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

استاندارد آموزش شغل
تفكيك کننده و بازيافت کننده زباله در
مبدأ و توليد محصوالت ارگانيك

گروه شغلي
امور زراعي
کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 6 2 1 1 1 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7031/2/03 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

6 1 1 1

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل177723127773337 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

یوسف محمدی

فوق لیسانس

گیاهان دارویی

مربی

 11سال

2

شایان منتظری

فوق لیسانس

باغبانی

مربی

 10سال

3

رضا یعقوبی ساردو

فوق لیسانس

باغبانی

مربی و رییس مرکز

 11سال

4

ریحانه طائب نیا

فوق لیسانس

باغبانی

مربی

 6سال

1

ساسان جعفر نیا

فوق لیسانس

باغبانی

مربی

 11سال

6

مریم ضرابی

لیسانس کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

مدیر آموزشگاه

 11سال

7

امید عسگری

فوق لیسانس

حشره شناسی و بیماری

8

پریزاد احسانی زاد

فوق لیسانس

کشاورزی

1

محمد رضا انصاری

فوق لیسانس

عمران

10

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

11

مهدیه محدثی زرندی

فوق لیسانس

باغبانی

کارشناس حفظ نباتات استان
زنجان
کارشناس ناظر حرکت کشاورزی
ثمین دشت
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
استان زنجان
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
امور زراعی
مربی

 20سال

 11سال

 12سال
 12سال
13سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسهه اي که در تاريخ  31/2/22با حضهور اعضهاي کارگروه برنامه ريزي درسهي امور زراعي برگزار گرديد استاندارد آموزش
شهايسهتگي تفكيك و بازيافت زباله در مبدا و توليد محصوالت ارگانيك با کد  177723123723307بررسي و تحت عنوان شغل
تفكيك کننده و بازيافت کننده زباله در مبدا و توليد محصوالت ارگانيك با کد  177723127773337مورد تائيد قرار گرفت .

کليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پيگرد قانوني است.

