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 مقدمه
فناوري که به مدد نیروي . باالتر تبدیل می شوندمواد خام به محصوالت با ارزش افزوده  حوزه اي است که درآن» فناوري فرایندهاي شیمیایی« 

اد انسانی ماهر و استفاده از فناوري هاي روز می تواند به عملیاتی شدن اهداف جامع و راهبردي کشور درجهت قطع وابستگی به فروش مستقیم مو
و نظر به بهینه سازي تناسب شغل و سطح تحصیالتی  لذا با توجه به این نیاز شغلی .کمک نماید 1404خام و توسعه پایدار ایران اسالمی در افق 

متوسطه آموزش و پرورش عمومی در سطوح کارگر ماهر و تکنسین ضرورت و اهمیت ایجاد رشته صنایع شیمیایی ،نیروي انسانی آماده به کار
 . روشن می گردد

ودر این راستا تحوالتی . عنوان شیمی صنعتی آغاز نموده استرا از دهه چهل تحت  وزارت آموزش و پررش تربیت نیروي انسانی ماهر در این رشته
به رشته صنایع  وبا توجه به تجزیه و تحلیل مشاغل )سالی واحدي (به همراه تغییر نظام آموزشی  1371صورت گرفته است ازجمله درسال 

ر اسناد باال گکلی اشتغال و دی سیاست هاي ،رشسیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرو ،1390در سال  .شیمیایی تغییر نام یافت
دفتر برنامه ریزي وتالیف آموزشهاي فنی و  .....سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي و ،دستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور

در این راستا ابتدا اسناد .ایدآموزش اقدام نمبه طراحی و تدوین برنامه ریزي درسی در دو حوزه دنیاي کار و دنیاي نمود تا  را مصصم حرفه اي
برنامه درسی برنامه درسی فعلی دوره کاردانی پنج ساله رشته صنایع شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت وفهرست مشاغل و حرف برنامه درسی 

 :سپس اسناد ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت . موجود آورده شد

صنعت (سازمان آموزش فنی و حرفه اي و مشاغل آزاد  ،مرکز آمار ایران1385و 1375عمومی نفوس و مسکن سالهاي سرشماري : اسناد ملی) الف 
 ... .شرکت پاکشو و ،شرکت رنگین  ،مرکز مهندسی الستیک) نفت

در این استاندارد  ، (ILO)، مجموعه استانداردهاي سازمان جهانی کار )ISCO2008(استاندارد و طبقه بندي حرف : اسناد بین المللی) ب
 .طبقه بندي شده است) کارشناس(کارگر ماهر، تکنسین و متخصص  ،کدهاي چهاررقمی استفاده شده و درچهار سطح کارگر ساده

  ) ASCO( ، استرالیا ) NOC( کانادا  ) O-NET( آمریکا  ) SOC( آمریکا : اسناد سایر کشورها ) ج

مدیریت منابع انسانی و ظهور فناوري هاي جدید و تعمیردر ضرورت و  ،براساس تغییرات در فناورياطالعات مشاغل بدست آمده از اسناد مذکور 
 .بررسی و سپس برخی مشاغل حذف و اضافه شدند ،اهمیت

ودر پی آنها فهرست نهایی حرف مرتبط با رشته در سطح ملی تدوین . تطبیق داده شد ( ISCO 2008  )سپس مشاغل موجود با کد معادل 
و ارتباط آنها با رعایت ) انتخاب مسیر ارتقاء و پیشرفت و ایجاد انگیزه و ارتقاء مهارت و شایستگی(آن مسیر توسعه حرفه اي  به دنبال .دگردی

 .کدهاي مربوطه آورده شد

 ، حوزه این ) expert worker( سپس از روش دیکوم که یک روش نظام مند براي تجلیل حرفه و شغل می باشد به کمک افراد متخصص 
 .تدوین شد ،جدول دیکوم در سه سطح کارگر عمومی و اپراتور و تکنسین رشته فناوري فرایندهاي شیمیایی

، سند برنامه درسی ملی، رورشپرسی رشته از مفاد و محتواي سند تحول بنیادین آموزش و عالوه بر این در تدوین سند راهنماي برنامه د
 .استفاده شده است.. .یف کتب فنی و حرفه اي و کاردانش وارزشیابی هاي انجام شده در دفتر تال

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران : اامید است محتواي سند راهنماي برنامه درسی بتواند براي
پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، 

کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش 
دگیري مفید واقع شده و گامی در جهت آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یا

 اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 :اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و اجتماعی و سیاسی وبینش اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی –ایمانی –عقلی یکپارچه

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مبتنی مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر
 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 فرآوري و تولیداهمیت و ضرورت گروه 

مواد شیمیایی و حالل ، رنگ، دارو، الستیک، الیاف مصنوعی . تولید و فرآوري از پایه هاي مهم یک اقتصاد پویا و کارآمد است
چنان با زندگی روزمره آحاد مردم ... شیشه، مواد سرامیکی و و پارچه، تولید فلزات اساسی، مس، طال، چینی، سیمان ، 

 .آمیخته است که در عمل زندگی بدون استفاده از آنها تصور ناپذیر است

در کشور پتانسیل مناسبی را ......... کشف شده، روي ، آهن، مس، طال، کائولن و عدنی وجود منابع عظیم نفت و گاز ، ذخائر م
از . فراهم می آورد) فناوري فرایندهاي شیمایی و متالورژي ، معدن، سرامیک، نساجی(تولید و  فرآوريجهت گسترش گروه 

طرفی ارزانی و فراوانی مواد اولیه و ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و از همه مهمتر ارزش افزوده چشمگیري که این تولیدات 
 .اقتصادي و اجتماعی کشور روشن می سازدرا در رشد  "تولیدفرآوري و گروه "به همراه دارند، ضرورت توسعه 

 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

 بزرگ گروه
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرآوري و تولید
فرایندهاي  فناوري-072410و استخراج فناوري معدن -072210سرامیک -072310پوشاك اولیه مواد فراوري

 072110غذایی فناوري -071520 متالورژي -071110 شیمیایی
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 اوري و تولیدفر مشترك گروه ل دروسجدو

 

 2:گروه تحصیلی  کد فراوري و تولید :گروه تحصیلی

 ساعت تئوري ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
عملیات آزمایشگاهی 

  درصنایع شیمیایی
0711100110 

مشترك  
 در گروه

10 120 180 

نمونه  -آب و پسابنمونه گیري از  -حفظ و نظافت وسایل آزمایشگاهی
محلول  -گاز هاي فرایندي  نمونه گیري از -گیري از مایعات نفتی 

تعویض کپسول هاي  -تعیین مشخصات مواد شیمیایی  -سازي 
 امحاء مواد زاید آزمایشگاه -گازهاي مصرفی 

توسعه  -جمع اوري و گردآوري اطالعات  -تفکر سیستمی 
کار گرفته  نگهداري فناوري هاي به -شایستگی و دانش 

 -مدیریت زمان  -نقش در تیم  -اجتماعی بودن  -شده 
مسئولیت  -تعالی فردي  -مدیریت مواد و تجهیزات 

 محاسبه و ریاضی -کسب روزي حالل  -پذیري

2 
 2انتخابی درس 

  )انتخاب از گروه(

مشترك  
     10 در گروه

3 
 2انتخابی  درس

  )انتخاب از گروه(
مشترك  

 در گروه
10     

4         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه فرآوري و تولید

 نام درس پایه دهم نام رشته

 ------ فرآوري مواد اولیه پوشاك

 سرامیکی قطعات تولید سرامیک

 معدن در وخدمات سازي جاده ایمنی، فناوري معدن و استخراج

 شیمیایی صنایع در آزمایشگاهی عملیات فناوري فرآیندهاي شیمیایی

 فلزي قطعات تولید متالورژي

 غذایی مواد بندي بسته و فرآوري فناوري غذایی

 فرآوري و تولیداجرایی برنامه درسی گروه  الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

ي اجراي برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار ها
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي فنی

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. خصصی می باشدو ت
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هـاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و      .1

 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف  .2

 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
ظـور  نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمـی بـه من   ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3

 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هـاي درون و بیـرون    ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبـود آن وانجـام مطالعـات و پـژوهش      .6

 هاي مورد نیاز؛
اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي       ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي .7

 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 تولیدفرآوري و گروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد سال برنامه درسی گروه فرآوري و تولید 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 فناوري فرایندهاي شیمیاییتحصیلی رشته  اهمیت و ضرورت

ولی امروزه  .گاز و مواد معدنی گوناگون داراي ثروت خدادادي است ،کشور جمهوري اسالمی ایران به دلیل وجود مخازن گسترده از نفت
  .تنها داشتن منابع طبیعی، کافی نیست و قدرت و ثروت کشورها بیشتر بر مبناي نوآوري و تولید فناوري شکل می گیرد

جایگاه ایران در زمینه توسعه صنایع شیمیایی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و رشد صنایع شیمیایی در کشور نسبت به  ارتقاي
درصد بوده و به رغم ظرفیت هاي باالیی که  0,4سهم کشور در صادرات محصوالت شیمیایی در جهان حدود  .گذشته رو به جلو است

