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 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 
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3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته در 

10و11و12 پایه های 
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شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  هدف گذاري،  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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شایستگی های پایه فنی
فصل 1
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده کوچک
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

s
Lh h= +

2
2

4
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 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطۀ a از دامنۀ خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′(x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′(x) ± v′(x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).  

f(x) =u(x)/v(x)    v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]           dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
کهکشان راه شیری                                   1041×7
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
باکتری                                               10-15×1
1/6×10-27 هیدروژن                                     اتم 
9/11×10-31 الکترون                                         

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
سن زمین                                         1017×1/43
انسان                               109×2 میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1 قلب                      عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات

فصل 2
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی٢. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن٣. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن٤. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن5. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن6. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن ٢٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن ٣٠ درصد

بحث گروهی 5٠ درصد

انجام دادن کار/کار عملی ٧5 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.

چه 
د آن

رص
٧ د

5
د، 

ه ای
داد

ام 
نج

را ا
ید.

آور
می 

اد 
ه ی

ب

چه 
د آن

رص
1 د

٠
به 

د، 
ه ای

اند
خو

را 
ید.

آور
می 

اد 
ی

شنیدن
5  درصد

خواندن1٠درصد
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واژه التینواژه فارسیتعریف

و  واکنش پذیر  شامل  که  تناوبی  جدول  گروه  اولین 
Alkali metalsفلزهای قلیایینرم ترین فلزهای جدول تناوبی است

دومین گروه جدول تناوبی شامل فلزهایی واکنش پذیر که 
-Alkaline earth metفلزهای قلیایی خاکیواکنش پذیری کمتری از فلزات گروه اول دارند

als

ساده  پیوند  دارای  فقط  کـه  هیدروکربن هـا  از  دسته ای 
Alkaneآلکانکربن     ـ کربن می باشند

هیدروکربن های سیرنشده که دارای پیوند دوگانه کربن  ـ 
Alkeneآلکنکربن هستند. 

هیدروکربن هایی که دست کم یک پیوند سه گانه بین دو 
Alkyneآلکیناتم کربن دارند.  

Allotropeآلوتروپشکل های مختلف یک عنصر در طبیعت

Alloyآلیاژمخلوط دو یا چند فلز

Anionآنیونبه یون با بار منفی آنیون گفته می شود

Anodeآندالکترودی که در آن اکسایش صورت می گیرد.

مجموع تعداد پـروتون و نوترون هـای هستۀ اتم را نشان 
Atomic massعدد جرمیمی دهد

Atomic modelمدل اتمیفرضیه هایی برای تعیین مشخصات اتم

Atomic numberعدد اتمیتعداد پروتون های موجود در هسته اتم را نشان می دهد

کوچک ترین ذره سازنده مواد که از هسته و فضای پیرامون 
Atomاتمهسته تشکیل شده است

استفاده  انـدازه گیری جرم  برای  کـه  است  ابـزاری  تَرازو 
Balanceترازومی شود

مدلی برای نمایش اتم که اتم کره ای با هسته ای در مرکز 
انرژی  با  مدارهایی  در  الکترون ها  و  می کند  تعریف  آن 

مشخص اطراف آن می چرخند
Bohr atomic modelمدل اتمی بور

دمایی است که در آن فشار بخار مایع کامالً با فشار خارجی 
Boiling Pointنقطه جوشبرابر  می شود

Brownian motionحرکت براونیحرکت سریع و نامنظم ذرات پخش شونده کلویید

مواد تشکیل شده از اتم های کربن که اندازه آنها در حدود 
-Carbon nanostrucساختار نانو کربنینانومتر است

ture

Catalystکاتالیزگرماده ای که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کند.

زبان فنی  
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واژه التینواژه فارسیتعریف

حفاظت یک فلز در برابر خوردگی از راه اتصال فلز به یک 
Cathodes Protection حفاظت کاتدیقطعه فلز واکنش پذیرتر.

Cathodeکاتدالکترودی که در آن کاهش صورت می گیرد.

Cautionکاتیونبه یون با بار مثبت کاتیون گفته می شود

نیمی از یک سلول گالولنی که در آن اکسایش یا کاهش 
CellـHalfنیم سلولصورت می گیرد.

Chemical bondپیوند شیمیاییاتصال اتم ها به یکدیگر 

رابطه ای که به کمک آن مواد موجود در واکنش، فرمول 
Chemical equationمعادله شیمیاییشیمیایی آنها و نسبت آنها در واکنش مشخص می شود

Chemical reactionواکنش شیمیاییفرایندی که در طی آن ماهیت ماده تغییر می کند

Chemical reactivityفعالیت شیمیاییتمایل یک اتم برای شرکت در واکنش های شیمیایی

Chemical symbolsنماد شیمیاییحروف التین که برای نمایش هر عنصر استفاده می شوند

مدت  برای  و  دارد  کوچکی  ذرات  که  ناهمگنی  مخلوط 
است پایدار  زیادی  Colloidکلوییدزمان 

Compoundترکیبموادی که در ساختار آنها بیش از یک نوع اتم وجود دارد

سلول گالوانی ساخته شده از دو نیم سلول که شامل مواد 
نیم  سازنده  اجسام  غلظت  لحاظ  از  ولی  هستند  یکسان 

سلول تفاوت دارند
Concentration Cellسلول غلظتی

مقدار حل شونده را در مقدار مشخصی از حالل یا محلول 
Concentrationغلظتنشان می دهد

واکنش  یک  اثر  بر  فلز  یک  آن  در  کـه  است  فـرایندی 
می شود. تخریب  کاهش  Corrosionخوردگیاکسایش 

پیوندي که به وسیله اشتراک یک یا تعداد بیشتري جفت 
Covalent Bondپیوند کوواالنسیالکترون بین دو اتم مشخص مي شود.

اتم  زیادی  بسیار  تعداد  کوواالنسی  اتصال  از  که  موادی 
باشند شده  Covalent solidجامد کوواالنسیتشکیل 

با هم  به صورتی  آنها  اتم های کربن  هیدروکربن هایی کـه 
Cyclic hydrocarbonهیدروکربن حلقویپیوند تشکیل می دهند که یک حلقه به وجود آورند 

اولین فرضیه برای نمایش دادن اتم که اتم را کوچک ترین 
Dalton’s Atomic نظریه اتمی دالتونذره ماده و غیر قابل تجزیه معرفی کرد

Theory

Densityچگالیمقدار جرم موجود در واحد حجم ماده 
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واژه التینواژه فارسیتعریف

غیرقطبی  مولکول های  بین  واندروالس  نیروهای  انواع  از 
Dipole ـ Dipole دو قطبی لحظه ایمی باشد.

induced  moment

بین  و  بوده  واندروالس  مولکولی  بین  نیروهای  انواع  از 
هستند،  دائمی  دوقطبی های  دارای  که  مولکول هایی 

وجود دارد .
Dipole ـ Dipoleدوقطبی ـ دوقطبی

دیوارۀ  یک  و  الکترونی  رسانای  به وسیلۀ  که  سلول  نیم  دو 
Electrochemical cellسلول الکتروشیمیاییمتخلخل به هم متصل هستند.

علم استفاده از انرژی الکتریکی برای انجام تغییر شیمیایی 
واکنش های شیمیایی  انجام  از  الکتریکی  انرژی  تولید  یا 

است.
Electrochemistryالکتروشیمی

رسانای الکترونی در یک سلول الکتروشیمیایی که جریان 
Electrodeالکترودبرق را به الکترولیت وارد یا از آن خارج می کند.

Electrolysisبرقکافتاستفاده از جریان برق برای انجام تغییرات شیمیایی

نوعی سلول الکتروشیمیایی است که با عبور جریان برق 
Electrolytic Cellسلول الکترولیتی)انرژی الکتریکی( از آن یک تغییر شیمیایی روی می دهد.

مشترك  الکترون  جفت  به  نسبت  اتم  یک  نسبي  جاذبه 
گویند. Electronegativityالکترو نگاتیویرا 

-Electronic configuآرایش الکترونیچگونگی قرار گرفتن الکترون ها در اتم را نشان می دهد.
ration

ذره ای با بار الکتریکی منفی که در فضای پیرامون هسته 
Electronالکترونبه دور آن می چرخد

به  فلز  یک  از  نازکی  الیه  با  جسم  یک  سطح  پوشاندن 
الکترولیتی سلول  یک  Electroplating آبکاریکمک 

Elementعنصرماده ای که تمام اتم های آن از یک نوع هستند

عناصر  نوع  بر  افزون  که  است  شیمیایی  فرمول  نوعی 
Empirical formulaفرمول تجربیسازنده، ساده ترین نسبت آنها در ترکیب را نشان می دهد

سیستمي پراکنده است که در آن هردو فاز مایع هستند. 
معموالً یکي از فازها آب یا محلول آبي و دیگري روغن یا 

مایع امتزاج ناپذیر با آب است .
Emulsionامولسیون

-Endothermic reacواکنش گرماگیرواکنشی که در طی آن گرما گرفته می شود
tion

مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که 
Environmentمحیط زیستبا هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند .