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

11220122

تلفن

11220122

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصاخ شايخ گيخ اه اواتوانمنديه يامورداني زابراياعملكرداموثرادرامحيطاك رارااگوگندادرابعضخ اازامواردااس ندارداحرفهايانيزاگف ها ا
م يود .ا
استاندارد آموزش :
نقشهياگ دگيريابرايارسيدنابهاي گي ه ياموجودادرااس نداردايغل.ا ا
نام يك شغل :
بهامجموعهاياازاوظ گفاواتوانمنديه ياخ صاكهاازاگكايصصادراسطحاموردانظراان ظ رام رودااطالقام يود.ا ا
شرح شغل :
بي نيهايايخ ملامم اترگناعن صراگكايغلاازاقبيلاج گ هاگ اعنوانايغل،اك ره ااارتب طايغلاب امش غلادگ رادراگكاحوزهايغل ،اميئوليته ،ا
يراگطاك رياوااس ندارداعملكردامورداني زايغل.ا ا
طول دوره آموزش :
حداقلازم ناواجلي شامورداني زابرايارسيدنابهاگكااس ندارداآموزي .ا ا
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقلاي گي ه اواتوان گ ه گ اكهاازاگكاك رآموزادراهن ماورودابهادورهاآموزشاان ظ رام رود.ا ا
كارورزي:
ك رورزياصرف ادرامش غل ااستاكهابعداازاآموزشانظرياگ اهم ماب اآناآموزشاعمل ابهاصورشامحدوداگ اب ام كتاصورشام گيرداواضرورشا
دارداكهادراآنامش غلاخ صامحيطاواقع ابرايامدت اتعرگفايدهاتجربهايود(.م ننداآموزشاگكاي گي اكهافردادرامحلاآموزشابهاصورشا
تئورگكاب ااس ف دهاازاعكسام آموزداواضرورشاداردامدت ادراگكامك ناواقع اآموزشاعمل اببينداواي ملابيي رياازامش غلانم گردد ).ا
ارزشيابي :
فرآگنداجمع آوريايخواهداواقضخ وشادرامورداآنكهاگكايخ گيخ ابدستاآامدهااستاگ اخير،اكهاي ملاسهابصشاعمل ،اك ب اعمل اوااخالقا
حرفهاياخواهدابود.ا ا
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقلاتوانمنديه ياآموزي اواحرفهاياكهاازامربي نادورهاآموزشااس ندارداان ظ رام رود .ا
شايستگي :
توان گ اانج ماك رادرامحيطه اوايراگطاگون گونابهاطوراموثراواك راابرابرااس ندارد.ا ا
دانش :
حخداقلامجموعهااياازامعلوم شانظرياواتوانمنديه ياذهن االزمابرايارسخخخيدنابهاگكايخ خ گيخ خ اگ اتوان گ ااكهام تواندايخخخ ملاعلوما
پ گه(رگ ض ،افيزگك،اييم ،ازگيتاين س )،اتكنولوژياوازب نافن اب يد.ا ا
مهارت :
حداقلاهم هن ابيناذهناواجي ابرايارسيدنابهاگكاتوانمندياگ اي گي .امعموالًابهامم رشه ياعمل اارج عام يود.ا ا
نگرش :
مجموعهاياازارف ره ياع طف اكهابراياي گي ادراگكاك رامورداني زااستاواي ملامم رشه ياغيرافن اوااخالقاحرفهايام ب يد.اا ا
ايمني :
موارديااستاكهاعدماگ اانج ماندادناصحيحاآناموجبابروزاحوادثاواخطراشادرامحيطاك رام يود .ا
توجهات زيست محيطي :
مالحظ ت ااستاكهادراهرايغلاب گدارع گتاواعملايوداكهاكم رگناآسيبابهامحيطازگيتاوارداگردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل :
تفكيك کننده و بازيافت کننده زباله در مبدأ و توليد محصوالت ارگانيك
شرح استاندارد آموزش شغل :
تفكیك کننده و بازیافت کننده زباله در مبدأ و تولید محصووتت ارگانیك  ،شغلی است از حوزه امور زراعی که شامل
وظایفی از قبیل بررسی کشاورزی پایدار و آگاهی از وضعیت منابع پایه ( آب و خاک ) ،بررسی انواع زباله های خانگی،
صنعتی و کشاورزی  ،بازیافت زباله های تر با استفاده از کرم زباله خوار  ،بررسی تولید محصوتت سالم و ارگانیك با
ستفاده از بستر کشت سالم و سبك ،کنترل ارگانیك آفات و بیماری ها و علف های هرز رایج مزارع شهری ،رسیدگی
و تست ارگانیك بودن محصول می باشد و با مشاغلی از قبیل پرورش دهنده ورمی کمپوست در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پيشنياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

222

ساعت

ه زمان آموزش نظري

:

21

ساعت

ه زمان آموزش عملي

:

733

ساعت

ه زمان کارورزي

:

-

ساعت

ه زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشيابي( به درصد )
 کتبي %22 : عملي %12: اخالق حرفهاي %73:صالحيتهاي حرفهاي مربيان :

لیسانس کشاورزی با گرایش های باغبانی یا ترویج یا زراعت یا گیاه پزشكی با دست کم یك سال سابقه کار مرتبط
کاردان تولیدات گیاهی با دو سال سابقه مرتبط

3

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
بازيافت زباله هاي تر به منظور کاهش مصرف کود هاي شيميايي و به تبع آن استفاده از سموم غير شيميايي براي
کنترل آفات و بيماري هاي گياهي به کار مي رود.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Separation and recycling of wast at
Source and planting healthy homemade vegetables

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
توليدکود آليپرورش دهنده ورمي کمپوست-توليد کننده سبزي در گلخانه چوبي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بررسی کشاورزی پایدار و آگاهی از وضعیت منابع پایه (آب و خاک)

