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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 1/5/4517  :ملي شناسایي شغل کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 250، شماره اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2اختمان شماره ، س، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي    –تهران 

 11510099 – 0تلفن                                                    11077114دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونیكي : 

 

 :   صنایع غذایي اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته 

 

 

   :د شغل و آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندار

 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان  -

 

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
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 تهیه کنندگان استاندارد شایستگي

 ایمیل تلفن و، آدرس   سابقه کار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصیلي آخرین مدرك تحصیلي  خانوادگي نام و نام ردیف

1  

 

 بابک زارع

 

 

  کارشناسي

 

 کشاورزي

 زراعت 

 

مسئول شرکت 

 زراعت سبز

 

 

 سال4

 72822242140تلفن ثابت : 

 71811829194تلفن همراه : 

 z.babak@gmail.comايميل : 

 –کوچرره شررهيد مرررادي -خ آزادي-تهرررا آدرس : 

 شرکت زراعت سبز
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 بهروز قاسمي

 

 

  کارشناسي

 

 کشاورزي

 زراعت 

 

کارشناس شرکت 

 زراعت سبز

 

 

 سال4

 72822242140تلفن ثابت : 

 -------تلفن همراه : 

 gasemi_b32@gmail.comايميل : 

 –کوچرره شررهيد مرررادي -خ آزادي-تهرررا آدرس : 

 شرکت زراعت سبز
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 يزهرا مراد

 

 

  کارشناسي

 

 صنايع غذايي 

 
 
کارشناس شرکت 
 زراعت سبز

 

 

 سال4

 72822242140تلفن ثابت : 

 --تلفن همراه : 

 zzahra_moradi@yahoo.comايميل : 

 –کوچرره شررهيد مرررادي -خ آزادي-تهرررا آدرس : 

 شرکت زراعت سبز
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 رحيم بغدادي 

 

 

  کارشناسي

 

 صنايع غذايي

 
 
کارشناس شرکت 
 زراعت سبز

 

 

 سال4

 72822242140تلفن ثابت : 

 ----تلفن همراه : 

 r.bagdadi@gmail.comايميل : 

 –کوچرره شررهيد مرررادي -خ آزادي-تهرررا آدرس : 

 شرکت زراعت سبز

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 رد حرفه اي نيز گفته مي شود .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کار را گويند در بعضي از موارد استاندا

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگيري براي رسيد  به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوا  شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط بيانيه اي شامل 

 کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زما  و جلسات مورد نياز براي رسيد  به يک استاندارد آموزشي . 

 موز ورودي : ویژگي کارآ
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزي:
کره  کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آ  آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مي گيرد و ضرورت دارد 

خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محل آموزش بره صرورت تئوريرک يرا برا      در آ  مشاغل 
 استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مكا  واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشیابي : 
کتبي عملري و اخرالق حرفره اي    ، عملي بخش  ه، که شامل سقضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و 

 خواهد بود . 

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيا  دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگي : 
 محيط ها و شرايط گوناگو  به طور موثر و کارا برابر استاندارد .  توانايي انجام کار در

 دانش : 
، ياضري  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيد  به يک شايستگي يا توانايي . که مي تواند شامل علروم پايره ) ر  

 د . ، تكنولوژي و زبا  فني باش، زيست شناسي ( ، شيمي فيزيک 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيد  به يک توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  

 ي : ایمن
 مواردي است که عدم يا انجام نداد  صحيح آ  موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .

 توجهات زیست محیطي :

 مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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 نام شغل: 

  تولید کننده عرقیات گیاهي

 : 1شغل شرح

استخراج اسانس و عرق گيري از طريق هايي از قبيل  در حوزه صنايع غذايي بوده و شايستگيي توليد کننده عرقيات گياه

تقطير با آب و بخار، استخراج بوسيله حالل هاي شيميايي و فشرد  گياه در حرات معمولي را داشته و با مشاغلي از قبيل 

، سرپرست کنترل کيفي کارخانه، گاه کارخانه، سرپرست آزمايشکارخانجات توليد انواع عرقياتزراعت گياها  دارويي، 

   در ارتباط است.   عطاري 

 :  وروديویژگي هاي کارآموز 

 فوق دیپلم صنایع غذایيمیزان تحصیالت : حداقل 

 جسماني و رواني سالمت کامل: ذهني وي جسم وضعیت

 ندارد پیش نیاز این استاندارد :گواهي نامه هاي 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 122        :    آموزش                  ه دور طول

 ساعت 92        :                 ـ زمان آموزش نظري

 ساعت 09:                          ـ زمان آموزش عملي

 ساعت  -            :                      کارورزيزمان ـ 

  ساعت   -        :                               ـ زمان پروژه

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %65 آزمون عملي  :

 %25 آزمون کتبي عملي :

 %10 اخالق  حرفه اي :

 : صالحیت هاي حرفه اي مربیان

 سال سابقه آموزش و فعاليت در زمينه مربوطه 3با حداقل  صنايع غذاييکارشناسي 

 

                                                 

1. Job / competency Description  
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقیق تعریف ٭

 استخراج مواد معطر، اسانس و مواد دارويي موجود در انواع اندام هاي گياها 

 

 

 

 ( : جهاني مشابه اصطالحات و)  استاندارد انگلیسي اصطالح ٭

Producer plant waters 

 

 

 

 :  استاندارد این با مرتبط هاي رشته و استانداردها ترین مهم ٭

 ندارد.

