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  آزمايشگر دستگاه جذب اتمي: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  :شغل مشخصات عمومي
تگاه جذب اتمي كسي است كه بتواند از عهده آماده كردن و تنظيم و كاليبره كردن دستگاه جذب آزمايشگر دس

ها تهيه گزارش و اجراي استانداردهاي  اتمي،تهيه محلولهاي شيميايي،آناليز مواد،تفسير و تعيين نتايج آزمايش
 .تضميني كيفيت برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ايان دوره راهنمايي پ: ميزان تحصيالت حداقل 
  ، نداشتن كور رنگي و حساسيت به مواد شيمياييمتناسب با شغل آزمايشگاه شيمي : توانايي جسميحداقل 

    2 درجه ICDLاستاندارد رايانه كار  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    28       :                 آموزش    دوره طول
  ساعت     14     :                مان آموزش نظريـ ز

  ساعت      10    :                 ـ زمان آموزش عملي
  ساعت       4    :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت        -  :                     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  :حداقل سطح تحصيالت 
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  اه جذب اتمي آزمايشگر دستگ: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص عوامل موثر در محيط كار  1
  توانايي تعيين و تنظيم غلظت محلولهاي شيميايي مورد آناليز در دستگاه جذب اتمي  2
 توانايي وصل كردن تجهيزات جانبي دستگاه جذب اتمي  3

  اتمي براي آناليزتوانايي آماده كردن دستگاه جذب   4
  توانايي تزريق نمونه استاندارد به دستگاه جذب اتمي و تنظيم آن  5
 زمونيتور جهت كاليبره كردن دستگاه جذب اتميهاو يا ميزان جذب خوانده شده ا فتوانايي بررسي گرا  6
  ي مونيتورتوانايي تزريق نمونه مجهول به دستگاه جذب اتمي و گرفتن گراف آنها و يا خواندن از رو  7
  ها ها و تعيين غلظت مواد موجود در نمونه توانايي تفسير گراف  8
  توانايي اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت  9
  هاي شغلي توانايي اجراي مقررات و آئين نامه  10
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات حفاظتي و بهداشت كار  11
  ار عملياتتوانايي تهيه گزارش و ترسيم نمود  12
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  1  0  1  توانايي تشخيص عوامل موثر در محيط كار  1

        آشنايي با عوامل موثر فيزيكي محيط كار  1-1

        ي محيط كارآشنايي با عوامل موثر ارگونوميك  2-1

        آشنايي با عوامل موثر فيزيولوژيكي محيط كار  3-1

        آشنايي با عوامل موثر شميايي محيط كار  4-1

        آشنايي با عوامل موثربيولوژيكي محيط كار  5-1

        شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر محيط كار  6-1

ناليز توانايي تعيين و تنظيم غلظت محلولهاي شيميايي مورد آ          2
  در دستگاه جذب اتمي

1  1  2  

        شناسايي حاالت فيزيكي ماده  1-2

        جامد -  

        مايع -  

        گاز -  

        پالسما -  

        هاي آنها  هاي شيميايي و غلظت شناسايي محلول  2-2

        شناسايي مكانيزم انحالل مواد وعوامل موثر بر آنها  3-2

        مياييهاي شي شناسايي اصول تهيه محلول  4-2

        هاي شيميايي شناسايي اصول استاندارد كردن و تعيين فاكتور محلول  5-2

        شناسايي اثرات ناخالصي بر كيفيت عملكرد دستگاه جذب اتمي  6-2

هاي شيميايي مورد آناليز در دسـتگاه        شناسايي اصول آماده كردن محلول      7-2
  جذب اتمي

      

  2  1  1  ستگاه جذب اتميتوانايي وصل كردن تجهيزات جانبي د  3

        آشنايي با كامپيوتر و اصول كاربرد آن و متعلقات جانبي آن  1-3
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        )جذب و نشري( آشنايي با دستگاه جذب اتمي و انواع آن  2-3

         و كاربرد آنPlotter Printer آشنايي با  3-3

        آشنايي با كابلهاي اتصال تجهيزات جانبي به دستگاه جذب اتمي  4-3

        آشنايي با كاغذهاي گراف دستگاه جذب اتمي  5-3

         اصول نصب كاغذهاي گراف بر دستگاه جذب اتمييشناساي  6-3

        يشناسايي اصول وصل كردن تجهيزات جانبي دستگاه جذب اتم  7-3

  3  1  2  توانايي آماده كردن دستگاه جذب اتمي براي آناليز  4

نشر نـور و كـاربرد آن در آنـاليز دسـتگاه جـذب               آشنايي با مفهوم جذب و      1-4
  اتمي

