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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
اي گياهي كسي است كه از عهده تهيه، نگهداري و فروش اسانس ها، تشخيص رايحه ها و كاربر اسانس ه

مخلوط كردن اسانس ها و راهنمايي در مصرف برآيد و شناخت جامع نسبت به اسانس هاي پر مصرف در اين 
 .زمينه داشته باشد

  : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
    سالمت كامل جسماني و رواني: سميتوانايي جحداقل 

   گياهان دارويي كاربريگذراندن دوره   :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     208         :                آموزش    دوره طول

  ساعت       74        :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     134      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -      :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 

   ساعت        -      :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -         :      زمان سنجش مهارت        ـ

 :  روش ارزيابي مهارت كارآموز

 سنجش و ارزشيابي مهارتمطابق با دستورالعملهاي دفتر 

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
    :حداقل سطح تحصيالت 

ـ          3+  داشتن مدرك ليسانس زراعت يا باغباني يا صنايع غذايي           - + ي   سال سابقه كار مرتبط بـا گياهـان داروي
  گذراندن دوره پداگوژي 
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تهيه اسانس ها 1
  توانايي نگهداري اسانس ها2
  توانايي تشخيص رايحه ها و مخلوط كردن اسانس ها 3
  توانايي شناخت كاربرد و خواص و نحوه مصرف اسانس ها4
يحـه، شـدت فراريـت، روش اسـتخراج،         منبع تهيه، نـوع را    (:  اسانس هاي پر مصرف    تشخيصتوانايي  5

  )اربرد روش هاي استفاده، احتياط هاي مصرف و اسانس هاي قابل تركيبخواص و ك
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط6
   اصول رفتار حرفه اي و برخورد مناسب با مشتري توانايي بكارگيري7
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 امه درسي برن اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  45  30  15  توانايي تهيه اسانس ها  1

        آشنايي با اسانس ها   1-1

         خصوصيات فيزيكي، شيميايي و ارگانولپتيكي اسانس ها آشنايي با  2-1

         اجزاي تشكيل دهنده اسانس هاآشنايي با  3-1

        ص دارويي اسانس ها روشهاي شناسايي خواآشنايي با  4-1

        شناسايي مقدار اسانس در اندام هاي گياهي  5-1

         فرآوري اسانس هاآشنايي با  6-1

         روشهاي تقطير ساده، بخار، آب و بخارآشنايي با  7-1

         تخت خالء روشهاي تقطيرآشنايي با  8-1

         روشها تقطير دائمي و دوره ايآشنايي با  9-1

         ساير روشهاي اسانس گيريآشنايي با  10-1

         معايب و مزاياي سيستم هاي مختلف اسانس گيريآشنايي با  11-1

        شناسايي جدا سازي اسانس از عرقيات   12-1

  18  12  6  توانايي نگهداري اسانسها   2

         روشهاي نگهداري اسانس هاآشنايي با  1-2

        اسانس گيري واكنشها تخريبي در آشنايي با  2-2

        آشنايي با مخرب هاي اسانس ها  3-2

        شناسايي آبگيري از اسانس ها  4-2

        آشنايي با بسته بندي و شرايط نگهداري صحيح اسانس ها  5-2

  19  14  5  توانايي تشخيص رايحه ها و مخلوط كردن اسانس ها   3

         رايحه ها شناسايي  1-3

        رايحه ها دلپذيري آشنايي با  2-3

        اسانس ها رايحه اييشناس  3-3

         اسانس ها با توجه به رايحه روش تركيب آشنايي با  4-3
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اسانس هاشناسايي فراريت   5-3