10

11

21

2

بررسی انواع زباله های خانگی ،صنعتی و کشاورزی

14

21

31

3

بازیافت زباله های تر با استفاده از کرم زباله خوار

14

16

70

4

بررسی تولید محصوتت سالم و ارگانیك با ستفاده از بستر کشت سالم و سبك

24

41

73

1

کنترل ارگانیك آفات و بیماری ها و علف های هرز رایج مزارع شهری

14

27

41

6

رسیدگی و تست ارگانیك بودن محصول

11

26

37

جمع ساعات

21

5

222 732

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسوی کشواورزی پایدار و آگاهی از وضعیت منابع پایه (آب و
خاک)

نظری

عملی

جمع

10

11

21

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
آگواهی به وضوووعیت موجود اسوووتفاده بی رویه از کود هایشیمیایی و نتایج آن
انواع کود های بیولوژیك،آلی و مزایای آنهاوضعیت خاک های زراعی از لحاظ مواد آلی و بافت خاکوضعیت آبهای زیر زمینی و نقش آنها در کشاورزی پایدارالزامات قانونی در برنامه پنجم توسعه ماده 143مهارت :
استفاده صحیح از نهاده های کشاورزیکاربرد کودهای بیولوژیك در تولید محصولرعایت تناوب زراعی و آیشنگرش :
رعایت مفاد قوانین باتدستی کشور باور به تغذیه سوالم و ترغیب به اسوتفاده و تولید محصووتت سالم و ارگانیك و اعتقادراسخ به حفظ منابع پایه برای نسل های آینده
ایمنی و بهداشت :
استفاده از ماسك و لباس کارتوجهات زیستمحیطی :
دفع مناسب مواد باقی مانده از کود6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی انواع زباله های خانگی ،صنعتی و کشاورزی

نظری

عملی

جمع

14

21

31

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ظروف

دانش :

پالستیكی جهت جمع آوری

-زباله های تر،خشك و خطرناک خانگی

زباله های تر

-انواع پسماند های صنعتی

ویدئو پروژوکتور

-انواع کود های دام و طیور و پسآب های آنها

کامپیوتر

 -نحوه از بین بردن زباله ها در جوامع امروزی و اسووتان محل

جهت نمایش فیلم
عكس و

سكونت

اسالید

-الزامات قانونی موجود در برنامه پنجم توسعه ماده 113

دستكش نایلونی یا پالستیكی

مهارت :

ماسك بینی و دهان

 جودا سوووازی زباله های تر خانگی از زباله های خطرناک وخشك
بررسووی میزان معایب و مزایای اسووتفاده از کود های طبیعیدام و طیور
بررسو وی نحوه امحاء زباله های اسوووتان و تطبیق آن با مادهقانون موجود در قانون پنجم توسعه
نگرش :
 اقدام به تفكیك زباله های تر از خشك با اعتقاد به سهولت در بازیافت طالی کثیفایمنی و بهداشت :
 زباله های خطرناک را در بسته بندی جدا از فضای منزل و آموزشی خود دور نماییمتوجهات زیستمحیطی :
 پسآب هارا در فاضالب شهری رها ننماییم همچنین از رها کردن پسماند های آلوده بهآبهای زیرزمینی خودداری نماییم
7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازیافت زباله های تر با استفاده از کرم زباله خوار

نظری

عملی

جمع

14

16

70

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه های خردکن

دانش :

دستگاه سرند ادوار یا شیكر

-تاریخچه کرم های خاکی به ویژه گونه زباله خوار

سبد ورمیكا(سبد ماستی رنگی)

-مرفولوژی و بیولوژی کرم زباله خوار

یا سطل مش دار

-نقش کرم های خاکی در کشاورزی

کرم خاکی کالیفرنیایی

-فرایند تشكیل کود ورمی کمپوست وخواص ظاهری و درونی

مواد زائد آلی شامل

آن

بستر سپراتور دامی ،
کمی کمپوست

-چگونگی جداسازی کرم از کود

زباله تر

مهارت :