Exothermic reactionواکنش گرمادهواکنشی که در طی آن گرما آزاد می شود.
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به  مستقیم  تبدیل  برای  که  است  گالوانی  سلول  نوعی 
الکتریکی  انرژی  به  سوخت  یک  سوختن  از  آمده  دست 

می رود. کار  به 
Fuel Cellسلول سوختی

گرافن  یعنی  گرافیت  در  موجود  صفحات  فولرن ها  پایۀ 
است، و اتم های کربن طوری با هم پیوند تشکیل داده اند 

که یک کره را تشکیل می دهند. 
Fullereneفولرن

آرایش مشخصی از اتم هاست که به مولکول آلی دارای آن، 
Functional groupsگروه عاملیخواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می بخشد.

شیمی سبز استفاده از شیمی برای کاهش منبع آالینده ها 
است. تعریف شامل تمام جنبه های فرایندهای شیمیایی 
می باشد که بر سالمت انسان و محیط زیست تأثیر دارد.

Green chemistryشیمی سبز

نافلزهـا  واکنش پذیرترین  کـه  تناوبی  17جدول  گـروه 
محسوب می شوند و با دریافت یا اشتراک گذاری 1 الکترون 

می شوند. پایدار 
Halogensهالوژن ها

َسالَمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی 
Healthسالمتيو اجتماعی انسان 

Heatگرماانرژی که در نتیجه اختالف دما بین دو جسم مبادله می شود.

Heterogeneous مخلوط ناهمگنمخلوطی است که بیش از یک فاز داشته باشد.
mixture

Hydrideهیدریدترکیبات شیمیایی دیگرعناصرباهیدروژن را هیدریدگویند

ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن 
Hydrocarbonهیدروکربنهستند. 

قطبي  دو  ـ  قطبي  دو  قوي  بسیار  کنش  برهم  یک 
عنصر  یک  به  هیدروپن  آنها  در  که  مولکول هایي  شامل 

است. متصل  الکترونگاتیو 
Hydrogen bondsپیوند هیدروژنی

ماده ای شیمیایی است که بر اثر تغییر pH در یک محلول 
Indicatorشناساگرآبی دچار تغییر رنگ می شود.

Inter Molecularنیروی بین مولکولینیروهای جاذبه ای که مولکول ها را در کنار هم نگه می دارد.

نیرویی است که پیوند میان اتم ها را برقرار می کند و باعث 
Intera Molecularنیروی درون مولکولیتشکیل و حفظ مولکول یا ترکیب شیمیایی می گردد. 

نیروی جاذبه الکتروستاتیک بین یون های با بار مخالف پیوند یونی 
Ionic Bondپیوند یونیگفته می شود

و  کاتیون  زیادی  تعداد  منظم  آرایش  از  حاصل  ترکیب 
Ionic compoundترکیب یونیآنیون
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مولکول هایی که فرمول مولکولی یکسان دارند ولی آرایش 
Isomerهمپاراتم ها )فرمول ساختاری( آنها متفاوت است

Isotopeایزوتوپاتم های مختلف یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند

نیروی جاذبه بین دو قطبی های لحظه ای در مولکول های غیرقطبی، 
Londenالندننیروی الندن را به وجود می آورد .

 )MSDS( برگه اطالعات ایمنيبرگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی
 مواد شیمیایي

Material Safety
 Data Sheet

دمایی که در آن، ماده به طور کامل از حالت جامد به مایع 
Melting pointنقطه ذوب)یا بالعکس( تبدیل می شود

شیمی معدنی شاخه ای از دانش شیمی است که با مواد معدنی 
Mineral Chemistryشیمی معدنیکانی ها و خواص آنها سروکار دارد

Molar weightجرم مولیجرم یک مول از ماده بر حسب گرم بر مول

نوعی فرمول شیمیایی که نوع و تعداد دقیق اتم ها در یک 
Molecular formulaفرمول مولکولیمولکول را نشان می دهد

گونۀ حاصل از پیوند کوواالنسی بین تعداد مشخصی اتم 
Moleculeمولکولکه بدون بار الکتریکی است

)اتم،  ذره  تعداد   6/022  ×1023 شامل  مجموعه ای  به 
یون( یا  Moleمولمولکول 

در  شکل  لوله ای  به صورت  که  هستند  گرافنی  صفحات 
باشند شده  درست  نانومتر  Nanotubeنانو لولهابعاد 

ذره ای بدون بار الکتریکی و جرمی تقریباً برابر با پروتون 
Neutronنوتروندر هسته اتم

تناوبی که همگی گاز هستند و  عناصر گروه 18 جدول 
انجام  برای  تمایلی  پایدارشان  الکترونی  آرایش  به دلیل 

ندارند واکنش 
Noble gasesگازهای نجیب

Non – Polar Linkپیوند غیرقطبیپیوند کوواالنسی بین اتم های یکسان  

برهم  و منفی  بارهای مثبت  در مولکول غیرقطبی مرکز 
بار است. بوده و مولکول بدون  -Non – Polar Moleمولکول غیرقطبیمنطبق 

cules

مجموعه ای از پروتون و نوترون در مرکز اتم که جرم اتم 
Nucleusهستهرا تعیین می کند

اتم ها تمایل دارند تا با انتقال یا اشتراک گذاری الکترون تعداد 
Octet ruleقاعدۀ هشتاییالکترون های الیه ظرفیت خود را به هشت برسانند.

Organic Chemistryشیمی آلیشیمي ترکیبات کربن و هیدروژن

واکنشی که در آن یک یا چند الکترون از گونه ای به گونۀ 
Oxidation ـواکنش اکسایش کاهشدیگر منتقل می شود.

Reduction Reaction 
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فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون 
Oxidationاکسایشاز دست می دهند.

جدولی که در آن اتم های عناصر مختلف به ترتیب افزایش 
Periodic tableجدول تناوبیعدد اتمی در گروه ها و دوره هایی قرار گرفته اند

بخشی از ماده که ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در 
Phaseفازهمه جای آن یکسان است

Poiseپوآزواحد اندازه گیری گرانروی دینامیک 

مولکول قطبی مولکولی است که دارای سر مثبت و منفی 
Polarمولکول قطبیاست و مرکز بارهای مثبت و منفی برهم منطبق نیستند. 

Molecules 

نوعی پیوند کوواالنسی بین دو اتم یا بیشتر است که در آن 
Polar Linkپیوند قطبیالکترون ها به تعداد نامساوی به اشتراک گذاشته می شوند .

Polyatomic ionیون چند اتمیگونه هایی که از دو یا تعداد بیشتری اتم تشکیل شده اند

تعداد زیادی واحد کوچک تر  از  درشت مولکول هایی که 
مونومر ساخته شده اند Polymerبسپاربنام 

ppm (part per million:)پی پی ام میلی گرم از ماده در یک لیتر محلول

Principalعدد کوانتومی اصلیعددی صحیح که نشان دهندۀ شمارۀ الیه الکترونی است
quantum numbers 

Protonپروتونذره ای با بار مثبت در هسته اتم

مقدار گرم مادۀ خالص موجود در 100 گرم ماده ناخالص 
Purityدرصد خلوصرا نشان مي دهد.

فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون 
Reductionکاهشمی گیرند

Safetyایمنيحفاظت نسبی در برابر خطر

بیشترین مقدار ماده که در دمایی معین در 100 گرم آب 
Solubilityحل پذیریحل می شود.

Solutionمحلول مخلوطی که یک فاز دارد.

نیکل  و  کروم  مقداری  آن  به  که  و کربن  آهن  از  آلیاژی 
است. شده  Stainless steelفوالد زنگ نزناضافه 

Steelفوالدآلیاژی از آهن و کربن

فازها  از  یکی  کوتاهی  زمان  از  بعد  که  ناهمگنی  مخلوط 
می شود. Suspensionسوسپانسیونته نشین 

Tareوزن خالصوزن جسم بدون وزن ظرف ماده 

Temperatureدمامعیاری از سردی و گرمی جسم
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شاخه ای از علم شیمی که به مطالعۀ کّمی و کیفی گرمای 
Thermochemistryگرماشیمی مبادله شده در طی واکنش شیمیایی می پردازد.

Tyndall effectاثر تیندالپخش نور توسط ذرات کلویید

Valance layerالیۀ ظرفیتبیرونی ترین الیه الکترونی اتم 

الکترون هایی از اتم که امکان شرکت در واکنش شیمیایی 
Valence Electronsالکترون های ظرفیتیرا دارند.

Viscosityگرانرویمقاومت سیال در برابر جاري شدن.