معدن  ساله وزارت صنعت، 20طبق برنامه هاي چشم انداز  .ه باید از پتانسیل ها استفاده نشده استاین صنعت در کشور دارد آن گونه ک
 .درصد ارتقاء یابد5صنایع شیمیایی باید به  صادرات محصوالت و تجارت و افق آینده سهم ایران در

صنعت پتروشیمی از . کند است که محصوالتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می اییشیمی عایصنعت پتروشیمی بخشی از صن
تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهاي در حال  هاي صنعت می کننده سایر بخش زا است که به عنوان تغذیه صنایع مادر و اشتغال

که داراي مزیت نسبی است، تأمین مواد اولیه آن در داخل کشور از امتیازات مهم صنعت پتروشیمی  .نمایدتوسعه نقش اساسی را ایفا 
با گسترش صنعت پتروشیمی ضمن این که بسیاري از نیازهاي داخلی رفع می شود، ارزش افزوده ماده خام نیز به داخل کــشور . است

 1384درصد در سال  1,1زار جهانی از سهم صنایع پتروشیمی ایران در با. بازمــی گردد و باعث رونق هر چه بـیشتر اقتـصاد می شود
درصد رشد داشته  181رسیده است و بر این اساس سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی  1391درصد در پایان سال  4,2به 

ر ماهر خواهد رسید و این امر نیازمند تربیت نیروي انسانی در سطوح کارگ درصد رشد 300 به 1404سال  افق طبق پیش بینی و .است
 . و تکنسین می باشد

منابع  )2منابع انسانی  )1: به چهار عامل اصلی نسبت داده می شود » فناوري فرایندهاي شیمیایی«به طور کلی عوامل موثر بر توسعه 
ارتباط و تاثیر کیفیت نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده برتولید و انتقال و جذب  ،منابع مالی و سرمایه اي) 4منابع طبیعی  )3فناوري 

عملیات تولید،  ،بدون نیروي انسانی آموزش دیده و با تجربه .فناوري درصنعت نفت و سایر فناوریهاي شیمیایی غیر قابل انکار است
 .شد تحقیق و توسعه دچار مشکل خواهد ،طراحی و مهندسی ،تعمیر و نگهداري

در مطالعه آماري . درعملیات راهبردي و تولید در واحدهاي صنعتی عمال حجم عمده کار توسط کارگران و تکنسین ها اجرا می شود
متصدیان ماشین آالت و تأسیسات عمل آوري و ( 815واحد حرفه  .در حوزه کاري) مرکز آمار ایران( 1375وضعیت بازار کار درسال 

داراي % 9/1داراي تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و % 9/55 ،از شاغلین داراي تحصیالت متوسط% 25 ،)ی تصفیه نفت و مواد شیمیای
داراي رشته مهندسی و حرفه هاي % 8/4شاغلین داراي رشته تحصیلی آموزش عمومی و % 2/58و همچنین . مدرك کاردانی می باشند

و ضرورت آموزش نیروي کار درسطح کارگر و .نوع تخصصی شاغلین است این آمار نشان دهنده عدم تناسب شغل با. مهندسی می باشند
 . کمک تکنسین و تکنسین را دراین واحد حرفه را بیش از بیش نشان می دهد
در اشتغال این واحد %) 30(ان تهران بیشترین سهم را همچنین از مطالعه توزیع استانی شاغلین این نتیجه به دست می آید که است

.حرفه داراست که این امر حاکی از عدم توسعه رشته در استانهایی است که پتانسیل بیشتري براي اشتغال دراین زمینه را دارند
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 نیازسنجی آموزشی
نیروي کار در  به منظور پیش بینی. ش دیده می باشدنیروي انسانی ماهر و آموز ،یکی از عوامل مهم در تولید و انتقال و جذب فناوري   

تجهیزات سرمایه اي و نیروي  ،صنعت نفت به دلیل قدمت و گستردگی آن در ایران ،و به لحاظ گستردگی صنایع شیمیایی 1404افق 
در ذیل آورده شده  براي این کار با خبرگان این صنعت مصاحبه گردید که نتایج آن .کار حداکثري به عنوان شاخص انتخاب گردید

 :است
 روند تغییر تکنولوژي در ارائه خدمات در حوزه صنایع نفت تا ده سال آینده چگونه است؟: 1سئوال 

محصوالت نفتی و پتروشیمی در ده سال آینده تکنولوژي برانداز که  "خدمات عرضه و فروش"و  "خدمات پشتیبانی تولید"در زمینه 
روند نوسازي صنایع و کارخانجات صنعت نفت ،ساله 8پس از جنگ .تغییر دهد وجود نخواهد داشت بتواند صحنه این کسب و کارها را

در دستور کار قرارگرفته و طرح هاي جدید زیادي تعریف شده که قسمت اعظم آنها هنوز اجرائی نشده و در صورت ایجاد شرایط 
 .مناسب بین المللی اجرائی خواهد شد

 ي در تولید کاال در صنایع نفت تا ده سال آینده چگونه خواهد بود؟روند تغییر تکنولوژ: 2سئوال 
اکثر فرآیندهاي . در صنعت نفت سه حلقه اصلی زنجیره ارزش عبارتند از تولید، انتقال و پاالیش که هرکدام فناروي خاص خود را دارد

ولی در مرحله پاالیش تحوالتی . ا انتظار نمی رودتولید و روشهاي انتقال در صنعت نفت به مرحله بلوغ رسیده و تحول چشمگیر از آنه
بیوشیمی و بیوتکنولوژي  ،)در ساخت کاتالیست هاي جدید، غشاءها و جاذبها (در فرایندهاي شیمیایی مانند علم مواد و نانو فناوري 

 استفاده از آنزیم ها براي (
سال آینده به صنعت نفت  10بسیار بعید است این فرآیندها تا  در سطح آزمایشگاهی و پایلوتی توسعه یافته است اما) تصفیه نفت و گاز
سال آینده، نمی توان فناوري برانداز در صنعت نفت کشور مشاهده کرد به گونه اي که صحنه  10بنابراین طی. کشور ورود نماید

 .پاالیشگاه و مجتمع هاي پتروشیمی عوض شود
 صنعت نفت ایران چگونه است؟تاثیر تکنولوژي به وضعیت اشتغال در : 3سئوال 

سال آینده تغییرات فناوري که موجب عوض  10می توان جمع بندي کرد که در  2و  1با توجه به پاسخهاي ارائه شده در سئوالهاي 
 .شدن چهره صنعت نفت ایران شود و بر وضعیت اشتغال حوزه تاثیر بگذارد و جود ندارد

 ر ده سال آینده چگونه خواهد بود؟میزان رشد اشتغال در صنعت نفت د: 4سئوال 
یکی از موضوعاتی که صنعت نفت کشور با آن روبرو خواهد شد موج بازنشتگی پرسنل صنعت نفت کشور است که در طی سالهاي 

 .ظاهر خواهد شد 1390رخ خواهد داد و اوج آن در نیمه دوم دهه  1400تا  1390
 :می باشد که به شرح ذیل استپاالیش و گاز ،موضوع دیگر توسعه صنایع پتروشیمی 

طرح جدید پتروشیمی ساخته و بهره برداري خواهد شد بنابراین پیش بینی می شود در طی  36سال آینده  5طی : صنعت پتروشیمی
صنایع پاالیش در مقایسه با صنایع پتروشیمی پیش بینی می  .سال آینده ظرفیت صنایع پتروشیمی کشور به سه برابر افزایش یابد 10
خصوصی سازي پاالیشگاهها نیز عاملی است که از این پس در تعدیل . ود بازنشستگی عامل اصلی رشد اشتغال در این شرکت باشدش

شود و میادین گازي داخل کشور و  گاز طبیعی عمدتاً از میدان گازي پارس جنوبی تامین می .نیروي انسانی مازاد نقش خواهد داشت
فاز رسمًا آغاز بکار کرده و  10در پارس جنوبی در حال حاضر . گازهاي همراه نفت نیز پس از تصفیه به شبکه انتقال تزریق می گردد

سال آینده میزان اشتغال دو برابر خواهد  10راین پیش بینی می شود طی فاز دیگر نیز در برنامه می باشد بناب 14تولید می نماید و 
 .شد
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 آیا در ده سال آینده مشاغل جدید صنعت نفت بوجود خواهد آمد؟ -5سئوال 
صنعت  ،مشاغل مشابه مشاغل موجود به دلیل توسعه صنایع پتروشیمی، پاالیشگاههاي نفت و گاز و خطوط انتقال بوجود خواهد آمد

پذیر سرمایه گذاري کرده اند تا حتی المقدور بتوانند با توسعه استفاده از انرژي  هاي تجدید ت نیرو هر دو در بخش انرژينفت وصنع
پذیر نمی توانند  هاي تجدید سال آینده انرژي 10اما مسلماً طی . پذیر، ظرفیتهاي اضافی براي صادرات نفت و گاز بدست آورند تجدید

 .توانند ایجاد کنند درصدي در صنایع انرژي را می 10کار باشند و حداکثر رشد  بازار عمده اي براي نیروي
از چپ به ) بر حسب درصد(آورده شده است الزم به ذکر است اعداد جدول) 1(رشد نیروي انسانی در صنعت نفت در جدول پیش بینی