        ي مختلفاسانس هافراريت شناسايي شدت   6-3

         با توجه به شدت فرار بودناسانس ها روش تركيب آشنايي با  7-3

  42  30  12  شناخت كاربرد و خواص و نحوه مصرف اسانس ها توانايي   4

        اسانس ها خواصآشنايي با   1-4

        اسانس هاحامل هاي آشنايي با   2-4

        حامل هاي آبيآشنايي با   3-4

        حامل هاي روغنيآشنايي با   4-4

        اسانس هاروش هاي مصرف آشنايي با   5-4

        آشنايي استفاده از اسانس ها به شكل بخور  6-4

         غرغرهآشنايي استفاده از اسانس ها به شكل  7-4

         بخور مرطوبآشنايي استفاده از اسانس ها به شكل  8-4

         بخور خشك آشنايي استفاده از اسانس ها به شكل  9-4

        ل روغن ماساژ از اسانس ها به شكآشنايي استفاده  10-4

         در افراد و شرايط مختلفاسانس هاآشنايي با احتياط هاي مصرف   11-4

        آشنايي با درزهاي مختلف مصرف با توجه به سنين و شرايط مختلف  12-4

منبع تهيـه، نـوع     (تشخيص اسانس هاي پر مصرف      توانايي    5
اي اسـتفاده،    و كاربرد روشـه    ، شدت فراريت، خواص   رايحه

   )قابل تركيباحتياط هاي مصرف اسانسهاي 

20  44  64  

         شناسايي اسانس اسطوخودوس  1-5

         منبع تهيه و روش استخراج اسانس اسطوخودوس-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس اسطوخودوس-  
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 درسي اهداف و ريز برنامه 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ــصرف   -   ــاي م ــتفاده و احتياطه ــهاي صــحيح اس ــاربرد، روش ــانس  ك اس
  اسطوخودوس

      

        شناسايي اسانس اكاليپتوس  2-5

         منبع تهيه و روش استخراج اسانس اكاليپتوس-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس اكاليپتوس-  

ــانس   -   ــصرف اس ــاي م ــتفاده و احتياطه ــهاي صــحيح اس ــاربرد، روش  ك
  اكاليپتوس

      

        شناسايي اسانس رزماري  3-5

         منبع تهيه و روش استخراج اسانس رزماري-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس رزماري-  

        زماري كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس ر-  

        شناسايي اسانس كندر  4-5

         منبع تهيه و روش استخراج اسانس كندر-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس كندر-  

         كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس كندر-  

        شناسايي اسانس بابونه آلماني  5-5

        ستخراج اسانس بابونه آلماني منبع تهيه و روش ا-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس بابونه آلماني-  

 كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهـاي مـصرف اسـانس بابونـه        -  
  آلماني

      

        شناسايي اسانس برگاموت  6-5

         منبع تهيه و روش استخراج اسانس برگاموت-  

         نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس برگاموت-  

         كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس برگاموت-  
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بهار نارنجشناسايي اسانس   7-5

        بهار نارنج منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        بهار نارنج نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

بهـار   كاربرد، روشهاي صحيح اسـتفاده و احتياطهـاي مـصرف اسـانس              -  
  نارنج

      

        پرتقالشناسايي اسانس   8-5

        پرتقال منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        پرتقال نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        پرتقال كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        چوب صندلشناسايي اسانس   9-5

        چوب صندل منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        ندلچوب ص نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

چـوب   كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهـاي مـصرف اسـانس           -  
  صندل

      

        زنجفيلشناسايي اسانس   10-5

        زنجفيل منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        زنجفيل نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        زنجفيل اسانس  كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف-  

        ژرانيومشناسايي اسانس   11-5

        ژرانيوم منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        ژرانيوم نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        ژرانيوم كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        گشنيزشناسايي اسانس   12-5

        گشنيزع تهيه و روش استخراج اسانس  منب-  
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        گشنيز نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        گشنيز كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        گل سرخ شناسايي اسانس   13-5

        گل سرخ منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        گل سرخ نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        گل سرخ كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        ليمو ترششناسايي اسانس   14-5