WHO(World Health سازمان بهداشت جهاني  
Organization)
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Absolute Pressureفشار مطلق

Acid Gasگاز اسیدی

Actuatorمحرک

Additiveمواد افزودنی

Adjustableآچار فرانسه

Agitatedمتالطم

Air Compressorsکمپرسورهای هوا

Air Coolerخنک کننده هوایی

Allenآچار آلن

Ambient or Atmospheric Pressureفشار هوای جو

)API(American Petroleun Institute

Analysisتجزیه و تحلیل کردن

Analyzerتحلیل گر

Anchorپره لنگری

Anti Corrosion & Anti Rustضدخوردگی و ضد زنگ زدگی

Anti Oxidantsبازدارنده های اکسایش

Anti Wearمواد ضد سائیدگی

Anti foams/Defoamersضد کف ها

Antisurgeضد لرزش )آنتی سرج(

Armsنشان ها

Ashتعیین مقدار خاکستر

Atmosphereاتمسفر

Auto Cadاتوکد

Axial Flow Compressorsکمپرسورهای جریان محوری

Back Flashمعکوس کردن جریان )بک فلش(

Baffleبافل

Barبار

Barometerبارومتر
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Bartonبارتون )نام یک شرکت(

Base Metalفلز بدنه دیگ

Basic Engineering Design Packageطراحی پایه

Batchناپیوسته

Battrylimitمحدودۀ فرایند

Beam Breaker Switchesسطح سنج نوری

Bhopalبوپال )نام شهر(

Bimetallic Thermometerدماسنج دو فلزی

Block Flow  Diagram (BFD)نمودار جعبه ای جریان

Blockبلوک یا جعبه

Blow downزیرآب

Blowersدمنده ها

Box-endedآچار دو سر رینگی

Breakdown Maintenanceتعمیرات پس از خرابی

Burdon Guageفشارسنج بوردون

Burdon Tubeلوله بوردون

Bypass Filteringصافی های فرعی )بایپس(

C Type Sensorحسگر C شکل

Calibrationکالیبراسیون

Carbon Residueباقیمانده کربنی

Cartridge Filterصافی روغن کارتریجی

Cascadeکنترل همزمان چند متغیر

Catalytic Reforming Processفرایند تبدیل کاتالیزگری

Catalytic Reforming Unitواحد تبدیل کاتالیزگری

Celsiusسلسیوس

Centi Stokesسانتی استوکس

Centi Poiseسانتی پویز

Centrifugal Filterصافی گریز از مرکز
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Centrifugal extractorsاستخراج کننده های گریز از مرکز

Charles and Gay -Lussacشارل ـ گیلوساک

Check valveشیر یک طرفه

Chemical Precipitationته نشینی شیمیایی

Chromelکرومل

Chronometerزمان سنج

Cinematic Viscosityگرانروی سینماتیک

Clientمشتری

Closed-Loopحلقه بسته

Co-Currentجریان هم سو

Colorرنگ

Coefficientضریب

Column Contactorsتماس دهنده های ستونی

Concentric Orificeاریفیس هم مرکز

Conceptual Designطراحی مفهومی

Conductionرسانایی

Continuous Phaseفاز پیوسته

Conical measureظرف مخروطی مدرج

Consistent Supplyثابت نگاه داشتن مقدار سیال داخل مخزن

Constantanکنستانتان

Continiousپیوسته

Contractorکارفرما

Control Roomاتاق کنترل

Control Valveشیر کنترل

Controllerکنترل کننده

Convectionجابه جایی

Conversion Factorضریب تبدیل

Conversion Percentدرصد تبدیل

Coolant)سیال( خنک کننده

Cooling Towerبرج خنک کننده
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Cooling Waterآب خنک کننده

Counter Currentجریان نا هم سو

Counter Flowجریان متقابل = جریان ناهم سو

Cross Flowجریان متقاطع

Cycleچرخه

Daniel Gebriel Forenheitگابریل دانیل فارنهایت

Dead Weight Methodروش بار مرده

Deaeratorهوازدا

Deecom Steam Cleaningتمیزکاری )دی کام(

Densityچگالی

Depth Filterفیلتر عمقی

Detailed Designطراحی جزیی

Diaphragm Pumpsپمپ های دیافراگمی

Differential Pressure Level Transmitersسطح سنج اختالف فشاری

Dimensionبُعد

Direct -Measuring Pressure Instrumentsتجهیزات اندازه گیری مستقیم فشار

Direct Acting Pressure Reducing Valveشیر فشارشکن با عملکرد مستقیم

Dispersed Phaseفاز پراکنده

Dispersants and Detergentsمواد افزودنی پاک کننده و  معلق کننده

Distributerتوزیع کننده

Double pipe Heat Exchangerمبدل حرارتی دو لوله ای

Double pipe Heat Exchangerمبدل دو لوله ای

Drawing Titleعنوان نقشه

Drift Eliminatorقطره گیر

Dry Cooling towerبرج خنک کننده خشک

Dry-Cooling Towersبرج های خنک کننده خشک

Dry-bulb tempratureدمای حباب خشک

Dryerخشک کن

Dupontدوپانت )نام یک شرکت(

Dynamic Compressorsکمپرسورهای جنبشی
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Dynamic Viscosityگرانروی دینامیک

Earthingاِرتینگ

Ecenteric Orificeاریفیس خارج از مرکز

Ejectorsاجکتورها

Emulsifiers and Demulsifiersامولسیون کننده و جداکننده امولسیون

Extractاستخراج شده

FPS (Foot - Pound - Second)سامانه انگلیسی

Feedخوراک

Feedbackبازخورد

Fill Mediaبخش پرشده

Filled Type Thermometerدماسنج پرشده

Film Packingآکنه الیه ای

Filter Cakeکیک فیلتر

Filter High Differential Pressureکنترل سامانه هشدار گرفتگی فیلتر روغن

Filterفیلتر یا صافی

Filterateفیلتریت یا صافاب

Filtrationصاف کردن یا فیلتراسیون

Finishingشستشوی نهایی

Finned Surface Heat Exchangerمبدل با سطوح پره دار

Fire-Tube Boilersدیگ های لوله آتشی

Flash & Firepointنقطه اشتعال و احتراق

Float Level Switchسطح سنج شناوری

Float- type Manometerمانومتر نوع شناور

Flow Rateدبی

Fludized Bedبستر سیال

Foaming Tendencyتمایل به ایجاد کف

Force Draft Cooling Towerبرج خنک کننده دمنده

Franz von Soxhletفرانتس فوسوکسلت
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Front End Headکله گی جلو

Furfural Extraction Unitواحد فورفورال

Fusible Plugمجرای ذوب شدنی

Gauge Glassنمایشگر شیشه ای سطح

Gear Pumpsپمپ های دنده ای

Grid Packingآکنه های شبکه ای

Guage Pressureفشار گیج

HSEواحد ایمنی

Heat Exchaingerمبدل حرارتی

Helical Sensorحسگر نوع حلزونی

Helical)پره( حلزونی

Hetrogeneousناهمگن )هتروژن(

ماسک محافظ ذرات هوا
 High-efficiency Particulate air (HEPA) Protective
mask

Homogeneousهمگن )هموژن(

Hydrofinishingروش تصفیه با هیدروژن

Hydrolysisآب کافت

Hydrostatic هیدرواستاتیک

Inclined - Tube Manometerمانومتر با لوله مورب

Indicatorsنشانگرها

Indirect - Measuring Instrumentsتجهیزات غیرمستقیم اندازه گیری فشار

Induced Draft Cooling Towerبرج خنک کننده مکنده

Induced Draftجریان هوای القایی )اجباری(

Infrared Rayموج مادون قرمز

Inhibitorمواد بازدارنده

Inline or static mixerمخلوط کن های ساکن یا داخلی

Ion Exchangeتبادل یونی

Iowaآیوا )نام یک ایالت در آمریکا(
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Kineticسینتیک