رانتز سناریو میانه خواهد بود که مبناي محاسبات راست به ترتیب سناریو هاي حداقلی و حداکثري را نشان می دهد و اعداد داخل پ
 .این اعداد گرد شده اند. خواهد بود

 جدول آنالیز پیشبینی درصد رشد نیروي انسانی در صنعت نفت
 کل مشاغل جدید توسعه صنعت رشد فناوري بازنشستگی 

)50( 70، 30 پتروشیمی  10-،5- )8-(  50 ،150 )100(  10 ،40 )25(  (167) 255 ،80 

)50( 70، 30 پاالیش  8- ،0 )4-(  10 ،30 )40(  5 ،15 )10(  (96) 115 ،37 

)50( 70، 30 گاز  10- ،2-)6-(  40 ،100 )70(  10 ،20)15(  (129) 188 ،70 

)50( 70، 30 صنعت نفت  9- ،4-)7-(  33 ،93 )70(  8 ،25)17(  (130) 184 ،63 

 

به 1404تعداد شاغلین هریک از مشاغل مورد مطالعه در صنعت نفت در سال ) پیش بینی میانه( بر مبناي اطالعات ستون آخر جدول 
 :شرح ذیل محاسبه می گردد

که در صنایع پتروشیمی و پاالیش کار می کنند با رشد  ،8151متصدیان دستگاههاي خردکن و مخلوط کردن مواد شیمیایی، کد -1
 .نفر می رسد 190= 82)232/( 100 درصد روبرو بوده و به 132

درصد  130که در تمامی بخشهاي صنعت نفت کار می کنند با رشد  ،8152متصدیان دستگاههاي حرارت دادن مواد شیمیایی، کد  -2
 . نفر می رسد 18957= 8242)230/( 100روبرو بوده و به 

درصد  130رشد  در تمامی بخشهاي صنعت نفت کار می کنند با که ،8153کد  ،متصدیان دستگاههاي جداسازي مواد شیمیایی -3
 . نفر می رسد 1409= 613)230/( 100روبرو بوده و به 

درصد  167صنایع پتروشیمی کار می کنند با رشد  در که ،8154کد  ،متصدیان دستگاههاي تقطیر مواد شیمیایی به جز نفت و گاز -4
  .نفر می رسد 3292= 1233)267/( 100روبرو بوده و به 

درصد روبرو بوده و به  113صنایع پاالیش و گاز کار می کنند با رشد  در که ،8155کد  ،فت و گازمتصدیان دستگاههاي تصفیه ن -5
 .نفر می رسد 20799= 9765)213/( 100

در تمامی بخشهاي صنعت نفت کار می کنند با رشد  که ،8159متصدیان دستگاههاي تولید مواد شیمیایی طبقه بندي نشده، کد  - 6
 .نفر می رسد 28552= 12414)230/( 100به  درصد روبرو بوده و 130

نفر  73199به  ،815مورد فوق، تعداد متصدیان ماشین آالت و تاسیسات عمل آوري و تصفیه نفت و مواد شیمیایی، کد  6با جمع  -7
 . خواهد رسید
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نداز حرفه اي کشور آمریکا هر ساله هندبوك چشم ادر همین راستا با انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها براي نمونه با مراجعه به 
براي (وضع موجود و آینده حرف و مشاغل را از منظر، چشم انداز شغلی، میزان درآمد، سطح آموزش مورد نیاز، تعداد شاغلین و غیره 

د رشد به مورد مطلعه قرارگرفت و درص..... براي مشاغل مهندسی نفت و تکنسین مهندسی شیمی و) 2022-2012نمونه در بازه زمان 
  .گزارش شده است% 11و % 26ترتیب 

بدیهی است مبانی پایه اطالعات کمی و کیفی نیروي انسانی در ایران با دیگر کشورها داراي تفاوتهاي اساسی می باشد که به کارگیري 
 .کامال متفاوت خواهد رسید هبه نتیج،روش هاي آماري و محاسباتی تعیین نرخ رشد در مقایسه با کشوري مثل آمریکا
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 815 :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

 8159-8155-8154-8153-8152-8151 :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

 واحد حرفه امکان سنجی آموزش: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 باالخیلی  باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          شاخه فنی و حرفه اي         خیر     بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

افزایش تقاضا دربازار کار این  ،پتروشیمی به منظور صادراتافزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف فرآورده هاي فرآیندهاي شیمیایی در داخل کشور و هم چنین توسعه صنایع پاالیش و 
 .حرفه را در پی دارد

و هم چنین سرعت بروز تغییرات دراین حرفه متوسط است زیرا تغییرات غالبا در  .درکشورما تربیت نیروي انسانی به طور عمده به آموزش و پرورش تعلق دارد که بیشترین سهم آن دولتی است
 –موارد ذکر شده در ذیل می تواند دالیلی بر مزیت اقتصادي بخش هاي مرتبط با حرفه در کشور می باشد الف . تجهیزات و ابزارهاي کنترل است و درفرآیندها، تغییر به کندي صورت می گیرد

واقعی شدن قیمتهاي سوخت و محصوالت پاالیشگاهی میان تقطیر نقش به  -ب. مقام اول تولیدات پتروشیمی در منطقه را کسب خواهد کرد 1404د چشم انداز کشور درسال سن با تحقق اهداف
ده توسعه رشته فناوري فرآیندهاي شیمیایی در دوره دوم توجه به نکات ذکر ش. بازارهاي جهانی محصوالت پتروشیمی و توسعه صادرات آن -ج .سزایی در توسعه این فناوري خواهد داشت

 خه فنی و حرفه اي پیشنهاد می شودمتوسطه و در شا
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 فناوري فرایندهاي شیمیایی اهداف تفصیلی رشته

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تدبر، ،توجه،تجزیه و تحلیل

درك، ،کشف،نقد

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
درك صحیح از رعایت قوانین فنی و ایمنی در کار -3

 اپراتور صنایع شیمیایی در سطح کارگر و
جهت بهبود روش انجام وظایف محوله در  نو آوري در -

  اپراتور صنایع شیمیایی سطح کارگر و
تدبر درمسئولیت پذیري در انجام وظایف محوله در -4

 اپراتور صنایع شیمیایی سطح کارگر و
 و قدرت پاسخ گویی به توانایی خود در سطح کارگر-5

 اپراتور صنایع شیمیایی
در سطح تحلیل عملکرد ماشین آالت و تجهیزات -

 اپراتور صنایع شیمیایی کارگر و
توجه به فرایند نگهداري و تعمیرات ابزار و ماشین  -

 اپراتور صنایع شیمیایی آالت در سطح کارگر و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به قانونمند بودن در کار و در چارچوب اخالق  -3

 اسالمی 
مسئولیت پذیري در کار با توجه به سیره داشتن حس  -4

 پیامبران
به زمانبندي وظایف محوله  توجه به عمل صالح با تامل -5

  اپراتور صنایع شیمیایی در سطح کارگر و
توجه به ارزش هاي تولید شده از کار جهت کسب روزي 

  اپراتور صنایع شیمیایی حالل در سطح کارگر و

 شایستگی پایه -1
 دیگر حوزه هاي یادگیري شایستگی خاص -2
توجه به سلسله مراتب و محدوده وظایف کاري در سطح  -3

  اپراتور صنایع شیمیایی کارگر و
توجه به یادگیري روش انجام کار از خبرگان حین کار در  -4

  اپراتور صنایع شیمیایی سطح کارگر و
 تشریک مساعی در وظایف محوله در سطح کارگر و توجه به -5

  ایع شیمیاییاپراتور صن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
آب ( توجه به مصرف صحیح تسهیالت جانبی کارخانه  -3
اپراتور صنایع  در سطح کارگر و.. ) .ازت و, بخار , برق , 

  شیمیایی
درك قوانین شیمی سبز در به حداقل رساندن  -4

اپراتور صنایع  ضایعات زیست محیطی در سطح کارگر و
  شیمیایی

توجه به قوانین بهداشت محیط کار در سطح اپراتور -
  صنایع شیمیایی

توجه به دستورالعمل ایمن تجهیزات در سطح اپراتور  - 5
  صنایع شیمیایی

 ایمان و باور
پذیرش، تعبد،التزام (

 )قلبی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تالش بیشتر در ارتقائ شغلیباور به  -3
ایمان وباور به وجود خویش به عنوان مظهر آفرینش -4
 قوانین و مقررات محیط کار  پذیرش با
اعتقاد به اهمیت مشاغل در سطح کارگر و اپراتوري -5

 .در بهبود روند تولید

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
محوله در زمان مقرر در بندگی وظایف  اعتقاد به انجام-3

 خداوند
ایمان و باور به ارزشمندي کار در جهت رشد و تعالی -4

 انسان
التزام قلبی به خداوند با تمرکز بیش تر در محیط کار —5

جهت جلوگیري از خطرات احتمالی در سطح کارگر صنایع 
 شیمیایی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور داشتن به رعایت سلسله مراتب کار و اجراي درست - -3

 دستورات مافوق در اثر بخشی کار تیمی 
اعتقاد به تشریک مساعی درانجام وظایف محوله دیگر -4

