
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

   G.Cآزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي 
  
  

      صنايع شيميايي برنامه ريزي درسيگروه 
  
  
  

  1/8/83 :تاريخ شروع اعتبار
 0-3/1/49/11: استانداردكد 

  
 

 

 

 خيابـان  -تهـران  : درسـيهاي و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالي  خـوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    -وش نبش چهارراه خ  -آزادي
  مجطبقه پن  -اي كشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند



 1

   G.Cآزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي : نام شغل                     

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  :شغل مشخصات عمومي
ده آماده كردن محلول هاي  كسي است كه بتواند از عهG.Cآزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي 

، گرفتن گراف ها و بررسي آن ها و ، تزريق نمونه به دستگاه  G.C آماده و راه اندازي دستگاه  ،شيميايي
نداردهاي تضمين كيفيت و تهيه گزارشات و ، اجراي استاتعيين غلظت نمونه ها و تفسير نتايج آن ها 

  . پيشگيري از حوادث برآيد 
   :ورودي ويژگي هاي كارآموز

  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل آزمايشگاه شيمي و نداشتن كوررنگي و حساسيت به مواد شيميايي:  توانايي جسميحداقل 

    ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره ولط

  ساعت   30      :                 آموزش    دوره طول
  ساعت   16     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    10    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -  :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت      4   :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -       :    زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزيابي مهارت كارآموز 

   % 25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :داقل سطح تحصيالت ح
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   G.C آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي :نام شغل                            

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار   1
 G.Cكروماتوگرافي گازي توانايي آماده كردن محلول هاي شيميايي مورد آناليز در دستگاه   2

 G.Cتوانايي وصل كردن تجهيزات جانبي دستگاه   3

 G.Cتوانايي آماده آناليز كردن   4

 G.Cتوانايي تزريق نمونه استاندارد به دستگاه   5

 G.C، جهت كنترل توانايي بررسي گراف ها   6

  توانايي تزريق نمونه مجهول و گرفتن گراف آن ها   7
  ظت نمونه ها و تفسير نتايج آن ها توانايي تعيين غل  8
  توانايي اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت   9
  توانايي اجراي مقررات و آئين نامه هاي شغلي   10
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار   11
  توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات  12
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   G.C آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي :ام شغلن                        

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  3  1  1  توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار   1

        آشنايي با عوامل موثر فيزيكي محيط كار   1-1

        ر ارگونوميكي محيط كار آشنايي با عوامل موث  2-1

        آشنايي با عوامل موثر فيزيولوژيكي محيط كار   3-1

        آشنايي با عوامل شيميايي محيط كار   4-1

        آشنايي با عوامل بيولوژيكي محيط كار   5-1

        شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر محيط كار   6-1

آنـاليز در   توانايي آماده كردن محلول هـاي شـيميايي مـورد             2
   G.Cدستگاه كروماتوگرافي گازي 

2  1  3  

        )و پالسما ، گاز ، مايع جامد ( شناسايي حاالت فيزيكي ماده   1-2

        شناسايي محلول هاي شيميايي و غلظت هاي آن ها   2-2

        شناسايي مكانيزم انحالل مواد و عوامل موثر بر آن   3-2

         شيميايي شناسايي اصول تهيه كردن محلول هاي  4-2

        شناسايي اصول استاندارد و تعيين فاكتور آن ها   5-2

       G.Cشناسايي اصول آماده كردن محلول هاي شيميايي مورد آناليز   6-2

  G.C   1  1  2توانايي وصل كردن تجهيزات جانبي دستگاه   3

        آشنايي با كامپيوتر و اصول كاربرد آن  1-3

          و كاربرد آن Plotter Printer آشنايي با  2-3

       G.Cآشنايي با كابل هاي مورد نياز اتصال تجهيزات جانبي   3-3

       G.C وصل كردن وسايل جانبي دستگاه شناسايي اصول  4-3

       G.Cآشنايي با كاغذهاي گراف   5-3

       G.Cشناسايي اصول نصب كاغذهاي گراف   6-3
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   G.C دستگاه كروماتوگرافي گازي  آزمايشگر:ام شغل                        ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  G.C 2  1  3توانايي آماده آناليز كردن   4

        يند و روش هاي آنآ، فرآشنايي با مفهوم كروماتوگرافي   1-4

       G.Cآشنايي با اساس جداسازي مواد در   2-4

         Partion Coefficient مفهوم -  

         Station State مفهوم فاز ساكن -  

       Mobile State مفهوم فاز متحرك -  

         Retention Time مفهوم زمان نگهداري -  

       Retention Time مفهوم -  

       Net Retention Time مفهوم -  

       Relating Retention Time مفهوم -  

        جدا سازي مواد G.Cآشنايي با ستون دستگاه   3-4

         كارايي ستون -  

         نظريه سرعت -  

       Eddy Diffusion اثر نفوذ ادي -  

        نفوذ مولكولي -  

        ) جرم (  نفوذ در برابر انتقال ماده -  

        آشنايي با ويژگي هاي كارائي حالل ها   4-4

         Capacity Factor نيروهاي بر هم كنش و ضريب تقسيم -  

       كارائي حالل و دما  -  

        درجه تفكيك -  

         Teorical Plate مفهوم -  

         هاي كروماتوگرافيپيكآشنايي با   5-4
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   G.C آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي :ام شغل                        ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