Labe Oil System Flushingروش تمیز نمودن سامانه روغن کاری

Leachingفرایند استخراج جامد ـ مایع

Legendفهرست عالیم و اختصارات

Level Gaugeارتفاع سنج مایع

Level Measurmentسطح سنج

Level Transmiterحسگر ارتفاع

Line)آچار خطی(

Liquefied Petroleum Gas (LPG)گازهای مایع

Log Sheetجدول ویژه

Lord Kelvinلُرد کلوین

Lube Cutبرش روغن های معدنی

Magnetic Float Level Gaugeنمایشگر با شناورهای مغناطیسی

Maintenanceنگهداری

Make UPجبرانی

Manualکنترل دستی

Manwayآدم رو

Mechanical Hydrofrezهیدروفرز مکانیکی

Mediaمدیا یا محیط صافی

Membraneغشا

Methyl-ethyl-Ketone (MEK)متیل اتیل کتن

Microbioticریز زیستی

Microfiltrationمیکروفیلتراسیون

Mineral Oilsروغن های معدنی

Mixer-Settlerمخلوط و ته نشین کننده

Molecular Weight (MW)جرم مولکولی

Mm Hgمیلی متر جیوه

Moleمول
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Motorsمحرکه ها

Multiple liquid Manometerمانومتر با چند مایع مانومتری

Multistage Compressorکمپرسورهای چندمرحله ای

NTC (Negative Thermal Coefficient)ضریب دمایی منفی

Nano oilsروغن های نانو

Nanofiltrationنانوفیلتراسیون

Natural Draftجریان هوای طبیعی

Net productمحصول خالص نهایی

Non-Contact Thermometerدماسنج غیرتماسی

Non-Reclosing Pressure Relief Devicesتجهیزات کاهش فشار غیربسته شونده

Nozzleنازل

Nutمهره

Oil Compressorکمپرسورهای روغنی

Oil Free Compressorکمپرسورهای بدون روغن

Open Heatersگرم کن های باز

Open-Loopحلقه باز

Open-endedآچار دو سر تخت

Operatorمتصدی واحد

Optical Pyrometerآذرسنج نوری

Orificeاریفیس متر یا منفذ

Overhaulتعمیر اساسی فرایند

Oxidation Stabilityپایداری در مقابل اکسیدشدن

PTC (Positive Thermal Coefficient)ضریب دمایی مثبت

PTD (Resistance Temperature Detector)دماسنج مقاومتی

Paddle Wheel Switchesسطح سنج با پره متحرک

Paddleپره پارویی

Pascalپاسکال

Passگذر
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Pen Recorderثبات های کاغذی

Perfor mance Testآزمایش عملکردی

Permitمجوز

Piezometerپیزومتر

Pigپیگ

Pipeلوله، آچار لوله گیر یا شالقی

Piping and Instrument Diagramنمودار لوله ای و ابزار دقیق

Piston Pumpsپمپ های پیستونی

Piston type Pressure Measuring Instrumentلوازم اندازه گیری فشار پیستونی

Plant Layoutنقشه جانمایی تجهیزات

Plat Type Film Packingآکنه های منظم

Plate and Frame Heat Exchangerمبدل های صفحه ای

Plunger Pumpsپمپ های پالنجری

Poiseپویز

Poor & Cloud Pointنقطه ریزش و ابری شدن

Positive Displacementجابه جایی مثبت

Pour point Depressantsمواد پایین آورنده نقشه ریزش

Pressure Balancesترازوهای فشار

Pressure Reducing valveشیر فشار شکن

Pressure Regulatorsتنظیم کننده های فشار

Pressure Relief Devicesتجهیزات آرام سازی و کاهش فشار

Preventive Maintenanceتعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

Primary Cooling Systemسامانه خنک کننده اولیه )اصلی(

Process Designطراحی فرایند

Process Flow Diagram (PFD)نمودار جریان های فرایند

Process Variableمقدار )متغیر( فرایند
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Processفرایند

Project Titleعنوان پروژه

Proplellerپره های ملخی

Psi (lbf/in2) pound force per square inchپی اس آی )پوند نیرو بر اینچ مربع(

Purgingتمیزکاری

Pyrolysisپیرولیز )تجزیه در اثر حرارت(

Pyrometer Thermometerدماسنج آذرسنج

Radial Compressorsکمپرسورهای شعاعی

Radiation Pyrometerآذرسنج تشعشعی

Radiationتشعشع

Raffinateپس مانده

Random Packingآکنه های نامنظم

Rankineرانکین

Ratchetingآچار جغجغه

Raw materialموادخام

Reciprocating Pumpsپمپ های رفت و برگشتی

Reaction Rateسرعت واکنش

Rear End Headکله گی عقب

Reclosing Pressure Relief Devicesتجهیزات کاهش فشار بسته شونده

Recordersثبات ها

Reactorراکتور ـ واکنشگاه

Recycle Flowجریان برگشتی

Recycle Gasگاز گردشی

Reflex Level Gaugeنمایشگرهای انعکاسی

Refrigerantماده مبرد

Relative Pressureفشار نسبی
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واژه التینواژه فارسی

Relative Viscosityگرانروی نسبی

Relief Valveشیر رهاسازی

Repairتعمیر

Reverse Osmosisاسمز معکوس

Rotary Shaftمحور چرخان

Rotary pumpsپمپ های دوار

Rupture Discدیسک انفجاری

SI (System - International)سامانه یکاهای بین المللی

Safety Valveشیرایمنی

Safty Relief Valveشیر ایمنی اطمینان

Salimon Mericسولیمون مریک )نام(

Saponificationصابونی شدن

Scaleمقیاس

Screw Pumpsپمپ های پیچی

Screwپیچ

Secondary Cooling Systemسامانه خنک کننده ثانویه

Segmental Orificeاریفیس قطاعی

Separatorجداکننده

Servo Level Transmitterسطح سنج سرو و موتوری

Setpoint - Setvalueمقدار مطلوب

Shell Boilersدیگ های بخار پوسته ای

Shell and Tube Heat Exchangerمبدل حرارتی پوسته ـ لوله

Shellپوسته

Single Stage Compressorکمپرسورهای یک مرحله ای

Sliding Stemمحور کشویی

Slurryدوغاب

Socketآچار بُکس

Specific Gravityچگالی نسبی
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واژه التینواژه فارسی

Soluteحل شونده

Solventحالل

Soutr Gasگاز ترش

Soxhelet Thimbleمخزن سوکسله

Spark)جرقه( تخلیه ناگهانی انرژی

Spin Filtersصافی روغن پیچی

Spiral Sensorحسگر نوع حلقوی

Splash Packingآکنه پاششی

Sponge Ballفشنگی ساینده

Spray-type Deacraoting Heaterگرم کن هوازدا از نوع افشانه ای

کنترل سامانه هشدار از کار افتادن 
پمپ اصلی روغن

Stand-by Pump Runing -Failure of Main Oil pump

STP(Standard Temprature and Pressure( دما و فشار استاندارد

Standbyجایگزین

Static Pressureفشار استاتیک

Staticایستا

Steady Stateپایا )یکنواخت(

Steam Biolerدیگ بخار

Stokesاستوکس

Suction Strainerکثیف بودن فیلتر

Sulphurگوگرد

Super heatفوق گرم

Surface Filterفیلتر سطحی

Surge Drumظرفی که تالطم سیال را کنترل می کند

Surgeلرزش و ارتعاش )سرج(

Sweet Gasگاز شیرین

Switchسوییچ کردن

Symbolنماد
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واژه التینواژه فارسی

Synthetic Oilsروغن های مصنوعی

Syntheticمصنوعی

Systemسامانه

انجمن تولیدکنندگان مبدل های پوسته 
لوله

 TEMA:
Tubular Exchanger Manufactures Association

Tag numberبرچسب

)Temperature Indicator Controller )TICکنترل کننده دما

Thermal Compressors کمپرسورهای حرارتی

Thermal Crackingشکست حرارتی

Thermal Imagerدوربین حرارتی

Thermistorترمیستور

Thermometerدماسنج

Thimbleکاغذ صافی انگشتی

Title Blockجعبه عنوان

Torqueآچار ترگ

Transmitterانتقال دهنده )ترنسمیتر(

Tube Bundleدستۀ لوله

Tube sheetصفحه لوله

Tubular Heat Exchangerمبدل لوله ای

Turbineتوربین

U Type Manometerمانومتر U شکل

Ultracemtrifugeاولتراسانتریفوژ

Ultrafiltrationاولترا فیلتراسیون

Ultrasonic Flowmeterدبی سنج فراصوتی

Ultrasonic Leak Detectorنشت یاب فراصوت

Ultrasonic Level Meterسطح سنج فراصوت

Union Carbideیونیون کارباید )نام شرك(

Unitesیکاها

Userکاربر



٣٧

واژه التینواژه فارسی

Utilityتأسیسات

Vaccumخالء

Vacuum Breaker Valveشیر خأل شکن

Vane Pumpsپمپ های پره ای

Venturiونتوری متر

Viscosity Index Improverبهبود دهنده های گرانروی

Viscosityگرانروی

Visio Microsoftمیکروسافت ویزیو

Visioویزیو

Washerواشر

Water Contentمقدار آب

Water Jetجت آب

Water-tube Boilersدیگ های لوله آبی

Waxموم

Wer viceبازدید اولیه )از دستگاه در صنعت(

Wet-Cooling Towersبرج های خنک کننده مرطوب

Wet-Cooling Waterبرج  خنک کننده مرطوب

Wet-Dry Cooling Towersبرج های خنک کننده مرطوب خشک

Wet-bulb Tempratureدمای حباب مرطوب
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واژه التینواژه فارسی

