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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 303377616136663كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 

 گیاهان دارويي و داروهاي گیاهي :ريزي درسي اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  ام و نام خانوادگين رديف

محمد رضا حاج سید  7

 هادي
 دكتري تخصصي

اكولوژي  -زراعت

 كشاورزي

دانشگاه آزاد اسالمي  عضو هیئت علمي

 واحد رودهن
 سال 73

 سال 8 كارشناس اگرواكولوژي كارشناسي ارشد زهره قندهاري علويجه 3

 سال 2 كارشناس گیاهپزشکي كارشناسي براهیميمحمد حسن ا 2

 سال 2 كارشناس زراعت كارشناسي ارشد علي اكبر منافي وركیاني 4

 دامپزشکي دكتراي حرفه اي  علیرضا طاهرپور 1
كارشناس موسسات كارآموزي آزاد و 

 مشاركت هاي مردمي
 سال 36

 روييگیاهان دا –باغباني  كارشناس ارشد حمیدرضا عصارپور آراني 0
كارشناس آموزش روستايي سازمان 

 آموزش فني و حرفه اي كشور
 سال 8

 الکترونیك لیسانس نرگس كیاني 1
كارشناس مهارتهاي پیشرفته سازمان 

 آموزش فني و حرفه اي كشور
 سال 4

 گیاهان دارويي -باغباني  فوق لیسانس ايرج حسیني 8
سازمان آموزش فني و حرفه اي   مربي

 كشور
 سال 73

 سال4 مربي پرستاري كارشناسي لیال مفتوح 3

 باغباني كارشناسي امیر روشندل پور 76
 كارشناس مركز تحقیقات 

 باغ گیاهشناسي فدک
 سال76

 منابع طبیعي كارداني رجبعلي فرامهر 77
كارشناس مركز تحقیقات باغ گیاه شناسي 

 فدک
 سال76

 سال37 كارشناس  علوم تربیتي كارشناسي نژاد پروانه تركي 73

 سال 73 مدرس كشاورزي لیسانسفوق  پرتويمحبوبه  72

 سال 73 مدرس گیاهان دارويي دكتري اردالن قیالوري زاده 74

 سال 8 مدرس گیاهان دارويي كارشناسي ارشد ريحانه طائب نیا 71

 سال 76 مدرس زراعت كارشناسي ارشد فرشته مغني 70

 سال 76 مدرس زراعت كارشناسي ارشد فريده ممیز 71

 مديريت آموزشي كارشناس ارشد سید محسن جاللي 78
دبیر كارگروه برنامه ريزي درسي 

 كشاورزي
 سال77

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگازار گردياد   گیاهان دارويي و داروهاي گیااهي  با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  7/2/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

متصادي  بررسي و تحت عناوان شاغل     303377616136667با كد  كارگر ماهر برداشت گیاهان داروييآموزش شغل استاندارد 

 مورد تائید قرار گرفت .  303377616136663با كد  برداشت گیاهان دارويي
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ء استفاده مادي و معنوي اي كشور بوده و هرگونه سو كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            00182018دورنگار       

                    00182038تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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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.  ملي ارجاع ميهاي ع 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

 طي :توجهات زيست محي

 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 

 برداشت گیاهان دارويي متصدي

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

تعیین از حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل وظایفی از قبیل شغلی است  گیاهان دارویی برداشت متصدی

انتقال اندام های برداشت  ،برداشت گیاهان دارویی ،عملیات قبل از برداشت گیاهان دارویی ،مراحل رشد گیاهان دارویی

و با باشد می  بسته بندی و نگهداری گیاهان دارویی ،خشک کردن گیاهان دارویی ،به انبارشده گیاهان دارویی 

 کنندگان گیاهان دارویی در ارتباط است .ادرص

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 )پايان دوره راهنمايي(متوسطه  اولپايان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  724  طول دوره آموزش               :

 ساعت   26  ا زمان آموزش نظري           :