      

        مكانيزم و روشهاي آن ، آشنايي با اصول جذب اتمي  2-4

        هاي جذبي  آشنايي با طيف  3-4

        ژيآشنايي با نمودارهاي تراز انر  4-4

        آشنايي با نشر شعله و جذب اتمي در آن  5-4

        آشنايي با مفهوم پهناي خط در جذب اتمي  6-4

        آشنايي با رابطه طيف بيني جذب اتمي و نشر شعله  7-4

        شعل دستگاه جذب اتمي و انواع و كاربرد آنمآشنايي با   8-4

         مشعل تمام مصرف كن جذب اتمي مزايا و معايب آن -  

         مشعل پيش مخلوط كن جذب اتمي مزايا و معايب آن -  

        آشنايي با مخزن نمونه دستگاه جذب اتمي   9-4

        هاي دستگاه جذب اتمي آشنايي با ساخت  10-4

        انواع و كاربرد آنها ، آشنايي با المپ دستگاه جذب اتمي  11-4

        و يا صافي و انواع آنهاآشنايي با سيستم تك فام ساز دستگاه جذب اتمي   12-4
        هاي جذبي صافي -  
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        هاي تداخلي صافي -  

        انواع و كاربرد آنها در جذب اتمي ، آشنايي با منبع تابش  13-4
        منبع تابش مرئي -  
        منبع تابش فرابنفش -  

        آشنايي با سيستم كنترل طول موج نور تابشي و مكانيزم كار آن  14-4

        آشنايي با سيستم حالل و مكانيزم كار آن  15-4

            آشنايي با سيستم آشكار ساز  16-4

سـلولهاي فـوتر ولتـائي و       (گر و مكانيزم  كـار آن        ساآشنايي با سيستم شنا     17-4
  )فوتو لوله

      

        آشنايي با مزاحمتهاي موجود در آناليز با دستگاه جذب اتمي  18-4
        مزاحمتهاي كاتيوني -  
        مزاحمتهاي آنيوني -  

        آشنايي با متغيرهاي موثر در جذب اتمي  19-4
        نده و سوختسسرعت جريان گازهاي اك -  
        وضعيت تابش نسبت به شعله -  
        نوع سوخت مصرفي در دستگاه -  
        ماهيت آنيونهاي موجود در نمونه -  
        سرعت تزريق نمونه به دستگاه -  

        هاي درجه بندي آنها هاي آناليز جذب اتمي و منحني شناسايي تكنيك  20-4

        شناسايي فلوي گازهاي سوختي و كمكي در دستگاه جذب اتمي  21-4

        دن دستگاه جذب اتمي و تنظيم شعله آنشناسايي اصول روشن كر  22-4

        شناسايي عوامل موثر بر مكش نمونه  23-4

        شناسايي اصول بهينه كردن جذب نور المپ با استفاده از دتكتور  24-4
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

ي تزريق نمونه استاندارد بـه دسـتگاه جـذب اتمـي و             تواناي  5
  تنظيم آن

1  1  2  

        هاي استاندارد دستگاه جذب اتمي شناسايي نمونه  1-5

هـاي اسـتاندارد دسـتگاه جـذب اتمـي جهـت              شناسايي اصول تهيه نمونه     2-5
  كاليبره كردن آن

      

        نآشنايي با وسايل تزريق نمونه به دستگاه جذب اتمي و روشهاي آ  3-5

        شناسايي اصول تزريق نمونه استاندارد به دستگاه جذب اتمي  4-5

        ريزي سيستم بر اساس روشهاي تزريق شناسايي اصول برنامه  5-5

        هاي استاندارد شناسايي اصول گرفتن گراف نمونه  6-5

        شناسايي اصول خواندن ميزان جذب نمونه از صفحه مونيتور كامپيوتر  7-5

 از  هاو يا ميزان جـذب خوانـده شـده           يي بررسي گراف  توانا  6
  مونيتور جهت كاليبره كردن دستگاه جذب اتمي

1  1  2  

        هاي استاندارد هاي استاندارد و جداول نمونه شناسايي گراف  1-6

ـ هـاي حاصـله       شناسايي اصول مقايـسه و تطبيـق گـراف          2-6 هـاي     گـراف  اب
  استاندارد

      

ـ هاي حاصـله      غايرت هاي گراف  شناسايي اصول بررسي م     3-6 هـاي     گـراف  اب
  استاندارد

      