Analytical Balance ترازوی الکترونیکی 

Balance ترازو 

Beaker tongگیره بشر 

Beakerبشر 

Bosh head گیره نگه دارنده میله 

Buchner funnelقیف بوخنر

Burette holder گیره بورت 

Chemical waste disposal unit ظروف مجاز مواد زاید شیمیایی 

Cork borersچوب پنبه سوراخ کن 

Cork stopperچوب پنبه 

Crucible tong گیره بوته

Crucibleبوته 

Cylinders استوانه مدرج 

Dropping bottles, pipet bottles قطره چکان و شیشه آن 

Electrode الکترود 

Erlenmeyer flasks ارلن مایر 

Eye shield عینک محافظ چشم 

Eye washچشم شور 

  Gloves Latexدستکش التکس

Hot plateگرم کن برقی 

Laboratory jackجک آزمایشگاه 

Magnetic stirrerهمزن مغناطیسی 

Melting point apparatusدستگاه اندازه گیری نقطه ذوب 

Mortars and pestlesهاون و دسته آن 

جدول تجهیزات و ابزار آالت آزمایشگاهی
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واژه التینواژه فارسی

PH PH meter متر، PH سنج 

Pipetteپی پت 

Protective overall Kleenguard جعبه کمک های اولیه 

Pycnometerپیکنومتر 

Safety pipette bulbپی پت پرکن 

Spatula اسپاتول

Special indicator stripsنوار شناساگر 

Spirit burner چراغ الکلی 

Spoonقاشق نمونه برداری 

Support ring حلقه نگه دارنده 

Surgical masksماسک 

Test tube stand جای لوله آزمایش 

Test tube لوله آزمایش 

Thermometer دماسنج 

Thiele Tube لوله تیلر 

Trianglesمثلث نسوز 

Tripod stand سه پایه 

Universal clamp گیره چند منظوره )بورت، بالن و ...( 

Viscometerویسکومتر 

Volumetric flask بالن حجمی 

Wash bottles  بطری های شستشو 

Waste Containerسطل زباله 

Watch glassesشیشه ساعت 

Wire gauzesتوری سیمی 



٤٠

کاربردهای نرم افزار زمینۀ کاری نرم افزارنام نرم افزارردیف

1General Office ورود و ویرایش داده ها در
محیط ویندوز

تایپ و ویرایش داده های متنی و عددی
نمایش و ارائه داده ها و مطالب متنی

طراحی دیاگرام ها، اشکال، فلوچارت ها

2Chem Officeشبیه ساز مولکولی

طراحی انواع ساختارهای شیمیایی
اصالح ساختارها و ابعاد مطابق استانداردهای ژورنال های 

معتبر
نمایش ساختار سه بعدی و دو بعدی مولکولی

3Chem Labآزمایشگاه شیمي مجازي

تیتراسیون اسید و باز ـ آزمایشگاه تبلور جزء به جزء  
ـ تراکم گازـ  آزمایشگاه شیمی عمومیـ  تجزیه وزنی 
کلرید ـ سینتیک واکنش در واکنش های ردوکس ـ 

آزمایشگاه گرمای ویژه )کالریمتری(

4Chem Tool Boxجعبه ابزار شیمي

نرم افزاری ویژۀ آزمایشگاه های شیمی اطالعاتی شامل 
ترکیبات و عناصر می باشد و در تبدیل واحد های جرم 
و حجم و ... کمک نموده. در بخش جدول تناوبی عناصر 

اطالعات مفیدی برای هر عنصر ارائه مي دهد.

5ChemSketch
طراحی ساختارهای 

مولکولی و مشاهده آن به  
صورت سه بعدی

دقیق  ـ طراحی  مولکول ها  بعدی  ترسیم سه  امکان 
ساختارهای مولکولیـ  ترسیم اشکال مختلف شیمیایی 

ـ سازگار با نسخه های مختلف ویندوزـ  و…

6
Chemis try
Reactions بررسی انواع واکنش های شیمیایی و  اطالعاتی در واکنش های  شیمیایی

مورد آ نها

7AUTO CAD طراحی نقشه های مهندسی
و صنعتی

ـ  طراحی قطعات و ماشین آالتـ  طراحی  نقشه کشی 
سازه ها ـ مدل سازی سه بعدی

8ISIS/Draw
رسم ساختار ترکیبات 

شیمیایی

رسم پیوندها و زنجیرها ـ مشخص کردن نماد اتم ها ـ 
کنترل نهایی صحیح بودن ساختار ـ مشاهده مولکول 

به صورت سه بعدی

9
 Microsoft Visio

Professional
نرم افزار رسم نمودار و 

چارت سازماني
سازمانی،  چارت های  رسم  جهت  پیشرفته  ابزاری 

نمودارهای فعالیت های کاری و ...

10HYSYS
شبیه سازی سیستم های 
پاالیشگاهی پتروشیمی، 

الکترولیتی و جامد

ـ انجام محاسبات طوالنی در کمترین زمان
 ـ ایجاد مدل های جدید برای مقایسه با سایر سیستم ها

ـ بهبود سرعت عملیات مجتمع

نرم افزارهای کاربردی در صنایع شیمیایی
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فصل 3

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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جرم های اتمی

جدول جرم های اتمی
جرم اتمی   عدد اتمی       نماد              عنصر

جرم اتمی   عدد اتمی         نماد                عنصر
جرم اتمی   عدد اتمی        نماد                  عنصر
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پتانسیل کاهش استاندارد  
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واحدها و معادالت مختلف غلظت

واحدمعادله نماد

%w/wدرصد وزنی = 
___________گرم حل شونده
گرم محلول درصد وزنی100× 

%v/vدرصد وزنی حجمی = 
___________گرم حل شونده
گرم محلول درصد حجمی100× 

%w/vدرصد وزنی = 
___________گرم حل شونده

درصد وزنی حجمی100× میلی لیتر محلول

Mموالریته = 
___________مول حل شونده

لیتر محلول موالریته 

Nنرمالیته = 
______________________اکی واالن گرم های حل شونده

لیتر محلول نرمالیته* 

mمواللیته = 
___________مول حل شونده
کیلوگرم حالل مواللیته** 

*و **: در ادامۀ درس، توضیح مناسب آورده شده است.

ppb و ppm هم ارزهاي مختلف

واحدمعادله

)ppm( w) (v = 
_______________میلی گرم حل شونده

لیتر محلول  
 )ppm( قسمت در میلیون 

w/v

)ppm( w) (w  = 
_______________میلی گرم حل شونده

کیلوگرم محلول

 (ppm) قسمت در میلیون
w/w

)ppb( w) (v  = 
_______________میکرو گرم حل شونده

لیتر محلول

قسمت در بیلیون 
)ppb( w/v

)ppb( w) (w = 
_______________میکرو گرم حل شونده

کیلوگرم محلول

 قسمت در بیلیون
)ppb( w/w
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معرف های اسید  ـ باز با pH ناحیه تغییر رنگ

pH نام معرفغلظت )%(اسیدیبازیگسترۀ

1/2 -  2/3

قرمززرد
0/1 در الکل

زرد متانول

آبی تیمول2/8 - 1/2

زرد متیل4/0 - 2/6

3/1 - 4/4
0/1 در آب

نارنجی متیل یا هلیانتین

3/5-4/6
زردآبی

آبی بروموفنل

3/8-5/4

0/1 در الکل

سبز بروموکروزول

قرمزمتیلقرمززرد4/2-6/2

قرمز4/8-6/4

زرد

قرمزکلروفنل

آبی برموتیمولآبی7/6 -6/0

قرمزفنلقرمز8/0 -  6/4

قرمزخنثیقرمززرد قهوه ای8/0  - 6/8

قرمزکروزولزردقرمز8/8  - 7/2

نفتل فتالئینصورتیسبز8/7  - 1/3

آبی تیمولزردآبی9/6 - 8/0

ارغوانی9/9 - 8/0
بی رنگ

فنل فتالئین

تیمول فتالئینآبی10/5- 9/3

آبی نیلی0/1 در آبآبیقرمز10/1-11/1
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نقش و مقدار افزودنی ها

ردیف
شمارۀ بین المللی 

)INS(
عملکردنام شیمیایی افزودنی

بیشترین مقدار مجاز 
بر حسب میلی گرم در یک 

کیلوگرم فراورده

1500 iiحجم دهندهسدیم بی کربنات
به اندازۀ مناسب برای ساخت 

GMP فراورده بر اساس 2471
منو و دی گلیسریدهای اسیدهای 

چرب
امولسیون کننده

3472
استرهای گلیسرول سیتریک اسید و 

اسیدهای چرب
20000امولسیون کننده

4E322به اندازۀ مناسب برای ساخت امولسیون کنندهلستین
GMP فراورده بر اساس 5E330اسیدی کنندهسیتریک اسید

6450 (I, II, III)
دی سدیم فسفات، تری سدیم فسفات، 

تترا سدیم دی فسفات
9300حجم دهنده

7203-200

اسکوربیک اسید (200) و نمک های 
آن مانند سدیم سوربات (201)، 

پتاسیم سوربات (202)، کلسیم سوربات 
(203)

