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پودمان 1
شایستگی های پایه
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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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
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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
b

= +
2

1 4
L

s
Lh h= +

2
2

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

2
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نسبت و تناسب
1 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم: 

 c=kd و  a=kb  یا   a c k
b d
= =      

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

2 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

= kc و 
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b
= ×

1a cac
b b

× =
a ca (c )
b cb
= ≠0

a a a
b b b

−
− = =

−
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd
× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با a c
b d
= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

1 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد.

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆
∆ > ⇒ =


−

∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

m/n m ma a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−

= = ≠
1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠

1 0

مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویۀ 
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

4 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

    tan α =  sin α 
  cos α )الف(                       ب

sin)π  -  θ) = sinθ cos)π  -  θ) = -cosθ  tan)π  -  θ) = -tanθ 

sin)π  +  θ) = -sinθ cos)π  +  θ) = -cosθ tan)π  +  θ) = tanθ

sin)-  θ) = -sinθ  cos)-  θ) = cosθ  tan)-  θ) = -tanθ

sin)2π  +  θ) = sinθ cos)2π  +  θ) = cosθ tan)2π  +  θ) = tanθ

sin)2π  -  θ) = -sinθ cos)2π  -  θ) = cosθ tan)2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A
 Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+
1 6 2
4( )−

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان(
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه( 

(درجه( D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A
 Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 ساير نمودارها

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
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)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 نمودارها و منحنی ها

 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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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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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

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

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
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
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  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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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نيروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بيشينه نيروی اصطکاک 
ايستايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نيروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطۀ مکان زمان 
حركت يکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جريان الکتريکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتريکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حركت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جريان مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جايی در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نيوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی )سری(
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در 00C)6-10×14-10بتون
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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

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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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد



24

نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما..........کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ي
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        كلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی ياخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
كر

ت 
درا

هی

نشاسته در كلروپالستنشاستهگلوكز

ک
لئی

وك
د ن

سی
ا

كروموزومدی ان اینوكلئوتيد

ین
وتئ

پر

پروتئين انقباضیپلی پپتيدآمينواسيد

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسيد چرب

تصوير انواع درشت مولکول های شركت كننده در ساختار ياخته 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

انواع 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

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ 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

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ 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



پودمان 2
شایستگی های  فنی
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حداقل ضوابط فنی  و  بهداشتی برای  تأسیس  و  بهره برداری 
کارخانه های تولید و بسته بندی فراورده های غذایی 

ویژگی های محل احداث، محوطه و اطراف واحد تولیدی مواد غذایی

رعايت فاصله مراکز آلوده کننده تا کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذايي 
بايد مطابق با ضوابط و معیارهاي استقرار مراکز پرورش دام و صنايع وابسته به دام جهت 
کارخانجات تولید و بسته بندي فرآورده های خوراکي، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي 

باشد.

مسائل زیست محیطي

در مسیر گسل و زلزله قرار نداشته باشد. موقعیت جغرافیایی

  دارای حصار با ارتفاع مناسب برای ممانعت از ورود حیوانات.
  کلیه خیابان ها، پیاده روها و محل هاي عبور و مرور داخل محوطه مفروش شده 

با پوشش مناسب با شیب مناسب برای جلوگیری از تجمع آب.
  محوطه اطراف عاري از مواد زائد، زباله، علف هاي هرز و فرآورده غیر مفید ديگر.
  پسماند از محوطه کارخانه در ظروف يا کانتینرهای دردار به طور مرتب و منظم 

جمع آوری گردند.
  محل پارك اتومبیل ها ترجیحاً در خارج از واحد تولیدي در غیر اين صورت 

با  فاصله مناسب از سالن تولید.
  در نظر گرفتن شیب طبیعی زمین در محل تجهیزات فاضالب. 

  فضاي سبز به نحوی باشد که به طور مستقیم مرتبط با سالن تولید نباشد.

محوطه و اطراف کارخانه
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ویژگی های ساختمان واحد تولیدی مواد غذایی

  بخش هاي تمیز )Clean( و غیرتمیز )Unclean( از هم جدا باشند.
  حفاظت در مقابل ورود و النه گزينی حشرات و جوندگان.

  استحكام کافي در برابر برف و باران و باد شديد، ناودان ها و راه آب هاي کافي وجود داشته باشد.
سالن تولید 
و  بسته بندي

  قابل شست وشو بوده و جنس آنها از مواد مقاوم به رطوبت باشند.
  داراي سطوح صاف و صیقلی باشند.

  برای جلوگیری ازورود جوندگان، ناحیه زيرين درها هم سطح با کف باشد.
  در صورت شیشه اي بودن حتي االمكان از شیشه ای با پايه پلیمري استفاده شود و يا توسط 

چسب ايمن سازي شود.
 در صورت باز و بسته شدن به محیط غیر تمیز )Unclean( پرده باد، پرده نواری يا در دو مرحله ای 
و يا وجود فشار مثبت هوا در نظر گرفته شود و ترجیحاً درها به طور خودکار باز و بسته شوند.

درها

 داراي ارتفاعي متناسب با دستگاه ها و تجهیزات باشند.
 مقاوم، صاف، بدون ترك و خلل و فرج و قابل شست وشو باشند. )حتی االمكان دارای رنگ 

روشن باشند(.
 محل هاي اتصال به ديوار همجوار،کف سالن فرآوری و تولید بدون زاويه باشند.

 غیر قابل نفوذ به رطوبت و حرارت باشند.
 کلید و پريزهاي تعبیه شده روي ديوار قابل تمیز کردن و ضد آب باشند.

 ديوارها به گونه اي ساخته شده باشند که از النه گزينی حشرات و جوندگان ممانعت نمايند.

 جهت جلوگیري از النه گزينی حشرات و جوندگان از ساختن ديوارهاي دو جداره اجتناب شود.
 توصیه می شود درمحل هاي عبور لیفتراك، جهت حفاظت ديوارهاي ساختمان کارخانه درمقابل 
صدمات لیفتراك از حفاظ هاي مناسب استفاده گردد )در اين مورد اصل کلي قابلیت شست وشو و 

نداشتن زاويه بايد رعايت شود(.

دیوارها

 کف بايد کامالً مقاوم، بدون ترك و غیر لغزنده و در صورت نیاز قابل شست وشو و ضدعفونی 
کردن باشد و همچنین دارای شیب کافی به سمت مسیر فاضالب باشد.

 رنگ آن بهتر است از نوع روشن انتخاب شود.
انجام  قلیايي  يا  و  اسیدي   pH با  فرآورده خام  آماده سازي  و  نگهداري  که  در محل هايي   

مي گیرد، درساختار کف از پوشش هاي مناسب و مقاوم به اسید و قلیا استفاده شود.
 پي ريزي کف سالن و انبارها بايد به گونه اي باشد که تحمل فشار ناشي از سنگیني ماشین آالت 

و بار وارده بر آن را داشته باشد.
 توصیه می شود برای سهولت کار مسیر عبور، حريم دستگاه ها، بخش های تمیز و غیر تمیز 

بر روی کف مشخص باشند.

کف ها

 بايد ارتفاع کافي داشته و جهت جلوگیري از ورود اجزای خارجي يا هرگونه آلودگي به فرآورده 
قابلیت تمیز کردن داشته باشد.

 در برابر نفوذ يا النه گزيني حشرات و جوندگان مقاوم بوده و مانع تجمع گرد و خاك، بخارات 
آب و رشد قارچ ها شود.

 در کارخانه هايي که از تانك هاي رو باز براي فرموالسیون و تهیه فرآورده استفاده مي شود کلیه 
تجهیزات و تأسیسات يا ساير اجزاي ساختمان زير سقف کاذب جاسازي شوند و يا آنكه درقسمت 

باالي خط تولید از پوشش قابل شست وشو و تمیز کردن استفاده شود.
 پوشش سقف بايد به نحوي در نظر گرفته شود که در مقابل عوامل جوي پايدار باشد.

 فاصله و فضاي باز بین ديوارها با سقف وجود نداشته باشد.

سقف ها
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 کلیه پنجره ها بايد داراي اندازه مناسب، قابل شست وشو، نظافت و ضدزنگ بوده و به گونه اي 
طراحي شود که از ورود و تجمع آلودگی به داخل سالن تولید ممانعت نمايد.

ارتباط مستقیم دارند در  اولیه در حال فرآوری و بسته بندی  با مواد   در قسمت هايی که 
صورت شیشه اي بودن حتي االمكان از شیشه ای با پايه پلیمري استفاده شود و يا توسط چسب 

ايمن سازي شوند. شیشه پنجره ها مات باشند.
 پنجره ها بايد به موازات ديوارها و دارای شیب مناسب به طرف داخل باشند و فاصله آنها 

از کف حداقل يك متر باشد.
 بهتر است که براي استفاده از نور طبیعي درسالن های تولید و انبارها، پنجره ها به صورت 
زيرسقفي ايجاد شوند وکلیه پنجره هاي داخل سالن هاي تولید و فرآوري به صورت ثابت )غیر 
قابل بازشدن( بوده و پنجره هاي موجود در ساير قسمت ها در صورت باز شو بودن بايد مجهز 

به توري هاي متحرك ريز بافت و قابل شست وشو و مقاوم باشند.

پنجره ها

 کلیه پله ها، سطوح شیب دار، سكوها، نردبان ها و شیب هاي تند بايد به گونه اي طراحي و 
انتشار آلودگي به سالن تولید نشوند و به راحتي قابل  باشند که محل تجمع و  نصب شده 

شست وشو و تمیز کردن باشند.
 کف پله ها عاج دار و داراي حفاظ مناسب باشد.

پله ها

 ظرفیت کانال های فاضالب بايد مطابق با فاضالب در نظر گرفته شده باشند و دربرابر 
آفات به خوبي محافظت شوند.

 داراي شیب مناسبي در حد۱۰ـ ۵ درجه بر خالف جريان کار )از محل تمیز به محل 
آلوده( باشند همچنین حتي المقدور از ساختن آب روهاي عمیق بايد اجتناب کرد. 

بايد داراي عمقي حدود ۲۰ـ  ۱۵ سانتی متر و عرض   قسمت هاي سرپوشیده آب روها 
۳۰ـ  ۱۵ سانتی متر باشند تا آب و مواد زائد به راحتي عبور کرده و تمیز کردن آن نیز 

آسان باشد.
 آب روها بايد داراي ديواره هاي صاف و عمودي بوده و محل اتصال ديواره به کف بدون 

زاويه باشد.
 درمحل هايي که امكان جمع شدن پساب وجود دارد، از کف شوي مناسب استفاده شود. 
 در کارخانه هايي که درحین تولید از مواد اسیدي يا قلیايي استفاده مي شود بايد کف 

آن مقاوم به اسید يا قلیا باشد.
 راه آب ها بايد به سهولت تمیز و گندزدايي شوند. پوشش و محافظ روي آب روها بايد از 

جنس مقاوم، مشبك و به گونه اي باشد تا برداشتن و حمل و نقل آن آسان باشد.
 هیچ نقطه اي ازکف سالن تولید نبايد بیش از ۶ متر از کانال زهكشی فاصله داشته باشد.

 درکلیه مجراهاي خروجي زهكشی، بايد تمهیداتي به منظور جلوگیري از ورود آفات 
به سالن تولید ايجاد نمود.

 براي جلوگیري از انسداد يا تجمع آلودگي بايد در اسرع وقت نسبت به تعمیر و بازسازي 
قسمت هاي صدمه ديده شبكه زهكشی اقدام شود.

 براي شرايط اضطراري تجمع پساب درسطح کارخانه بايد امكانات مناسبي نظیر پمپ 
براي تسهیل خروج پساب از کارخانه و انتقال به لوله هاي فاضالب وجود داشته باشد.

 فاضالب مجهز به سیستم سپتیك مورد تأيید سازمان حفاظت محیط زيست باشد و رعايت 
استانداردهای کشور در مورد فاضالب های خروجی.

 استفاده از اتصاالت مناسب )دريچه هاي يك طرفه( براي جلوگیري از برگشت مجدد آب 
به  سالن هاي تولید الزامي است.

 مسیر ز هكشی نبايد از منطقه آلوده به منطقه پاکیزه جريان داشته باشد.

زهكشي 
کف 

کارخانه، 
کانال هاي 
فاضالب و 
تصفیه آن
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فضاهاي مورد نیاز در سالن تولید واحد تولیدی مواد غذایی

 فضای مناسب برای ماشین آالت 
 پلكان و سكو جهت ماشین هايي که داراي ارتفاع زياد مي باشند.

وقتي وسايل حجیم  تعمیر دستگاه خصوصاً  نیاز جهت  مورد   فضاي 
براي جابه جايي مورد استفاده باشند.

 فضا برای رفت و آمد اپراتور، فاصله از ديوارها حداقل ۱متر 
 راه هاي فرار به هنگام خطر

 پیش بیني فضا براي مواد اولیه، فرآورده و اقالم بسته بندي مورد مصرف 
در جريان تولید.

فضا جهت 
ماشین آالت

 مسیر حرکت وسايل نقلیه برقی يا دستي بهتر است توسط خط کشي 
کامالً مشخص باشد.

 حداقل عرض مسیر جهت لیفتراك ۴ متر و جهت ريچ تراك ۲/۸ متر 

فضا جهت تردد 
وسایل حمل و نقل

۷۰ cm عرض مسیر جهت عبور يك نفر 
۱۲۶ cm عرض مسیر جهت عبور دو نفر 

۱۸۷ cm عرض مسیر جهت عبور سه نفر 
۲۴۸ cm عرض مسیر جهت عبور چهار نفر 

۱۲۰ cm کارخانه هايي که تا ۱۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 
۱۸۰ cm کارخانه هايي که تا ۲۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 
۲۴۰ cm کارخانه هايي که تا ۵۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 

فضا جهت تردد 
پرسنل

اسمي  ظرفیت  از  بیشتر  ابتدا  از  کارخانه  مختلف  بخش هاي  مساحت 
درنظر گرفته مي شود تا درطرح توسعه، ماشین آالت در آن فضاها مستقر 

شوند.

فضا جهت توسعه 
آینده

 ايجاد شرايط ايمني و حفاظتي براي دستگاه ها، تجهیزات، نردبان ها و 
پلكان هاي مرتبط در سالن تولید )نظیر: ارت براي دستگاه ها، کف پوش 
عايق دار براي تابلوهاي برق و پانل ها و حفاظت مناسب براي تجهیزات 

مرتفع(.
 نصب عالئم و تابلوهاي ايمني و بهداشتي در سالن

 قابلیت دسترسی آسان به تجهیزات اطفای حريق و وضعیت سالمت و 
کارايي تجهیزات اطفای حريق 

 استفاده از وسايل ايمني شنوايي براي کارگران در صورت وجود سرو 
صدا در سالن تولید

سایر ویژگی های 
سالن های فرآوری 

و تولید
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شرایط و ویژگي هاي کلی انبارها در واحدهای تولیدی مواد غذایی

 انبارهای مواد اولیه و بسته بندی و فرآورده نهايی تفكیك شده و متناسب 
با ظرفیت تولید درنظر گرفته شوند.

و  آلودگي  جوندگان،  حشرات،  از  عاري  منظم،  خنك،  خشك،  تمیز،   
ضايعات تولید و بسته بندی باشند.

 چیدمان کاال در انبار بايد برروي پالت )فلز سبك ضد زنگ و يا پالستیكي( 
باشد و نحوه چیدن کاال در انبار مرتب بوده و بر روی پالت با ارتفاع حداقل 
۱۰ سانتی متر از سطح زمین، ۲۰ سانتی متر فاصله از ديوارها و ۵۰ سانتی متر 

بین رديف ها چیده شوند.
 هر فرآورده بايد با رمز و کد خاصي نگهداری شود که معموالً معرف زمان 
ورود به انبار يا زمان تولید فرآورده می باشد تا به ترتیب زمان ورود، خارج 

شوند.
و  بهداشتي  مقررات  طبق  و  مدون  برنامه  طی  بايد  انبارها  نظافت   

دستورالعمل هاي مورد تأيید انجام گیرد.
قابل  فرج،  و  خلل  بدون  مقاوم،  جنس  از  بايد  انبار  در  و  ديوار  کف،   
شست وشو و نظافت باشند. پنجره ها بايد داراي شیشه هاي نشكن يا داراي 
متحرك  توري  به  مجهز  شدن  باز  درصورت  و  بوده  ايمن سازي  برچسب 
بايد  انبار  در  شو  باز  پنجره هاي  و  در  باشند.  شست وشو  قابل  و  ريز بافت 
به طور کامل بسته شوند تا از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري به عمل 

آيد.
 طعمه گذاری يا تله گذاری مناسب برای جلوگیری از ورود جوندگان انجام شود.

 مجهز به زنگ خطر، کپسول اطفای حريق، سیستم هاي خودکار اطفای 
حريق، دستگاه کالیبره کنترل و ثبت دما و رطوبت باشند.

قابل  مقاوم،  جنس  از  بايد  حمل و نقل  سیستم هاي  و  قفسه ها  کلیه   
شست وشو و نظافت باشند.

 در کلیه انبارهاي مواد اولیه و فرآورده نهايي وجود تهويه مناسب ضروري 
است.

 شرايط نگهداري کلیه مواد اولیه و فرآورده نهايي در انبار بايد مطابق با 
شرايط قید شده از طرف واحد تولیدکننده آن باشد.

ویژگي هاي عمومي

 در ورودي و خروجي بايد به طور کامالً مجزا از يكديگر باشند.
 امكانات توزين نظیر باسكول، ترازو وجود داشته باشد.

 امكانات ارزيابي اولیه و نمونه برداري وجود داشته باشد.
 امكانات تخلیه بار نظیر سطح شیب دار، جرثقیل، نقاله، لیفتراك وجود 

داشته باشد.
 امكانات حمل و نقل درانبار وجود داشته باشد.