 نوبتکاران 
رعایت قوانین در محیط کار و دستورالعمل کار  التزام قلبی به -5

و  در جلوگیري از به خطر افتادن جان خود با مواد شیمیایی
   همکاران

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به نقس سیستم ها در دفع مواد زائد با روش هاي  -3

 ایمن
التزام قلبی به مصرف بهینه مواد شیمیایی و استفاده -4

از روش هاي مناسب تر جهت به حداقل رساندن ضایعات 
 زیست محیطی 

کار در کاهش صدمات احتمالی  ایمان به قوانین محیط -5
 به محیط زیست

ایمان و باور به حفظ محیط سالمت محیط زیست در -
 راستاي تولید و صنعت



 

۱۷ 

 فناوري فرایندهاي شیمیایی اهداف تفصیلی رشته
    عرصه            

     عناصر 

 خویشتنرابطه با 
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)ه وحیات ابدي،جهان آخرت، مالئک:طبیعت

 علم
کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
آگاهی از ایمنی و خطرات در محیط کاري صنایع -3

 شیمیایی
آشنایی به زبان انگلیسی در حد مقدماتی در سطح -4

 کارگر و متوسط در سطح اپراتور صنایع شیمیایی 
آشنایی با انواع ابزار آالت عمومی نگهداري و نظافت -5

 تجهیزاتدر سطح کارگر 
ابزار آالت آزمایشگاهی و  ،آشنایی با انواع تجهیزات-

 فرآیندي در سطح کارگر و اپراتور رشته صنایع شیمیایی
 آشنایی با دستورالعمل سازندگان -
 آشنایی با شرح وظایف در نوبت کار ي -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ،از مسائل اخالق حرفه اي اسالمی در محیط کارآگاهی -3

 در سطح کار گر و اپراتور صنایع شیمیایی 
در محیط کار صنایع شیمیایی  HSEآگاهی از قوانین -4

  به مصداق آیه
آیا ( هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون "

 "؟  )نمی دانند برابرنددانایان با کسانی که 
شناخت ویژگی هاي مواد و چگونگی تغییر و تبدیل -5

واکنش هاي شیمیایی به عنوان یکی از شگفتی  آنها در
 هاي آفرینش 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
شناسایی فرایند بهره برداري کارخانه در قسمت مربوطه به  -3

 منظور تطبیق وظایف با هدف بهره برداري در نوبتکاري 
شناسایی مسئول نوبتکاري و همکاران نوبتکاري و وظایف  -4

 مربوطه در هر قسمت
 شناسایی موقعیت همه تجهیزات در قسمت مربوطه-5
ییرات متغیرهاي شناسایی انواع الگ شیتها جهت ثبت تغ-

 فرآیندي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
آگاهی از روش نگهداري صحیح تجهیزات به منظور مدیریت -3

 منابع 
 شناخت قوانین بهداشت محیط کار صنایع شیمیایی -4
شناسایی کلیه نقاط خروجی مواد دورریز فرایندي و مسیر  -4

 مطابق نقشه هاي فرایندي  انتقال و دفع این مواد
آگاهی از استفاده مناسب سیاالت سرویس هاي جانبی جهت - 5

 جلوگیري از ریخت و پاش مواد
 شناخت روش هاي دفع و امحائ مواد زائد شیمیایی- 

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،(

 عبادت،

 مجاهدت،کارآفرینی،

 ...)و مهارت

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
 رعایت نکات عمومی ایمنی در کارخانه-3
 توانایی کار در نوبت کاري-4
مهارت کار با انواع ابزار آالت عمومی نگهداري  -5

 تجهیزات در سطح کارگر و اپراتور 
استفاده از دستورالعمل سازندگان درخصوص کار با - 

 تجهیزات
توانایی کار با نقشه هاي فرآیندي درسطح کارگر و  - 

 اپراتور 
توانایی ارائه گزارش از کار انجام شده و رخدادها  - 

 مطابق کدها و اسامی و مقادیر اندازه گیري شده
مهارت کار با انواع تجهیزات و ابزار آالت آزمایشگاهی و -

 فرآیندي در سطح کارگر و اپراتور صنایع شیمیایی 

 ایستگی پایهش -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به آیه هو معکم ( انجام کارها با اتکال به خداوند -3

 در زمان مقرر در سطح کارگر و اپراتور)اینما کنتم 
تالش در مسئولیت پذیر بودن در انجام کارهاي صنایع -4

 شیمیایی با الگوپذیر ي از سیره پیامبران
م کارها با اعتقاد به این که کار و تالش مهارت در انجا-5

 .موجب تعالی انسان ها می شود

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توانایی ایجاد ارتباط دوستانه در محیط کار با نوبتکاران دیگر-3
 توانایی کار با مسئول نوبتکاري و نوبتکاران دیگر -4
 متناسب با وظایف محوله یتحضور دائمی در محل مسئول-5

 شایستگی پایه -1-1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
بکار گیري روش هاي نکهداري صحیح تجهیزات به منظور -3

 مدیریت منابع و مواد درمحیط کار صنایع شیمیایی
 در محیط کار صنایع شیمیایی  " HSE "به کارگیري قوانین -4

  امحائ مواد زائد شیمیاییبکار گیري روش هاي دفع و -5



 

۱۸ 

 فناوري فرایندهاي شیمیایی اهداف تفصیلی رشته
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 اخالق
تزکیه،عاطفه و (

 )ملکات نفسانی

 شایستگی پایه -1
 هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه  -2
داشتن روحیه یادگیري در طول مدت فعالیت در  -3

داشتن درك اپراتور صنایع شیمیایی  کارگر وسطح 
فهم اصول و درك سلسله  ،درست از سیستم سازمانی

مراتب در ارتباط بین اجزائ در محیط کار در سطح 
 اپراتور صنایع شیمیایی کارگر و

ارزش گذاري به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت در - -4
 اپراتور صنایع شیمیایی  کارگر ومحیط کار در سطح 

متعهد به انجام صحیح کارهاي محوله در سطح کارگر -5
  اپراتور صنایع شیمیایی و
اهمیت دادن به نگهداري و تعمیر به موقع تجهیزات در -

  اپراتور صنایع شیمیایی سطح کارگر و
 اهمیت دادن به آراستگی ظاهر و تمیز بودن -
 حفظ آرامش و استحکام در گفتار در حین انجام وظیفه-

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
سوره  39آیه (  لیس لالنسان اال ما سعی-3

پایبندي به فضائل اخالقی در محیط کار صنایع )النجم
 برانشیمیایی با توجه به سیره پیام

دقت و درستکاري در انجام وظایف محوله و اینکه -4
 خداي متعال را ناظر بداند

 انجام کارهاي محوله با حداقل نظارت-5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
با رعایت  ،ارزش قائل شدن به انجام وظایف محوله-3

سطح کارگر  دستورالعمل ها و رعایت حقوق سایر اعضاي تیم در
 اپراتور صنایع شیمیایی  و
 احترام به سوابق و تجربیات همکاران- 
 و وقت شناسی در انجام حضور منظم و به موقع در محیط کار-4 

  اپراتور صنایع شیمیایی در سطح کارگر و کارهاي گروهی
دوري از رفتار مغایر با قوانین کار در محیط کار و آزمایشگاه -5

  اپراتور صنایع شیمیایی در سطح کارگر و
پایبندي به اخالق حرفه اي و امانت داري در زمان تحویل  -

 نوبتکاري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
متعهد بودن به استفاده صحیح مواد مصرفی با حداقل تعمیر -3

دستگاه ها و دورریز مواد با دید پرهیز از مصرف گرایی در در 
 اپراتور صنایع شیمیایی  ارگر وسطح ک

رعایت دستور انجام کارها بدون ریخت پاش با نگرش محیط -4
 کار سالم 

ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از خطرات مواد سمی -5
 در صنایع شیمیایی

 جلوگیري از تولید محصول -
" SPEC OFF "و دور ریزي به محیط زیست 

 



 

۱۹ 

 فناوري فرایندهاي شیمیایی آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي
 عالقه به تحصیل در رشته فناوري فرایندهاي شیمیایی -
 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -بیان شفاهی -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی -
 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -
 )آمادگی دست و بازو -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی رون حرکتی  -
 )تعادل جسمی -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  -
 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -
 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -

 

 ویژگی هاي شاغل

 -سرعت عمل -کار در ارتفاع -توجه و دقت -درك انتزاعی -توانایی فهم دستورات شفاهی :توانایی شاغل  -

 شنیداري و گفتاري  توانایی دیداري، -قوت جسمانی -تعادل و هماهنگی

 تمایل به پیشرفت -مسئولیت پذیري -روابط -رضایت شغلی -گرایش به کار گروهی :عالیق و گرایش ها  -

 -سازگاري شامل تحت کنترل قرار دادن احساسات  -وجدان کاري:  سبک هاي کاري مورد نیاز شاغل -

 متانت و انعطاف پذیري و کنترل احساس -جهت گیري بین فردي شامل با صفایی و حساسیت نسبت به دیگران

قوانین  -) L1و ومقدماتی در سطح L2متوسط درسطح (زبان انگلیسی  -مهارت هاي اجتماعی :الزامات شاغل  -