500نگهدارنده

سوربیتول8420
پایدارکننده، 
حجم دهنده

به اندازه مناسب برای ساخت 
GMP فراورده بر اساس

نقش مواد مؤثّر دارویی شربت آلومینیوم ام جی اس

عملکردفرمول شیمیایینام شیمیایینام افزودنیردیف

باز ضعیف و خنثی کنندۀ Al)OH(3آلومینیوم هیدروکسیدژل آلومینیوم ـ هیدروکسید1
اسید معده Mg)OH(2منیزیم هیدروکسیدمنیزیم هیدروکسید2

C2H6OSi(n(پلی دی متیل سیلوکسانسایمتیکون3
ضد کف

 (از بین برندۀ نفخ)

C7H4NNaO3Sسدیم ساخارینسدیم ساخارین4
طعم دهنده و 
شیرین کننده
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تعدادی از افزودنی های دیگ بخار

نقش مادۀ افزودنیمواد افزودنینوع مشکلردیف

وجود اکسیژن محلول در1
با اکسیژن محلول واکنش شیمیایی داده و آن هیدرازین1، سدیم سولفیت آب ورودی

را حدف می کند.

pH اسیدی آب2
مورفولین2، سیکلو 

هگزیل امین3، آمین های 
تشکیل دهنده الیۀ محافظ

محیط آب را تا pH حدود 8/5 قلیایی می کند 
روی  عالوه  به  و  بکاهند  خوردگی  شّدت  از  تا 
سطح فلز تشکیل الیه محافظ می دهند. برخی 
تشکیل  وظیفۀ  و  شده  تبخیر  آمین ها  این  از 
انجام  را  بخار  فاز  در  فلزات  روی  محافظ  الیۀ 

می دهند.

3
تشکیل رسوبات و وجود 

سیلیس و اکسیدهای آهن 
در آب

منو، دی و تری سدیم 
فسفات4

تشکیل رسوبات نرمی که چسبندگی کمتری به 
سطح فلز دارند و تنظیم pH جهت جلوگیری 
از رسوب کردن سیلیس و تشکیل الیۀ محافظ

رسوبات را حل می کند.امالح سدیم EDTA5وجود یون های فلزی4

 نیاز به حفظ کردن نام مواد افزودني داخل جدول نیست.

برخی از خصوصیات سدیم هیدروژن کربنات بر طبق استاندارد مواد غذایی

سدیم بي کربنات، جوش شیریناسامی مترادف

NaHCO3فرمول شیمیایی

84/01جرم مولکولي

پس از خشک شدن نبایستی کمتر از 99 درصد باشدخلوص

پودر بلوری بی رنگ یا به شکل پودر سفید رنگتوصیف

قلیایی کننده، عامل عمل آورندۀ خمیر، بافرکنندهکاربردها

محلول در آب و نامحلول در الکلحل پذیری

  pH
pH محلول حاوی یک گرم سدیم بیکربنات در 100 میلی لیتر آب سرد بدون تکان دادن 

باید 8 تا 8/6 باشد.

کاهش وزنی در اثر 
خشک شدن

از  به مدت 4 ساعت در دسیکاتور روی سیلیکاژل بیش  ماندن  از  نبایستی پس  افت وزنی 
0/25درصد  باشد.

یک گرم از نمونه در 20 میلی لیتر آب حل شود، نبایستی هیچ گونه کدورتی داشته باشد.مواد نامحلول در آب

یک گرم از نمونه را در لولۀ آزمایش حرارت دهید، نباید بوی آمونیاک به مشام برسد.نمک هاي آمونیم

C6H13N ـMorpholine C4H9NO                                       3 ـN2H4                                                      2 ـ1
mono (NaH2PO4), id (Na2HPO4), tri sodium phosphate (Na3PO4) ـ4
Ethylenediaminetetraacetic acid ـ5
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افزودنی های رنگ و پوشش های صنعتی پایه آب

نوع تأثیرنقش افزودنیمثالافزودنیردیف

ضدکف1
ضدکف های سیلیکونی و 

آکریلیکی 
فیزیکیکنترل کف هنگام تولید و مصرف 

رنگدانه2
اکسیدها و ترکیبات 

نامحلول فلزات واسطه 
فیزیکیرنگ بخشیدن و زیبایی

انواع فعال کنندۀ سطحامولسیون کننده3
برای  جامد  ذرات  سطح  ترکنندگی  افزایش 
پخش شدن راحت در مایعات موجود در رنگ 

رنگ سازندۀ  اجزای  همگن کردن  و 
فیزیکی 

بسپارهای آکریلیکی پخش کننده4

کمک به پخش کردن سریع و یکنواخت اجزای 
جامد رنگ مانند رنگدانه ها حین تولید و پایدار 
تا  رسوب کردن  و  شدن  کلوخه  عدم  و  ماندن 

زمان مصرف

فیزیکی

بنزی میدازول ها آفت کش5
جلوگیری از رشد و کشتن میکر وارگانیسم هایی 

که باعث فساد رنگ می شوند
زیست شناختی

آمین ها، ترکیبات فنولیکضد اکسیدشدن6
جلوگیری از فساد محصول ناشی از فرایندهای 

اکسیدشدن
شیمیایی

7UV ـــــــضد اشعۀUV فیزیکیحفاظت رنگ و نمایش فیلم رنگ، از اشعۀ

8
حفاظت کننده از 

خوردگی
رزین های سیلیکون و 

اپوکسی 
شیمیاییحفاظت ظروف فلزی بسته بندی

پرکننده9
باریم سولفات، 
کلسیم کربنات، 
کلسیم سیلیکات

فیزیکیافزایش حجم و وزن رنگ و ارزانتر کردن محصول

فیزیکیتنظیم گرانروی رنگکربوکسی متیل سلولزتغلیظ کننده10
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کاربرد مواد حفاظت از خوردگی در فاز مایع

فلز محیط مایعردیف
محافظت شونده

مادۀ
غلظت محافظت کننده محافظت کننده از خوردگی

0/1 تا 1 درصدسدیم کروماتFe , Pb, Zn, Cuمایعات خنک کنندۀ موتور1

0/1 تا 1 درصدسدیم نیتریتFeمایعات خنک کنندۀ موتور2

1 درصدبوراکس....مایعات خنک کنندۀ موتور3

0/01 درصدسدیم سیلیکاتFeآب نمک چاه های نفت4

ppm 25-10ایمیدازولینFeآب نمک چاه های نفت5

ppm 10سدیم سیلیکاتZnآب دریا6

0/5 درصدسدیم نیتریتکلیه فلزاتآب دریا7

وابسته به pH محیط کلسیم بیکربناتFeآب دریا8

سدیم فسفات منوبازیک + Feآب دریا9
ppm  10+ 0/5 درصدسدیم نیتریت

محتوای آب مواد غذایی مختلف

محتوای آب )%(ماده غذاییمحتوای آب )%(ماده غذایی

10ـ13آرد غالت4شیر خشک

20عسل  50ـ70گوشت گاو

74ـ80آواکادو1، موز74گوشت مرغ بدون پوست

ـ 85چغندر، بروکلی، هویج، سیب زمینی65  ـ81ماهی   80

90ـ95مارچوبه، لوبیا سبز، کلم گل، کاهو75آناناس

35ـ45نان80  ـ85آلوها و گالبی و گیالس

3ـ8بیسکویت85ـ90سیب، هلو،   پرتقال، گریپ فروت

ریواس، توت فرنگی، 
گوجه فرنگی

7چای خشک90ـ95

0روغن خوراکی15کره، مارگارین

84سیب87/8شیر گاو

1-Avocado
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پایداری ویتامین ها

ویتامیننورگرمارطوبتاسیدقلیا

+++++++++A

++++++++++D

++++++++E

+++++++++K

++++++++++C

++++++++++B1

+++++++++B2

+++++B5

++++++++B6

++++++++++++B12

فولیک اسید++++++++

+ خوب ، ++ متوسط، +++ ضعیف

 pH برخی مواد غذایی

دامنة مقدار pHمادۀ غذایی

5/1 تا 6/2گوشت

6/2 تا 6/4مرغ

6/3 تا 6/8شیر

4/9 تا 5/9پنیر

6/6 تا 6/8ماهی

4/8 تا 6/3صدف

بیش از 4/5 میوه جات شیرین

3 تا 6/1سبزیجات
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ماده غذاییشدت اسیدیته یا قلیاییت

میوه جات خشک و کنسرو شده، شکالت، غالت برشته شده، چیپس، کیک، نان سفید، اسیدی شدید
سوسیس، ماهی کنسرو شده، گوشت گاو، پنیر فراوری شده، تخم کتان،

سیب ، پرتقال،  هلو، انبه، گالبی، سبزیجات کنسرو شده، بادام زمینی، نان چاودار، مرغ، اسیدی متوسط
بوقلمون، کره، تخمه آفتابگردان  

هندوانه، موزسبز، سیب زمینی، دانه انگور، گردو، نان کامل غالت، ماهی، ماست، تخم مرغاسیدی کم