ویژگي هاي بخش 
ورودي و خروجی انبار

متناسب با حجم تولید و حداکثر زمان نگهداري کاال در انبار سطح زیر بناي انبارها
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ویژگی های انواع انبار در واحدهای تولیدی مواد غذایی
برحسب تنوع مواد اولیه و شرايط نگهداري آنها ممكن است چند انبار مجزا با شرايط متفاوت 

جهت نگهداري مواد اولیه و مواد افزودني وجود داشته باشد. انبار مواد اولیه

برای نگهداری مواد و وسايل بسته بندي مانند کارتن، پاکت، برچسب به گونه اي که آسیب هاي 
فیزيكي، شیمیايي و بهداشتي به اين ملزومات وارد نشود.

انبار ملزومات 
بسته بندی

 با توجه به نوع فرآورده، دما و رطوبت مناسب داشته باشد.
 از تابش مستقیم آفتاب به دور باشد.

 نبايد کااليي جز فرآورده نهايي در آن، انبار شود.
انبار فرآورده نهایی

اداري، ظروف  وسايل  آشپزخانه،  وسايل  قبیل  از  متفرقه  وسايل  نگهداري  است جهت  محلي 
بايد  به گستردگي کارخانه دارد، ولي  ابعاد آن بستگي  لباس کار و ديگر ملزومات که  خالي، 

حتي االمكان از نگهداري اقالم غیر ضروري درآن جلوگیري شود.
انبار عمومي

و  مانند مواد غیر خوراکی، گند زدا، آفت کش ها  نگهداری کلیه مواد شیمیايي  برای   محلی 
روغن های صنعتی مورد استفاده 

مشخصات  کلیه  قید  با  کامل  پوشش  با  ظروفي  در  و  داشته  قرار  تولید  سالن هاي  از  دور   
برچسب گذاري )شامل نام ماده، کاربرد آن و احتیاط هاي الزم هنگام استفاده از آن( به زبان 

فارسي
 دور از تابش مستقیم نورخورشید باشند و در شرايط مناسب مطابق با برچسب کاال نگهداری 

شوند.

انبار مواد شیمیایي

 مجهز به قفسه بندي فلزي
 نصب لیست کامل لوازم يدکي و قطعات ماشین آالت موجود در آن که با کدهاي مخصوص 

مشخص شده اند در انبار 
 اندازه آن بستگي به تعداد ماشین آالت، تنوع آنها، فرسودگي آنها و نیز کیفیت ماشین آالت 

خريداري شده دارد.
 به خصوصیات فیزيكي کاال مانند ابعاد، وزن، مقدار و خصوصیات محدود کننده نظیر قابلیت 

شكنندگي، قابلیت خمش و قابلیت احتراق توجه داشت. 

انبار قطعات، لوازم 
و تجهیزات مربوط 

به تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت

در صورت نیاز، برای انبار کردن ضايعات تا تعیین تكلیف نهايی اين انبار در نظر گرفته می شود. انبار ضایعات
 استقرار به صورت ترتیب زمان ورود و خروج )سیستم ۱FIFO( و )سیستم ۲FEFO( باشد.

 پیش بیني هاي الزم جهت عايق بندي تمام فضاها در نظر گرفته شود. 
 ضخامت عايق در سردخانه هاي باالي صفر براي ديوارها ۱۰ سانتی متر، براي سقف ۱۰ تا 

۱۵سانتی متر است.
 ضخامت عايق درسردخانه هاي زير صفر براي ديوارها ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر، سقف ۱۵ تا ۲۰ 

سانتی متر و کف ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر است.
 تمامي سردخانه ها بايد مجهز به سیستم کنترل و ثبت دما و رطوبت و زنگ خطر باشند.

 درهای سردخانه کامالً درز بندي شده و ترجیحاً کشويي به يك طرف باشند. داراي پرده هوا 
بوده و از داخل قابل باز شدن باشند.

 نحوه قفسه بندي و پالت گذاري در داخل سردخانه به گونه اي باشد که امكان گردش هوا و 
فضاي الزم جهت تحرك و خدمات وجود داشته باشد.

 براي جلوگیري از ايجاد شبنم و فرو ريزي قطرات آب، تهويه مناسب برای سردخانه ها ضروري 
است.

 کف، ديوارها و سقف سردخانه قابل شست وشو و ضد عفوني باشند.
 مواد و فرآورده های نهايي معیوب بايد تفكیك و برچسب زني شده و براي پرهیز از عرضه و 

مصرف ناخواسته در مكان های خاص و مشخص جهت بررسي بیشتر نگهداري شوند.

سردخانه

First Expired First Out ـFirst In First Out                ۲ ـ۱
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بخش هاي سرویس دهنده و تأسیسات

 آب مصرفي عمومي کارخانه و تأسیسات بايد  از نظر سختي مورد تأيید بوده و با توجه 
به نوع کاربرد، ويژگي خاص آن را داشته باشد.

 آب مصرفي جهت آشامیدن و قابل استفاده در سیستم تولید و شست وشو بايد کامالً 
جدا از ساير آب هاي مصرفي در کارخانه باشدو سیستم هاي لوله کشي آن با رنگ متفاوت، 
مشخص شده باشد و به طور مستمر مورد آزمايش قرار گیرد و حداقل ۲ بار در سال توسط 
آزمايشگاه مرجع يا مورد تأيید استان مربوطه از نظر میكروبي و شیمیايي آزمايش و به 

تأيید رسیده باشد.
 ۵۰۰ mg/l در صورت استفاده از آب چاه، چنانچه سختي کل آب از حداکثر میزان مجاز 
باالترباشد منبع ذخیره آب بايد مجهز به سختي گیر و دستگاه ضد عفوني آب )کلريناتور 

يا سیستم ضد عفوني کننده پیوسته( قابل قبول و مورد تأيید مرجع ذيصالح بهداشتي باشد.
 يك منبع آب گرم )با ويژگي هاي آب آشامیدني( بايد در تمامي اوقات و درطي ساعات 
گند زدايي  فرآيند  و  شست وشو  منظور  هردو  جهت  آب  اين  باشد.  دسترس  در  کاري 
به کار مي رود. )برای مقاصد شست وشو درجه حرارت ۶۵ درجه سلسیوس و برای مقاصد 

ضدعفوني آب گرم ۸۰ درجه سلسیوس( 
بايد  کلر  غلظت  تجهیزات،  کردن  گندزدايي  جهت  کلر دار  آب  از  استفاده  درصورت   

ppm ۲۵۰ باشد و زمان تماس با کلر و سطح کلر آزاد بايد به طور مرتب کنترل شود.
 يخ مورد استفاده در فرآيند تولید بايد از آب شرب يا دارای مجوزهای بهداشتی تهیه شده باشد و 

به نحوي تولید، مورد مصرف و ذخیره قرار گیرد که از آلودگي ثانويه آن جلوگیري شود.

آب

 المپ ها بايد به طور مناسبي در برابر شكستگي حفاظت شده باشند و داراي حفاظ و 
قاب مناسب )از جنس نشكن(،  قابل شست وشو و تمیز کردن باشند و میزان روشنايی با 

توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تأمین شود.
 در تمام مكان هاي بازرسي و کنترل ۵۴۰ لوکس

 محیط هاي کاري ۲۲۰ لوکس
 ساير نقاط ۱۱۰ لوکس

روشنایي و 
المپ ها در 

سالن هاي تولید 
و انبارها

 لوله ها و کابل هاي داخل محوطه بايد به موازات خیابان هاي کارخانه قرار گرفته و حتی االمكان 
لوله ها روکار کشیده شوند.

  در داخل سالن ها، لوله ها بايد به موازات ديوارها کشیده شوند )در مسیر تانك های روباز 
نباشند(. لوله با زاويه اي غیر از ۹۰ درجه نبايد از ديوار منشعب شود. لوله ها بايد موازي يا 

عمود بر ديوار باشند و حداقل فاصله لوله ها از کف ۲۰ سانتی متر باشد.
 لوله هايي که مايع داغ درونشان جريان دارد، بايد از کابل هاي برق دور باشند.

يا  و  کارخانه  بايد در حريم مسیرهاي خارج  آتش نشاني  و جعبه هاي مخصوص  شیرها   
مسیرهاي عبور و مرور داخل سالن منطبق بر اصول ايمني کار قرار گرفته باشند.

 لوله هاي باد و بخار بايد در يك جهت شیب مختصري )حدود cm/m ۱( داشته باشند. 
انشعاب از لوله هاي اصلي باد و بخار بايد حتماً از باالي لوله گرفته شود تا از نفوذ آب به 

داخل مسیرهاي فرعي جلوگیري شود.
 لوله هاي گرم و سرد و بخار بايد کامالً عايق بندي و روکش گذاري شده باشند.

 توصیه مي شود با رنگ بندي تعريف شده امكان تفكیك لوله ها از يكديگر فراهم شود.

نصب لوله ها و 
کابل ها
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 کلیه سالن ها، انبارها و سرويس هاي بهداشتي و کارگري بايد داراي دستگاه هاي تهويه 
مناسب، وسايل گرمايش و سرمايش متناسب با حجم مكان هاي مذکور و تغییرات درجه 

حرارت با توجه به فصول سال باشند.
از  آلودگی  انتقال  احتمال  فرآورده  علت حساسیت  به  که  فرآوری  از  قسمت هايی  در   

محیط وجود دارد امكاناتی نظیرايجاد فشار مثبت يا نصب هواساز در نظر گرفته شود.
به منظور  ساختمان  فوقاني  قسمت هاي  و  در سقف ها  که  منافذي  و  تمامي شكاف ها   
ورود و خروج هوا تعبیه شده اند، بايد مجهز به بادگیر و توري سیمي باشند و در انتخاب 
توري هاي سیمي بايد دقت شود که منافذ آن خیلي ريز نباشد تا گرد و غبار با  مسدود 

کردن منافذ مانع خروج بخار آب و هوا نشود. 
باران به ساختمان شود و  بايد طوري باشد که مانع ورود   نصب و ساختار هواکش ها 

همچنین جريان هوا از بخش تمیز به غیر تمیز باشد.

تهویه

بايد خارج از سالن تولید و با فاصله مناسب از سالن هاي تولید، انبارها و امكانات کارگري 
و اداري باشد و برابر مقررات سازمان هاي ذيربط باشد.

تأسیسات بخار 
و هواي فشرده

شامل ترانسفورماتور، خازن ها و تابلوهاي برق مادر بايد در مكان مناسبي خارج از سالن 
تولید تعبیه شوند. تأسیسات برق

محل تعمیرگاه در عین حال که نزديك ماشین آالت تولید است، نبايد مستقیماً با سالن هاي 
تولید و فرآوري ارتباط داشته باشد. تعمیرگاه

 درکلیه قسمت ها و در فواصل مناسب کپسول آتش نشاني، شیلنگ آب و غیره، نصب شود. 
در  و  مناسب  محل  در  کارخانه  در  پزشكي  اولیه  کمك هاي  براي  نیاز  مورد  وسايل   

دسترس قرار گیرد.
 بايد قبل از شروع به کار از نظر ايمني جهت آتش سوزي، گواهي مربوطه از سازمان هاي 
ذيربط اخذ شود. و دستورالعمل هاي الزم را درخصوص کنترل و ارزيابي دوره اي به اجرا 

گذاشته شود.

لوازم ایمني و 
کمك هاي اولیه

از وسیله حمل )تريلي حمل زباله(  يا  بايد محلي براي خروج زباله داشته و   کارخانه 
استفاده نمايند تا روزانه زباله ها را به خارج از واحد درمحل مورد نظر منتقل نمايند. 

 دفع زباله بايد به طور مؤثر و به طريقي انجام شود که هر گونه خطر آلودگي مستقیم 
يا غیر مستقیم فرآورده و همچنین آلودگي آب آشامیدني وجود نداشته باشد، همچنین 

مانع از بروز آلودگی زيست محیطی شود.
 نظافت، شست وشو و گندزدايي مستمر محل هاي فوق الذکر الزامي است.

 مسئول و برنامه زماني جمع آوري زباله، شست وشو و گند زدايي ظروف نگهداري زباله 
بايد مشخص باشد.

 ظروف زباله هاي تر و خشك بايد جدا و اختصاصي باشند.

تخلیه زباله و 
ضایعات

 به هنگام حمل و نقل مواد اولیه، فرآورده های حد واسط و نهايي شرايط بايد به گونه اي 
باشد که هیچ گونه آسیب فیزيكي به فرآوردۀ درحال حمل و نقل وارد نشود.

حال  در  ماده  نگهداري  شرايط  با  مطابق  رطوبت(  )دما،  حمل و نقل  محیطي  شرايط   
حمل و نقل باشد.

 تجهیزات حمل و نقل از سطح نظافت قابل قبولي برخوردار باشد و از انتقال آلودگي 
ثانويه فرآورده ها به يكديگر جلوگیري به عمل آيد.

حمل و نقل
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شست وشو، ضدعفوني و گندزدایي

  تخلیه فرآورده غذايي از ماشین آالت و انتقال وسايل و ظروف به بخش شست وشو طبق برنامه 
کنترل شده باشد.

  باز کردن قسمت هاي قابل شست وشوي دستگاه ها، وسايل و تجهیزات از سطوح مختلفي که 
بايد تمیز شوند طبق برنامه کنترل شده باشد.

  فرآورده شیمیايي جهت شست وشو، ضد عفوني و گند زدايي بايد با قوانین ايمني، بهداشت و 
محیط زيست مطابقت داشته و مورد تأيید سازمان ها و مقامات ذي صالح باشد ) درصورتي که نیاز 

به شست وشو باشد(.
  شیلنگ هاي مورد استفاده براي شست وشوي سطوح بايد در شرايط بهداشتي نگهداري شوند 
و از حلقه هاي شیلنگ جمع کني براي جمع کردن و نگهداري آنها روي ديوار استفاده شود. 
در طول مدت نگهداري شیلنگ ها نبايد با کف کارخانه در ارتباط باشند )درصورتي که نیاز به 

شست وشو باشد(.
  وجود امكانات آب گرم و سرد، بخار تحت فشار، مكش و باد )درصورت نیاز( برای شست وشو 

و نظافت سالن ها.
  هر فردي که با فرآورده خام و نیمه فرآوري شده کار مي کند به صورت بالقوه، امكان آلوده 
مورد  اقالم،  ساير  و  البسه  تجهیزات،  لوازم،  کلیه  زماني که  تا  دارد.  را  نهايي  فرآورده  ساختن 
پاك سازي و گندزدايي قرار نگرفته اند، نبايد در تماس با فرآورده نهايي قرار گیرند. دست ها بايد 
قبل و بعد از کار به طور کامل شست وشو و ضد عفوني شوند و سپس با فرآورده نهايي تماس پیدا 

کند. )بر حسب نیاز و نوع فرآورده(.
صحیح  عملكرد  از  اطمینان  جهت  منظم(  صورت  )به  کار  سطوح  از  میكروبی  آزمايشات    

دستورالعمل شست وشو و ضد عفوني انجام شود )بر حسب نیاز و نوع فرآورده(.
  با استفاده از يك جدول مستقل، شست وشو و گندزدايي براي هر دستگاه مشخص مي شود 

که به عنوان مثال مراحل آن عبارت اند از :
)Brushing( جرم زدايي با استفاده از برس

شست وشو با آب                             شست وشو با مواد شوينده )دترجنت(
شست وشوی مجدد با آب                  ضد عفوني در صورت نیاز

آبكشي
 براي شست وشو و گندزدايي کردن مي توان از ترکیبات زير استفاده نمود:

بي کربنات سديم                           کربنات سديم بدون آب
تري فسفات سديم                          آب گرم با دماي ۸۰ الي ۸۵ درجه سانتي گراد

سود کاستیك                                ترکیبات کلر
اسید نیتريك

  براي ضد عفوني کردن تجهیزات و سطوح دستگاه ها ترجیحاً از ترکیبات چهارتايي آمونیوم استفاده 
نشود، زيرا باقیمانده اين ترکیبات به سختي برطرف شده و همچنین کلیه میكروارگانیسم هاي 

بیماري زا را از بین نمي برند.
  مرحله آبكشي براي زدودن باقیمانده شیمیايي بايد با دقت و توجه کافي صورت گیرد، زيرا 
باقیمانده برخي از ترکیبات مانند کلر موجب خورندگي در سطح دستگاه ها و لوازم خواهند شد.

نكات کلی برای 
ضد عفونی و 
شست وشو
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کنترل pest )حشرات، جوندگان، پرندگان و آفات(

 برنامه مؤثر و مداوم براي کنترل ورود pest در محل 
واحد تولیدي بايد تنظیم و به طور منظم به مورد اجرا 

گذارده شود.
 جهت جلوگیري از النه گزينی pest مي توان از مواد 
شیمیايي که به اين منظور در مصالح ساختماني واحد 

تولیدي استفاده مي شود کمك گرفت.
از  مداوم  به طور  بايد  اطراف  محیط  و  کارخانه   
افراد  توسط   pest ورود  از  ناشي  آلودگي  وجود  نظر 
با  آموزش ديده يا توسط شرکت های مجاز بازرسی و 

برنامه ريزي مناسب مورد بازبیني قرار گیرند.
بايد  ريشه کني  اقدامات  وجودآلودگي،  درصورت    
استفاده  قبیل  از  پذيرد. هر گونه عملیات کنترل  انجام 
با  بايد  بیولوژي  و  فیزيكي  شیمیايي،  روش هاي  از 
تحت  فقط  و  شده  زمان بندي  و  مشخص  برنامه ريزي 
نظارت افرادي که اطالعات کافي از مخاطرات ناشي از 
استفاده از آن فرآورده براي سالمتي انسان دارند انجام 
باقیمانده مواد  اين مخاطرات ممكن است دراثر  گیرد. 

