكاچ
جعبه کمک های اولیه

-شستشو و ضدعفونی کردن محیط کار

کپسول آتش نشانی

نگرش :

چكمه پالستیكی

-صرفه جویی در مواد مصرفی

پیش بند

-توجه به سالمت افراد

دستكش
ماسک یكبار مصرف

-رعایت اخالق حرفه ای

کاله یكبار مصرف

ایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از لوازم و تجهیزات در محیط کاررعایت بهداشت فردی و عمومی در هنگام کاررعایت اصول ارگونومی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
-تفكیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
روشن كردن گريل ،باربیكیو ،كباب پز و تنظیم
درجه حرارت آنها بر اساس نوع كباب

نظری

عملی

جمع

3

5

8

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

باربیكیو

دانش :

کباب پز(گازی ،زغالی ،برقی)

-انوا ابزار و تجهیزات

دستگاه گریل

-روش روشن کردن گریل ،باربیكیو و کباب پز

سطل زباله

-نحوه تنظیم درجه حرارت گریل  ،باربیكیو و کباب پز

فندک یا کبریت

مهارت :

الكل
مواد ضد عفونی کننده

-روشن کردن گریل ،باربیكیو وکباب پز

مواد شستشو

-تنظیم درجه و دمای کباب پز

دستگیره

-تنظیم دمای باربیكیو و گریل

پیش بند

-در نظر گرفتن زمان مناسب برای پخت انوا کباب

کاله یكبار مصرف
چكمه

نگرش :

جعبه کمک های اولیه

-دقت در مراحل انجام کار

کپسول آتش نشانی

صرفه جویی در وقتنگهداری ابزار و تجهیزاتایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از لوازم و تجهیزات در محیط کاررعایت بهداشت فردی و عمومی در هنگام کاررعایت اصول ارگونومی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
 -تفكیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
آماده سازي مواد اولیه

نظری

عملی

جمع

6

10

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انوا چاقوها (کوچک تا بزرگ)

دانش :

ساطور

-انوا گوشت (قرمز ،ماکیان ،آبزیان)

تخته کار

-روش تشخیص انوا گوشت سالم

میز کار

-روش خارج کردن گوشت از حالت انجماد

یخچال و فریزر

-انوا مواد افزودنی به کباب

سبد فریزر (کوچک تا بزرگ)
سبد پالستیكی

-روش شستشوی انوا گوشت

مواد شستشوی دست

مهارت :

سینی های استیل

-تشخیص گوشت سالم از گوشت فاسد

جعبه کمک های اولیه

-خارج کردن گوشت از حالت انجماد

کپسول آتش نشانی

-جدا کردن گوشت گوسفند از گوساله

پیش بند
کاله یكبار مصرف

-شستشوی انوا گوشت

دستكش

-پاک کردن انوا گوشت

ماسک یكبار مصرف

آماده سازی انوا گوشت (گوسفند ،گوساله ،ماکیان ،آبزیان)برش انوا گوشتنگهداری انوا گوشتبیات کردن گوشتتهیه و آماده سازی مواد افزودنی به کبابنگرش :
دقت در خرید گوشت سالمدقت در آماده سازی مواد-صرفه جویی در وقت و مواد مصرفی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
نظری

آماده سازي مواد اولیه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از لوازم و تجهیزات در محیط کاررعایت بهداشت فردی و عمومی در هنگام کاررعایت اصول ارگونومی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
 -تفكیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
توزين مواد اولیه مصرفي در آشپزخانه

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انوا پیمانه

-انوا ترازو (دیجیتال و خانگی)

انوا ترازو
قاشق های اندازه گیری

-انوا پیمانه ها و قاشق های اندازه گیری

سطل زباله

مهارت :

کیسه زباله

-استفاده از ترازوی دیجیتال و خانگی

سیلیفون

-استفاده از پیمانه ها و قاشق های اندازه گیری

میز کار

-توزین مواد اولیه

جعبه کمک های اولیه
کپسول آتش نشانی

-اندازه گیری مواد اولیه

دستكش یكبار مصرف

نگرش :

پیش بند

 -دقت در اندازه گیری مواد اولیه

ماسک

-صرفه جویی در وقت و زمان و مواد مصرفی

کاله یكبارمصرف

ایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از لوازم و تجهیزات در محیط کاررعایت بهداشت فردی و عمومی در هنگام کاررعایت اصول ارگونومی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
 -تفكیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
تهیه انواع كباب و تزئین آن