موز، آواکادو، کدو، بامیه، کرفس، شاه بلوط، شیر سویا، روغن کانوال،شاخص قلیایی کم

کیوی، گیالس، هویج، زیتون، مغز بادام، برنج وحشی، روغن نارگیل،شاخص قلیایی متوسط

سیر، بروکلی، شاهدانه، روغن زیتون،شاخص قلیایی زیاد

ارتباط میان غلظت آنیون های قلیایی با شاخص های قلیایی کل و ساده

P= MP > (M/2)P= (M/2)P< (M/2)0=P غلظت آنیون های قلیایی

صفرصفرصفرP2P-Mهیدروکسیل
صفر2P2P(M – P)2صفرکربنات

2P – M  Mصفرصفرصفربی کربنات

 بازیابی رزین ها

ماده احیا کنندهنوع رزین
سدیم کربنات یا سدیم هیدروکسید (و بیشتر قلیاها)آنیونی ضعیف
سدیم هیدروکسید رقیقآنیونی قوی

سولفوریک اسید رقیق (با کلریدریک اسید خیلی گران تر است)کاتیونی ضعیف
سولفوریک اسید رقیقکاتیونی قوی

ضریب K برای محاسبه زمان تماس الزم کلر با آب برای گند زدایی مؤثر) بر حسب دقیقه(

pH بیشترین
کمترین دمای آب )درجه سلسیوس( )درجه فارنهایت(

   )50>( 10> )45( 7/2  )>40( >4/4 

6/5 4 5 6

7/0 8 10 12

7/5 12 15 18

8/0 16 20 24

8/5 20 25 30

9/0 24 30 36

تقسیم بندی مواد غذایی بر اساس میزان اسیدیته یا قلیاییت
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کاربردها و خواص پوشش های مختلف آبکاری 

کاربرد و خواصنوع پوشش

خواص حرارتی خوب؛ مقاومت حرارتی باال.آلومینیم

مقاومت در برابر لک دار شدن، بسیار جاذب بعد از صیقل دادن، بسیارشکننده.آنتیموان

مصادف زینتی خاصآرسنیک

محافظت خوردگی باال، بسیار کمیاببیسموت

ظاهر زیبا پس از صیقل و جال.برنج

برنز

ظاهر زینتی پس از جال
پوشش پایه برای کروم و نیکل.

برای محافظت قطعات ساخته شده از فوالد در فرایندهای ازت گیری.
پوشش براق برای لوازم آشپزخانه )بال 40 تا 60% قلع(

کادمیم

ظاهر عالی
مقاومت خوردگی در محیط خارجی برای آهن و فوالد.

مورد استفاده در شاسی رادیو و تلویزیون، قطعات برای استفاده دریانوردی و هواپیما، لحیم پذیری 
خوب

مورد استفاده بر روی غلتک ها، قالب ها، قطعات خودرو و ... ساخته شده از فوالد به  منظور کروم
تأمین مقاومت سایشی و حرارتی الزم

کبالت
به ندرت به تنهایی استفاده می شود، مگر اینکه قطعات با سختی باال موردنیاز باشد )آینه، 
بازتابنده(. مانند نیکل، اگرچه گران تر، اغلب با آلیاژهای گالوانی دیگر برای بهبود خواص 

آنها استفاده می شود.

مس

ظاهر جذاب )وقتی صیقل و جال داده می شود( و مقاومت خوردگی خوب.
پشتی  الیه  چسبندگی  بهبود  برای  پایه  الیه  به عنوان  باال.  حرارتی  و  الکتریکی  رسانایی 
مانند نیکل و کروم. برای محافظت قسمت های قطعات در فرایند حرارتی. الیه محافظ نفوذ 

از فرایندهای حدیده کردن به عنوان »لیزابه« در بعضی  هیدروژن. 

طال
مقاومت در برابر محصوالت شیمیایی و اکسیدشدن در دمای باال

عینک ها،  درجواهرسازی،  استفاده  عالی،  شکل پذیری  و  الکتریکی  هدایت  حرارت،  انتقال 
آزمایشگاهی خاص  تجهیزات  رایانه،  قطعات  الکترونیکی،  سازه های  الکتریکی،  اتصاالت 

عمدتاً برای افزایش اندازۀ قطعات آهن و پوشاندن نهایی مس در جوشکاری آهنآهن

شکل پذیری باال، استفاده روی قطعات نقره در موتور هواپیما، همچنین برای بهبود خواص ایندیوم
مکانیکی پوشش های آلیاژی

سرب
مقاوم در برابر بسیاری از گازهای خورنده و اسیدها.

قابل استفاده در فرایندهای حرارتی.
قابل استفاده در تجهیزات شیمیایی، انباره ها، پیچ ها و غیره
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سرب ـ قلع
محافظت بهتر و سختی بیشتر از سرب

پایداری انبارش خوب
مورد استفاده در قطعات لحیم کاری

کاربرد زینتینیکل
مقاوم در برابر خورنده های محیطی

ظاهر زینتی، مقاوم در برابر خوردگی، به تنهایی یا زیر الیه رنیم برای قعطات الکترونیکی پاالدیم
قابل استفاده است.

پالتین
مقاوم در برابر خوردگی و لک دار شدن
الیه های فوق نازک برای مقاصد زینتی.

جهت محافظت قطعات در برابر خورنده های خاص مشخص محیطی

نقره

ظاهر جذاب وقتی به راحتی محافظت شده. خواص الکتریکی خوب. مقاوم در برابر بسیاری 
از محصوالت شیمیایی. استفاده شده در لوازم میز، قوری، بشقاب و غیره، به خاطر ظاهر 
زینتی و در تجهیزات پزشکی، تجهیزات شیمیایی، اتصاالت الکتریکی که نیاز به رسانایی 

خوب دارند.

مقاومت کم در برابر رطوبت مورد استفاده در دستگاه های الکتریکی مانند کاتدها و سایر رنیم
قطعه ها

رودیم
براقی بسیار جذاب، مقاوم در برابر خوردگی و لک دار شدن،

رسانایی الکتریکی خوب. استفاده درجواهرسازی،وسایل موسیقی، تجهیزات خاص پزشکی و 
آزمایشگاهی، تجهیزات نوری، اتصاالت الکتریکی، منعکس کننده ها و آینه ها

قلع
مقاوم دربرابر خوردگی، ظاهر جذاب، آسان برای جوشکاری، نرم و شکل پذیر. مورد استفاده 
الکترونیکی،  پوشش  در قوطی های غذا، قسمت های مشخص و خاص یخچال قطعه های 

سیم های مسی، هرجا بهترین لحیم پذیری نیاز باشد.

قلع ـ نیکل
محصوالت  برابر  در  مقاومت  شدن،  لک دار  برابر  در  خوب  مقاومت  خوب،  زینتی  خواص 
برای  جوشکاری،  برای  مناسب  دریانوردی.  به  مربوط  خوردگی های  و  معمولی  شیمیایی 

شیمیایی تجهیزات  پمپ،  ساعت،  پزشکی،  تجهیزات  آشپزی،  کاربردهای 

قلع ـ روی
مقاومت خوردگی خوب

مناسب برای جوشکاری، استفاده شده در دستگاه های الکتریکی، محافظ گالوانیک قطعات 
ساخته شده از فوالد در تماس با آلومینیم

کاربرد وسیع برای محافظت کاتدی قطعات ساخته شده از فوالد، قیمت پایین. پیچ، مهره، روی
میخ، قطعات عمومی دیگر

رسوب وسیع روی آهن ریخته گری و فوالد حرارت دیده. انجام خوب در آزمایش خوردگی روی ـ کبالت
»کسترنیخ« و پذیرفتن کم اثرپذیری آبی. واکنش مانند آماس پوست

آلیاژ بسیار پایدار، مقاومت عالی در برابر خوردگی سفید ظاهری خوب به رنگ سیاه.روی ـ آهن
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فرمول کلی اعضای 
کاربرد معمولینام ترکیب ترکیب نمونه نام دسته دسته

 ترکیب نمونه 

 R-X دی کلرومتان هالید
حالل (متیلن کلرید) 

R-OH متانولالکل
حالل (الکل چوب) 

متانال الدهید 
حفاظت کننده (فرمالدهید) 

کربوکسیلیک
 اسید

اتانوئیک اسید 
سرکه (استیک اسید)

پروپانون کتون 
حالل (استون) 

C2H5اتر 
_O_C2H5

دی اتیل اتر 
بیهوش کننده (اتیل اتر) 

اتیل اتانوات استر
(اتیل استات) 

حالل در الک 
ناخن

چرم سازی متیل آمین آمین 

|| |
O H

R C N R′− − −
مادۀ نرم کنندۀ استامید آمید 

پالستیک ها

R نمایندۀ یک H یا یک گروه هیدروکربن مانند CH3- یا C2H5- است. ′R گروه دیگر متفاوت با R است. 