شیمیايي درفرآورده ها به وجود آيد.
ورود  علیه  مبارزه  و  عفوني  ضد  عملیات  هر گونه    
تولید  عملیات  که  گیرد  انجام  مواقعي  در  بايد   pest

خاتمه يافته است.
ساير  که  هنگامي  فقط  بايد  سموم  از  استفاده    
گردد.  استفاده  نباشد  اجرا  قابل  احتیاطي  روش هاي 
پیش از استفاده از سموم بايد مراقبت هاي الزم جهت 
محافظت کلیه فرآورده ها انجام شود و هرنوع ماده اولیه 
و در صورت امكان آن دسته از وسايلي که امكان انتقال 
آنها فراهم است، از انبارها و سالن ها خارج شوند و پس 
از کاربرد سموم و پیش از استفاده مجدد از آنها کامالً 

شست وشو و گند زدايي گردند.
کنترل  مسئول  و  شده  مستند  بايد  کنترل  روش    
مصرفي  فرآورده های  تمامي  و  باشد  مشخص  آن 
شده  تأيید  ذي صالح  مراجع  توسط  )آفت کش ها( 

باشند.
مكان های  در  و  تهیه  تله گذاری  به  مربوط  نقشه    

مختلف در معرض ديد باشد.

اقدامات کلی برای مبارزه 
با حشرات، جوندگان، 

پرندگان و آفات
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اصول فني ـ بهداشتي تولید، تجهیزات و ماشین آالت فرآوري

 بخش هاي مختلف تمام ماشین آالت و تجهیزات خط تولید بايد طوري طراحي شده باشند که به سرعت 
و به راحتي از يكديگر جدا شده و تنها با بازکردن و برداشتن چند مهره و يا پیچ بتوان با دست، دستگاه 

را پیاده کرد.
 بهتر است بخش هاي مختلف تجهیزات از وزن کمي برخوردار باشند تا به آساني جهت تمیز کردن و 

تعمیر با دست حمل شوند.
 تمام سطوحي که در تماس با فراورده غذايي هستند بايد خنثي، بي تأثیر بر روي فراورده، صاف، بدون 
خلل و فرج و بدون قابلیت جذب باشند. همچنین در برابر مواد شیمیايي پاك کننده و ضد عفوني کننده و 

گندزدا مقاوم بوده و به راحتي تمیز شده و باز بیني و بازرسي آنها آسان باشد. 
 جنس تجهیزات به کار رفته که با ماده غذايي در تماس هستند بايد از انواع Food Grade باشند.

 استیل ضد زنگ بهترين جنس فلزي براي ساختار تجهیزات فراوري فراورده غذايي است. قسمت هاي 
داخلي دستگاه ها که در تماس مستقیم با ماده غذايي نیستند، از استیل ضد زنگ شماره ۳۰۲ بوده و 
قسمت هاي در تماس با ماده غذايي از جنس استیل ضد زنگ ۳۰۴ و ۳۱۶ است که شماره ۳۱۶ براي 
برابر خورندگي دارد و براي محصوالت  محصوالت اسیدي و خورنده مي باشد و ۳۰۴ مقاومت کمي در 
کردن،  تمیز  قابلیت  مطلوب،  ظاهري  داراي  استیل،  استنلس  کلي  به طور  نمي باشد.  مناسب  اسیدي 

فرم پذيري آسان، مقاومت به خورندگي، سطحي صاف و صیقلي است.
 تجهیزات به کار رفته بايد کامالً صیقلي و صاف بوده، نبايد زاويه دار باشند و تا حد امكان بايد از ايجاد 

فضاهاي مرده به خصوص در لوله ها و مسیرهاي انتقال جلوگیري شود.
 حداقل فاصله تجهیزات و ماشین آالت از کف کارخانه ۱۵ سانتی متر باشد. پايه هاي زير دستگاه ها و 
ماشین آالت بهتر است سطح مقطع دايره اي شكل داشته و در صورت مربع شكل بودن قابلیت چرخش 

۴۵ درجه اي داشته باشد. 
 نبايد امكان نشت فراورده درحال فراوري در قسمت هاي گیر بكس، موتور و ... و بالعكس وجود داشته 

باشد.
 امكان نشت روغن و گريس از دستگاه به فراورده غذايي وجود نداشته باشد.

 تمام قسمت هاي خطر آفرين بايد پوشیده و قسمت هاي خطرناك بايد عالمت گذاري شوند.
 استفاده از چوب درمحوطه هاي تولید فراورده غذايي ممنوع بوده و درصورتي مجاز است که به طورکامل 

و با اليه هاي مناسب از فراورده مجزا شده باشند.
 استفاده از چوب روي میزهاي تولید ممنوع است.

 درصورت تماس اجتناب ناپذير فراورده روان کننده تجهیزات و نقاله ها با فراورده غذايي بايد آنها را از 
نوع Food Grade انتخاب کرد.

 کلیه دستگاه ها وسیستم برق کارخانه بايد به زمین اتصال )چاه ارت( داشته باشند.

کلیات
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 تسمه ها که معموالً در مرحله سورتینگ به کار مي روند، بايد نرم، محكم و غیر قابل پاره شدن از جنس 
مناسب و بهداشتي تهیه شوند.

روي  تسمه ها  که  قسمت هايي  در  به خصوص  باشد،  نداشته  ترك  تسمه  که  شود  بررسي  مرتباً  بايد   
غلتك ها برمي گردند و در معرض کشش هستند.

 نوار نقاله ها پس از شست وشو )با برس و آب ومحلول شوينده مناسب( بايد کامالً خشك شوند. براي اين 
منظور يا دستگاه خالي کار کند تا کم کم خشك شود يا با استفاده از المنت هاي حرارتي و هواي گرم آن 

راخشك نمود و برنامۀ روش شست وشو بايد درمحل دستگاه نصب شود.

نوار نقاله ای 
تسمه دار

  هلیس )مارپیچ( مورد استفاده داراي روکش متناسب با ماده غذايي باشد که معموالً آن را از فوالد 
ضد زنگ مي سازند و براي فراورده هايی که سايش زياد داشته و مي توانند خورندگي ايجاد کنند از روکش 

مناسبي استفاده شود که از سايش و نهايتاً خورندگي جلوگیري شود.
بايد درفواصل زماني کوتاه )بسته به حساسیت و نوع محصول و بار آلودگي آن( شست وشو شود.

  روکش اين نقاله ها بايد به راحتی قابل باز و بسته شدن باشد تا شست وشو به آسانی انجام شود.

نقاله مارپیچ

 بايد از جنس استیل ضد زنگ، بدون زاويه و گوشه بوده و محل هاي جوش و اتصاالت کامالً صاف و 
صیقلي باشد. سقف آنها به صورت مدور بوده و دريچه هاي آن کامالً بسته شود. محل ورود شافت به همزن 

بايد کامالً درزگیري شده و جهت تمیز کردن به راحتي قابل باز شدن باشد.
ـ مخازن بايد به راحتي شست وشو شوند و ضمناً داراي زهكش بوده تا بعد از پروسه تمیز کردن به راحتي 
محلول تمیز کننده خارج شود و داراي خروجي هوا باشند تا مانع کندانس آب شده و بخار را در صورت 

وجود خارج نمايد.
 داراي مكان هايي جهت نصب ترمومتر و فشارسنج باشند و دريچه شیشه اي جهت رؤيت فرآورده داشته 

و قسمت تخلیه فراورده طوري طراحي شده باشد که کلیه فراورده غذايي تخلیه شود.
 در صورت امكان مجهز به همزن هايی باشد که بدون استفاده از پیچ به شافت مرکزی متصل باشد.

مخازن

 درقسمت هايي که درتماس مستقیم با ماده غذايي است. بايد از جنس Food Grade باشند.
 پمپ ها بايد قابلیت باز شدن و تمیز کردن داشته باشند قسمت هاي متحرك پمپ که جهت اتصال 

بخش هاي ثابت به کار مي رود مي تواند از جنس پالستیك يا استیل باشد.
 فضاي اطراف پمپ به گونه اي باشد که به سهولت بتوان در مواقع ضروري پمپ را باز و تعمیر و نظافت 

نمود.

پمپ ها

 برنامه شست وشو برای پرکن وجود داشته باشد.
 چنانچه در اين مرحله امكان آلودگي ثانويه وجود داشته و فراورده بسته بندي شده نیز میكروب زدايي 
نمي شود الزم است توجه خاص به اين مرحله اعمال شده و به خصوص بخش هاي جرم گیر به طور مرتب 

نظافت شود.

پرکن و 
بسته بندي
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تهیه و نگهداري مواد اولیه و فراورده نهايي

 فهرست تأمین کنندگان مواد اولیه مشخص باشد.
 کلیه مواد اولیه مورد مصرف از منابع تولید داخلي، بايد داراي پروانه ساخت از سازمان غذا و 
ارزيابی فراورده های  اداره کل نظارت و  از  بايد داراي مجوز ورود  اولیه وارداتي  بوده و مواد  دارو 

غذايی،آرايشی و بهداشتی يا معاونت های غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه باشند.
 مواد اولیه خريداري شده صرفاً پس از آزمايش و تأيید مسئول فني، اجازه نگهداري در انبار و 

مصرف را دارند.
 مواد اولیه بايد داراي قابلیت رديابی بوده و شناسنامه که مشخصات الزم از جمله شكل فیزيكي، 
شماره سري ساخت يا بهر، نام علمي و شیمیايي، دستورالعمل شرايط نگهداري و نمونه برداري، 
دستورالعمل ايمني براي نحوه مصرف، موارد مصرف، تاريخ تولید و انقضا و ... بر روي آن درج شده 

باشند. شناسنامه کلیه مواد اولیه براي هر بهر بايد در مستندات کارخانه نگهداري شود.
 کلیه مواد اولیه جهت مصرف بايد تحت نظارت و کنترل مسئول فني بوده و تصوير پروانه ساخت 

و مجوز ورود آنها در اختیار مسئول فني باشد.
  مواد اولیه بايد داراي فاکتور خريد معتبر باشد.

)سیستم  باشد  انقضا  و  تولید  تاريخ  و  ورود  تاريخ  بر اساس  بايد  انبار  در  اولیه  مواد  چرخش   
.)FEFO ( و )سیستمFIFO

 ظروف بسته بندي مواد اولیه در موقع ورود به انبار بايد سالم و بدون نقص باشند.
  مواد اولیه تاريخ مصرف گذشته و يا غیر قابل قبول و رد شده بايد از انبار خارج و در انبار ضايعات 
تا تعیین تكلیف نگهداري شوند. فضاي الزم و امكانات مناسب جهت انجام توزين در نظر گرفته شود.
 توزين فراورده اولیه بايد با توجه به دستورالعمل و فرموالسیون بچ تولیدي توسط فرد مسئول انجام شود.

  مواد اولیه توزين شده در ظروف کامالً در بسته و مناسب نگهداري و برچسب زني شود و موادی 
و  اولیه، مقدار وزن  ماده  )نام  باشد  اطالعات الزم  برچسب  داراي  بايد  نمي شود،  مصرف  فوراً  که 

شماره بهر( و بايد درظروف و يا مخازني که مناسب با نوع ماده مي باشند نگهداري شوند.

تهیه و نگهداري 
مواد اولیه

 فراورده تولیدي قبل از توزيع از نظر قابلیت مصرف به تأيید مسئول فني رسیده باشد و از قابلیت 
رديابی آن اطمینان حاصل شود.

  مستندات انجام آزمايشات فراورده درآزمايشگاه موجود باشد.
 نوع و جنس ظروف بسته بندي فراورده، مورد تأيید مسئول فني با توجه به مندرجات پروانه 

ساخت و از درجه غذايي )Food Grade( باشد.
  بسته بندي فراورده بدون عیب و نقص بوده و تحت شرايط بهداشتي و بدون تأخیر انجام گیرد.

برروي  کننده  گمراه  اطالعات  ازدرج  بايد  همچنین  و  شود  انجام  درستی  به  برچسب گذاري   
برچسب فراورده اجتناب شود.

  میزان ماندگاري، نحوه مصرف، شرايط نگهداري فراورده و هشدارها برروي برچسب بسته بندي 
يا برگه راهنماي مصرف قید شود.

  کد گذاري فراورده بايد به نحوي باشد که براي هر فراورده کامالً انحصاري بوده و از دريافت مواد 
اولیه تا فراورده نهايي وضعیت فراوري قابل رديابي باشد و درصورت بروز هرگونه مخاطره بررسي 

شرايط تولید و برقراري اقدامات اصالحي میسر شود.
  پس از عرضه فراورده به منظور بررسي فراوري درصورت نیاز کارخانه بتواند فراخوان فراورده 

را داشته باشد.
  ظروف بسته بندي بايد قبل از پرشدن مورد کنترل بهداشتي قرار گرفته و درصورت لزوم نسبت 
به نصب سیستم چشم الكترونیك در مسیر پر کردن ظروف و يا گماردن افرادي جهت نظارت به 

موضوع فوق اقدام نمايند.

نگهداري فراورده 
نهايي
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مراحل اداری احداث و بهره برداری یک واحد تولید مواد غذایی 

1  اخذ جواز تأسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ

استان  تجارت  و  معدن  به سازمان صنعت،  انتخاب طرح،  و  مطالعاتی  مراحل  از طی  الف( پس 
مراجعه و فرم جواز تأسیس، دريافت شود. 

ب( با آگاهی از مقررات »صنعتی، زيست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته 
به موضوع فعالیت طرح، نظارت بر مواد غذايی، دارويی و بهداشتی، شبكه دامپزشكی«، فرم جواز 
تأسیس تكمیل شده و همراه با تصوير شناسنامه و يا مدارك ثبت شرکت به سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان ارائه می شود.
ج( اخذ جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

2  مراحل صدور پروانه بهره برداری

الف(پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذيربط اخذ و پس از 
تكمیل به آن سازمان ارائه می شود تا مورد بررسی و از نظر تكمیل بودن اطالعات مورد تائید قرار گیرد.
توسط  منصوبه  آالت  ماشین  بر اساس  تولید  ظرفیت  حداکثر  تعیین  برای  سنجی  ظرفیت  ب( 
کارشناس ذيربط برای سه شیفت کاری يعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان ۱۰۰ درصد 
به  نیاز  به ماهیت صنعت  با توجه  برای کلیه صنايع در سال محاسبه می گردد. در مواردی که 
محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهای کاری می باشد. )نظیر کارخانه سیمان يا شیشه( اين 

میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان ۱۰۰ درصد افزايش می يابد. 
ج( درمورد واحدهايی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند در صورتی که تنها يك يا چند خط 
از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بالمانع است. 
د( صدور پروانه بهره برداری الزاماً با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴/۲/۳ 
منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زيست است و برای صنايع غذايی و بهداشتی ودارويی با 
توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرايشی و بهداشتی مصوب ۴۶/۴/۲۸ منوط به استعالم و 
اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و برای صنايع دارويی و غذايی دام و طیور 

با هماهنگی سازمان دامپزشكی کشور يا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود. 
ه( هزينه صدور پروانه بهره برداری به حساب خزانه کشور واريز می شود. 

به  رنگی مخصوص  برگه  در  نیاز  مورد  اطالعات جمع آوری شده  بر اساس  بهره برداری  پروانه  و( 
همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی ارائه می گردد. 

3  پروانه مسئول فنی و پروانه بهره برداری اداره نظارت 

در اين مرحله واحد تولیدی بايد يك نفر مسئول فنی با مدرك دانشگاهی مرتبط با مواد غذايی به 
اداره نظارت بر مواد غذايی و دارويی معرفی نموده و هم زمان نیز درخواست صدور پروانه بهره برداری 
از اداره نظارت کند. کارشناسان اداره نظارت با بررسی مواردی مانند مساحت و شرايط ساختمان و 

انبارها، سالن تولید و آزمايشگاه و نحوه تولید نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می کند.

تمامی اقدامات ذکر شده از طريق درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به نام سامانه بهین ياب به آدرس www.behinyab.ir انجام 

می شود.

نکته
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4  پروانه ساخت 

واحد صنعتی اقدام به تولید آزمايشی محصول يا محصوالت بر اساس فرموالسیون تأيید شده از  طرف 
آزمايشات  و  کرده  نمونه برداری  شده  تولید  نمونه  از  نظارت  اداره  بازرسان  می کند.  نظارت  اداره 
اختصاصی شیمیايی، فیزيكی و میكروبی را انجام داده و در صورت مطابقت، پروانه ساخت را برای هر 

محصول به طور جداگانه صادر می کند. اين پروانه مجوز رسمی تولید و توزيع کاال است.

5  مهر استاندارد 

برای بعضی محصوالت غذايی که مشمول استاندارد اجباری هستند و يا صاحب صنعت تمايل به 
ايران  باشد، کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  گرفتن استاندارد اجباری داشته 
با مراجعه به کارخانه مراحل تولید را بررسی نموده و پس از چندين بار نمونه برداری تصادفی از 

محصوالت و انجام آزمايشات مربوطه در صورت تأيید، مهر استاندارد اعطا می شود.