 

 

 

 

 آسیب شناسي و سطح سختي کار : جهت از شغلي استاندارد جایگاه ٭

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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  8استاندارد شغل

 2هاشايستگي  -

  عناوين رديف

 آماده سازي اندام هاي گیاهي براي تقطیر 1

 استخراج اسانس به روش تقطیر دائمي و نوبتي 2

 تخراج اسانس به روش تقطیر با بخاراس 9

 استخراج اسانس به روش فشار سرد 7

 سرد کردن و تغلیظ اسانس ها 5

 جداسازي اسانس از آب 1

 استخراج اسانس گل توسط حالل و دي اکسید کربن 4

8  

0  

19  

11  

12  

19  

17  

15  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيان عنو

 آماده سازي اندام هاي گیاهي براي تقطیر

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

4 1 83 

 بهداشتو  ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، مواد ابزار ، تجهیزات

 و منابع آموزشي مصرفي

 برگه هاي اطالعاتي-    دانش :

 اندام هاي گياه

 چاقو

 قيچي

 رساطو

 ميز

   8 اهداف آماده سازي اندام هاي گياهي -

   2 عواقب انباشتگي و متراکم بود  اندام ها در دستگاه  -

   8 مفهوم درو  تراوشي -

    مهارت :

  2  انتخاب و جداسازي اندام مورد نظر و قابل اسانس گيري گياه دارويي -

  4  برش اندام گياهي در اندازه هاي مناسب -

قرار دهي اندام هاي خرد شده گياه درو  دير  دسرتگاه برا ترراکم      -

 مناسب
 3  

 نگرش :

 کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي افزايش -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 هيدفع صحيح تفاله هاي گيا -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 چند مرحله اياستخراج اسانس به روش تقطیر دائمي و 

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

3 82 89 

 ایمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 يمصرفي و منابع آموزش

 دستگاه تقطير نوبتي و دائمي    دانش :

در  چنرد مرحلره   و  مزايا و معايب اسرتفاده از روش تقطيرر دائمري    - 

 اسانس گيري
8   

مكانيسم عمل دستگاه ها و مراحل انجام اسانس گيرري بره روش    -

 و دائمي چند مرحله ايتقطير 
2   

    مهارت :

اها  توسط دستگاه تقطيرر  اسانس گيري از اندام هاي خرد شده گي -

 دائمي
 4  

اسانس گيري از اندام هاي خرد شده گياها  توسط دستگاه تقطيرر   -

 چند مرحله اي
 4  

و دائمري در  چنرد مرحلره اي   مقايسه و ارزيابي ارايي روش تقطيرر   -

 اسانس گيري
 4  

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح تفاله هاي گياهي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 استخراج اسانس به روش تقطیر با بخار

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

0 83 81 

 ایمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،انش د

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تقطير    دانش :

   8 استخراج اسانس انواع روش هاي- 

   8 مقايسه روش هاي استخراج اسانس-

   2 ويژگي هاي اسانس حاصل از گياه با روش تقطير با بخار آب -

   8 رابطه فشار بخار و مقدار اسانس -

   8 رابطه زما  تقطير و مقدار اسانس -

   8 رابطه سرعت بخار و مدت زما  الزم براي تقطير اسانس -

    مهارت :

  9  استخراج اسانس هاي درو  تراوشي گياه به روش تقطير با بخار  -

  9  به روش تقطير با بخاراستخراج اسانس هاي برو  تراوشي گياه  -

  3  تعيين زما  پايا  مرحله تقطير و اقدام به آ  از روي برخي نشانه ها -

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح تفاله هاي گياهي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 استخراج اسانس به روش فشار سرد

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

3 88 84 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 بع آموزشيمصرفي و منا

 ماشين پرس    دانش :

 دستگاه سانتريفيوژ

 انواع مرکبات
   2 علل استفاده از دماي پايين در اسانس گيري از مرکبات -

   8 روش هاي اسانس گيري به روش فشار سردانواع  -

    مهارت :

  3  له کرد  و کوبيد  پوست مرکبات با فشار هاي مكانيكي -

  3  ه هاي اسانس دار پوست مرکبات متالشي کرد  غد -

  9  سانتريفيوژ مخلوط اسانس و ترکيبات پوست مرکبات -

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح تفاله هاي گياهي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 سرد کردن و تغلیظ اسانس ها

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

4 1 82 

 ايمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 سرد کن مارپيچي     دانش :

 سردکن لوله اي

 دي  تغليظ

 

   8 ويژگي هاي سرد کن ها -

   2 عوامل موثر در سرعت تغليظ بخارات اسانس و تبديل به مايع -

   8 انواع سرد کن ها و اصول کار با آنها -

    مهارت :