 مدیریت منابع -برنامه هاي راهنمایی و دستورالعملی -ایمنی

 ویژگی هاي کلی حرفه

 قراردادي -جستجوگرانه -واقع گرایی : شخصیت و هویت حرفه اي -

 -داشتن لباس کار راحت کاله و کفش و دستکش ایمنی : ایمنی، بهداشت و قوانین مورد نیاز حرفه -

حداقل یک (آموزش تئوري دوره ایمنی و خطرات کار در کارخانه شیمیایی و روش هاي محافظت شخصی 
 آموختن قوانین بهره برداري در خصوص ورود به سایت و کار روي تجهیزات -)هفته

 -رعایت اخالق حرفه اي و درستکاري -وهیداشتن روح همکاري به منظور کارگر : بافت و شرایط کاري -

با مواد شیمیایی و آلوده طبق  -تسلط بر رفتار و در شرایط بحرانی خونسردي و آرامش خود را حفظ کند
تسلط بر  -و قابل اعتماد بودن  يمسئولیت پذیر -مراقب آلودگی هاي صوتی باشد  -دستورالعمل رفتار کند

 ديرفتار در شرایط بحرانی و حفظ خونسر



 

۲۰ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 

 



 

۲۱ 

 فناوري فرایندهاي شیمیاییمشاغل قابل احراز در رشته 

 صنایع شیمیایی عمومیکارگر 

 81830191: کد حرفه
 اپراتور کارخانجات و ماشین آالت محصوالت شیمیایی

 81310192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 متصدي حفظ و نظافت وسایل آزمایشگاهی 1

 متصدي نمونه گیري 2

 متصدي محلول سازي 3

 متصدي تعیین مشخصات مواد شیمیایی 4

 کارگر عمومی آزمایشگاه شیمی 5

 متصدي آچارکشی و نظافت تجهیزات 6

 متصدي رسوب زدایی از تجهیزات 7

 متصدي مراقبت از تجهیزات روانکاري 8

 متصدي مراقبت از تجهیزات خنک کاري 9

 متصدي مراقبت از فیلتر هاي صنعتی 10

 متصدي بارگیري و تخلیه خشک کن هاي صنعتی 11

 در صنعتمتصدي بارگیري و تخلیه محلول هاي شیمیایی  12

 متصدي بارگیري و تخلیه جاذب هاي و رزین هاي صنعتی 13

 متصدي بارگیري و تخلیه پکینگ ها در تجهیزات صنعتی 14

 متصدي بارگیري و تخلیه کاتالیست هاي صنعتی 15
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 اپراتور آزمایشگاه شیمی 1

 اپراتور آزمایشگاه تصفیه آب 2

 مواد شیمیاییاپراتور تزریق  3

 اپراتور بهبود کیفیت محصول در صنعت 4

 اپراتور ثبت اطالعات فرایندي در صنعت 5

 اپراتورمراقبت دستگاههاي ثابت در صنعت 6

 اپراتورمراقبت تجهیزات کنترل و ابزار دقیق 7

 اپراتور ثبت اطالعات موجودي مواد فرایندي در صنعت 8

 در صنعتاپراتورمراقبت تسهیالت جانبی  9

 اپراتور مراقبت مخازن ذخیره در صنعت 10

 اپراتور مراقبت تجهیزات دوار رفت و برگشتی در صنعت 11

 و بازیافت کندانس Tracingاپراتور عملیات تجهیزات  12

 اپراتور تعویض تجهیزات در حال کار در صنعت 13

 اپراتور عملیات بارگیري و تخلیه مخازن در صنعت 14

15 
اپراتور عملیات ارسال و تحویل تجهیزات به 

  تعمیرات در صنعت
 



 

۲۲ 

 رشته فناوري فرایندهاي شیمیایی ايمسیرهاي توسعه حرفه



 

۲۳ 

 

 فناوري فرایندهاي شیمیایی انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی مواد و فراوري    
 

  81830191 :کد 1 :سطح کارگر عمومی صنایع شیمیایی :نام حرفه 

  81310192 :کد 2 :سطح اپراتور کارخانجات و ماشین آالت محصوالت شیمیایی :نام حرفه 

  31340193 :کد 3 :سطح تکنسین پاالیشگاه هاي نفت و گاز طبیعی  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 نظارت بر شرایط عملیاتی
ثبت مشخصات و شرایط 
 عملکرد دستگاه هاي ثابت

ثبت مشخصات و شرایط عملکرد 
دستگاه هاي دوار و رفت و 

 برگشتی

ثبت مشخصات و شرایط 
عملکرد سیستم هاي کنترل و 

 ابزار دقیق

ثبت مشخصات و شرایط مواد 
فرایندي ورودي و خروجی 

 سیستم

 ثبت مشخصات و شرایط
تسهیالت جانبی و مواد 

شیمیایی ورودي و خروجی 
 سیستم

ثبت مشخصات و شرایط سیال 
فرایندي با تسهیالت جانبی در 

گردش با کمک آناالیزرهاي روي 
 خط

ثبت مشخصات و شرایط 
سیاالت ذخیره در مخازن 

 واحدهاي کارخانه

01  251 168 0101 L2 37 25 0102 L2 31 21 0103 L2 34 23 0104 L2 40 27 0105 L2 34 23 0106 L2 34 23 0107 L2 40 27 
 

حفظ شرایط نرمال 
عملیاتی به کمک تغییر 

 پارامترهاي فرایندي

تغییر دادن پارامترهاي 
فرآیندي سیستم کنترل 

 اتوماتیک

تغییردادن پارامترهاي 
 فرایندي در سایت

جابجایی ادوات دوار یا 
 )stand by(دستگاه رزرو

مسیر میان بر  جایگزینی
)By Pass ( براي ادوات

 ثابت

تغییر دادن مراحل تراکم 
 جلوگیري از سرج(کمپرسور 

surge ( 

 By(جایگزینی مسیر میان بر
pass ( براي بخشی از بستر

 یا جذبی هاي کاتالیزوري
 

02  293 196 0201 L3 57 38 0202 L3 62 41 0203 L2 38 25 0204 L3 43 28 0205 L3 43 28 0206 L3 52 35     
 

تغییر دوره اي عملکرد 
دستگاهها و جریان سیاالت 

 فرآیندي

تغییر دادن مودهاي عملیاتی طبق 
 Operating)کارخانه طراحی

Mode System) 

گردشی کردن جریان سیاالت 
عملیاتی   فرآیندي در یک واحد

(Total Circulation 
Operation) 

انجام عملیات مرحله اي 
تکرارشونده در یک گروه از 

 Process Batch)تجهیزات
Wise System) 

انجام عملیات برگشت کامل 
 Total)محصول برجها

Reflux System) 

یات احیا و بازیافت درتجهیزات عمل
گیر    حاوي مواد کاتالیست و رطوبت

(Regeneration Operation) 

بارگیري و تخلیه مخازن و 
 سیستمهاي

 & Loading)فرآیندي
Unloading Operation) 

 

03  251 168 0301 L3 43 28 0302 L3 43 28 0303 L3 55 37 0304 L3 21 14 0305 L3 43 28 0306 L2 44 30     
 

انجام عملیات نگهداشت 
 )PM(تجهیزات 

Preventive 
maintenance 

کنترل و پایش سیستم هاي 
متحرك خنک کاري اجزاي 
 دستگاه ها

کنترل و پایش سیستم هاي 
روانکاري اجزاي متحرك 

 دستگاه ها
 عیب یابی چشمی

کنترل و پایش تجهیزات در 
و  steam trapسیستمهاي 

tracing 

رسوب زادیی ادوات 
 فرایندي

 نظافت تجهیزات
پایش تمیزي صافی فیلتر 
سیال در گردش فرآیندها 

 یا روانکارها

04  247 165 0401 L1 36 24 0402 L1 36 24 0403 L3 36 24 0404 L2 31 21 0405 L1 36 24 0406 L1 36 24 0407 L1 36 24 



 

۲٤ 

 

 شیمیایی فرایندهاي فناوري دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی مواد و فراوري    
 

  81830191 :کد 1 :سطح کارگر عمومی صنایع شیمیایی :نام حرفه 

  81310192 :کد 2 :سطح اپراتور کارخانجات و ماشین آالت محصوالت شیمیایی :نام حرفه 

  31340193 :کد 3 :سطح تکنسین پاالیشگاه هاي نفت و گاز طبیعی  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

انجام عملیات کنترل 
 کیفیت مواد

 نمونه گیري از آب و پساب نمونه گیري از مایعات نفتی
نمونه گیري از گازهاي 

 فرایندي
حفظ و نظافت وسایل 

 آزمایشگاهی
انجام آزمایش هاي محلول 

 سازي
انجام آزمایش هاي تعیین 
 مشخصات مواد شیمیایی

بهبود دهنده افزودن مواد 
 به محصوالت

05  203 136 0501 L1 12 8 0502 L1 15 10 0503 L1 15 10 0504 L1 24 16 0505 L1 36 24 0506 L1 42 28 0507 L2 53 36 
 

        

                                
 