در آزمایشگاه چه نكات مهمی را باید رعایت کنیم؟
1 هرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عینك و ساير وسايل ايمنی مناسب آزمايش نكنیم؛ 

2 از شیلنگ های آب و گاز هرگز بدون بست استفاده نكنیم؛
3 هرگز از وسايل معیوب و شكسته استفاده نكنیم؛ 

4 هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنیم؛ 
5 هرگز از ظروف حاوی مواد و محلول ها بدون درپوش محكم نگه داری نكنیم؛

6 مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف بر روی میزها نگه داری و بقیه را در محل مناسب 
انبار نمايیم؛

7 خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايی نمايیم و روش های مناسب مقابله با آنها را بیاموزيم؛
8 محل کپسول های آتش نشانی را شناسايی و روش استفاده از آنها را بیاموزيم؛

9 قبل از کار با مواد شیمیايی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايی نموده و 
روش مقابله با اين خطرات را فراگیريم؛

10 با عاليم و هشدارهای ايمنی آشنا شويم؛

11 مسیرهای تردد در آزمايشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه داريم؛

12 روی میزها از تجهیزات و مواد غیر الزم خالی باشد؛

13 وسايل روی میزها را به طور مناسب و بی خطر قرار دهیم؛

14 حتماً به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب الصاق نمايیم؛

15 از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمايشگاه پرهیز کنید، محیط آزمايشگاه آلوده به 

مواد سمی و خطرناك است؛
16 هنگام شست وشوی ظروف و وسايل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر يكنواخت 

مسیر  در  را  قابل شست وشو  وسايل  می شويم، سپس  آن  فشار  ثابت شدن  و  آب  شدن جريان 
جريان آب قرار می دهیم تا از رها شدن وسايل از دست )در اثر فشار ناگهانی آب( و شكستن آنها 

جلوگیری شود؛
17 حتی االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنیم تا بتوانیم در صورت نیاز از کمك ساير افراد 

استفاده نمايیم؛
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18 اگر انجام آزمايش نیازمند زمان طوالنی است، به جای انجام آن در ساعت های انتهايی روز، بهتر 

است آزمايش ها را زودتر شروع نمايیم؛
19 مواد و محلول های خطرناك و آاليندۀ محیط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالی نكنیم؛ 

اين مواد و محلول ها بايد جمع آوری و به صورت صحیح دفع گردند؛
20 برای هر بار استفاده حتماً تاريخ استفاده از دستگاه و فاکتور اندازه گیری شده را در دفترچۀ 

مخصوص يادداشت نمايیم؛
21 پیش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمنی آن را مطالعه نمايیم؛

22 هرگز مواد شیمیايی را به وسیله پیپت با دهان نكشیم؛

23 برای استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از اختالل در آن دستگاه الزم است در شروع 

با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آيد؛
24 ترازوهای موجود در آزمايشگاه بايد هر روز پس از اتمام کار تمیز شود؛

25 هرگز کیف و وسايل شخصی خود را در محیط آزمايشگاه قرار ندهیم؛

26 خانم ها بايد مقنعۀ خود را در روپوش قرار دهند.

خطرات آزمایشگاهی  

انواع خطرات ردیف
پایشمثالاحتمالی

شیمیايی۱
فلزی  ترکیبات  آلی،  و  معدنی  اسیدهای 
و معدنی، حالل های آلی و  واکنشگرهای 

آلی

اندازه گیری مستقیم غلظت مواد در منطقه 
تنفسی اشخاص

بیولوژيكی۲
تماس دست به دهان، عملیات رقت سازی 

با پی پت و دهان و....
از استخدام،  آزمون های فیزيكی پیش 
آزمون های سرولوژيكی، راديوگرافی از 

واکسیناسیون سینه، 

راديوشیمیايی۳
تولیدکننده  ماشین های  راديواکتیو،  مواد 

فرابنفش پرتو  پرتو، 
قابل  بازرسی  دستگاه های  آغشته کردن 
از هوای آزمايشگاه،  حمل و نمونه گیری 
اندازه گیری مواد راديو اکتیو در بدن افراد

سیم های برق، تجهیزات معیوب و...فیزيكی۴

سانتر يفیوژ، مخلوط کنمكانیكی۵

خطرات گازهای ۶
سیلندرهای گازتحت فشار
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تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی  

کاربردنامردیف

خاموش کننده های ۱
حريق

آبی: برای اطفای حريق های حاصل از چوب و کاغذ

پودر خشك شیمیايی: کاربرد در اطفای انواع حريق و به طور اختصاصی برای 
مايعات آتش گیر و فلزات و حريق های الكتريكی

دی اکسیدکربن: برای کنترل حريق های کوچك مانند مايعات آتش گیر و به طور 
محدود در اطراف ابزار و تجهیزات الكترونیكی 

پتوهای حريق: کنترل حريق

در هنگام پاشیدن اسید و سود غلیظ روی بدن و لباس، هنگام آتش گرفتن لباس هادوش های ايمنی۲

وقتی مواد سمی و خطرناك با چشم تماس يابدشوينده های چشمی۳

برای جلوگیری از پاشیدن مواد مضر، انتقال مواد شیمیايی به ويژه اسید و سود غلیظجعبه های ايمنی۴

تجهیزات حفاظت ۵
فردی

لباس کار

دستكش

کفش ايمنی

عینك ايمنی

برگه های اطالعات ایمنی مواد  

هنگام کار با مواد شیمیايی مختلف، امكان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، 
ريخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراين بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با 
اين حوادث چگونه بايد عمل نمود. اطالعات الزم برای اين منظور در برگه هايی به نام برگه های 
اطالعات ايمنی مواد )Material Safety Data Sheet( يا همان MSDS جمع آوری می شود 

که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.
تولیدکنندگان مواد  از  البته  ايمنی مواد در سايت های مختلف موجود است  برگه های اطالعات 

شیمیايی نیز می توان اين برگه ها را تهیه کرد.
از آنجايی که اين گونه اطالعات به صورت اضطراری و بدون پیش بینی قبلی مورد نیاز واقع می شوند، 
بايد برگه های اطالعات ايمنی مواد شیمیايی مورد استفاده را پرينت نموده و به ترتیب نام آيوپاك 
آنها در يك زونكن در محل قابل دسترس عموم در آزمايشگاه نگهداری نمود تا در صورت نیاز، 

امكان دسترسی سريع به آنها فراهم باشد.



اطالعاتی که این عالمت عالمت هشداری
مواد شیمیایی دارای موارد هشداری و ایمنیمی دهد

این ویژگی

مواد سمي
Toxic

اگر به هر وسیله ای وارد دهان شود، 
پوست  به وسیله  يا  شود  استنشاق 
ريسك  باعث          افزايش  شود،  جذب 
خطر سالمتی و حتی ممكن است 

به مرگ شود. منجر 

پوشش  شود،  انجام  هود  زير  آزمايشات 
و  برای چشم ها، صورت  محافظتی مناسبی 
دست ها به کار برده شود، در صورت تماس 
شسته  فراوان  آب  با  پوست  و  چشم  با 
يا  مواد،  اين  با  حادثه ای  موارد  در  شود، 
به سرعت  احساس خوب سالمتی  نداشتن 
به اورژانس و خدمات پزشكی مراجعه شود.

کلريد باريم،  کلريد مس، 
اوزون سرب،  ترکیبات 

مواد زيان بخش
Harmful

دهان  وارد  وسیله ای  هر  به  اگر 
به وسیله  يا  شود  استنشاق  شود، 
دارد  احتمال  شود،  جذب  پوست 
باعث ايجاد اختالل در سالمتی شود.

استنشاق  مواد  اين  بخار  و  غبار  و  گرد 
نشود، با پوست تماس نیابد، پس از اتمام 
کار با اين مواد و قبل از خوردن و آشامیدن 
با  دست ها شسته شود، در صورت تماس 
چشم به سرعت با آب فراوان شسته شده 

و چشم ها زير آب نگه داشته شود.

کربنات مس، اکسید مس

مواد التهاب آور
Irritant

با  مداوم  به طور  صورتی که  در 
زمان  باشد،  داشته  تماس  پوست 
تماس آن طوالنی باشد يا استنشاق 
شود ممكن است باعث ايجاد درد، 

گردد. التهاب  و  حساسیت 

گرد و غبار و بخار اين مواد استنشاق نشود، در 
صورت تماس با چشم به سرعت با آب فراوان 
شسته شده و چشم ها زير آب نگه داشته شود.

پاك کننده،  آنزيم های 
اسید  محلول  آمونیاك، 
آهك آب  کلريدريك، 

موادخورنده
Corrosive

در صورت تماس مستقیم با پوست 
و  شديد  سوختگی های  ايجاد  باعث 

می شود. زنده  بافت های  انهدام 

چشم ها،  برای  مناسبی  محافظتی  پوشش 
صورت و دست ها به کار برده شود، به سرعت 
لباس های آلوده به اين مواد از بدن جدا شود، 
در صورت تماس با پوست با آب فراوان شسته 
شود، در صورت تماس با چشم به سرعت با 
آب فراوان به مدت ۱۵ دقیقه شسته شده و 
چشم ها زير آب نگه داشته شود و به سرعت به 

اورژانس و خدمات پزشكی مراجعه شود. 

غلیظ،  اسید کلريدريك 
فلز  سولفوريك،  اسید 
کلسیم اکسید  سديم، 

مواد اکسید کننده
Oxidant

ايجاد  باعث  اکسیژن،  تولیدکننده 
آتش سوزی يا  انفجار 

شود،  عمل  کاربرد  دستورالعمل  با  مطابق 
ظروف حاوی اين مواد در مكان های خنك 
نگهداری شده و مكان نگهداری تهويه شود، 
منابع  از  دور  و  بسته  کاماًل  ظروف  درب 

احتراق و اشتعال و گرما انبار شود.

غلیظ،  نیتريك  اسید 
ن،  ژ و هیدر کسید     ا پر

پتاسیم منگنات 

مواد با قابلیت 
اشتعال زياد
 Highly

Flammable

نقطه  می گیرد،  آتش  آسانی  به 
۲۱ درجه  سلسیوس  زير  احتراق 

است. 

در مكان های فاقد شعله و آتش استفاده شود، 
انبار  گرما  و  اشتعال  و  احتراق  منابع  از  دور 
از  نشود،  استنشاق  آن  بخارات  و  گاز  شود، 
تخلیه الكتريكی بارهای الكتريسیته ساکن 

کنید. جلوگیری 

پتاسیم،  و  سديم  فلز 
بنزين اتانول، 

هشدارها و عالئم ایمنی  
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پیکتوگرام   

پیكتوگرام نوعی نماد بصری است که اطالعات را به صورت تصويری و بدون استفاده از کالم 
خیلی سريع و صريح ارائه می کند. 

اين نمادها بدون استفاده از کلمات و جمالت، اطالع مورد نظر را در اختیارمان می گذارند؛ در 
واقع آنها خود يك زبان بین المللی بصری و بدون کالم هستند که هريك می تواند هشدار دهنده، 

راهنمايی کننده و بازدارنده باشند. 
هر  ايمنی  کمیتۀ  به وسیلۀ  و  نصب  آزمايشگاهی  دستگاه های  و  مواد  روی  بر  بايد  عاليم  اين 
آزمايشگاه بررسی شود. شايان ذکر است که نبودن آنها در حكم امتیاز منفی برای يك آزمايشگاه 

بود. خواهد 

بايد به خاطر داشته باشیم که رعايت نكردن هر کدام از نكات سادۀ ذکر 
شده، می تواند منجر به حوادثی شود که شايد خیلی دور از ذهن باشند؛ اما 

بعد از وقوع ديگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.

نکته
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برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیایي  
برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیايي، در واقع شناسنامه اي است که مشخصات محتواي 
ظرف را نشان می دهد و هنگام استفاده از اين مواد و محلول ها مي توان تصمیم صحیح را اتخاذ 
تاريخ  آيا محتواي ظرف  است؟  مناسب  نظر  مورد  کار  براي  ماده  اين  مثاًل خلوص  آيا  نمود که 
گذشته نمي باشد؟ ناخالصي هاي اين ماده چیست؟ )با دانستن شماره کاتالوگ( خطرات اين ماده 
و احتیاط هاي الزم کدام اند؟ الصاق برچسب مناسب به ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیايي 

يكي از مسائلي است که بايد در مورد آن دقت زيادي مبذول کرد.
برچسب ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیايي بايد مطابق زير باشد: 

نام ماده / اجزا:     ..........................................................................................................................................

درصد خلوص / غلظت:   ............................................................................................................................

تاريخ تهیه / ورود به آزمايشگاه:    ............................................................................................................
زمان انقضا:  ..............................................................................................................................................

فرد / شرکت سازنده:     ...............................................................................................................................

شماره کاتالوگ: ........................................................................................................................................

...................................................................................................    :S۱۳ و R۹ ًهشدارهاي ايمني: مثال

شرايط نگهداری:  ......................................................................................................................................

 در بند شماره ۱ بايد نام ماده يا اجزاي تشكیل دهنده آن درج شود.
 در بند شماره ۲ بايد غلظت يا خلوص ماده درج شود.

  در بند شماره ۳ در مورد مواد تحويلي از انبار بايد تاريخ ورود آنها به آزمايشگاه و در مورد مواد 
و محلول هاي دست ساز بايد تاريخ تهیه آنها را درج کرد.

 در بند ۴ زمان انقضای ماده مورد نظر درج می شود.
  در بند شماره ۵ در مورد مواد اوريجینال بايد نام کارخانه يا شرکت تولیدکننده و در مورد مواد 

و محلول هاي دست ساز نام فرد تهیه کننده درج شود.
  در بند شماره ۶ بايد شماره کاتالوگ شرکت يا کارخانه تولیدکننده مواد درج شود. 

  در بند شماره ۷ بايد هشدارهاي ايمني ماده يا محلول مورد نظر را با استفاده از MSDS آن يا 
از ساير مراجع معتبر يافته و درج نمايیم. 

 در بند شماره  ۸ شرايط نگهداری ماده تهیه شده ذکر می شود.

در يك فرايند صحیح، هنرجويان پیش از کار با يك ماده شیمیايی ابتدا بايد 
آشنايی کافی با آن و خطرات احتمالی ناشی از آن را کسب نمايند و سپس 
به ساير مراحل بپردازند. در چنین سیستمی هیچگاه وقت صرف شده برای 
از دست رفته و تلف شده محسوب  با خواص و خطرات ماده، وقت  آشنايی 

نمی شود.

نکته
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   R PHRASES جدول توصیفی برچسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

در بسیاری از کشورها، اطالعات مربوط به مواد شیمیايی، حاوی کدهای مشخص کننده خطرات 
مواد شیمیايی است که اين کدها با نام کدهای R و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

مخاطرات مواد شیمیايی شناخته می شوند.

R۱در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است.

R۲خطر انفجار ماده بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R۳خطر شديد انفجار بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R۴خطر تشكیل ترکیبات بسیار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد.

R۵بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود.

R۶خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد.

R۷ممكن است باعث ايجاد حريق شود.

R۸تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود.

R۹امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد.

R۱۰قابل اشتعال است.

R۱۱بسیار قابل اشتعال است.

R۱۲به شدت قابل اشتعال است.

R۱۴به شدت با آب واکنش مي دهد.

R۱۵تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسیار قابل اشتعال مي شود.

R۱۶امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسیدکننده وجود دارد.

R۱۷به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود.

R۱۸در هنگام استفاده امكان تشكیل مخلوط قابل اشتعال، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد.

R۱۹ممكن است تشكیل پر اکسیدهاي قابل انفجار دهد.

R۲۰در صورت استنشاق زيان آور مي باشد.

R۲۱در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد.

R۲۲در صورت خوردن زيان آور مي باشد.

R۲۳در صورت استنشاق سمي مي باشد.

R۲۴در صورت تماس با پوست سمي مي باشد.
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R۲۵در صورت خوردن سمي مي باشد.

R۲۶در صورت استنشاق بسیار سمي مي باشد.

R۲۷در صورت تماس با پوست بسیار سمي است.

R۲۸در صورت خوردن بسیار سمي مي باشد.

R۲۹در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي کند.

R۳۰در هنگام استفاده ممكن است بسیار قابل اشتعال شود.

R۳۱در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود.

R۳۲در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي بسیار سمي مي شود.

R۳۳خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد.

R۳۴باعث ايجاد سوختگي مي شود.

R۳۵باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود.

R۳۶باعث تحريك چشم ها مي شود.

R۳۷باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود.

R۳۸باعث تحريك پوست مي شود.

R۳۹خطر ايجاد عوارض بسیار شديد برگشت ناپذير وجود دارد.

R۴۰داليل و شواهد محدودي دال بر سرطان زا بودن ماده وجود دارد.

R۴۱خطر آسیب جدي به چشم ها وجود دارد.

R۴۲در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسیت شود.

R۴۳در صورت تماس پوستي ممكن است باعث ايجاد حساسیت شود.

R۴۴خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محیط هاي بسته وجود دارد.

R۴۵ممكن است باعث ايجاد سرطان شود.

R۴۶ممكن است باعث ايجاد آسیب هاي ژنتیكي و وراثتي شود.

R۴۸در صورت تماس طوالني امكان خطر آسیب هاي شديد بهداشتي وجود دارد.

R۴۹در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود.

R۵۰براي آبزيان بسیار سمي است.

R۵۱براي آبزيان سمي است.

R۵۲براي آبزيان زيان آور مي باشد.

R۵۳ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط هاي آبي شود. 

R۵۴براي گیاهان سمي است.
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R۵۵براي حیوانات سمي است.

R۵۶براي موجودات خاکزي سمي است.

R۵۷براي زنبورها سمي است.

R۵۸ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط زيست شود.

R۵۹براي اليه ازن خطرناك مي باشد.

R۶۰ممكن است باعث عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود.

R۶۱ممكن است براي جنین خطرناك باشد.

R۶۲امكان خطر عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد.

R۶۳امكان خطر آسیب براي جنین وجود دارد.

R۶۴ممكن است براي کودکان شیر خوار زيان آور باشد.

R۶۵زيان آور است: در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسیب ريوي شود.

R۶۶تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود. 

R۶۷بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگیجه شود.