 ساعت  764 آموزش عملي            :ا زمان 

 ساعت          كارورزي                  : زمان ا 

  ساعت      ا زمان پروژه                      :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 % 31:  كتبي -

 %01 عملي : -

 %76 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

  ار مرتبطک سابقه سال 3 حداقل علوم باغبانی )گرایش گیاهان دارویی( بالیسانس یا زراعت و  لیسانس
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

برداشت انواع گیاهان دارويي )دانه اي، برگي، گلي  وظايفبرداشت گیاهان دارويي شغلي است كه  متصدي

 ا در بر دارد .رماده موثره در اندام هاي برداشتي حفظ و ارتقاء كمیت وكیفیت يشه اي( با نگرش و ر

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Skillful farmworker for medicinal plants harvesting 

 

 

 

 

 

 د : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندار ٭

 پرورش دهنده گیاهان دارويي -

 ان داروييكاربر گیاه-

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

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

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 ايستگي ش -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 14 10 4 مراحل رشد گیاهان داروییتعیین  1

 29 25 4 عملیات قبل از برداشت گیاهان دارویی 2

 25 19 6 برداشت گیاهان دارویی 3

 23 19 4 به انبارانتقال اندام های برداشت شده گیاهان دارویی  4

 25 19 6 خشک کردن گیاهان دارویی 5

 11 12 6 بسته بندی و نگهداری گیاهان دارویی 6

 724 764 26 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

  عنوان : 

 مراحل رشد گیاهان داروییتعیین 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 بطمرت توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع بذر و نشاء گیاهان     دانش :

 دارویی 

 رایانه

 ویدئو پروژکتور

 روپوش

 ماسک

 دستکش

 گلدان

 نمونه های هرباریومی 

 

مشخصات گیاهشناسی خانواده های مهم گیاهان دارویی و  -

اوزبدان،  ، نعناعیدان، گ آستراسده مانندد:  )  مورد کشت در ایران

 (چتریان، سنبل الطیب، گل میمون، پنیرک

   

    مراحل فنولوژیک رشدی گیاهان دارویی  -

    ماده موثره گیاهان دارویی -

    جهت برداشت گیاهی حاوی ماده موثرههای اندام  -

    مهارت :

    مراحل رشد گیاهان داروییتعیین -

    ن دارویینمونه های هرباریومی گیاها ررسیب-

 نگرش :

 برداشت جهت  مناسب نموی دقت در تعیین مرحله -

 ایمنی و بهداشت : 

 دستکش در حین مطالعات گلدانی روپوش و استفاده از -

 توجهات زیست محیطی :

 عدم آلودگی محیط زیست -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

  عنوان : 

 گیاهان دارویی تعملیات قبل از برداش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 25 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 ویدئو پروژکتور

 روپوش

 ماسک

 دستکش

 دماسنج

 رطوبت نگار

 آون

 آگر

  

 

ررسی وضعیت باد و رطوبت نسبی محدیط،  شرایط اقلیمی )ب -

 بررسی وضعیت رطوبتی خاک در زمان برداشت(

   

مدیریت آبیاری انتهای رشد )تعیین رطوبدت خداک، تعیدین     -

 زمان مناسب برداشت و قطع آبیاری در زمان مناسب(

   

تعیین بازه زمانی برداشت )تعیین بهترین دوره زمدانی   روش-

ترین زمان برداشت از نظدر سداعت   برداشت اندام ها، تعیین به

روز و مرحله فنولوژیک و دوره حداکثر ماده موثره مورد نظر در 

 اندام(

   

)تعیین روش مناسب برداشدت، آمداده    وسایل برداشت نواعا -

سازی و بررسی ادوات موجود، تعیین وسایل مناسب برداشدت،  

 بررسی نیروی کارگری در منطقه تولید(

   

    م های هوایی در گیاهان دارویی ریشه ایحذف بخش اندا -

    مهارت :