|

|

H

H C H
H

− −

|

|

H

H C OH
H

− −

||
O

H C H− −
||

O

R C H− −

| ||

|

H O

H C C OH
H

− − − ||
O

R C OH− −

| || |

| |

H O H

H C C C H
H H

− − − − ||
O

R C R′− −

||
O

R O C R′− − −
||

O

CH CH O C CH− − − −3 2 3

دسته بندی ترکیبات آلی بر مبنای گروه های عاملی

H
| H

H C N
| H

H

− −

O
|| H

CH C N
H

− −2

||
O

R O C R′− − −
||
O

R O C R′− − −

H
R N

H
−
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فصل 4
فناوری ها، استانداردها  و  تجهیزات
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فهرست استاندارد تجهیزات

تصویر نام وسیله ردیف

سیستم تهویه 1

دتکتور  بخارات
 سمی و قابل اشتعال

2

ترازوی آزمایشگاهی 3

ترازوی الکترونیکی 4

دستگاه تعیین 
نقطه ذوب

5

دوش آزمایشگاهی 6

چشم شور 
آزمایشگاهی

7

هود آزمایشگاهی 8

یخچال 9

تصویر نام وسیله ردیف

میز آزمایشگاهی 10

سانتریفوژ 11

PH متر 12

آون 13

پمپ سانتریفوژ 14

پمپ
 رفت و برگشتی

15

کمپرسور
 رفت و برگشتی

16

کمپرسور سانتریفوژ 17

توربین 18
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تصویر نام وسیله ردیف

دمنده 19

سیستم 
مانیتورینگ کنترل 
)DCS(  اتوماتیک

20

آناالیزر 21

مخزن تحت فشار 22

مخزن اتمسفریک 23

کوره 24

راکتور 25

مخزن همزن دار 26

دستگاه جت آب 27

تصویر نام وسیله ردیف

مبدل حرارتی 28

برج خنک کننده 29

جداکننده  برج های 
انواع  و  تقطیر(  )برج 
سینی های برج تقطیر

30

بویلر 31

فن  هوایی یا کولر 
هوایی

32

ماشین غربالگری 33

دستگاه جارتست 34

پنس فلزی 35

ظروف نمونه گیری 
مایعات

36
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تصویر نام وسیله ردیف

سیلندر گاز 37

کپسول آتش نشانی 38

روپوش آزمایشگاه 39

اسپاتول 40

دماسنج 41

پکینگ ها 42

ابزار عمومی 43

شیرها 44

فیلتر 45

تصویر نام وسیله ردیف

فشارسنج 46

سطح سنج 47

دبی سنج 48

ولت سنج 49

انواع آچار 50

دستگاه متوسط 51

تجهیزات 
اندازه گیری 

رسانایی
52

کدورت سنج 53

تجهیزات 
BOD اندازه گیری

54
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تصویر نام وسیله ردیف

تجهیزات مربوط به 
آزمایش های رنگ

55

کاتالیست ها 56

مخلوط کن 57

آسیاب 58

الک 59

سیلیکاژل ها 60

زئولیت ها 61

خشک کن 62

واشرهای نشتی گیر 
اتصاالت

63

تصویر نام وسیله ردیف

موادشوینده و 
اسفنج برای تست 

نشتی
64

مایعات نفتی 65

ظروف نمونه گیری 
مخصوص آب یا 

پساب
66

اسیدهای غلیظ 
آزمایشگاهی

67

برچسب مشخصات 
مواد شیمیایی

68

ویسکوزیمتر 69

هیدرومتر 70

پیکنومتر 71

کرونومتر 72
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تصویر نام وسیله ردیف

کاله ایمنی 73

عینک ایمنی 74

دستکش ایمنی 75

استوانه مدرج 76

پی پت مدرج 77

پی پت حباب دار 78

بالن حجمی 79

پوآر 80

برس لوله شوی 81

تصویر نام وسیله ردیف

شیشه ساعت 82

ارلن مایر 83

بورت مدرج 84

بشر 85

میله و پایه فلزی 86

روغن روان کننده 87

مواد ضدخوردگی 88

رزین های تبادل 
یونی

89

کربن اکتیوها 90
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استاندارد فضا

کارگاه صنایع شیمیاییآزمایشگاه صنایع شیمیایی
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فضای کارگاه صنایع شیمیایی
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شگاه صنایع شیمیایی
فضای آزمای
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اتاق ترازو
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انبار صنایع شیمیایی
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

ايمني  
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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فصل 6 
شایستگی  های غیر فنی
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای
 رشته صنایع شیمیایی

پودماندرسپایه

دانش فنی پایه10

کلیات 
مفاهیم پایه و اصلی شیمی )1(
مفاهیم پایه و اصلی شیمی )2(

شیمی ترکیبات آلی
فناوری ها و نوآوری ها

دانش فنی تخصصی12

تحلیل گرما و تعادل در واکنش ها
بررسی تعادل در محلول های آبی

به کارگیری هیدروکربن های الیفاتیك
به کارگیری ترکیبات آلی اروماتیك و اکسیژن دار

کسب اطالعات فنی

عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی10

به کارگیری مواد و وسایل آزمایشگاهی
محلول سازی

تعیین مشخصات مواد شیمیایی
تهیه فراورده های شیمیایی در آزمایشگاه

خدمات ایمنی در آزمایشگاه شیمی

عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی10

محاسبات در صنایع شیمیایی
دستگاه های حرارتی

دستگاه های دوار
راکتور و مخازن

دستگاه های جداکننده

کنترل فرایندهای شیمیایی11

نقشه خوانی در صنایع شیمیایی
اندازه گیری، ثبت و کنترل دما

اندازه گیری، ثبت و کنترل فشار
اندازه گیری، ثبت و کنترل دبی

اندازه گیری، ثبت و کنترل ارتفاع سطح

سرویس و نگهداری تجهیزات 11
در صنایع شیمیایی

آچارکشی تجهیزات
رسوب زدایی تجهیزات
پایش عملکرد صافی ها

روان کاری تجهیزات
خنك کاری تجهیزات

کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی12

تهیه محلول های استاندارد
پیشگیری خوردگی در صنایع شیمیایی

آزمایش های کنترل کیفیت آب
کاربرد مواد افزودنی در صنایع شیمیایی
آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی

عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی12

نمونه گیری مواد شیمیایی
عملیات در صنایع معدنی

عملیات در صنایع پوششی
عملیات در صنایع کشاورزی، بهداشتی و دارویی

عملیات در صنایع پتروشیمی



79

جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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سازماندهي   محتوای درس     كنترل كیفیت  در صنایع شیمیایی 

درس کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی در قالب پودمان هاي مستقل و تکالیف کاري مستقل 
تعریف می شود که عبارت اند از : 

 تهیه محلول هاي استاندارد
 پیشگیري خوردگی در صنایع شیمیایی

 آزمایش هاي کنترل کیفیت آب
 کاربرد مواد افزودنی در صنایع شیمیایی
 آزمایش هاي کنترل کیفیت مواد غذایی

زمان آموزش پودمان ها:

زمان )ساعت(پودمان هاردیف

60تهیه محلول هاي استاندارد1

60پیشگیري خوردگی در صنایع شیمیایی2

60 آزمایش هاي کنترل کیفیت آب3

60کاربرد مواد افزودنی در صنایع شیمیایی4

60آزمایش هاي کنترل کیفیت مواد غذایی5

300مجموع

مسیر یادگیری درس سال دوازدهم ـ کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی

کاربرد مواد افزودنی 
در صنایع شیمیایی

تهیه محلول های 
استاندارد

آزمایش های کنترل 
کیفیت مواد غذایی

پیشگیری خوردگی 
در صنایع شیمیایی

آزمایش های کنترل 
کیفیت آب
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                        سازماندهي    محتواي    عملیات    د ر   كارخانه هاي     صنایع     شیمیایی    

درس عملیات در کارخانه هاي صنایع شیمیایی در قالب پودمان هاي مستقل و تکالیف کاري  مستقل 
تعریف می شود که عبارت اند از: 

 نمونه گیري مواد شیمیایی 
 عملیات در صنایع معدنی

 عملیات در صنایع پوششی
 عملیات در صنایع کشاورزي، بهداشتی و دارویی

 عملیات در صنایع پتروشیمی 

زمان آموزش پودمان ها:

زمان )ساعت(پودمان هاردیف

60نمونه گیري مواد شیمیایی1

60عملیات در صنایع معدنی2

60عملیات در صنایع پوششی3

4
عملیات در صنایع کشاورزي، بهداشتی و

 دارویی
60

60عملیات در صنایع پتروشیمی5

 
مسیر یادگیری درس سال دوازدهم ـ عملیات در کارخانه هاي صنایع شیمیایی

عملیات در صنایع 
پوششی

نمونه گیری مواد 
شیمیایی

عملیات در صنایع 
کشاورزی،بهداشتی و 

دارویی

عملیات در صنایع 
معدنی

عملیات در صنایع 
پتروشیمی
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