R۶۸امكان ايجاد عوارض غیرقابل بازگشت وجود دارد.

جدول توصیفی برچسب گذاری ایمنی مواد 
  S PHRASES شیمیایی

به توصیه های  به مواد شیمیايی، حاوی کدهای مربوط  از کشورها اطالعات مربوط  در بسیاری 
ايمنی در اين مواد است که اين کدها با نام کدهای S و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

ايمنی مواد شیمیايی شناخته می شوند.

S۱در محل بسته نگهداري کنید.

S۲دور از دسترس کودکان نگهداري کنید.

S۳در جاي خنك نگهداري کنید.

S۴دور از محل زندگي افراد نگهداري کنید.

S۵محتويات را در زير )مايع مناسب که توسط سازنده مشخص مي گردد( نگهداري کنید.

S۶ماده را زير )گاز خنثي که توسط سازنده مشخص مي شود( نگهداري کنید.
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S۷ظروف را کاماًل در بسته نگهداري کنید.

S۸ظروف را در جاي خشك نگهداري کنید.

S۹ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب، نگهداري کنید.

S۱۲ظروف را به صورت آب بندي شده نگهداري کنید.

S۱۳دور از مواد غذايي، نوشیدني ها و غذاي حیوانات نگهداري کنید.

S۱۴دور از )مواد ناسازگاري که سازنده مشخص مي کند( نگهداري کنید.

S۱۵دور از حرارت نگهداري کنید.

S۱۶دور از منابع اشتعال نگهداري کنید ـ سیگار کشیدن ممنوع.

S۱۷دور از مواد قابل اشتعال )جامد( نگهداري کنید.

S۱۸ظروف را با دقت حمل و باز نمايید.

S۲۰در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزيد.

S۲۱در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزيد.

S۲۲بخارات ماده را استنشاق نكنید.

S۲۳گازها، بخار، فیوم، اسپري ماده را استنشاق نكنید.

S۲۴از تماس ماده با پوست خودداري کنید

S۲۵از تماس ماده با چشم ها خودداري کنید

پزشك  به  سپس  و  بشويید  فراوان  آب  با  را  چشم ها  چشم ها،  با  ماده  تماس  صورت  در 
کنید. S۲۶مراجعه 

S۲۷فوراًً همه لباس هاي آلوده را از تن درآوريد.

بعد از تماس ماده با پوست، فوراًً پوست را با …… فراوان بشويید )توسط سازنده مشخص 
S۲۸مي شود(.

S۲۹از ريختن مواد به داخل فاضالب خودداري کنید.

S۳۰هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنید.

S۳۳احتیاط هاي الزم را در برابر الكتريسیته ساکن رعايت کنید.

S۳۵اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند.

S۳۶از لباس هاي مناسب حفاظتي استفاده کنید.

S۳۷از دستكش ايمني مناسب استفاده کنید.

S۳۸در هنگام نبود تهويه کافي از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید.
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S۳۹از عینك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید.

براي تمیز کردن کف محل و تمام اشیای آلوده به اين ماده از  ........ استفاده کنید )توسط سازنده 
S۴۰مشخص مي شود(.

S۴۱در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فیوم هاي ماده خودداري کنید. 

S۴۲در هنگام ايجاد فیوم يا اسپري ماده از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید. 

در هنگام حريق از ....... )نوع اطفا کننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود( استفاده 
S۴۳کنید. 

S۴۵در صورت حادثه و يا احساس ناخوش فوراً به پزشك مراجعه کنید.

در صورت خوردن ماده فوراً به پزشك مراجعه کنید و برچسب ماده يا ظرف ماده را نشان 
S۴۶وي دهید.

S۴۷در دماي کمتر از ………… نگهداري کنید )توسط سازنده مشخص مي شود(.

S۴۸ماده را به وسیله ………… مرطوب نمايید )ماده مناسب توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S۴۹ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري کنید. 

S۵۰ماده را با مواد ديگر مخلوط ……… نكنید )توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S۵۱فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده کار کنید. 

S۵۲جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسیع توصیه نمي شود.. 

از تماس با ماده بپرهیزيد )دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببینید( براي 
S۵۳استفاده کنندگان حرفه اي محدود مي باشد.

ماده و ظروف آن را در محل هاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه 
S۵۶دفع کنید. 

S۵۷از ظروف مناسب جهت جلوگیري از آلودگي محیط زيست استفاده کنید. 

يا  سازنده  شرکت  به  ماده  از  دوباره  استفاده  و  بازيافت  مورد  در  الزم  اطالعات  براي 
کنید.  مراجعه  ماده  S۵۹پخش کننده 

S۶۰اين ماده و ظروف آن بايد به عنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند. 

برگه  يا  ويژه  دستورالعمل هاي  به  کنید.  خودداري  محیط زيست  در  ماده  رها سازي  از 
کنید.  مراجعه  ماده  ايمني  S۶۱اطالعات 

در صورت خوردن، بیمار را وادار به استفراغ نكنید. فوراً به پزشك مراجعه کرده و ظرف يا 
S۶۲بر چسب ماده را به وي نشان دهید. 

S۶۳در صورت استنشاق ماده، بیمار را به هواي تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند. 

S۶۴در صورت خوردن ماده، دهان را با آب بشويید )تنها در صورت هوشیار بودن بیمار(. 
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نگهداری مواد شیمیایی  

طریقه نگهداریمثالنوع ماده شیمیایی

اسیدهای غلیظمواد مايع حساس به نور
کدر،  رنگ  به  شیشه ای  تنگ های  يا  بطری ها  در 
مخازن فلزی پوشش دار و يا بدون پوشش در محل 

نگهداری شود. تهويه خوب  با 

در بطری های پالستیكی کاماًل سربسته و غیرقابل هیدروکسید سديممواد جاذب رطوبت
نفوذ نسبت به آب 

موادی که در حرارت و فشار معمولی 
قادر به تجزيه و يا واکنش انفجاری 

هستند.

اسید پیكريك، 
تری نیترو تولوئن

رسیدن  از  و  شوند  نگهداری  آب  زير  ظروف  در 
ضربات فیزيكی به اين مواد جلوگیری شده و  دور از 

گیرند. قرار  اکسیدکننده  مواد 

موادی که در اثر حرارت قادر به تجزيه 
يا واکنش انفجاری است.

نیترات سلولز، 
فلوئور، هیدرازين

در سیلندرهای استیل مخصوص نگهداری و حمل 
شود، در برابر صدمات فیزيكی محافظت شود، دور 
انبارهای  از  جدا  و  جرقه  و  حرارت  ايجاد  منابع  از 

گیرد. قرار  ديگر 

سديم، لیتیم، مواد ناپايدار در شرايط معمولی
فسفر سفید

از  دور  و  گرفته  قرار  شده  آب بندی  قوطی های  در 
نیتروژن  گاز  تحت  يا  و  محل های خنك  در  و  آب 

شود. نگهداری 

موادی که در حالت عادی پايدار بوده 
ناپايدار  باال  فشار  و  حرارت  در  ولی 

است
فسفر قرمز، روی

در بطری های آب بندی شده قرار گرفته، از آسیب های 
خنك،  خشك،  محل  در  شود،  محافظت  فیزيكی 
دارای تهويه، دور از اسیدها و هیدروکسیدهای قلیايی 

و هیدروکربن های هالوژنه نگهداری شود.

مرگ  باعث  بخاراتشان  که  موادی 
می شود.

هیدروژن سیانید، 
سیانوژن، پاراتیون

در سیلندرهای فلزی فشار قوی نگهداری شوند، از 
آسیب های فیزيكی محافظت شود، در محل خنك و 
قابل تهويه و دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.
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دفع مواد زائد  
الف( دفع مواد زائد شیمیایی

1  طرح مورد استفاده برای انهدام مواد شیمیايی و بیولوژيكی در آزمايشگاه توسط سرپرست 
آزمايشگاه تهیه شود.

2  سیستم جمع آوری مناسب برای مواد زائد نصب شود.
3  از مخازن برچسب دار استفاده شود.

4  محل نگهداری مواد زائد در مقابل حريق محافظت شود.
5  برای نگهداری مواد بسیار سمی و خطرناك محفظه جداگانه ای در نظر گرفته شود.

6  برای ذخیره سازی حالل های زائد از قوطی های ايمنی فلزی استفاده شود.
7  از مخازن ويژه برای ضايعات بی نهايت خطرناك و سمی و از بسته بندی ويژه برای پیشگیری 

از شكسته شدن يا آسیب به مخزن استفاده شود.
روش های دفع مواد زائد شامل: سوزاندن، خاك کردن، تبخیر کردن، هضم کردن، واکنش شیمیايی، 

عملیات ويژه و استفاده از متخصصین دفع مواد زائد است.

روش دفعنوع ماده شیمیایی زائدردیف

می تواند تقطیر و بازيابی شده و مورد استفاده مجدد حالل های استفاده شده۱
قرار گیرد.

تبخیر شود.حالل های غیرقابل حريق و بدون بخارات سمی۲

در مخزن های فلزی کم عمق يا در زباله سوزها به صورت حالل های آتش گیر و مواد شیمیايی در مقادير کم۳
اسیدی هضم شوند.

بسیاری از مواد قابل حل که ضرری برای سیستم ۴
رقیق شده و به فاضالب ريخته شود.لوله کشی و محیط نداشته باشد

مواد خطرناك۵
به وسیله واکنش های شیمیايی يا ساير فرايندها به 

ترکیبات بی ضرر تبديل شده و دفع شود.

توسط متخصصان دفع شود.

توسط افراد آموزش ديده انجام شود.سیلندرهای گازی غیر قابل برگشت۶

ب( دفع مواد زائد بیولوژیكی
1  تمامی مواد سّمی يا عفونی و تمامی تجهیزات آلوده يا وسايل قبل از شستن، انبار کردن يا 

از  بین بردن بايستی ضدعفونی شوند.
2  تجهیزات درون کیسه های پالستیكی قرار گرفته و در اتوکالو با دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس 
و تحت فشار ۱/۵ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه استريل می شود. پس از استريلیزاسیون، زباله ها 

به صورت ايمن به وسیلۀ سیستم دفع زباله از بین می رود.
3  زباله های قابل احتراق و آلوده به بقايای حیوانی را بايستی در ظروف مخصوص، جهت سوزاندن 

جمع آوری کرد.
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نشانه های بسته بندی ها   

می شود  درج  خاصی  نشانه های  بسته بندی ها  روی  بر 
که هر کدام دارای مفهوم مشخصی هستند که در ادامه 

داده می شود. آنها شرح  از  برخی 

Mobius loop
می شود.  دیده  بازیافت  قابل  اشیای  روی  بر  نشان  این   
ثبت  نشان  این  میان  در   )%x( درصدی  مواقع  بعضی 
محصول  این  از  درصد  چند  می دهد  نشان  که  می شود 

است. بازیافت  قابل 

Tidy man
یک  می بایست  که  می کند  یادآوری  ما  به  نشان  این 
شهروند خوب باشیم و این بسته بندی را پس از استفاده؛ 

بیندازیم. زباله  سطل  در 

 The green dot
یا  محصول  خود  که  می کند  یادآوری  ما  به  نشان  این 

است. بازیافت  قابل  حدی  تا  محصول  بسته بندی 

 Glasses 
در سطل  را  بطری های شیشه ای  لطفاً  یعنی  نشان  این 

بیندازید. بطری  مخصوص 
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Recyclable aluminum
این نشان به این معناست که این محصول از آلومینیوم 

بازیافتی ساخته شده است. 

 Recyclable steel
این  که  می دهد  نشان  محصوالت  روی  بر  نشان  این 

است. شده  ساخته  بازیافتی  استیل  از  محصول 

Waste electronics
تجهیزات الکترونیکی و IT، مانند تلفن های همراه، معموالً 
این نشان مخصوص را دارند. این نشان بیان می کند که 
به  نباید  مفیدشان  عمر  پایان  از  پس  را  محصوالت  این 
درون سطل زباله انداخت و  باید به مراکز بازیافت تحویل 
و  تفکیک  اصلی شان  قطعات  به  دوباره  تا  شوند  داده 

بازیافت شوند.

Compostable
پالستیک های  تجارت  سازمان  در   ،)Seedling( جوانه 
گیاهی اروپا ثبت شد. این نشان بر روی پالستیک هایی 
نصب می شود که قابلیت تبدیل به کود کمپوست را دارند.

 Paper
کاغذ  صنعت  بین المللی  انجمن  طرف  از  نشان  این 
برای   )National association of paper merchants(
شده  تعیین  کاغذی  خرید  کیسه های  و  بسته بندی ها 
است، که از کاغذ ها و مقواهای بازیافتی ساخته شده اند. 
میزان  که  شده  مشخص  درصد  به  عددی  آن  میان  در 
را  آنها  در  رفته  کار  به  بازیافتی  مقوای  یا  کاغذ  درصد 

نشان می دهد.
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نشانه گذاری روی بسته بندی های مواد غذایی  

شکل زیر برخی از مهم ترین نشان های مورد استفاده در صنایع غذایی را ارائه می کند:
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شناخت وسایل متداول آزمایشگاهی  

گرم  و  نگه داری  برای  که  ته گرد  است  لوله ای  آزمایش:  لولۀ 
کردن محلول ها ومایعات استفاده می شود، ته گرد بودن آن برای 
باید توجه  برابرگرمای مستقیم آتش نشکند؛  این است که در 
داشت که در هنگام گرم کردن آن، لوله نهایتاً تا 1/3 ظرفیتش 

پر باشد.

برس لوله یا لوله شور: نوعی برس که برای شستن و تمیز کردن 
دیوارة درونی لولة آزمایش کاربرد دارد.برای شستن لولة آزمایش، 

برس را درون لولة آزمایش قرار می دهند و می چرخانند.

جای لولۀ آزمایش: وسیله ای چوبی، پالستیکی یا فلزی است که 
برای نگه داری لولة آزمایش کاربرد دارد.

نگه داری  برای  که  است  چوبی  یا  فلزی  وسیله ای  گیر:  لوله 
لولة آزمایش به هنگام گرم کردن )لوله گیرفلزی( و گرفتن آن 

)لوله گیر چوبی( به کار می رود.

بشر: بشر که دارای دو نوع شیشه ای و پالستیکی است. از بشر 
برای برداشتن حجم معینی از مایعات و گرم کردن محلول ها، 
استفاده  محلول ها  انتقال  و  مواد  کردن  حل  محلول ها،  تهیة 
آن  است.  موجود  متفاوت  حجمی  اندازه های  به  می گردد.بشر 
را روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهند و برای تبخیر، گرم 
کردن، صاف کردن و مواردی از این دست کاربرد دارد. اندازة 
آن باتوجه به حجم آن مشخص می شود )مانند 250 سی سی، 

600 سی سی، 1000 سی سی و ...(.
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کردن  گرم  برای  که  است  مخروطی شکل  ظرفی  مایر:  ارلن 
برای  همچنین  و  آنها  از  نگه داری  یا  و  مایعات،  و  محلول ها 
است  مختلف  اندازه های  در  و  دارد  کاربرد  مخلوط ها  هم زدن 
.)... و  )مانند: 250 سی سی، 600 سی سی، 1000 سی سی 

قیف: وسیله ای شیشه ای، پالستیکی و ... است که برای انتقال 
به کار  کردن  صاف  همچنین  دیگر،  ظرف  به  ظرفی  از  مایع ها 

می رود.

کاغذ صافی: نوعی کاغذ به شکل دایره است که برای جدا کردن 
مواد جامد از مخلوط ها )مثاًل جدا کردن نشاسته از آب( به کار 
می رود. برای استفاده از کاغذ صافی باید آن را در قیف قرار داد.

قیف جداکننده )دکانتور(: از آن برای جدا کردن مایعاتی مانند 
آب و نفت استفاده می شود که مخلوط نشدنی هستند.

شیشۀ ساعت: برای تبخیر سریع مایعات و محلول ها و نیز توزین 
مقدار کم مواد استفاده می شود.

بوتۀ چینی: وسیله ای فلزی یا چینی است که برای سوزاندن و یا 
ذوب کردن مواد به کار می رود. باید آن را با انبر )یا پنس بوته( 

برداشته و روی سه پایه و مثلث نسوز قرار داد.

ذوب  نیز  و  محلول ها  سریع  تبخیر  برای  آن  از  کپسول چینی: 
می شود. استفاده  مواد  کردن 
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 چراغ گازی )چراغ بونزن(: به یاد مخترع آن بونزن )شیمی دان 
آلمانی( نام گذاری شده است. این چراغ دارای دریچة هواست که 
هنگامی که از آن استفاده نمی کنیم باید دریچة هوا را ببندیم تا 

آتش، زرد رنگ و سردتر شده و دیده شود.

چراغ الکلی: گاهی به جای چراغ گازی از آن استفاده می شود. 
پیش از استفاده حتماً باید فتیله را تا حدی در آوریم که بخارها 

یا الکل بیرون رود و چراغ منفجر نشود.

فلزی،  یا  چینی  است  وسیله ای  کاردک(:  )اسپاتول،  قاشقک 
مانند قاشق )با دوسر( که برای برداشتن مواد جامد از ظرفی و 

به ظرف دیگر کاربرد دارد. انتقال آن 

برای  که  است  مقطر  آب  محتوی  ظرف  آب فشان)پی ست(: 
شست وشوی رسوب و یا اضافه کردن آب مقطر به کار می رود.

مخلوط  برای  که  است  تو پر  شیشه ای  میلة  شیشه ای:  هم زن 
به کار  محلول  یک  گرمای  کردن  یکنواخت  و  محلول ها  کردن 

می رود.