 انجام عملیات آزمایشگاهی
تعویض کپسول هاي گاز 

 هاي مصرفی

برنامه ریزي و تامین مواد و 
مورد نیاز آزمایش قطعات 

 ها
 ها کالیبراسیون دستگاه تهیه محلول هاي استاندارد

انجام آزمایش هاي کنترل 
 کیفیت محصوالت سنگین

انجام آزمایش هاي کنترل 
کیفیت محصوالت سبک 

 نفتی و گازها

هاي فیزیکی  آزمایش انجام
و شیمیایی و بیولوژیکی 

 آب

06  225 157 0601 L1 12 8 0602 L3 22 15 0603 L2 27 18 0604 L3 29 20 0605 L3 39 25 0606 L3 39 25 0607 L2 39 25 
 

       امحاء مواد زاید آزمایشگاه 

    0608 L1 18 12                         



 

۲٥ 

 

 شیمیایی فرایندهاي فناوري ابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی مواد و فراوري    
 

  81830191 :کد 1 :سطح کارگر عمومی صنایع شیمیایی :نام حرفه 

  81310192 :کد 2 :سطح اپراتور کارخانجات و ماشین آالت محصوالت شیمیایی :نام حرفه 

  31340193 :کد 3 :سطح تکنسین پاالیشگاه هاي نفت و گاز طبیعی  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

عملیات بامواد واسط در 
 بهره برداري کارخانه

بارگیري و تزریق مواد 
شیمیایی در بهره برداري 

 کارخانه

بارگیري و به غلظت رسانی 
محلول هاي شیمیایی 

 گردشی در فرآیند کارخانه

بارگیري و تخلیه کاتالیست 
هاي شیمیایی در تجهیزات 

 کارخانه

و تخلیه رزین و کربن  بارگیري

 اکتیوها در تجهیزات کارخانه
بارگیري و تخلیه خشک کن 

 ها در تجهیزات کارخانه
بارگیري و تخلیه پکینگ ها 

 در تجهیزات کارخانه
 

07  209 140 0701 L2 34 22 0702 L1 37 25 0703 L1 37 25 0704 L1 34 22 0705 L1 34 22 0706 L1 34 22     
 

انجام عملیات راه اندازي 
 سیستم

و تعیین عوامل برنامه ریزي 
براي راه اندازي  خطرساز

 سیستم

براي آماده سازي سیستم 
 راه اندازي

راه اندازي اجزاي سیستم 
با افزایش دماها و فشارها و 

 دبی ها

راه اندازي مجموعه فرایند 
کارخانه براي رسیدن به حالت 

 نرمال بهره برداري ومحصول

انجام تغییرات براي رسیدن 
به شرایط پایدار و محصول 

spec 

Performance Test 
  )تست کارایی واحد(

08  244 163 0801 L3 42 28 0802 L3 42 28 0803 L3 38 25 0804 L3 42 28 0805 L3 42 28 0806 L3 38 25     
 

خارج کردن  انجام علمیات
 Shut( واحد از سرویس
down( 

برنامه ریزي و تعیین عوامل 
خارج کردن خطر ساز براي 

 از سرویس

آماده کردن سیستم براي 
 خارج کردن از سرویس

انجام عملیات کاهش دماها 
 وفشارها وسطوح مایعات

آماده سازي و ایمن سازي 
تجهیزات جهت تحویل به 

 واحد تعمیرات

خارج کردن واحد از سرویس 
در شرایط 

 Emergency)اضطراري
shutdown) 

به بخش  ارسال تجهیزات
 تعمیرات

ل تجهیزات از بخش تحوی
 تعمیرات

09  230 154 0901 L3 41 27 0902 L3 34 23 0903 L3 38 25 0904 L3 34 23 0905 L3 38 25 0906 L2 26 18 0907 L2 30 20 
 

        

                                



 

۲٦ 

 ییفناوري فرآیندهاي شیما رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
  

  استدالل -1

  تصمیم گیري -2

  داشتن درك درست از سیستم سازمانی -3

  جمع آوري و گردآوري اطالعات -4

  تفسیر اطالعات -5

  به کارگیري فناوري مناسب -6

  نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده -7

  اجتماعی بودن -8

 نقش در تیم -9

 شرکت در اجتماعات و فعالیت ها  -10

  مدیریت زمان -11

  مدیریت مواد و تجهیزات -12

  تعالی فردي -13

  مسئولیت پذیري -14

 درستکاري و کسب حالل-15

 شایستگی محاسبه و ریاضی-16



 

۲۷ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی 
 L1 :سطح 81830191 :کد شیمیاییکارگر عمومی صنایع  :نام حرفه

متصدي بارگیري : نام شغل
 وتخلیه کاتالیست هاي صنعتی

 

متصدي بارگیري : نام شغل
وتخلیه پکینگ ها در تجهیزات 

 صنعتی
 

متصدي بارگیري : نام شغل
وتخلیه جاذب ها و رزین هاي 

 صنعتی
 

متصدي بارگیري  :نام شغل
وتخلیه محلول هاي شیمیایی در 

 صنعت
 

متصدي بارگیري : نام شغل*
 وتخلیه خشک کن هاي صنعتی

 818341: کد شغل 818342: کد شغل 818343: کد شغل  818344: کد شغل 818345: کد شغل نوبت سوم 
 0705: کد کارها 0702: کد کارها 0704: کد کارها 0706: کد کارها 0703:کد کارها 

 56: زمان :واحد 62: زمان :واحد 56: زمان :واحد 56: زمان :واحد 62:زمان :واحد
 

متصدي مراقبت : نام شغل
 ازفیلترهاي صنعتی

 

متصدي مراقبت از : نام شغل
 تجهیزات خنک کاري

 
 

متصدي مراقبت از : نام شغل
 تجهیزات روانکاري

 

متصدي رسوب : نام شغل
 تجهیزاتزدایی از 

 

متصدي آچارکشی و : نام شغل
 نظافت تجهیزات

 818336: کد شغل 818337: کد شغل 818338: کد شغل 818339: کد شغل 818340: کد شغل نوبت دوم 
 0406: کد کارها 0405: کد کارها 0402: کد کارها  0401: کد کارها 0407: کد کارها 

 60: زمان :واحد 60: زمان :واحد 60: زمان :واحد 60: زمان :واحد 60: زمان :واحد
 

کارگرعمومی : نام شغل
 آزمایشگاه شیمی

 

متصدي تعیین : نام شغل
 مشخصات مواد شیمیایی 

 

متصدي محلول : نام شغل
 سازي 

 

 متصدي نمونه گیري: نام شغل

 

متصدي حفظ و : نام شغل
 نظافت وسایل آزمایشگاهی

 818331: کد شغل 818332: کد شغل 818333: کد شغل 818334: کد شغل 818335: کد شغل نوبت اول 
 0505:کد کارها -0503-0502-0501: کد کارها 0505: کد کارها 0506: کد کارها 0608-0601: کد کارها

 40: زمان :واحد 80: زمان :واحد  60: زمان :واحد  70: زمان :واحد 50: زمان :واحد
 

 .استفاده گردد ٦-۱عناوین گروھھای کاری و کدھای آنھا بر اساس مشاغل ذیل ھر واحد حرفھ در فرم *
 



 

۲۸ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی 

 L2 :سطح 81310192 :کد   )نفت و گاز(آالت محصوالت شیمیایی اپراتور کارخانجات و ماشین  :نام حرفه
 

اپراتور عملیات ارسال و : نام شغل
تحویل تجهیزات به تعمیرات 

 درصنعت 
 

بارگیري  اپراتورعملیات: نام شغل
 و تخلیه مخازن در صنعت

 

اپراتور تعویض : : نام شغل
 تجهیزات در حال کار در صنعت

 

اپراتور عملیات : نام شغل
بازیافت و  Tracingتجهیزات 

 کندانس
 

اپراتور مراقبت : نام شغل*
تجهیزات دوار و رفت و برگشتی 

 در صنعت
 813141: کد شغل 813142: کد شغل 813143: کد شغل  813144 :کد شغل 813145:کد شغل نوبت سوم 

 0102: کد کارها 0404: کد کارها 0203: کد کارها 0306: کد کارها  0907-0906 :کد کارها
 52: زمان :واحد 52: زمان :واحد 63 :زمان : واحد 78 :زمان :واحد 94: زمان :واحد

 

اپراتور مراقبت : نام شغل
 مخازن ذخیره در صنعت

 

اپراتورمراقبت :  :نام شغل
 تسهیالت جانبی در صنعت

 

اپراتور ثبت اطالعات : نام شغل
فرایندي در  موجودي مواد

 صنعت
 

اپراتور مراقبت : نام شغل
 تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

 

اپراتور مراقبت : نام شغل
 دستگاههاي ثابت در صنعت

 813136: کد شغل 813137: کد شغل 813138: کد شغل 813139: کد شغل  813140:کد شغل نوبت دوم 
 0101: کد کارها 0103: کد کارها 0104: کد کارها 0105 :کد کارها  0107 :کد کارها

 62: زمان :واحد 57: زمان :واحد 67: زمان :واحد 57 :زمان :واحد 67:زمان :واحد
 

اپراتور ثبت اطالعات : نام شغل
 فرایندي در صنعت

 

اپراتور بهبود کیفیت :نام شغل
 محصول در صنعت

 

اپراتور تزریق مواد : نام شغل
 شیمیایی

 

اپراتور آزمایش هاي : نام شغل
 آب تصفیه

 