کود ورمی کمپوست درجه یك

-بررسی کرم گونه زباله خوار از سایر کرم های خاکی

و دو
نمایش عكس های رنگی

بررسی کرم جوان و بالغ از کرم های پیر و نا بالغاستفاده از سبد یا سطل های مش دار بازیافت زباله های ترتولید کود کرمی و جداسازی کرم از کود به روش دستیکارکردن با دستگاه سرندتزریق مجدد کرم ها به بستر جدید زبالهبررسی کود درجه یك از درجه دو طبق استاندارد بین المللینگرش :
 حفظ محیط زیست با دور نریختن زباله های ترایمنی و بهداشت :
 از قسمت های برقی دستگاه سرند و اجزاء داخلی در هنگام کار مراقبت نماییمتوجهات زیستمحیطی :
 پسآبهای ناشی از انباشت زباله ها را در آبهای زیرزمینی یا فاضالب رها نكنیم8

کامپیوتر
ویدئو پروژوکتور

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی تولید محصوتت سالم و ارگانیك با استفاده از بستر
کشت سالم و سبك

نظری

عملی

جمع

24

41

73

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماده معدنی (پرلیت) ،

دانش :
-انواع محصووتت سوالم کد  16رقمی و محصوول استاندارد ،

خاک برگ خوب کمپوست
شده،ورمی کمپوست درجه

طبیعی و ارگانیك

یك ،انواع کوکوپیت ،بذر ،

-وضعیت ارگانیك در ایران و چند کشور توسعه یافته

پیت ماس،نشاء،کارت زرد وا

 -اصول تهیه بستر کشت سالم و سبك به منظورکشت خانگی

آبی چسبنده ،ترکیبات مسی
سموم بی تی.

صیفی و سبزی

سینی کشت یا نشاء ،

اصول تهیه نشاء و بذر سالم جهت کشت گیاهان یكساله-روش صحیح کشت سبزیجات از نظر عمق کشت،دما  ،نور و

بیلچه و چنگك کوچك،
آبپاش  ،روزنامه کهنه که آثار

رطوبت

سرب و چاپش رفته باشد،

-روش نگهداری و داشوت صویفی و سبزی خانگی و چگونگی

گلدان در سایز و عمق های
مناسب سمپاش  4و  20لیتری

برداشت محصول ،بسته بندی و فرآوری آنها
آفات ،بیماری ها و علف های هرز رایج در صیفی و سبزیجاتو روش مقابله ی غیر شیمیایی با آنها
مهارت :
بررسی محصوتت ناسالم از ارگانیكتهیه فضوای مناسوب کشوت و گلدان های مناسوب براساسعمق کشت
 تهیه بسوتر کشوت سالم و سبك و جوانه زدن گیاه و به گلرفتن نشاء

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی تولید محصوتت سالم و ارگانیك با استفاده از بستر

نظری

عملی

جمع

کشت سالم و سبك
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
بررسوی حشره کش ها ،علف کش های استاندارد و بیولوژیكو نحوه محلول پاشی با سمپاش
استفاده از روش مبارزه غیر شیمیایینگرش :
دقت در تهیه محصول ارگانیك با استفاده از بستر کشت سالم و سبكایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کارتوجهات زیستمحیطی :
 از آب تصفیه شده شهری بهره نگیریم بلكه از آب چاه و غیر کلر دار استفاده نماییم-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل ارگانیك آفات و بیماری ها و علف های هرز رایج در
مزارع شهری

نظری

عملی

جمع

14

27

41

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ویجن کن دستی

دانش :
انواع آفات رایج در سووبزی کاری منازل ( شووته ها  ،کنه ها ،شوپشك ها  ،سوسك های برگ خوار  ،مینوز  ،مورچه  ،مگس
سفید  ،آبدزدک )

تله فرمونی – نوری
چسب موش
کارت زرد فرمونی
اسپری آبپاش

انواع بیماری های رایج در مزارع شوهری ( پوسیدگی گلگاه ،مرگ گیاهچه  ،فوزاریوم  ،سفیدک )
انواع علف های هرز رایج در مزارع شهری(خرفه،پیچك و)...روش جلوگیری و کنترل ارگانیك آفاتروش جلوگیری و کنترل ارگانیك بیماری هاروش وجین دستی برای مبارزه با علف های هرزروش محافظت مزرعه شهری در برابر حمله پرندگانمهارت :
قرار دادن توری بر روی مزرعه شهری به منظور محافظت دربرابر پرندگان
وادار کردن علف های هرز به جوانه زنی قبل از کاشووت بستراصلی به منظور کنترل ( آبیاری و حذف مكانیكی )
جلوگیری از رویش علف های هرز با استفاده از مواد ارگانیكبعد از جوانه زنی
استفاده از مواد ارگانیك به عنوان کنترل کننده بیماریجلوگیری از توسووعه بیماری های رایج  ،در کشووت ارگانیكمزارع شهری
11