       اي باند  پهن-  

         ها پيك تقارن و علت عدم تقارن -  

       G.Cآشنايي با اثر درجه حرارت و شدت جريان گاز در آناليز با   6-4

         و اجزاء و كاربرد آن ها G.Cآشنايي با دستگاه   7-4

        ، انواع و كاربرد آن ها  گاز حامل -  

        جايگاه تزريق نمونه و مكانيزم كار آن -  

        ، انواع و كاربرد آن ها  ستون -  

         G.C) آون (  محفظه حرارتي -  

         و مكانيزم كار آن ها G.C دتكتورهاي دستگاه -  

         و مكانيزم كار آن ها G.C دكودر دستگاه -  

         و كاربرد آن ها G.Cمتعلقات جانبي آشنايي با   8-4

         فلوتر جريان گاز -  

         فشار سنج گاز -  

        رگالتور -  

         منبع گاز حامل-  

         ترموستات كنترل كننده درجه حرارت ستون و دتكتور-  

       G.Cآشنايي با سيستم هاي برقي   9-4

         جهت تزريق نمونه G.Cشناسايي اصول آماده كردن دستگاه   10-4

  G.C   1  1  2توانايي تزريق نمونه استاندارد به دستگاه   5

       ، انواع و كاربرد آن ها با سرنگ تزريق نمونه آشنايي   1-5

        آشنايي با روش هاي تزريق نمونه   2-5

  - Splitter Injection         
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   G.C آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي :ام شغل                        ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  - Splitter Injection        

  - On Column Injection        

  - Direct Injection        

        شناسايي اصول برنامه ريزي درجه حرارت سيستم   3-5

       شناسايي اصول برنامه ريزي شدت جريان سيستم   4-5

       G.Cشناسايي اصول تزريق نمونه استاندارد به   5-5

       G.Cنمونه هاي استاندارد از شناسايي اصول گرفتن گراف   6-5

  G.C   1  1  2، جهت كنترل توانايي بررسي گراف ها   6

       G.Cشناسايي گراف هاي استاندارد نمونه هاي استاندارد   1-6

        شناسايي اصول مقايسه گراف هاي حاصله با گراف هاي استاندارد   2-6

        شناسايي اصول بررسي مغايرت هاي گراف ها   3-6

         G.Cناسايي اصول تنظيم دستگاه ش  4-6

  2  1  1 نمونه مجهول و گرفتن گراف آن ها توانايي تزريق   7

       G.Cشناسايي اصول تزريق نمونه مجهول به   1-7

        شناسايي اصول گرفتن گراف هاي نمونه هاي جدول  2-7

  3  1  2  توانايي تعيين غلظت نمونه ها و تفسير نتايج آن ها   8

         % Areaمفهوم درصد شناسايي   1-8

         Normalization , Corrected Area شناسايي مفاهيم  2-8

         Internal Standardشناسايي مفهوم   3-8

         External Standardشناسايي مفهوم   4-8

        شناسايي اصول بررسي و تفسير گراف ها   5-8

        شناسايي اصول محاسبه غلظت نمونه ها   6-8
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   G.C آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي :ام شغل                  ن      

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  5/1  5/0  1  توانايي اجراي استاندارد هاي تضمين كيفيت   9

       ، تفاوت و تشابه هاي آن ها شناسايي مفهوم كيفيت و تضمين كيفيت   1-9

       آشنايي با استانداردهاي تضمين كيفيت و كاربرد آن ها   2-9

        شناسايي اصول اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت   3-9

  5/1  5/0  1 توانايي اجراي مقررات و آئين نامه هاي شغلي   10

       ، قانون كار و آئين نامه هاي شغلي آشنايي با مقررات   1-10

        و آئين نامه هاي شغلي شناسايي اصول اجراي مقررات  2-10

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي            11
  و بهداشت كار 

2  5/0  5/2  

       حوادث شغلي و علل بروز آن ها آشنايي با   1-11

       آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت كار فردي و عمومي و كاربرد آن ها   2-11

       ز حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت كار شناسايي اصول پيشگيري ا  3-11

        اوليه  ، علل و اصول انجام كمك هايآشنايي با عوارض جاني   4-11

        ، علل و اصول آتش نشانيآشنايي با آتش سوزي   5-11

  5/1  5/0  1 توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات   12

       قام مورد نساز آشنايي با اسناد و مدارك و آمار و ار  1-12

        آشنايي با فرم گزارش و روش هاي ترسيم نمودار عمليات   2-12

        شناسايي اصول ترسيم نمودار و تهيه گزارش   3-12
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   G.Cآزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي  :نام شغل                           

    ل رسانه اي مواد و وساي‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      دستگاه جذب اتمي با تجهيزات جانبي   1

      كامپيوتر با تجهيزات كامل   2

       cc 100ارلن مايع   3

       cc 200ارلن مايع   4

       cc 500ارلن مايع   5

      هيتر برقي   6

      بن ماري   7

      مواد شيميايي آزمايشگاه شيمي عمومي   8

      ي پت پ  9

      پي ست  10

      بورت   11

      لوله آزمايش در ابعاد مختلف پي ركس  12

      گرم خانه   13

      همزن مكانيكي   14

      نمونه هاي استاندارد جذب اتمي   15

      جداول استاندارد كاليبراسيون دستگاه جذب اتمي   16

      سرنگ تزريق نمونه   17

18  PH متر       

      ترمومتر  19

      داردهاي كيفيت استان  20

     ISO 9000استاندارد   21

      وسايل كمك هاي اوليه   22

      وسايل آتش نشاني   23

      وسايل كمك آموزشي   24
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   G.Cآزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي  :                          نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  فردي
      وسايل بهداشت كار   25

      وسايل ايمني فردي  26

      قطره چكان  27

      ظروف شيشه اي عمومي آزمايشگاه شيمي   28

      فرم گزارش   29

      جداول كاليبراسيون دستگاه جذب اتمي  30

      نمونه هاي استاندارد كاليبراسون دستگاه جذب اتمي  31

      ي نمونه ها فايل نگهدار  32

 
 

  

 