    تعیین رطوبت خاک -

    سرزنی بوته ها بکارگیری ادوات-

 نگرش :

  دقت در انتخاب زمان و روش مناسب برداشت-

 دقت در نیروی انسانی و منابع موجود برای برداشت-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش -

 جهات زیست محیطی :تو

 دقت در عدم رهاسازی مواد و ضایعات در محیط زیست-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

  عنوان : 

 گیاهان دارویی برداشت

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 19 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لباس کار    دانش :

 دستکش

 ماسک

 رایانه

 ویدئو پروژکتور

گلدان حاوی بوته های آماده 

 برداشت

 ادوات برداشت

 

 

 بسته به روش برداشدت تعیین ارتفاع مناسب برداشت )روش -

 و همچنین با توجه به نوع اندام مورد استفاده(

   

    گیاهان دارویی ریشه ایبرداشت در تعیین عمق مناسب روش-

تعیین دفعات مناسب برداشت )شناسایی مراحل رشدی  روش-

با ماده موثره باال، تعیین تعداد چین و دفعات برداشت با توجده  

 به شرایط اقلیمی و امکانات موجود(

   

برداشت )دسدتی، نیمده مکدانیوه و مکدانیوه،      مناسبروش  -

مناسدب بدرای هدر    دانه ای، برگی، گلی و ریشده ای  یاهان گ

 روش برداشت، مدیریت زمان برداشت(

   

    مهارت :

    ادوات برداشت گیاهان دارویی بکارگیری-

    رداشت گیاهان دارویی با ابوار مناسبب -

 نگرش :

  بکارگیری ادوات مناسب برداشت با توجه به نوع گیاه دارویی تولیدیدقت در -

 تنظیم زمان مناسب برداشت برای رهایی از مشکالت اقلیمیدقت در -

 ایمنی و بهداشت : 

  استفاده از دستکش-

 توجهات زیست محیطی :

 جلوگیری از آسیب های فیویکی به ساختمان خاک-

 حفظ خصوصیات بیولوژیک خاک-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

  عنوان : 

 به انبار ام های برداشت شده گیاهان داروییاندانتقال 

  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 19 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لباس کار    دانش :

 دستکش

 ماسک

  رایانه 

 ویدئو پروژکتور

 تریلر

 گونی کنفی

 آون

 دماسنج

 رطوبت سنج

 

زمان انتقال اندام های برداشت شده )تداثیر زمدان و سداعت    -

های ن انتقال در مسافتیر تهویه در حیانتقال بر ماده موثره، تاث

 طوالنی، تاثیر بعد مسافت بر میوان ماده موثره(

   

    راه های انتقال مواد به انبار -

ما ، رطوبت نسدبی  تاثیر عوامل محیطی بر سرعت انتقال )د -

 و محتوای رطوبتی اندام ها و تاثیر آنها بر ماده موثره(

   

    مهارت :

    تعیین محتوای رطوبتی اندام ها-

    در زمان انتقال محیط تعیین دما و رطوبت نسبی -

تعیین رابطه زمان و بعدد مسدافت بدر مداده مدوثره گیاهدان       -

 دارویی

   

 نگرش :

  ال سریع مواد برداشتی به محل خشک کردنانتقدقت در -

 تنظیم محتوای رطوبتی اندام ها برای برداشتدقت در -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش -

 توجهات زیست محیطی :

 عدم رهاسازی بوته های آلوده در محیط زیست -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

   عنوان : 

 ردن گیاهان داروییخشک ک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 19 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لباس کار    دانش :

 دستکش

 ماسک

 رایانه

 ویدئو پروژکتور

 خشک کن

 دما سنج

 سیستم تهویه

اهان نمونه اندام هوایی گی

 دارویی

)محتوای رطوبت اندام، بو، عطدر، مداده   تاثیر خشک کردن  -

 موثره(

   

)دما، رطوبت  سالن خشک کنتنظیم شرایط محیطی روش  -

 (دئر حین خشک کردن انبار نسبی و تهویه

   