هاون چینی: از آن برای له کردن و ساییدن مواد استفاده می شود. 
باید توجه کرد که نباید دسته  هاون را درون هاون بکوبیم.
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این  دارد.  کاربرد  مایعات  چگالی  اندازه گیری  برای  پیکنومتر: 
وسیله در دو نوع ساده و دماسنج دار ساخته می شود.

برداشتن حجم  و  اندازه گیری  برای  که  است  وسیله ای  بورت: 
معینی از مایعات به کار می رود. از متداول ترین انواع آن بورت 
شیردار است. براساس میلی لیتر درجه بندی می شود و صفر آن 

باال، 100 آن در پایین قرار دارد.

بالن ته گرد: از این وسیله برای جوشاندن و تقطیر مایعات، تهیه 
اندازه های  در  و  می گردد  استفاده   ... و  گازها  چگالی  تعیین  و 
سی سی،   600 سی سی،   250 )مانند:  است  موجود  مختلف 

.)... و  1000 سی سی 

بالن ته صاف: بیشتر برای نگه داری مواد به کار می رود. کاربرد 
)مانند:  است  مختلفی  اندازه های  دارای  و  است  ارلن  مانند  آن 

.)... و  250 سی سی، 600 سی سی، 1000 سی سی 

بالن تقطیر )بالن با لولۀ کناری(: در اصل نوعی بالن ته گرد با لولة 
کناری است که کاربرد آن مانند بالن ته گرد است و لولة جانبی 

آن برای خروج مواد گازی است. 

کردن  رقیق  برای  بالن  این  از  ژوژه(:  )بالن  حجم سنجی  بالن 
محلول ها یا تهیة محلول های استاندارد استفاده می شود. بر روی 
گردن باریک آن یک خط نشانة حلقوی وجود دارد که گنجایش 
آن،  حجم  به  توجه  با  آن  اندازة  می کنند.  مشخص  را  حجمی 

مشخص می گردد.
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پیپت: برای برداشتن حجم معینی از مایعات به کار می رود، صفر 
آن در باالست و دارای دو نوع حباب دار و ساده است. برای پر 

کردن آن بهتر است از پوآر استفاده کرد.

اما  می شود؛  استفاده  مکش  برای  پوآر  از  )پوآر(:  پمپ  پیپت 
از  باید  ازپوآر  استفاده  از  قبل  باشند  سمی  مواد  در صورتی که 
سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم و آن را با آب امتحان کنیم.

طرز استفاده: دکمة A برای خالی کردن هوای داخل پوآر است. 
دکمة S برای مکش مواد سمی است. دکمة E برای خالی کردن 

مواد مکش شده است.

استوانۀ مدرج)مزور(: استوانه ای پایه دار و مدرج است و برخالف 
بورت و پیپت درجه بندی آن از پایین آغاز می شود. از آن برای 
برای  می شود.  استفاده  محلول ها  از  معینی  حجم  اندازه گیری 

تعیین حجم اجسام جامد بی شکل نیز کاربرد دارد.

می شود:  استفاده  زیر  موارد  در  وسیله  این  از  قطره چکان: 
مثل  محلول ها  یا  مایعات  از  کمی  و  دقیق  مقدار  برداشتن 
شناساگرها؛ برداشتن محلول هایی که بخار سمی تولید می کنند 
و محلول هایی که هنگام ریختن ممکن است بر دست و لباس 

بریزد.

A

ES
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مبرد )سرد کننده(: برای سرد کردن بخار حاصل از تبخیر مایعات 
استفاده می شود که روی دستگاه تقطیر بسته می شود.

مثلث نسوز: یک مثلث فلزی است که از سه قطعه روکش چینی 
نسوز ساخته شده است و از آن برای نگه داشتن بوته چینی در 

هنگام گرم کردن استفاده می شود.

به جای  گاهی  و  قیف  گرفتن  قرار  برای  آن  از  حلقه ای:  گیرۀ 
می شود. استفاده   ... و  بالن  داری  نگه  برای  سه پایه 

ظرف پتری )پلیت(: برای نگه داری محلول ها و نمونه های میکروبی 
به کار می رود.

گیرۀ کوره: به شکل قیچی است و برای برداشتن نمونه ها و بوتة 
داغ از درون کوره به کار می رود.

گیره: از آن برای نگه داشتن بیشتر وسایل مانند ارلن، بالن و... 
بر روی میله و پایه استفاده می گردد.
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گیرۀ بورت: از آن برای نگه داشتن بورت، لولة آزمایش، دماسنج 
و... استفاده می شود.

میله و گیره پایه: برای باال نگه داشتن وسایل معموالً به همراه 
پایه به کار می رود.

سه پایه: برای قرار دادن غیرمستقیم ظرف های ته صاف مانند 
ارلن و بشر و... بر روی آتش کاربرد دارد.

باید روی آن توری نسوز یا مثلث نسوز قرار داد و می توان توری 
روی  مستقیم  تماس  از  جلوگیری  برای  نسوز   را  مثلث  یا  نسوز 

شعله قرار داد.

با ظرفی  از تماس مستقیم آتش  توری نسوز: برای جلوگیری 
که می خواهیم آن را گرم کنیم )مانند بشر و ...(، ظرف را روی 
توری نسوز می گذاریم. در وسط توری، مادة سفید رنگی به نام 

»آزبست« وجود دارد که نسوز است.

پنس: برای برداشتن و نگه داشتن مقدار کمی مادة جامد به کار 
می رود.
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رطوبت  مجدد  جذب  از  جلوگیری  برای  دسیکاتور: 
محصوالت خشک یا خشک شده استفاده می شود.

و  مواد  کردن  توانایی خشک  که  است  دستگاهی  آون: 
استریل کردن وسایل شیشه ای و فلزی را دارد و می تواند 

حرارت تا دمای 300 درجه سلسیوس را ایجاد کند.

کوره: دستگاهی است که با ایجاد حرارت باال در آزمون 
تا  تواند  می  معموالً  که  می رود.  به کار  خاکستر  تعیین 

نماید. ایجاد  را  دمای 1100 درجه سلسیوس 

است.  محفظه دار  تهویة  نوعی  آزمایشگاهی:  هود 
آزمایش هایی را که گازهای سمی تولید می کنند در آن 
انجام می دهند تا بخارهای سمی به وسیلة تهویة آن، به 

هوای بیرون آزمایشگاه برود.
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طرز کار ترازوهای دیجیتال  

باید بر روی میز مخصوص توزین که تراز و فاقد لرزش است، قرار  1     ترازوی آزمایشگاهی 
. گیرد. به میز مخصوص توزین تکیه نکنید و هرگز آن را حرکت ندهید 

2  لرزش و توزین با وزن بیش از حد تحمل باعث خرابی و به هم خوردن کالیبراسیون ترازوی 
آزمایشگاهی می شود.

3     گذاشتن ناگهانی مواد روی کفة ترازوی آزمایشگاهی سبب اشکال در آن می شود.
از  توزین  برای  نریزید.  آزمایشگاهی  ترازو  کفة  روی  بر  مستقیماً  را  مادة شیمیایی  4   هرگز 

نچسبد. آن  به  شیمیایی  مواد  تا  کنید  استفاده  توزین  مخصوص  کاغذ  یا  شیشه ای  ظروف 
5  ترازوی آزمایشگاهی در مسیر نور خورشید نباشد و به دور از جریان هوا)کولر، بخاری( 

قرار داده شود. 
6  در موقع توزین پنجرة ترازو بسته شود.

7  گرد و غبار ترازوی آزمایشگاهی را به آرامی و با استفاده از جارو برقی، سشوار یا کهنة بدون 
پرز مرطوب تمیز کنید و در هنگام استفاده نکردن روکش ترازو را بکشید. 

8 مواد جاذب الرطوبه )Hygroscopic( قبل از توزین در Oven )  C °110ـ 105 ( خشک شده 
و در دسیکاتور قرار گرفته و در بطری یا شیشه مخصوص توزین در دار وزن شوند.

9  برای توزین از ظروف پالستیکی استفاده نکنید؛ چون ایجاد الکتریسیته ساکن کرده و در 
بر   )top loading( ترازوهای یک کفه ای ایجاد می کند. اساس کار  الکترونیکی اشکال  ترازوهای 

اساس جایگزینی مغناطیسی است. 
10  جسمی را که می خواهید وزن کنید، نباید از محیط، سردتر یا گرم تر باشد زیرا با ایجاد 
جریان هوا در اطراف خود جرم به درستی به دست نمی آید. و در این صورت جسم گرم سبک تر 

و جسم سرد سنگین تر نشان داده می شوند.
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طرز کار میکروسکوپ های دو چشمی  نوری  

عدسی شمارة 4 شیئی را مقابل جسم قرار دهید.
عدسی  داخل  از  ببرید.  نقطه  پایین ترین  به  را  میکروسکوپ  صفحه  بزرگ  تنظیم  پیچ  با 
چشمی نگاه کرده، با پیچ تنظیم بزرگ آرام آرام صفحة میکروسکوپ را باال آورید تا جسم دیده 
شود. پیچ تنظیم کوچک را آنقدر جابه جا کنید تا تصویر جسم کاماًل شفاف شود. بعد از مشاهدة 
تصویر جسم اگر بخواهید جسم را بزرگ تر ببینید فقط الزم است عدسی یک شماره بزرگ تر را 

مقابل جسم قرار دهیم و فقط با پیچ کوچک آن تصویر را واضح کنید.
به  نیاز  برای مشاهدة اشیای بسیار کوچک استفاده می شود و  از عدسی شیئی شمارة 100 

است. یا سدر  ایمرسیون  روغن 

میکروسکوپ  

عدسی چشمی

عدسی شیئی

عدسی های شیئی

صفحه مکانیکی
دیافراگم

منبع نور

بازو

پیچ تنظیم 
صفحه

پیچ تنظیم 
سریع

پیچ تنظیم 
دقیق
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PET: پلی اتیلن ترفتاالت
آب، ظرف  بطری  نوشیدنی ها،  بطری  بسته بندی:  کاربردهای 
بطری  آبمیوه،  بطری  سس ها،  ظرف  زمینی،  بادام  کرة 

مایع. روغن های 
فقط یک بار  باید  نوشیدنی  یا  آب  بطری های  از  رتبۀ خطر: 
استفاده کرد و از قرار دادن آنها در فریزر و یا ریختن مایعات 

داغ درون آنها خودداری شود.

 HDPE: پلی اتیلن با وزن مولکولی باال
کاربردهای بسته بندی: بطری های مات شیر، آبمیوه، روغن های 
محلول های  سفیدکننده،  مایع  پاک کن،  شیشه  خوراکی، 
ضدعفونی کننده، کیسة زباله یا خرید، و بسته بندی ماست 

و کره و مواردی از این دست.
 رتبۀ خطر: بی خطر.

PVC: پلی وینیل کلراید
کاربردهای بسته بندی: بطری های شیشه پاک کن، روغن های 
شامپو،  شوینده،  و  کننده  ضدعفونی  محلول های  خوراکی، 
لوله کشی،  پزشکی،  وسایل  کابل ها،  و  سیم ها  روکش 

شیلنگ های آب، پنجره ها.
مواد  تماس  از  کلرین  وجود  به دلیل  خطرناک،  خطر:  رتبه 
جداً  آن  سوزاندن  یا  و  پالستیک  نوع  این  با  گرم  غذایی 

شود. خودداری 

LDPE: پلی اتیلن با وزن مولکولی پایین
کاربردهای بسته بندی: بطری هایی که باید قابل فشرده شدن 
و انعطاف پذیر باشند، کیسه های نان، بسته بندی مواد غذایی 

یخ زده.
رتبۀ خطر: بی خطر.

انواع پالستیک 
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PP : پلی پروپیلن
محلول های  حاوی  بطری های  بسته بندی:  کاربردهای 
در  فرنگی،  گوجه  سس  بطری  ماست،  ظرف  غلیظ، 
شربت های  بطری  و  نوشیدنی  نی  بطری ها،  پالستیکی 

دارویی.
با مواد غذایی  به ویژه در مجاورت  رتبه خطر: بی خطر، 

داغ.

PS: پلی استایرن
شانه  مصرف،  یک   بـار  ظروف  بسته بندی:  کـاربـردهـای 

گوشت. انواع  بسته بندی  تخم مرغ، 
رتبۀ خطر: خطرناک، این نوع پالستیک در مجاورت با 

غذای داغ آن را به شدت سمی می نماید.

سایر پالستیک ها که ترکیبی از انواع پالستیک ها می باشد.
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فاکتورهای دوخت قوطی های کنسروی  

عالمت نام التیننام فاکتور دوخت قوطی
واحدفرمولاختصاری

اندازه گیری

mmـExternal seam heightHطول ارتفاع دوخت  خارجی

mmـBody hookBHطول قالب بدنه

mmـEnd hookEHطول قالب سر یا کف

OverlapOO=BH+EH+te-Hmmاندازه درگیری

Percentage overlapR%R%=O/H-)2te+tb(×100%درصد درگیری

نسبت طول قالب بدنه داخلی به 
ـBody hook buttingBHB%BHB=)IBH×100(/ISLطول داخلی دوخت 

mmـCountersink depthEعمق دوخت

mmـBody flange withLلبه خمیده بدنه

Seam free spaceFSFS=ST-)3te+2tb(mmفضای آزاد دوخت

mmـSeam thicknessSTضخامت دوخت

mmـBody thicknessTbضخامت ورق بدنه

mmـEnd Thicknessteضخامت ورق سر یا کف

Internal body hookIBHIBH=BH-1/1 tbmmطول قالب بدنه داخلی

Internal seam lengthISLISL=H-1/1)2te+b(mmطول داخلی دوخت 

Difference between hooksDhDH=Bh-Ehmmاختالف بین قالب ها

برخی از انواع الک های قوطی های کنسروی 
نوع الکمصارفنوع الک قوطی

)R الئورزینیدانه ریزهای رنگین گیالس و سایر میوه هاالک میوه )الک

الئورزین اصالح شدهفراورده های مرکبات و کنستانتره هاالک مرکبات

فنولیکفراورده های ماهی و اسپریدهای گوشتالک مواد غذایی دریایی

اپون ها )اپوکسی رزین( اصالح شده با گوشت و فراورده های آنالک گوشت
پیگمان آلومینیومی

الک قوطی های آشامیدنی
غیرگازدار

آب سبزی ها، آب میوه های قرمز، میوه های با 
خاصیت خورندگی، آشامیدنی های غیرگازدار

پوشش دوالیه با اولئورزین به همراه پوشش 
درب قوطی وینیل است.

الک مخصوص 
پوشش دو الیه با اولئورزین یا پلی بوتادی ان آشامیدنی های گازدار و ماءالشعیرآشامیدنی های گازدار

که درب قوطی پوشش وینیل داده شده است.

C ذرت، نخودفرنگی و سایر فراورده های الک
الئورزین با پیگمان اکسید رویسولفوردار شامل بعضی غذاهای دریایی
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جدول ابعاد قوطی های کنسروی  

نام قوطي

اندازه قوطي ها

برحسب اینچبرحسب میلي متر

ارتفاعقطرارتفاعقطر

705636/5202109 گرمي )اسم معروف 100 گرمي(

1756856211202 گرمی

30068102211400 گرمي بلند

2507659300205 گرمي

50076118300410 گرمي بلند

50010359401205 گرمي کوتاه

103119401411یک کیلویي

157178618700سه کیلویي

157242618952پنج کیلویي

* ابعاد قوطی های کنسروی معموالً برحسب اینچ و به صورت دو عدد سه رقمی نشان داده می شوند؛ 
که به ترتیب بیانگر قطر و ارتفاع قوطی هستند. عدد اول، عدد صحیح برحسب اینچ و دو عدد 
1 اینچ هستند. به طور مثال قوطی های با ابعاد 401 × 411 نشانگر قوطی هایی 

16
بعدی برحسب 

14 اینچ است. 
16

114 اینچ و ارتفاع آنها 
16

است که قطر آنها 
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برخی از افزودنی های مورد استفاده در صنایع غذایی 

اثرمثالنوع افزودنی

نگهدارنده ها

و  سوربیک اسید  و  بنزوئیک 
آنها نمک های 

و  مایع  غذاهای  در  کپک  رشد  از  جلوگیری 
نوشابه و  آبمیوه  مانند  اسیدی 

فراورده های گیاهی مانند میوه های خشکگاز SO2 و مشتقات آن

جلوگیری از رشد کپک در آرد و نانپروپیونیک اسید و نمک های آن

در نیتریت پتاسیم و سدیم بوتولینوم  کلستریدوم  رشد  از  جلوگیری 
فراورده های گوشتی

جلوگیری از اکسیداسیون چربی و روغنBHT ـ BHAآنتی اکسیدان ها

جلوگیری از فعالیت آنزیم ها به ویژه در میوه های آسکوربیک اسیدکنترل کننده آنزیم ها
پوست کنده

امولسیون کننده ها
طبیعی )لسیتین(

عامل استحکام و ایجاد امولسیون
مصنوعی )منو، دی گلیسرید(

بی رنگ کننده ها، سفید کننده، 
اصالح کننده و تعدیل کننده 

نشاسته

بهبود کیفی آردکلر دی اکسید

جهت افزایش حاللیت نشاسته در آبسدیم هیپوکلریت

تثبیت کننده ها و 
استحکام دهنده ها

و  دکسترین  نشاسته،  صمغ ها، 
ژالتین

ایجاد حالت چسبندگی و ژله ای در سس ها و 
پودینگ ها

استیک عوامل اسیدی کننده اسکوربیک،  سیتریک، 
تارتاریک اسید اصالح طعم و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم هاو 