نظری

عملی

جمع

8

25

33

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

یخچال و فریزر

دانش :

انوا چاقو (کوچک تا بزرگ)

-انوا کباب و تزئین آن

مسقط (چاقوتیزکن)

-روش تهیه گوشت کباب چنجه

انوا تخته کار

-روش تهیه گوشت کباب کوبیده

انوا سیخ کباب

-روش تهیه گوشت مرغ برای جوجه کباب باا اساتخوان و بادون

قیچی

استخوان

ساطور

-روش تهیه کباب بلدرچین

سبد فلزی
سبد پالستیک

-روش تهیه گوشت کباب برگ

اجاق گاز

-روش تهیه گوشت کباب تابه ای

سرویس قابلمه

-روش تهیه گوشت کباب چوبی

انوا کاسه استیل

-روش تهیه گوشت کباب حسینی

انوا سینی

-روش تهیه گوشت کباب بختیاری (قفقازی)

چرخ گوشت

-روش تهیه گوشت کباب لقمه ای

رنده

-روش تهیه گوشت کباب رولی

انوا سرویس قاشق و چنگال

-روش تهیه ماهی کباب آزاد

انوا سبزیجات (فلفل دلمه ای
کبابی ،قارچ ،پیاز )

-روش تهیه ماهی قزل آال

گوشت فیله یا راسته گوساله

روش تهیه ماهی اوزن برون-روش تهیه کباب های سبزیجات (قارچ ،فلفل ،گوجه و پیاز)

جوان
جعبه کمک های اولیه
کپسول آتش نشانی
دستكش یكبار مصرف
کاله یكبار مصرف
پیش بند
ماسک یكبار مصرف
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
نظری

تهیه انواع كباب و تزئین آن

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

گوشت بلدرچین

مهارت :

گوشت راسته و قلوه گاه

-تهیه و تزئین بشقاب کباب

گوسفند

-تهیه کباب چنجه و به سیخ کشیدن آن

مرغ جوجه ای

-تهیه کباب کوبیده و به سیخ کشیدن آن

ماهی قزل آال

-تهیه جوجه کباب با استخوان و بادون اساتخوان و باه سایخ

ماهی شیر
ماهی اوزن برون

کشیدن و سس زدن آن

کره

-تهیه کباب بلدرچین و به سیخ کشیدن و سس زدن آن

روغن مایع

-تهیه کباب برگ و به سیخ کشیدن و سس زدن آن

نمک و فلفل

-تهیه کباب تابه ای

زردچوبه و زعفران

-تهیه کباب چوبی

لیموترش
سرکه

-تهیه کباب حسینی و به سیخ کشیدن آن

کیسه فریزر

-تهیه کباب بختیاری و قفقازی و به سیخ کشیدن آن

سطل زباله

-تهیه کباب لقمه ای

کیسه زباله
سیلیفون

-تهیه کباب رولی و سس زدن آن

آلومینیوم

-تهیه کباب شیشلیک و سیخ کشیدن و سس زدن آن

قارچ

-تهیه کباب ماهی آزاد و سس زدن آن

گوجه فرنگی

-تهیه کباب ماهی قزل آال

فلفل

-تهیه کباب اوزن برون و سس زدن آن

پیاز

تهیه کباب سبزیجات (قارچ ،فلفل ،گوجه فرنگی و پیاز)نگرش :

دستمال کاغذی
دستمال پارچه ای
قلمو یا فرچه پالستیكی

دقت در خرید مواد مصرفیدقت در نگهداری مواد مصرفیدقت در تشخیص سالمت آنصرفه جویی در وقت و مواد مصرفی12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
نظری

تهیه انواع كباب و تزئین آن

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از لوازم و تجهیزات در محیط کاررعایت بهداشت فردی و عمومی در هنگام کاررعایت اصول ارگونومی در هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
-تفكیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