آمدداده سددازی اندددامها قبددل از خشددک کددردن )جداسددازی   -

و خرد و ناخالصی ها، جدا کردن اندام های مورد نظر، شستشو 

 تکه کردن(

   

    روش های خشک کردن )طبیعی و مصنوعی( -

های خشک کن )جریان هوای خنک، جریان هوای  دستگاه -

 داغ و جریان هوای گرم(

   

    مهارت :

    سالن خشک کنتنظیم شرایط محیطی -

    دستگاههای خشک کن استفاده از-

و نهویه سالن خشدک  محاسبه دما و رطوبت نسبی مورد نیاز -

 کن

   

 نگرش :

  روش خشک کردن به منظور حفظ ماده موثره اندام مورد نظر انتخاب بهترین-

 خشک کردن صحیح و مناسب اندم های گیاهان داروییدقت در -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش -

  توجهات زیست محیطی :

 ی آنها در محیط زیستجمع آوری ناخالصی ها و عدم رهاساز-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

   عنوان : 

 گیاهان دارویی نگهداریو بسته بندی 

  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 12 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لباس کار    دانش :

 کفش کار

 دستکش

 ماسک

 رایانه

 ویدئو پروژکتور

 ظروف بسته بندی

 پیکره رویشی خشک

شددرایط انبددارداری )دمددا، تهویدده، رطوبددت نسددبی، آفددات و  -

 بیماریهای انباری(

   

    ضد عفونی انبار نگهداری اندام های خشک -

زمان و طول دوره انبار داری )بر اساس نوع انددام،   تمدیری -

وع ماده موثره موحود در اندام های گیاهی، تفکیک گیاهدان  ن

 مختلف در داخل انبار(

   

    مهارت :

     بسته بندی پیکره رویشی گیاهان دارویی مختلف-

    ضد عفونی انبار -

 نگرش :

 دقت در انتقال سریع مواد برداشتی به محل خشک کردن -

 م ها برای برداشتدقت در تنظیم محتوای رطوبتی اندا-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش -

 استفاده از ماسک در حین ضد عفونی انبار-

 توجهات زیست محیطی :

 دقت در میوان و روش مصرف سموم -

 دقت در عدم آلودگی محیط به سموم شیمیایی-
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 آموزشی برگه استاندارد تجهیوات -

 توضیحات تعداد و دقیق مشخصات فني  نام رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 جعبه کمک های اولیه 

 رایانه

 ویدئوپروژکتور

 خشک کن

 فن

 آون

 ادوات برداشت

 کوچک

 سیستم کامل

 موجود در بازار

 کابینتی

 فاز 3مکنده 

 تهویه دارو و قابل تنظیم دما و زمان

 وسیله برداشت گل، موور

 سری 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 دستگاه 1

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  71تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

  بذر 

  نشاء 

  ماسک 

 ظروف بسته بندی

 پیکره خشک گیاه

 روپوش

 دستکش

 یگون

 برخی از گیاهان دارویی 

 برخی از گیاهان دارویی 

 یکبار مصرف

 پالستیکی و ضد بخار

 جهت بسته بندی

 سفید

 پالستیکی

 کنفی

 گرم 200هر کدام 

 جعبه نشاء 5

 به مقدار الزم 

 یک بسته

 کیلوگرم 20

 کیلوگرم+ یک بسته 20

20 

5 

 

 توجه : 

 ر محاسبه شود .نف 71مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  -

  برگه استاندارد ابوار  -                

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 

2 

3 

4 

5 

 بیل 

 بیلچه

 جعبه 

 دماسنج

 آگر

 با دسته چوبی

 فلوی

 چوبی

 دیجیتال

 نمونه گیر خاک

 عدد 1

 عدد 3

 عدد 1

 عدد 3

 عدد  1

 

 توجه : 

 به شود .ابزار به ازاء هر سه نفر محاس -