        شناسايي اصول تنظيم و كاليبره كردن دستگاه جذب اتمي  4-6

توانايي تزريق نمونه مجهول به دستگاه جذب اتمي و گرفتن            7
  گراف آنها و يا خواندن از روي مونيتور

1  1  2  

        ب اتميشناسايي اصول تزريق نمونه مجهول به دستگاه جذ  1-7

        هاي مجهول هاي نمونه شناسايي اصول گرفتن گراف  2-7
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

هـا و تعيـين غلظـت مـواد موجـود در              توانايي تفسير گـراف     8
  ها نمونه

1  1  2  

        دارد  تعيين ميزان كاتيونهاي موجود در نمونهآشنايي با جداول استان  1-8

        ها آشنايي با فرمولهاي محاسباتي تعيين ميزان كاتيونهاي موجود در نمونه  2-8

       ها جهت تعيين مقادير كاتيونها شناسايي اصول محاسبه ميزان جذب نمونه  3-8

  2  1  1  توانايي اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت  9

        تشابه و تفاوت آنها ، مفهوم كيفيت و تضمين كيفيتشناسايي   1-9

        آشنايي با استانداردهاي تضمين كيفيت و كاربرد آنها  2-9

        شناسايي اصول اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت  3-9

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

        هاي شغلي آشنايي با مقررات و آئين نامه  1-10

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

توانايي پيـشگيري از حـوادث و رعايـت نكـات حفـاظتي و                11
  بهداشت كار

1  1  2  

        آشنايي با حوادث شغلي و علل بروز آنها  1-11

        آشنايي با وسايل حفاظتي و بهداشت كار فردي و عمومي و كاربرد آنها  2-11

ي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات حفـاظتي و بهداشـت             شناساي  3-11
  كار

      

        هاي اوليه علل و اصول انجام كمك ، آشنايي با عوارض جانبي  4-11

        علل و اصول آتش نشاني ، آشنايي با آتش سوزي  5-11

  3  1  2  توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات  12

         ارقام مورد نياز تهيه گزارش و ترسيم نمودآشنايي با اسناد و آمار و  1-12
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   آزمايشگر دستگاه جذب اتمي:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با فرم گزارش و روشهاي ترسيم نمودارها  2-12

        شناسايي اصول تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات  3-12
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  آزمايشگر دستگاه جذب اتمي :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
 براي تهيه استاندارد نمونه مورد cc1000 يا cc500ژوژه بالن   1

  نظر 
    

 هاي استاندارد به مقياس  براي تهيه نمونهcc100بالن ژوژه   2
  1000 يا 500هاي مختلف از بالن ژوژه 

    

       به اندازه تعداد نمونه اي آناليز شده cc10بالن ژوژه   3

       نرمال اسيد نيتريك1/0 براي تهيه محلول cc100بالن ژوژه   4

 براي هضم نمونه هاي جدب اتمي به تعداد cc100 يا 50بشر   5
  نمونه اي مورد نظر 

    

       براي اضافه نمودن اسيد به محلول ml 10 پي پت  6

      آب مقطر   7

      شيشه ساعت   8

      دستگاه جذب اتمي   9

      المپ دستگاه جذب اتمي با تجهيزات كامل   10

      كپسول گاز استيلن   11

      بك بونس   12

      لوله آزمايش در ابعاد مختلف از هر كدام   13

      جاي لوله آزمايش فلزي   14

       از هر كدام ml 1000-250بالن تخت   15

       از هر كدامml 1000-250بالن ته گرد    16

      بن ماري   17

      گرمخانه و يا آوون   18

      كوره الكتريكي   19

      بوته چيني   20

      بوته نيكل   21
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  آزمايشگر دستگاه جذب اتمي :نام شغل 
    ايل رسانه اي مواد و وس‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      اسپاتول   22

      پنس  23

      گيره فلزي كوره   24

      گيره چوبي  25
      دسيكاتور   26
      پي ست پالستيك   27
      100-250ارلن مدرج از هر كدام   28
      مواد شيميايي آرمايشگاه شيمي عمومي   29
      استاندارد كيفيت   30
     ISOرد هاي استاندا  31
      وسايل آتش نشاني   32
      وسايل ايمني فردي   33
      وسايل بهداشت كار   34
      وسايل كمك آموزشي   35
      استاندارد و جداول كاليبراسيون   36
      كارگاه آموزشي   37
      ترمومتر   38
      فشار سنج   39
      جعبه ابزار دستگاه جذب اتمي   40
      وسايل كمك هاي اوليه   41
      نمونه هاي مورد آزمايش  42

  
  
  
 

  

 