اپراتور آزمایشگاه : نام شغل
 شیمی

 813131: کد شغل 813132:کد شغل 813133: کد شغل  813134: کد شغل 813135 :کد شغل نوبت اول 
 0603: کد کارها 0607: کد کارها 0701: کد کارها 0507: کد کارها 0106: کد کارها

 45: زمان :واحد 53: زمان :واحد 56: زمان :واحد 89 :زمان :واحد 57: زمان :واحد
 

 .استفاده گردد ٦-۱عناوین گروھھای کاری و کدھای آنھا بر اساس مشاغل ذیل ھر واحد حرفھ در فرم *
 



 

۲۹ 

 فناوري فرایندهاي شیمیاییحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

 

  

 2 :کد گروه تولیدفراوري و  :گروه تحصیلی

 
    

 071110 :کد رشته تحصیلی فناوري فرایندهاي شیمیایی: رشته تحصیلی
   

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص 
 دیگر حوزه هاي یادگیري

16 16 

پایه و شایستگی هاي خاص دیگر شایستگی هاي 
 حوزه هاي یادگیري

12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص دیگر 
 حوزه هاي یادگیري

8 8 

2 

3 

4 

5 

 4,0 4,0 دانش فنی رشته فناوري فرایندهاي شیمیایی  6

* 

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7

 8,0 8,0 عملیات بهبود کیفیت محصوالت شیمیایی 4,0 4,0 فناوري و تولید 8

 8,0 8,0 کنترل فرایندها در صنایع شیمیایی 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 9

 8,0 8,0 عملیات در سایت کارخانه هاي صنایع شیمیایی 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

       8,0 8,0 نگهداري از تجهیزات فرایندي صنایع شیمیایی 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 عملیات دستکاه هاي فرایندي صنایع شیمیایی       12

 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا
 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



 

۳۰ 

  کارگر عمومی صنایع شیمیایینقشه آموزش  
 

عملیات (مدرس اول سال دھ
ازمایشگاھي در صنایع /

)ساعت ۳۰۰()شیمیایي  

نگھداري (یازدھمسال  اولدرس 
) از تجھیزات فرایندي شیمیایي

)ساعت ۳۰۰(  

عملیات (مدرس دوم سال یازدھ
دستگاه ھاي فرایندي صنایع 

)ساعت ۳۰۰( )شیمیایي  

 

ظافت وسایل آزمایشگاھيحفظ و ن  

۰٥۰٤-L۱-٦۰ 
 

 نمونھ گیري از گازھاي فرایندي

۰٥۰۳- L۱-۲٥ 

 

 نمونھ گیري از آب و پساب

۰٥۰۲- L۱-۲۰ 

 نمونھ گیري از مایعات نفتي

۰٥۰۱- L۱-۲۰ 

 انجام آزمایش ھاي محلول سازي

۰٥۰٥- L۱-٦۰ 

 

انجام آزمایش ھاي تعیین مشخصات مواد 
 شیمیایي

۰٥۰٥- L۱-٦۰ 

 

 امحاء مواد زاید آزمایشگاه

۰٦۰۸- L۱-٤۰ 

 

 تعویض كپسول ھاي گازھاي مصرفي

۰٦۰۱- L۱-۲۰ 

 آچاركشي و نظافت تجھیزات

۰٤۰٦- L۱-٦۰ 

 

 رسوب زدایي ادوات فرایندي

۰٤۰٥- L۱-٦۰ 

 

كنترل و پایش سیستم ھاي خنك كاري 
ھااجزا متحرك دستگاه   

۰٤۰۱- L۱-٦۰ 

 

كنترل و پایش سیستم ھاي روانكاري 
 اجزا متحرك دستگاه ھا

۰٤۰۲- L۱-٦۰ 

 

پایش تمیزي صافي فیلتر سیار 
 در گردش فرایندھا

۰٤۰۷- L۱-٦۰ 

 

رساني بارگیري و بھ غلظت 
محلول ھاي شیمیایي گردشي در 

 فرایند كارخانھ

۰۷۰۲- L۱-٦۳ 

 

بارگیري و تخلیھ كاتالیست ھاي 
 شیمیایي در تجھیزات كارخانھ

۰۷۰۳- L۱-٦۳ 
 

بارگیري و تخلیھ رزین ھا و كربن 
 اكتیو ھادر تجھیزات كارخانھ

۰۷۰٤- L۱-٥٦ 
 

 

بارگیري و تخلیھ خشك كن ھادر 
 تجھیزات كارخانھ

۰۷۰٥- L۱-٥٦ 
 

 

بارگیري و تخلیھ پكینگ ھا 
 در تجھیزات كارخانھ

۰۷۰٦- L۱-٥٦ 

 



 

۳۱ 

 

 

 

 آالت محصوالت شیمیایینقشه آموزش اپراتور کارخانجات و ماشین 

عملیات (دوازدھمسال اول  درس
بھبود كیفیت محصوالت 

)ساعت ۳۰۰) (شیمیایي  

كنترل (درس دوم سال دوازدھم
) فرایندھا درصنایع شیمیایي  

)ساعت ۳۰۰(  

عملیات (وم سال دوازدھمسدرس 
صنایع در سایت كارخانھ ھاي 

) شیمیایي  

)ساعت ۳۰۰(  

دھنده بھ محصوالتافزودن مواد بھبود   

۰٥۰۷- L۲-۸۹ 

 

ثبت مشخصات و شرایط سیال فرایندي با تسھیالت 
 جانبي در گردش با كمك آناالیزرھاي روي خط

۰۱۰٦- L۲-٥۷ 

 

ثبت مشخصات و شرایط عملكرد 
 دستگاه ھاي ثابت

۰۱۰۱- L۲-٦۲ 

 

ثبت مشخصات و شرایط عملكرد سیستم 
 ھاي كنترل و ابزار دقیق

۰۱۰۳- L۲-٥۷ 

 

ثبت مشخصات و شرایط مواد فرایندي ورودي 
 و خروجي سیستم

۰۱۰٤- L۲-٦۷ 

 

تسھیالت جانبي و  ثبت مشخصات و شرایط
 مواد شیمیایي ورودي و خروجي سیستم

۰۱۰٥- L۲-٥۷ 

 

ثبت مشخصات و شرایط سیاالت 
 ذخیره در مخازن واحدھاي كارخانھ

۰۱۰۷- L۲-٦۷ 

 

عملكرد ثبت مشخصات و شرایط 
 دستگاه ھاي دوار و رفت و برگشتي

۰۱۰۲- L۲-٥۲ 

 

جابجایي ادوات دوار یا دستگاه 
 رزرو

۰۲۰۳- L۲-٦۳ 

 

 کنترل و پایش تجھیزات در سیستمھای

steam trap و   tracing 

۰٤۰٤- L۲-٥۲ 

 

 تھیھ محلول ھاي استاندارد
۰٦۰۳- L۲--٤٥ 

 

آب ھاي فیزیكي و شیمیایي و بیولوژیكي آزمایش انجام  

۰٦۰۷- L۲-٥۳ 

 

 

 

 بارگیری و تزریق مواد شیمیایی در بھره برداری کارخانھ

۰۷۰۱- L۲-٥٦ 

 

بھ بخش  ارسال تجھیزات
 تعمیرات

۰۹۰٦- L۲-٤٤ 

 

تحویل تجھیزات از بخش 
 تعمیرات

۰۹۰۷- L۲-٥۰ 

 

تخلیھ مخازن در بارگیری و 
فرآیندی سیستمھای  

۰۳۰٦- L۲-۷۸ 

 



 

۳۲ 

   فناوري فرآیندهاي شیمیایی هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 2: کد گروه فراوري و تولید :تحصیلیگروه 

 071110: کد رشته تحصیلی فناوري فرایندهاي شیمیایی :رشته تحصیلی

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
عملیات آزمایشگاهی در صنایع 

 شیمیایی
0711100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

0501-0502-0503-

0504-0505-0506-

0601-0608  

N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-N۳٦(۱)-N٤۳(۱)-
N٥۱(۱)-N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-

N٦٦(۱)-N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G1(متصدي حفظ و نظافت وسایل آزمایشگاهی
 )G2( متصدي نمونه گیري

 )G3( متصدي محلول سازي
 )G4( مشخصات مواد شیمیایی متصدي تعیین

 )G5( کارگر عمومی ازمایشگاه شیمی

2 
نگهداري از تجهیزات فرایندي صنایع 

 شیمیایی
0711100211 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0401-0402-0405-

0406-0407  

N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-N۳٦(۱)-N٤۳(۱)-
N٥۱(۱)-N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-

N٦٦(۱)-N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G6( متصدي اچارکشی و نظافت تجهیزات
 )G7(رسوب زدایی از تجهیزات متصدي

 )G8(مراقبت از تجهیزات روانکاري متصدي
 )G9( مراقبت از تجهیزات خنک کاري متصدي

 )G10( صنعتیمراقبت از فیلترهاي  متصدي

3 
عملیات دستگاه هاي فرایندي صنایع 

 شیمیایی
0711100311 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0702-0703-0704-

0705-0706  

N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-N۳٦(۱)-N٤۳(۱)-
N٥۱(۱)-N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-