توری مرغی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل ارگانیك آفات و بیماری ها و علف های هرز رایج در

نظری

عملی

جمع

مزارع شهری
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در روش بكارگیری از بین بردن علف های هرزایمنی و بهداشت :
استفاده از کاله و لباس کار مناسبتوجهات زیستمحیطی :
عدم پخش علف های هرز حاصل از وجین به محیط زیست-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رسیدگی و تست ارگانیك بودن محصول

نظری

عملی

جمع

11

26

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع قیچی های باغبانی

دانش :
 کیفیت در محصوووتت سووبزی و صوویفی کشووت شووده در مزارعشهری
تعریف و فرآیند رسیدگی در سبزیجات و صیفی جاتطول دوره رشد تا زمان رسیدگی به محصولطول دوره برداشت از شروع دوره محصول دهی تا پایان عمر مفیدبوته (دژنره شدن  ،کاهش باردهی)
 رسیدگی در محصوتت کشت شده در مزارع خانگی (کالیبر،رنگ،خشكیدگی  ،پیچیدگی انتهایی  ،اندازه بوته  ،وزن )
دمای مزرعه و روش کاهش آن در محصوتت برداشت شدهروش های شوناخت بهترین زمان برداشت بر اساس نوع محصولدر طول روز
عمر اقتصادی بوته  ،دژنره شدن بوتهمهارت :
چیدن صحیح بر اساس نوع محصول با استفاده از دست و ابزارکنترل گلوودهی بوتووه بووه منظور جلوگیری از پیری زودرس و یوواافزایش ماده موثره گیاه
تامین شرایط بهینه در طول مدت باردهیحفظ کیفیت در محصوتت برداشت شده در مزارع شهری-ضدعفونی ابزار هنگام برداشت محصول

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

رسیدگی و تست ارگانیك بودن محصول

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در تست ارگانیك بودن محصولایمنی و بهداشت :
استفاده از دستكش و لباس ایمنیتوجهات زیستمحیطی :
جمع آوری و دفع صحیح زباله هایی که حاوی سموم کشاورزی بوده است-
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

بستر سپراتور

دامی ورمی کمپوست

متناسب با کارگاه

2

آبپاش

موجود در بازار

 1دستگاه

3

لوازم بسته بندی کود و بستر جهت

موجود در بازار

 10عدد

توضيحات

فروش
وسایل گرمایشی و سرمایشی در

4

صورت انجام کار اقتصادی و وسیع

موجود در بازار

 1واحد

گلخانه پلی کربناتی و آلومینیومی
دستگاه سرند و خردکن

1

موجود در بازار

 1دستگاه

توجه :
 -تجهيزات براي يك کارگاه به ظرفيت  72نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

زباله

تر

 10کیلو

2

کرم

زباله خوار

 1کیلوگرم

3

خاک

برگ

 10کیلوگرم

4

پرلیت

موجود در بازار

متناسب با کارگاه

1

بذر و نشاء

گیاه

متناسب با کارگاه

6

سبد بازیافت یا سطل بازیافت

سبد پالستیكی و یا چوبی

 10عدد

7

گلدان یا سبد کشت

موجود در بازار

 10عدد

8

دستكش

کار باغبانی

 11عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفيت  72نفر محاسبه شود.
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توضيحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

بیلچه

کوچك باغبانی

 11عدد

2

چنگك

کوچك باغبانی

 11عدد

3

ماسك بینی

معمولی

 11عدد

4

کارت زرد

جاذب حشرات

 20ورق

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.

16

توضيحات