و مکمل های غذایی  D ، B ، A ،Cویتامین های
ید و  وکلسیم  آهن 

شیر و محصوالت غالت و مارگارین و روغن های 
گیاهی و آب میوه ها و نمک خوراکی

ادویه جات و اسانس هاطعم دهنده ها

رنگ ها
کورکومین  )زعفران(،  کروسین 
)از زردچوبه(، سانست یلو )زرد( 

و برلیانت )آبی( 
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برخی از هیدروکلویید های مورد استفاده در صنایع غذایی 

موارد مصرفنقش و عملحاللیتمنشأنام هیدروکلوئید

علف دریایی قهوه ای آلژین
رنگ

محلول در آب 
سرد

بهبود قوام و خاصیت 
ژل کنندگی

پودینگ ها، سس ها و 
دسرها

ساالد، دسرها و افزایش ویسکوزیتهـمیکروبیزانتان
آشامیدنی ها

مواد مترشحه صمغ عربی
درخت افرا )آکاسیا(

محلول در آب 
سرد و گرم

امولسیفایر، پایدار کننده، 
جلوگیری از شکرک زدن

سس ها و چاشنی ها، 
بستنی، عصاره مرکبات

محلول در آب علف دریایی قرمزآگار
چاشنی ساالد، ماست تشکیل ژلداغ

محلول در آب علف دریاییکاراگینان
فراورده های لبنی، تشکیل ژلداغ

دسرهای ژله ای 

محلول در آب دانه درختصمغ لوبیای لوکاست
داغ

افزایش ویسکوزیته و 
تشکیل ژل

پنیر، بستنی، سوپ و 
فراورده های نانوایی

دانه گیاه گوار از گوار
حبوبات

محلول در آب 
سرد و گرم

ایجاد محلول ویسکوز و 
ماده پراکنده سازی

بستنی، آشامیدنی ها و 
فراورده های نانوایی و 

سس ها

مواد مترشحه گاتی )هندی(
تثبیت کننده و ـدرخت 

امولسیون ساز
سیروپ های کره ای و 

امولسیون های آب و روغن

محلول در آب بوته گونکتیرا )تراگاکانت(
سرد

قوام دهنده، پایدارکننده و 
چاشنی ها و سس هاامولسیفایر 

پوست مرکبات و پکتین
سس ساالد و مرباقوام دهندگی و تولید ژلمحلول آب سردتفاله سیب

کربوکسی متیل سلولز 
 )CMC(محلول در آب سنتزی

سرد و داغ

استحکام دهنده، 
اتصال کننده و 

سفت کننده

پودینگ ها، چاشنی ها و 
سس ها

استخوان و پوست ژالتین
گاو و خوک

محلول در آب 
ماست و سس ساالدژل کنندگیگرم

گندم، ذرت و نشاسته
سیب زمینی

محلول در آب 
سس هاقوام دهندگیگرم

سفت کننده و ـاصالح نشاستهنشاسته اصالح شده
دسرها و سس هاتثبیت کننده

* در کشورهای اسالمی از ژالتین خوکی استفاده نمی شود.



80

مهم ترین شیرین کننده های طبیعی و مشابه طبیعی  

منبع تهیه موارد مصرف نام شیرین 
کننده ردیف

جو
بیسکویت، کراکرهای تخمیری، انواع کارامل، شیرینی، تولید 
سرکه، غالت صبحانه ای، بسیاری از نوشابه ها، غذای کودک 

تولید ماءالشعیر
مالت جو 1

دانه های خشک خرما
غذایی  در محصوالت  اینورت  قند  و  به عنوان جایگزین شکر 
فراورده های  نوشیدنی ها،  و  آبمیوه  شیرینی،  و  کیک  مانند 

رژیمی محصوالت  برخی  و  بستنی  نظیر  لبنی 
قند خرما 2

میوه ها  کاربرد فراوان در صنایع غذایی مثل شکالت و آبنبات سازی و 
مفید برای بیماران دیابتی فروکتوز 3

نشاسته غالت
شکالت،  شیرینی،  کیک،  بیسکویت،  تولید  نانوایی،  صنعت 
آبنبات، نوشابه، انواع آب میوه، کمپوت سازی، مربا، ژله، بستنی 

و غالت صبحانه
گلوکز 4

زنبور عسل محصوالت قنادی، مارماالدها، مرباها، حبوبات صبحانه، نوشابه ها، 
محصوالت شیر عسل 5

شیره درخت افرا کیک  ها و دسرها شربت افرا 6

گیاه استویا تهیه گز، بیسکویت، مربا، انواع بستنی، دارو برای بیماران دیابتی 
و به منظور مقابله با پوسیدگی دندان و درمان بیماری های پوستی استویا  7

و  و سبزیجات  میوه ها 
به طور تجاری از چوب 

بالل و درخت غان

آدامس  ها، شکالت ها، آبنبات های خنک کننده، خمیردندان ها 
و غذاهاي رژیمي زایلیتول 8

چغندر قند
مناسب برای افراد دیابتی، قنادی و تزئین کیک، انواع آب نبات، 
،انواع بیسکویت، شکالت صبحانه، حلوا شکری، پودر  پولکی 

ژله، آدامس،نان و محصوالت پخت
ایزو مالت 9

شربت ذرت تهیه شکالت و شیرینی های افراد دیابتی، شیرین کننده محصوالت 
دارویی وخمیر دندان و تثبیت کننده رطوبت در شیرینی پزی سوربیتول  10
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مهم ترین شیرین کننده های مصنوعی 

ف
نام ردی

شیرین کننده
موارد مصرف

برای  روزانه  مصرف  مقدار 
بدن وزن  کیلوگرم  هر 

تولیدی  کالری  میزان 
گرم هر  ازای  به 

1
آسه سولفام 

پتاسیم
دسرهاي  نانوایي،  صنایع  محصوالت 

آبنبات ها و  نوشیدنی ها  فریز شده، 
ـ 0 میلی گرم 0 کالری15 

ساخارین2
صنایع  ـ  دارو  تولید  ـ  رژیمی  نوشیدنی های 

دیابتی بیماران  غذایی  رژیم  ـ  قنادی 
بسیار کم5 میلی گرم

سوکرالوز3
)کنسرو،  دارویی  و  غذایی  صنایع  در 
کیک،  نوشیدنی ها،  انواع  شربت،  سس، 

و...( بستنی  دسر، 
0 کالری5 میلی گرم

1/4 کیلوکالری1ـ0 میلی گرمنوشیدنی ها و طیف وسیعی از غذاهاآلیتام4

آسپارتام5
پُرکننده هاي  غالت،  نانوایي،  صنایع  در 
کافی میکس،  قنادي،  محصوالت  کیک ها، 

رژیمی نوشابه های 
4 کالری40ـ0  میلی گرم

ویژگی های فیزیکی شربت ساکارز  

دانسیته شربت )کیلوگرم بر لیتر(کیلوگرم شکر در هر لیتر شربتبریکس شربت
50/051/01968

100/1031/04003
150/1581/06111
200/2151/08297
250/2751/10564
300/3371/12913
350/4021/15350
400/471/17874
450/541/20491
500/6141/23202
550/6911/26007
600/7711/28908
650/8631/32210
700/9421/34997
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ویژگی های فیزیکی محلول سدیم کلرید

وزن مخصوصگرم نمک در لیتر آبدرصد وزنی سدیم کلریددرجه سالومتر

0001 )آب خالص(

41/05610/71/007

102/640271/019

143/69538/31/026 )آب دریا(

205/27955/61/038

246/33567/41/046

307/91985/71/058

348/92498/31/066

4010/558117/71/078

4411/6141311/086

5013/198151/61/098

5414/253165/81/106

6015/837187/81/118

6416/893202/51/126

7018/477226/11/139

7419/532242/11/147

8021/116266/91/16

8422/1722841/169

9023/755301/71/178

9424/811328/71/191

10026/395357/61/204)آب نمک اشباع(
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جدول تصحیح حرارتی غلظت های آب نمک

به ازای هر درجه پایین تر از C°15 درجه سالومتر
اضافه می شود

به ازای هر درجه باالتر از C°15 کسر 
می شود

100/0490/060ـ0

200/0640/082ـ11

300/0770/094ـ21

400/0870/103ـ31

500/0950/112   ـ41

600/1020/118   ـ51

700/1070/122ـ61

800/1120/128   ـ71

900/1160/131ـ81

1000/1200/134ـ 91
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روغن های گیاهی: مقدار روغن و حوزه های تولید

حوزه تولید  مقدار روغن )درصد( نام روغن گیاهی 
آلمان،  بریتانیا،  اتریش،  فرانسه،  کانادا، چین، هند، 
اسپانیا،  پرتغال،  یونان،  ایتالیا،  بلژیک،  لهستان، 

دانمارک، آمریکا 
45ـ 40 روغن کلزا )کانوال( 

آفریقای  ژاپن،چین،برزیل،  کانادا،  آمریکا،مکزیک، 
جنوبی، آرژانتین، روسیه، بلژیک، فرانسه و... 5/7 ـ 3/1 روغن ذرت 

چین، روسیه، آمریکا، هند، پاکستان، برزیل، مصر، 
CIS ،ترکیه، استرالیا 20ـ 18 روغن تخم پنبه 

آمریکا، برزیل، آرژانتین، چین، هند، پاراگوئه، بولیوی  20ـ 18 روغن سویا 

آلمان،  ایتالیا،  فرانسه،  اتریش،  آرژانتین،  روسیه، 
اسپانیا، آمریکا، انگلستان  45ـ 35 روغن آفتابگردان 

اسپانیا، ایتالیا، یونان، تونس، ترکیه، مراکش، پرتغال، 
سوریه، الجزایر، قبرس، مصر، لیبی، فلسطین، اردن، 
لبنان، آرژانتین، شیلی، مکزیک، آمریکا، پرو، استرالیا 

35ـ 15 روغن زیتون

مالزی، اندونزی چین، فیلیپین، پاکستان، مکزیک، 
بنگالدش، کلمبیا، اکوادور، نیجریه، ساحل عاج  50 ـ 45 روغن پالم 

جدول مقدار چربی و روغن برخی از فراورده های غذایی

مقدار چربی )درصد وزنی(  نام فراورده 

1/9 نان سفید 

26 کروسان )نوعی شیرینی(

14/1 شیرینی دانمارکی 

4 شیر کامل 

1/7 شیر پس چرخ 

32/7 پنیر چدار

82/2 کره 

70 مارگارین کم چرب 

99/9 روغن سویا 

99/9 روغن زیتون 

19/5 سوسیس 

11 چیپس سیب زمینی 

46 بادام زمینی 
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جدول وزن مخصوص )دانسیته( روغن خام تخم پنبه در درجه حرارت های مختلف
)از 5 تا 40 درجه سلسیوس(

0Cوزن مخصوص0Cوزن مخصوص

0/9183230/93025

0/9177240/92066

0/9170250/92897

0/9164260/92838

0/9157270/92779

0/9150280/927010

0/9144290/926311

0/9137300/925712

0/9131310/925013

0/9124320/924414

0/9117330/923715

0/9111340/923016

0/9104350/922317

0/9098360/921618

0/9091370/921019

0/9084380/920320

0/9078390/919721

0/9071400/919022
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جدول وزن مخصوص )دانسیته( روغن خام سویا در درجه حرارت های مختلف
)از 5 تا 40 درجه سلسیوس(

0Cوزن مخصوص0Cوزن مخصوص

0/9200230/93175

0/9193240/93106

0/9187250/93047

0/9180260/92978

0/9174270/92919

0/9167280/928410

0/9161290/927811

0/9154300/927112

0/9148310/926513

0/9141320/925814

0/9135330/925215

0/9128340/924516

0/9122350/923917

0/9115360/923218

0/9109370/922619

0/9102380/921920

0/9095390/921321

0/9089400/920622

جدول خصوصیات روغن پالم جزء به جزء شده

جزء استئارین  جزء اولئین  روغن پالم  خصوصیات 

56  ـ44 24ـ  19 ـ 31  38 نقطه ذوب 

ـ 22  49 61  ـ51 55 ـ51 اندیس یدی 

ـ 12ـ  6 ـ نقطه ابری شدن 
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جدول شرایط رایج برای بی بو کردن انواع روغن های گیاهی خوراکی

سیستم اروپا سیستم آمریکایی  شرایط 

240ـ220 260ـ250 دما )درجه سلسیوس(

3ـ2 4ـ3 فشار )میلی بار(

1/5ـ0/5 2ـ0/5 بخار همزن )درصد وزنی( 

60ـ40 40ـ20 زمان بی بو کردن )دقیقه( 

0/05ـ0/03 0/05ـ0/03 اسیدیته نهایی 

1ـ0/5 1ـ0/5 اسیدهای چرب ترانس 

حداکثر 25 بیش از 60 افت توکوفرول ها )درصد(

جدول شرایط رایج برای رنگ بری انواع روغن های خوراکی

مقدار خاک رنگ بر 
)درصد وزنی( 

دمای رنگ بری 
)سلسیوس(

زمان رنگ بری 
)دقیقه(  نام روغن 

3ـ1 105ـ100 30ـ20 کلزا )کانوال( 

1/5ـ  0/5 110ـ90 40ـ20 ذرت 

3ـ  1/5 95ـ90 30ـ15 تخم پنبه 

2ـ  0/8 120ـ100 45ـ30 پالم 

0/4ـ0/2 100ـ 95 30ـ20 گلرنگ 

1/5ـ0/3 110ـ 95 30ـ20 سویا 

1/5ـ0/3 100ـ90 45ـ30 آفتابگردان

جدول اثر هیدروژناسیون بر روی نقطه ذوب

نقطه ذوب )سلسیوس( شکل و ساختار نشانه  نام اسید چرب 

-13 سه پیوند دوگانه  C18:3 لینولنیک 

-7 دو پیوند دوگانه C18:2 لینولئیک 

16 یک پیوند دوگانه  C18:1 اولئیک 

70 بدون پیوند دوگانه  C18:0 استئاریک 
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جدول انواع اسیدهای چرب و نقاط ذوب آنها

نقطه ذوب )سلسیوس(  نام سیستماتیک نشانه  نام اسید چرب 

16/6 اتانوئیک C2:0 استیک 

-8 بوتانوئیک C4:0 بوتیریک 

-3/4 هگزانوئیک  C6:0 کاپروئیک 

16/7 اکتانوئیک C8:0 کاپریلیک 

31/6 دکانوئیک C10:0 کاپریک 

44/2 دو دکانوئیک  C12:0 لوریک 

54/4 تترا دکانوئیک  C14:0 میریستیک 

-4/5 سیس ـ9ـ تترا دسنوئیک  C14:1 میریستولئیک 

62/9 هگزادکانوئیک  C16:0 پالمیتیک 

-0/5 سیس ـ9ـ هگزادسنوئیک C16:1 پالمیتولئیک 

69/6 اکتادکانوئیک  C18:0 استئاریک 

13/4 سیس ـ9ـ اکتادسنوئیک C18:1 اولئیک 

43/7 ترانس ـ9ـ اکتادسنوئیک  C18:1 االئیدیک 

44 سیس ـ 9 و 12ـ اکتادسنوئیک C18:2 لینولئیک 

-13 سیس ـ 9 و 12و 15ـ اکتا دکاتری انوئیک  C18:3 لینولنیک 

75/3 ایکوزانوئیک  C20:0 آراشیدیک 

-49/5 سیس ـ 5 و 8 و 11 و 14ـ ایکوزا تترا انوئیک  C20:4 آراشیدونیک 

-53/5 سیس ـ 5 و 8 و11 و 14و 17ـ 
ایکوزاپنتاانوئیک  C20:5 EPA

79/9 دوکوزا نوئیک C22:0 بهنیک 

33/5 سیس ـ13ـ دوکوزنوئیک  C22:1 اروسیک 

سیس ـ4 و 7 و 10 و 13 و 16 و 19ـ دوکوزا 
هگزانوئیک C22:6 DHA

84/2 تتراکوزانوئیک  C24:0 لیگنوسریک 



89

)PPM جدول مقادیر انواع توکوفرول ها در روغن های گیاهی )برحسب

سیگما توکوفرول  گاما توکوفرول  بتا توکوفرول آلفا توکوفرول  نام روغن 

10 415 0 179 کلزا 

0 0 0 190 پالم 

190 610 10 120 سویا 

10 30 10 610 آفتابگردان 

جدول مقدار واکس در انواع روغن های گیاهی

مقدار واکس نام روغن 

3ـ0/2 آفتابگردان 

0/5 گلرنگ

1ـ0/5 ذرت

0/2 کلزا )کانوال(

جدول مقدار قلیا یا سود کاستیک برای خنثی سازی انواع روغن های گیاهی

درصد سود یا قلیای 
اضافی 

غلظت سود )درصد 
سدیم هیدروکسید(  غلظت سود )بومه(  روغن خام 

0/16 15/23ـ13/52 21ـ19 تخم پنبه 

0/13 14/36ـ11/06 20ـ16 ذرت 

0/07 12/68ـ11/06 18ـ16 کلزا )کانوال( 

0/12 11/06ـ  8 16ـ12 سویا 

0/12 12/68ـ9/5 18ـ14 آفتابگردان 

0/02 8 ـ 7/29  12ـ11 پالم 
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن خام سویا

ویژگیمقدار 

اندیس رفراکت در 40 درجه سلسیوس70 ـ 1/4660

اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای اولئیک(1

درصد رطوبت و ناخالصی ها در 105 درجه سلسیوس0/5

رنگ در مقیاس الویباند )سل 1 اینچ( )حداکثر(4/5 قرمز

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(1/5

اندیس یدی143 ـ 120

اندیس صابونی195 ـ 189

دانسیته نسبی )در 20 درجه سلسیوس نسبت به آب(0/925 ـ 0/919

درصد فسفاتیدها )فسفولیپیدها(2/5 ـ 1/5

ترکیب اسیدهای چرب

C<14ـ

C14:0میریستیک0/2 ـ 0

C14:1میریستولئیکـ

C16:0پالمیتیک13/5 ـ 8

C16:1پالمیتولئیک0/2 ـ 0

C18:0استئاریک5/4 ـ 2

C18:1اولئیک28 ـ 17/7

C18:2لینولئیک59 ـ 49/8

C18:3لینولنیک11 ـ 5

C20:0آراشیدیک0/6 ـ 0/1

C22:1اروسیک0/3 ـ 0
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن پالم )تصفیه شده(