         ليمو ترشتخراج اسانس منبع تهيه و روش اس-  

        ليمو ترش نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

ليمـو   كاربرد، روشهاي صحيح اسـتفاده و احتياطهـاي مـصرف اسـانس             -  
  ترش

      

        موردشناسايي اسانس   15-5

        مورد منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        موردسهاي همراه اسانس  نوع رايحه و شدت فراريت و اسان-  

        مورد كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        نعناعشناسايي اسانس   16-5

        نعناع منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        نعناع نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        نعناعياطهاي مصرف اسانس  كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احت-  

        هلشناسايي اسانس   17-5

        هل منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        هل نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

        هل كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسانس -  

        يشه بهارهمشناسايي اسانس   18-5
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        هميشه بهار منبع تهيه و روش استخراج اسانس -  

        هميشه بهار نوع رايحه و شدت فراريت و اسانسهاي همراه اسانس -  

يـشه  هم كاربرد، روشهاي صحيح استفاده و احتياطهاي مصرف اسـانس           -  
  بهار

      

  10  2  8 بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار توانايي   6

         نكات حفاظت فرديآشنايي با   1-6

         جعبه كمكهاي اوليه و اصول استفاده از آنها آشنايي با  2-6

        رعايت موازين ايمني و بهداشتي ضمن كارشناسايي اصول   3-6

          شيمياييمسموميت هايآشنايي با   4-6

        ايمني دستگاه هاي فروشگاه گياهان داروييشناسايي اصول   5-6

        حوادث شغلي در حين كار و نحوه پيشگيري از بروز آنهاآشنايي با   6-6

بكارگيري اصول رفتار حرفه اي و برخورد مناسب بـا          توانايي    7
  مشتري

8  2  10  

        انضباط كاري و ظاهريآشنايي با   1-7

        نحوه ارتباط موثرنايي با آش  2-7

        آشنايي اصول بكارگيري رفتار حرفه اي  3-7

         اصول و مباني فروشآشنايي با  4-7

         روش برخورد با مشتري آشنايي با  5-7
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   ني مشخصات ف رديف

      كلونجر1

      تقطير با آب 2

      تقطير با آب و بخار3

      تقطير با بخار4

      قيف دكانتور5

       گرم01/0 با دقت ترازو ديجيتالي6

      آسياب7

      هيتر برقي8

      پمپ آب براي مبرد9

      دستگاه سانتريفوژ10

      جعبه كمكهاي اوليه 11

      كپسول آتش نشاني 12

       سي سي250و  50 بشر13

      سي سي 50و  20 و 10مزور14

       سي سي500 و 50ارلن ماير15

       سي سي20 و 5انواع لوله آزمايش16

       شيشه ايقيف17

       سي سي10و 1 انواع پيپت18

       سي سي200 و 50انواع بالن ژوژه19

       سي سي200 و 100انواع بورت20

       معموليشيشه ساعت21

      انواع قاشقك، پنس و انبر22

       معموليحلقه23

      مخصوص شعله تكيسه پايه 24

       نسوزتوري25
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   كاربر اسانس هاي گياهي: نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

       استيلقيچي26

       استيلكاردك27

       چينيهاون28

       استيلجاي لوله آزمايش29

      اوير آموزشيتص30

      فيلم و اساليد آموزشي31

       شيشه و تيرهقطره چكان32

       فوت 6يخچال 33

      اندام هاي تازه گياهي 34

      اندام هاي خشك گياهي 35

      عصاره هاي گياهي36

      عرقيات گياهي37

      دي اتيل اتر38

      آب مقطر39

      كربنات سديم40

      اسانس ها با بسته بندي مناسب41

      ا با رايحه ها و شدت هاي فراريت مختلفاسانس ه42

      كاغذ تستر43

      شيشه زرد كهربايي با قطره چكان44

      روغن هاي حامل45

      حامل هاي مايع و عرقيات46

      الكل اتانول47

       اسانس هاي معطر 48

 

  

 