  4  سرد کرد  بخارات اسانس بعد از تقطير در سرد کن ها -

  4  تغليظ اسانس ها براي ورود به مرحله جداسازي آب -

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح تفاله هاي گياهي -
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 اندارد آموزش است

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 جداسازي اسانس از آب

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

2 84 27 

 ایمني و بهداشت  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ظروف جمع آوري اسانس    دانش :

 ت سديم سولفا

 سانتريفيوژ
   2 معيار جداسازي آب و اسانس بر اساس اختالف وز  مخصوص -

   2 نقش اندازه قطرات اسانس در زما  جداسازي -

   2 نقش درجه حرارت در حالليت آب داخل اسانس -

    مهارت :

ورود و انتقال قطرات کوچک اسانس از سرد کن ها بره داخرل ظرروف     -

 جمع آوري
 4  

  3  حرکت دوراني ظروف جمع آوري  -

  3  افزود  سولفات سديم به اسانس محتوي آب -

  4  صاف کرد  اسانس هاي جداسازي شده در سانتريفيوژ -

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 ز و اسانس داغ رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار سا -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح تفاله هاي گياهي -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 : شایستگيعنوان 

 توسط حالل و دي اکسید کربن گل استخراج اسانس

 زما  آموزش

 جمع عملي نظري 

9 23 21 

 و بهداشت ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط یست محیطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دي  استخراج    دانش :

 هگزا 

 پنتا 

 بنز 

 تولوئن

 دي  تغليظ

 الكل اتيليک

 بنز 

 سانتريفيوژ

   8 انواع حالل هاي شيميايي اسانس گيري از گل -

   8 محلول کانكرت -

   8 رزينوئيد -

   8 دي اکسيد کربن مايعاساس استخراج اسانس با  -

   8 استخراج اسانس گل توسط حالل و دي اکسيد کربنمراحل  -

    مهارت :

  3  ريختن حالل درو  دي  استخراج در حرارت نقطه جوش حالل -

  4  صاف شد  حالل و جداسازي از اندام هاي گياه -

  4  تغليظ حالل -

  4  سانتريفيوژ محلول الكلي -

  4  داسازي الكل محلول توسط بنز ج -

  4  اسانس گيري از گل توسط دي اکسيد کربن مايع -

 نگرش :

 افزايش کيفيت و مقدار اسانس هاي گياهي -

 : و بهداشت ايمني 

 رعايت نكات ايمني هنگام کار با دستگاه هاي بخار ساز و اسانس داغ  -

 توجهات زيست محيطي :

 له هاي گياهيدفع صحيح تفا -
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  برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار  - 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  سري 89  برگه هاي اطالعاتي 8
ساقه، ريشه، گل،  کيلو 877  اندام هاي گياه 2

 برگ، ميوه، بذر
  عدد 89  چاقو 3
  عدد 89  قيچي 4
  عدد 89  ساطور 9
  عدد 89  ميز 2
 نوبتيدستگاه تقطير  0

 
، با در متحرک داراي دي  بخارنوبتي 

و ظرف  ، سردکنستو  بخار، کندانسور
 جمع آوري اسانس

  يک عدد

  يک عدد  ماشين پرس 1
  يک عدد دور در دقيقه 8277  دستگاه سانتريفيوژ 1
  کيلو گرم 97  انواع مرکبات 87
 سرد کن دستگاه  88

 
از جنس استيل، مس،  لوله اي و مارپيچي

آلومنيوم يا آهن و ضد زن ، داراي دو 
ورودي يكي براي بخار و يكي براي آب و 
داراي دو خروجي يكي براي آب و يكي 

 براي اسانس و آب

  يک عدد

  يک عدد داراي شير آب و شير اسانس ظروف جمع آوري اسانس 82
  گرم 8777  سولفات سديم 83
  يک عدد  دي  استخراج 84
  ميلي ليتر 9777  هگزا  89
  ميلي ليتر 9777  پنتا  82
  ميلي ليتر 9777  بنز  80
  ميلي ليتر 9777  تولوئن 81
  ميلي ليتر 9777  الكل اتيليک 81
دائمي دستگاه تقطير 27  2تا  4داراي تسمه گردا ، دي  بخار  

متري، سردکن، محل خروجي تفاله و 
 ظرف جمع آوري اسانس

  

     
 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهیزات براي یك کارگاه به ظرفیت  -
 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
 مواد به ازاء یك نفر کارآموز محاسبه شود . -
 
 

 

  

 

 



 16 

  ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف يا نرم افزارعنوا  منبع  رديف

توليد و فرآوري گياها   8

 دارويي )جلد اول(

رضا اميد 

 بيگي

انتشارات آستا  قدس   8311 

 رضوي

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

   عالوه بر منابع اصليتاندارد ( تدوين اس گروهمحتواهاي آموزشي ) پيشنهادي منابع و ساير  - 

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

WWW. Codex alimentarius. Com 

WWW. Jecfa . com 

WWW. foodna . com 

WWW. efsa . com 

 

 

 

 

 

 