N٦٦(۱)-N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G11( متصدي بارگیري و تخلیه خشک کن هاي صنعتی
 )G12(متصدي بارگیري و تخلیه محلول هاي شیمیایی در صنعت 

 )G13( متصدي بارگیري و تخلیه جاذب ها و رزین هاي صنعتی
 )G14(متصدي بارگیري و تخلیه پکینگ ها در تجهیزات صنعتی 

 )G15( متصدي بارگیري و تخلیه کاتالیزهاي صنعتی

4 
لیات بهبود کیفیت محصوالت عم

 شیمیایی
0711100412 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0603-0607-0701-

0507-0106  

N۱۱(۱)-N۱۲(۱)-N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-
N۳۳(۱)-N۳٦(۱،۳)-N٤۲(۱)-N٥۱(۱)-
N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-N٦٦(۱)-

N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G1( اپراتور ازمایشگاه شیمی
 )G2(تصفیه آباپراتور ازمایشگاه 

 )G3(اپراتور تزریق مواد شیمیایی 
 )G4(اپراتور بهبود کیفیت محصول در صنعت 
 )G5( اپراتور ثبت اطالعات فرایندي در صنعت

 0711100512 کنترل فرایندها در صنایع شیمیایی 5
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0101-0103-0104-

0105-0107  

N۱۱(۱)-N۱۲(۱)-N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-
N۳۳(۱)-N۳٦(۱،۳)-N٤۲(۱)-N٥۱(۱)-
N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-N٦٦(۱)-

N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G6( اپراتور مراقبت دستگاه هاي ثابت در صنعت
 )G7( اپراتور مراقبت تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

 )G8( اپراتور ثبت اطالعات موجودي مواد فرایندي در صنعت
 )G9( پراتور مراقبت تسهیالت جانبی در صنعتا

 )G10( اپراتور مراقبت مخازن ذخیره در صنعت

6 
عملیات در سایت کارخانه هاي صنایع 

 شیمیایی
0711100612 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0102-0404-0203-

0306-0906-0907  

N۱۱(۱)-N۱۲(۱)-N۲۱(۱)-N۳۱(۱)-
N۳۳(۱)-N۳٦(۱،۳)-N٤۲(۱)-N٥۱(۱)-
N٥۳(۱)-N٥٤(۱)-N٦٤(۱)-N٦٦(۱)-

N۷۱(۱)-N۷۲(۱)-N۷۳(۱)-N۹۲ 

 )G11( اپراتور مراقبت تجهیزات دوار رفت و برگشتی در صنعت
وبازیافت  TRACING اپراتور عملیات تجهیزات
 )G12(کندانس

 )G13( نعتاپراتور تعویض تجهیزات در حاال کار در ص
 )G14( اپراتور عملیات بارگیري و تخلیه مخازن در صنعت

 )G15( اپراتور عملیات ارسال و تحویل تجهیزات به تعمیرات



 

۳۳ 

 

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه
نام و نام 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 عمومی صنایع شیمیاییکارگر  :صالحیت

 81830191 :کد
L1 

 15 :شغل/کاريتعداد گروه 
تعداد 
 :کارها

18 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

1 
متصدي حفظ و نظافت وسایل 

 آزمایشگاهی
818331 0504   

   0503-0502-0501 818332 متصدي نمونه گیري 2

 0505 818333 سازيمتصدي محلول  3
 

  

4 
متصدي تعیین مشخصات مواد 

 شیمیایی
818334 0506   

   0608-0601 818335 کارگر عمومی آزمایشگاه شیمی 5

6 
متصدي آچارکشی و نظافت 

 تجهیزات
818336 0406   

   0405 818337 متصدي رسوب زدایی از تجهیزات 7

8 
متصدي مراقبت از تجهیزات 

 روانکاري
818338 0402   

9 
متصدي مراقبت از تجهیزات خنک 

 کاري
818339 0401   

10 
متصدي مراقبت از فیلتر هاي 

 صنعتی
818340 0407   

11 
متصدي بارگیري و تخلیه خشک کن 

 هاي صنعتی
818341 0705   

12 
متصدي بارگیري و تخلیه محلول 

 هاي شیمیایی در صنعت
818342 0702   

13 
جاذب ها و متصدي بارگیري و تخلیه 

 رزین هاي صنعتی
818343 0704   

14 
متصدي بارگیري و تخلیه پکینگ ها 

 در تجهیزات صنعتی
818344 0706   

15 
متصدي بارگیري و تخلیه کاتالیست 

 هاي صنعتی
818345 0703   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

خانوادگی نام و نام 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳٤ 

 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

در سطح نام حرفه 
 :صالحیت

 اپراتور
 81310192 :کد

L2 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

16 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0603 813131 اپراتور آزمایشگاه شیمی 1

   0607 813132 تصفیه آباپراتور آزمایشگاه  2

   0701 813133 اپراتور تزریق مواد شیمیایی 3

4 
اپراتور بهبود کیفیت محصول در 

 صنعت
813134 0507   

5 
اپراتور ثبت اطالعات فرایندي در 

 صنعت
813135 0106   

6 
اپراتورمراقبت دستگاههاي ثابت در 

 صنعت
813136 0101   

7 
و اپراتورمراقبت تجهیزات کنترل 

 ابزار دقیق
813137 0103   

8 
اپراتور ثبت اطالعات موجودي مواد 

 فرایندي در صنعت
813138 0104   

9 
اپراتورمراقبت تسهیالت جانبی در 

 صنعت
813139 0105   

10 
اپراتور مراقبت مخازن ذخیره در 

 صنعت
813140 0107   

11 
اپراتور مراقبت تجهیزات دوار رفت و 

 برگشتی در صنعت
813141 0102   

12 
 Tracingاپراتور عملیات تجهیزات 

 و بازیافت کندانس
813142 0404   

13 
اپراتور تعویض تجهیزات در حال کار 

 در صنعت
813143 0203   

14 
اپراتور عملیات بارگیري و تخلیه 

 مخازن در صنعت
813144 0306   

15 
اپراتور عملیات ارسال و تحویل 

 صنعت تجهیزات به تعمیرات در
813145 0906-0907   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳٥ 

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
 فناوري فرایندهاي شیمیاییبر  درك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم )1

 آزمایشگاهها و گارگاههاواقعی در  طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

 و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویاناز مراکز صنعتی تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید  )3

 و روابط علت و معلولی  فناوري فرایندهاي شیمیاییامکان درك قوانین کلی حاکم بر  )4

 اي شیمیاییفناوري فرایندهایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر  )5

 اد فرصت به منظور بروز خالقیت در هنرجویانایج )6

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )7

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8

 فناوري فرایندهاي شیمیاییرشته  استفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش )9

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی رشتهاصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در 
 در کار واقعیاستفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1

استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته  )2
 شیمیاییفناوري فرایندهاي 

فناوري فرایندهاي ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3
 شیمیایی

 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو )4

 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5

 مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی فراهم نمودن شرایط )6

 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري )8



 

۳٦ 

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی رشته اي حرفه اي هنر آموزانهصالحیت

 مدرك تحصیلی -1

 باشد ،فناوري فرایندهاي شیمیاییمرتبط با رشته  ،هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی - 

 مدارك حرفه اي -2

 رشته فناوري فرایندهاي شیمیاییگذراندن دوره هاي تخصصی  - 
 هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزيگذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش  - 

 تجربه کاري -3

 سال سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنی 4داشتن حداقل  - 

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )1

 بع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزاتتخصیص منا )2

فناوري فرایندهاي کارگاه آموزشی آزمایشگاه و بر اساس استاندارد  فناوري فرایندهاي شیمیاییکارگاه وآزمایشگاه ایجاد  )3
 شیمیایی

 فرایندهاي شیمیاییفناوري کارگاه آموزشی هاي آزمایشگاه و متناسب با استاندارد هاي کارگاه و  آزمایشگاهتجهیز  )4

 فناوري فرایندهاي شیمیاییمشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  )5

 هنرجو 10حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )6

 بازدید از مراکز صنعتی مرتبط با رشته فناوري فرایندهاي شیمیایی )7

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی درسی رشتهفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه  
مورد ارزشیابی و اصالح فناوري فرایندهاي شیمیایی سال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .کامل قرار می گیرد
 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیردفناوري فرایندهاي شیمیایی برنامه درسی رشته  -



 

۳۷ 

 فناوري فرآیندهاي شیمیایی دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد
 سایت -8  کتاب مرجع -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصاویر واضح و اینفـوگرافی آورده  ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
به طـور متعـادل آورده    کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

 .شود
خداونـد را بـه   . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند محتوي باید به

 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. عنوان خالق و صانع تلقی نماید
 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند شـامل  . صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به
. نرم افزار تعـاملی باشـد  . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد
کتاب راهنماي 

 معلم

جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارهـا و مـواد مصـرفی مـورد نیـاز هـر       در این 
همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل تر . جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

حصیلی مـرتبط بـا   پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي ت. آورده شود
پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پـروژه هـاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش        

مشکالتی که دبیـر در تـدریس ممکـن    . ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود
 . است با آن روبرو باشد، آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

. ن جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شوددر ای
 .برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار
-همچنـین مـی  . نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شـود  در این جزء پوستر

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکس
 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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