یخچال

متوسط

 1دستگاه

2

فریزر

متوسط

 1دستگاه

3

اجاق گاز

 5شعله

 1دستگاه

4

کباب پز

زغالی ،اشعه ای ،گازی

 1دستگاه

5

باربیكیو

گازی ،برقی ،زغالی

 1دستگاه

6

ترازو

دیجیتال ،خانگی

 1دستگاه

7

ویدئو پروژکتور

استاندارد

 1دستگاه

8

صندلی کارآموز

پالستیكی

 15عدد

9

صندلی مدیر

چرمی

 1عدد

10

کمد ابزار

فلزی یا چوبی

 1عدد

11

فایل

کشویی  -فلزی

 1عدد

12

کامپیوتر

P4

 1عدد

13

تلفن

رومیزی

 1عدد

14

کپسول آتش نشانی

 6کیلوگرمی -پودری

 1عدد

15

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

 1عدد

16

سینک ظرفشویی

فلزی

 1عدد

17

چرخ گوشت

برقی و دستی

 1دستگاه

18

مخلوط کن

برقی و دستی

 1دستگاه

19

تخته وایت برد

100*70

 1عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

سرویس قابلمه

بزرگ – متوسط  -کوچک

از هر کدام  1سری

2

سرویس چاقو

بزرگ – متوسط  -کوچک

از هر کدام  1سری

3

تخته آشپزی

بزرگ – متوسط  -کوچک

از هر کدام  1عدد

4

کاسه

استیل -در سایزهای مختلف

از هر کدام  1عدد

5

سینی

استیل -در سایزهای مختلف

از هر کدام  1عدد

6

سبد یا آبكش

استیل -در سایزهای مختلف

از هر کدام  1عدد

7

سبد یا آبكش

پالستیكی -در سایزهای مختلف

از هر کدام  1عدد

8

ظروف سرو

دیس و بشقاب چینی و سرامیک

از هر کدام  1عدد

9

سیخ کباب

استیل –کوچک و بزرگ

از هر کدام  1سری

10

رنده

در سایزهای مختلف

از هر کدام  1عدد

11

ساطور

معمولی

 3عدد

12

مسقط (چاقوتیزکن)

معمولی

 3عدد

13

قلمو

در سایزهای مختلف

 15عدد

14

انوا ظروف نگهداری مواد

استاندارد

 1سری

15

قیچی

بزرگ – متوسط  -کوچک

از هر کدام  1عدد

16

فندک

معمولی

 2عدد

17

اره

برقی

 1عدد

18

انوا قاشق و چنگال و کارد

استیل

از هرکدام  1سری

19

سیخ

چوبی  -متوسط

 1بسته

20

تابه

بزرگ – متوسط  -کوچک

از هر کدام  1سری

21

برس پاک کننده

فلزی

 5عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

گوشت فیله و راسته گوسفند و گوساله

استاندارد و بسته بندی بهداشتی

 10کیلوگرم

2

گوشت مرغ و جوجه و بلدرچین

استاندارد و بسته بندی بهداشتی

 15کیلوگرم

3

گوشت ماهی شیر و اوزن برون

استاندارد و بسته بندی بهداشتی

 5کیلوگرم

4

ماهی حلوا و قزل آال

استاندارد و بسته بندی بهداشتی

 5کیلوگرم

5

روغن مایع

استاندارد  -بدون پالم

 5لیتر

6

نمک ،ادویه( فلفل ،زعفران ،زردچوبه ،جوش شیرین)

استاندارد

 500گرم

7

سرکه و آبلیمو

استاندارد

ازهرکدام1لیتر

8

انوا سبزیجات (گوجه ،پیاز ،فلفل دلمه ای ،قارچ )...

سالم

 5کیلوگرم

9

اسكاچ

متوسط

 3عدد

10

مایع ظرفشویی

لیتری

 5لیتر

11

مایع ضدعفونی

لیتری

 5لیتر

12

سیلیفون و آلومینیوم

رول – متری

ازهرکدام 10متر

13

نفت  ،الكل

لیتری

 1لیتر

14

کیسه زباله

بزرگ

 1بسته

15

سطل زباله

پالستیكی -بزرگ

 1عدد

16

دستكش

یكبار مصرف

 1بسته

17

دستمال پارچه ای

آشپزخانه

 1بسته

18

مایع دستشویی

لیتری

 3لیتر

19

دستمال کاغذی

جعبه ای

 1بسته

20

کیسه فریزر

متوسط

 1بسته

21

زغال

چوب

5کیلوگرم

توجه :

-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