ویژگیمقدار

اندیس رفراکت در )40 درجه سلسیوس(1/4590 ـ 1/4580

اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای پالمتیک (0/1

درصد رطوبت و ناخالصی ها در 105 درجه سلسیوس0/1

رنگ در مقیاس الویباند )سل 5/25 اینچ( )حداکثر(3 یا 6 قرمز

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(0/99 ـ 0/15

اندیس یدی55 ـ 50

اندیس صابونی209 ـ 190

دانسیته نسبی )در 50 درجه سلسیوس نسبت به آب 20 درجه سلسیوس(0/899 ـ 0/891

نقطه ذوب )درجه سلسیوس(39 ـ 33

ترکیب اسیدهای چرب 

C12:0لوریک0/4>

C14:0میریستیک2 ـ 0/5

C14:1میریستولئیکـ

C16:0پالمیتیک47 ـ 41

C16:1پالمیتولئیک0/6>

C18:0استئاریک6 ـ 3/5

C18:1اولئیک44 ـ 36

C18:2لینولئیک12 ـ 6/5

C18:3لینولنیک0/5>

C20:0آراشیدیک1>
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ویژگیمقدار

اندیس رفراکت در )40 درجه سلسیوس(90 ـ 1/4640

اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای اولئیک(3

درصد رطوبت و ناخالصی ها در 105 درجه سلسیوس0/25ـ0/1

رنگ در مقیاس الویباند )سل 5/25 اینچ( )حداکثر(3/5 قرمز ..... 35 زرد

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(2ـ1/2

اندیس یدی120 ـ 104

نقطه دود )درجه سلسیوس(165

درصد وزنی فسفاتیدها0/13ـ0/03

اندیس پراکسید10ـ5

Villavecchia test ویالویشیا تست+

اندیس رایشرت مایسل0/51

اندیس پولنسکی0/5

اندیس صابونی195 ـ 187 

دانسیته نسبی )در 20 درجه سلسیوس نسبت به آب(0/923 ـ 0/915

ترکیب اسیدهای چرب

C<14ـ

C14:0میریستیک0/2 ـ 0

C14:1میریستولئیکـ

C16:0پالمیتیک10/2 ـ 7/9

C16:1پالمیتولئیک0/2ـ0/1

C17:0مارگاریک0/2ـ0

C17:1مارگاریلیک0/1ـ0

C18:0استئاریک6/1 ـ 4/8

C18:1اولئیک42/3 ـ 35/9

C18:2لینولئیک47/9 ـ 41/5

C18:3لینولنیک0/4ـ0/3

C20:0آراشیدیک0/6ـ0/3

C22:0بهینیک0/3 ـ 0

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن خام کنجد 
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ویژگیمقدار
اندیس رفراکت در )20 درجه سلسیوس(1/4705 ـ 1/4677

اندیس پراکسید )حداکثر(20
اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای اولئیک(1

درصد وزنی ناخالصی های نامحلول0/1
0/25UV )K=1%( at 270 nm جذب در
درصد رطوبت و مواد فّرار در 103 درجه سلسیوس0/2

طعم )مزه( و بوطبیعی 
رنگنزدیک به سبز

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(1/5
اندیس یدی94 ـ 78

واکس ها برحسب پی پی ام )حداکثر(250
استرول کل برحسب پی پی ام )حداقل(1000

3)ppm( آهن
0/1)ppm( مس
0/1)ppm( سرب
0/1)ppm( آرسنیک

اندیس صابونی196 ـ 184
دانسیته نسبی )در 20 درجه سلسیوس نسبت به آب(0/916 ـ 0/910

ترکیب اسیدهای چرب
C<14ـ

C14:0میریستیک0/05 ـ 0
C14:1میریستولئیکـ

C16:0پالمیتیک20 ـ 7/5
C16:1پالمیتولئیک3/5_0/3
C17:1هپتا دکانوئیک0/3ـ0
C18:0استئاریک5 ـ 0/5
C18:1اولئیک83 ـ 55
C18:2لینولئیک21 ـ 3/5
C18:3لینولنیک0/9ـ0
C20:0آراشیدیک0/6ـ0

C22:0بهینیک0/2 ـ 0
C20:1ایکو زنوئیک0/4ـ0
C24:0لیگنو سریک0/2ـ0

)C18:1 )Transاالئیدیک0/05ـ0
)Trans( 3و0/05C18:2ـ0

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن زیتون فوق بکر
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن خام آفتاب گردان

ویژگیمقدار

اندیس رفراکت در )40 درجه سلسیوس(90 ـ 1/4670

اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای اولئیک(2

درصد رطوبت و ناخالصی ها در 105 درجه سلسیوس0/5

رنگ در مقیاس الویباند )سل 1 اینچ( )حداکثر(3 قرمز

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(1/5

اندیس یدی144 ـ 130

اندیس صابونی194 ـ 188

دانسیته نسبی )در 20 درجه سلسیوس نسبت به آب(0/923 ـ 0/918

ترکیب اسیدهای چرب

C<14ـ

C14:0میریستیک0/2 ـ 0

C14:1میریستولئیکـ

C16:0پالمیتیک8 ـ 5

C16:1پالمیتولئیک0/5

C18:0استئاریک7 ـ 2/5

C18:1اولئیک40 ـ 13

C18:2لینولئیک74 ـ 40

C18:3لینولنیک0/2

C20:0آراشیدیک0/5

C22:1اروسیک0/2 ـ 0
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن آفتاب گردان تصفیه شده

ویژگیمقدار

اندیس رفراکت در )25 درجه سلسیوس(1/4745 ـ 1/4740

اسیدهای چرب آزاد )حداکثر درصد وزنی بر مبنای اولئیک(0/05

درصد رطوبت و مواد فرار 0/1

رنگ در مقیاس الویباند )سل 5/25 اینچ( )حداکثر(2 قرمز ـ 20 زرد 

مواد غیر قابل صابونی )درصد وزنی(1/5

اندیس یدی144 ـ 130

اندیس صابونی194 ـ 188

نقطه دود )درجه سلسیوس(254 ـ 252

فسفات ها )برحسب پی پی ام(حداکثر 1

پراکسید )میلی اکی واالن بر کیلوگرم(2

کلروفیل )برحسب پی پی ام(0/03

صابون )برحسب پی پی ام(0/003

درجه بندی گوشت گاو تازه 

قطعهدرجه

فیله )بدون الیاف چربی(درجه یک

گرد راندرجه دو

راسته و کعب راندرجه سه 

سردست درجه چهار

گردن و گلوگاه درجه پنج

دنده و سرسینهدرجه شش

قلوه گاهدرجه هفت

ماهیچه هادرجه هشت
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درصد ترکیبات انواع گوشت قرمز

نوع گوشت
شتربزگوسفندگاومیشگاوترکیبات

60/375/660/871/572آب )گرم(
18/519/616/918/418/4پروتئین )گرم(
20/421/6219/27/1چربی )گرم(

02001/4کربوهیدرات )گرم(
)mg( 2/82/91/32/28/1آهن
)mg( 171187152154159فسفر
)mg( ــ79ـ65سدیم
)mg( ــ295ـ355پتاسیم
)mg( 111110115کلسیم

)mg( A ــــ40ویتامین
)mg( B1 0/080/080/150/170/50ویتامین
)mg( B2 0/160/170/210/320/96ویتامین

)mg( 4/44/64/95/63/4نیاسین

جدول میزان ویتامین های موجود در گوشت برحسب میکروگرم و میلی گرم در یک کیلوگرم 

مقدار ویتامین در کیلوگرم گوشتمحل ویتامینانواع ویتامین
A چربی ها مغز استخوان کبدویتامین
B1 0ـ500استخوان مغز استخوان ماهیچهویتامین ug 
B2 23 ـ 69گوشتویتامین mg 
B6 8/1 ـ0/4گوشتویتامین mg 
B2 53 ـ170کبد ـ کلیهویتامین mg

B6 85 ـ 3/3 کبدویتامین mg

B12 2ـ50گوشتویتامین ug

B12 100ـ650کبد ـ کلیهویتامین ug

H 1/3 ـ 0/27کبدویتامین mg

D 17کبدویتامین ug

E 4ـ10کبد و ماهیچهویتامین mg

K 450کبدویتامین ug 
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شرایط و عمر نگهداری انواع گوشت قرمز براساس الشه و قطعات گوشت با و بدون استخوان

شکل عرضه نام فراورده

شرایط نگهداری
عمر 

نگهداری دما )درجه 
سلسیوس(

رطوبت نسبی 
)درصد(

گوشت گاو و گاومیش

الشه
تازه 1/4 الشه )نیم شقه(

منجمد 1/4 الشه )نیم شقه( لفاف پیچی 
شده

تا 7
 -18

88 ـ92
90ـ 95

5 روز
12 ماه

قطعات گوشت 
)با یا بدون 

استخوان

تازه

ـ بسته بندی معمولی در ظروف یک بار 
3 روز88 ـ 492+ - صفرمصرف

ـ بسته بندی در خأل در ظروف یک بار 
7 روز88 ـ 492+ - صفرمصرف

شده  اصالح  اتمسفر  با  بسته بندی  ـ 
10 روز88 ـ 492+ - صفردر ظروف یک بار مصرف

12 ماه90ـ 1895- منجمد )دارای بسته بندی کارتنی(

گوشت گوسفند و بز

الشه کامل
3 روز85 ـ90تا 7تازه

9 ماه90ـ 1895-منجمد )لفاف پیچی شده(

* عمر ماندگاری از زمان خروج الشه از اتاق سرد محاسبه می شود
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شرایط نگهداری و عمر ماندگاری انواع گوشت برحسب نوع بسته بندی آنها

عمر ماندگاریشرایط نگهداریشکل عرضهنام فراورده

گوشت قرمز
)گاو و گوسفند(

3 روزبرودت یخچال**تازه ـ بسته بندی معمولی*

5 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی در خأل

7 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی با اتمسفر اصالح شده

9 ماهبرودت فریزر***منجمد ـ بسته بندی معمولی

گوشت قرمز 
چرخ کرده

2 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

3 ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

گوشت سفید
)مرغ(

3 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

5 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی در خأل

7 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی با اتمسفر اصالح شده

12 ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

ماهی شکم خالی
3 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

6 ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

میگو
3 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

12 ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

آالیش خوراکی 
گاو و گوسفند

2 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

4 ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

آالیش خوراکی 
مرغ

2 روزبرودت یخچالتازه ـ بسته بندی معمولی

ماهبرودت فریزرمنجمد ـ بسته بندی معمولی

پالستیکی  پوشش  در  بسته بندی  یا  و  مصرف  یک بار  ظروف  در  بسته بندی  منشور  معمولی  بسته بندی   *
پلی اتیلن می باشد.

** برودت یخچال منظور دمای صفر تا 4 درجه سلسیوس می باشد.
*** برودت فریزر منظور دمای 18- درجه سلسیوس می باشد.
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ترکیب شیمیایی گوشت در حیوانات مختلف

نوع دام
آب

g/100g
پروتئین
g/100g

چربی
g/100g

پتاسیم
g/100g

فسفر
g/100g

سدیم
g/100g

منیزیم
g/100g

کلسیم
g/100g

روی
g/100g

آهن
g/100g

70/6220/786/16356199632264/332/13گوساله
73/4220/295/252801896626104/061/77گوسفند

74/7623/091/242551966528110/800/72مرغ
74/1224/600/652932064928101/241/17بوقلمون
81/2217/810/674132035432160/450/38ماهی کاد
68/0923/334/90252254395080/601/02ماهی تن

میزان ترکیبات معدنی ماهیچه برحسب میلی گرم در 100 گرم گوشت

mg/100gمواد معدنی

400 ـ 300پتاسیم
80 ـ40سدیم
7ـ 5کلسیم
30 ـ10منیزیوم

20 ـ10آهن
80 ـ40کلر

300ـ150گوگرد
100فسفر
5ـ3روی

ترکیبات گوشت قرمز و سفید )درصد(

آبخاکسترکربوهیدراتچربیپروتئینانواع گوشت
0/960ـ17/122گوشت گاو با چربی متوسط

166ـ18/814/2گوشت گوساله با چربی متوسط
0/856ـ15/727/5گوشت گوسفند با چربی متوسط

174ـ204گوشت اسب
166ـ20/412/6گوشت مرغ

158/3ـ20/220/5گوشت بوقلمون
152/8ـ16/230گوشت اردک
0/445ـ32ـ1544گوشت غاز

165/5ـ32/31/2گوشت شترمرغ
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نحوه و زمان نگهداری گوشت دام و طیور

عمر ماندگاریشرایط نگهدارینام فراورده و شکل عرضه

3 روزبرودت یخچالگوشت قرمز )گاو و گوسفند( تازه، بسته بندی معمولی*

5 روزبرودت یخچالگوشت قرمز تازه، بسته بندی در خأل

7 روزبرودت یخچالگوشت قرمز تازه، بسته بندی با اتمسفر اصالح شده

9 ماهبرودت فریزرگوشت قرمز منجمد، بسته بندی معمولی

2 روزبرودت یخچالگوشت قرمز چرخ کرده تازه، بسته بندی معمولی

3 ماهبرودت فریزرگوشت قرمز چرخ کرده منجمد، بسته بندی معمولی

3 روزبرودت یخچالگوشت سفید )مرغ( تازه، بسته بندی معمولی

5 روزبرودت یخچالگوشت سفید تازه، بسته بندی در خأل

7 روزبرودت یخچالگوشت سفید تازه، بسته بندی با اتمسفر اصالح شده

12 ماهبرودت فریزرگوشت سفید منجمد، بسته بندی معمولی

2 روزبرودت یخچالآالیش خوراکی گاو و گوسفند تازه، بسته بندی معمولی

4 ماهبرودت فریزرآالیش خوراکی منجمد، بسته بندی معمولی

2 روزبرودت یخچالآالیش خوراکی مرغ تازه، بسته بندی معمولی

3 ماهبرودت فریزرآالیش خوراکی، بسته بندی معمولی

3ـ4 روزبرودت یخچالغذاهای پخته شده محتوی گوشت قرمز

2ـ3 ماهبرودت فریزرغذاهای پخته شده محتوی گوشت قرمز

3ـ5 روزبرودت یخچالغذاهای پخته شده محتوی گوشت طیور

2ـ4 ماهبرودت فریزرغذاهای پخته شده محتوی گوشت طیور

برودت یخچال و فریزر به ترتیب دمای صفر تا 4 و 18- درجه سلسیوس می باشد.
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C-18 °C-24 °C-30 °C° 12-نام فراورده منجمد و بیشترین زمان ذخیره سازی

10 ماه 8 ماه4 ماه 2 ماهگوشت پرندگان )مرغ(

10 ماه 8 ماه4 ماه 2 ماهگوشت ماهی 

5 ماه 4 ماه3 ماه 2 ماهجگر ـ دل ـ زبان

8 ماه 6 ماه4 ماه 2 ماهفراورده های فرعی )سیرابی و شیردان(

10 ماه 8 ماه6 ماه 3 ماهگوشت های چرخ کرده گوسفند و گاو

10 ماه 8 ماه4 ماه 3 ماهگوشت گوساله

12 ماه 10 ماه6 ماه 3 ماهگوشت گوسفند

12 ماه 11 ماه6 ماه 4 ماهگوشت گاو

4 ماه 3 ماه2 ماه 1 ماهانواع سوسیس با ادویه

بار میکروبی گوشت چرخ کرده طبق جدول استاندارد

حداکثر حد مجاز در هر گونه نمونهنوع آزموننمونه

107شمارش کلی میکروب1

منفی در 25 گرمسالمونال2

103 × 5استافیلوکوکوس ارئوس3

منفیقارچ4

102کلی فرم5

گوشت چرخ کرده باید حداکثر 25% چربی داشته باشد و براساس میزان چربی آن، درجه گوشت 
چرخ کرده تعیین می شود.

میزان چربینوع گوشت چرخ کرده

حداکثر 10%درجه یک

حداکثر 17%درجه دو

حداکثر 25%درجه سه
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)kg/100g( میزان انرژی در صدگرم گوشت و فراورده های آن برحسب کیلو ژول

انرژی kjدرصد چربیدرصد پروتئینانواع گوشت و فراورده

1910713گوشت کم چربی

17201069گوشت با چربی متوسط

15301425گوشت پرچربی

10251145کالباس و سوسیس حرارت دیده

20401900کالباس ساالمی

13401781کالباس عمل آورده

1810696ژامبون پخته

Corned beef2015925 )گوشت نمک زده(

نواقص معمول در فراورده های گوشتی و باکتری های عامل آن

باکتری هامحصوالت گوشتینقص

سودوموناس، الکتوباسیلوس، گوشت هالزج شدن
انتروکوکوس، ویسال، بروکوتریکس

ویسال، لوکنوستوک، انتروکوکوس، گوشت هاسبز شدن توسط پراکسید هیدروژن
الکتوباسیلوس

شوانالگوشت های بسته بندی شده تحت خألسبز شدن توسط سولفید هیدروژن

ویبریو، انتروباکتریاسهگوشت های عمل آوری شدهتولید سولفید هیدروژن

کلستریدیوم، هافنایاگوشت های بسته بندی شده تحت خألبوی سولفوری

پروویدنسیابیکنبوی کلمی 

انتروباکتریاسه، پروتئوسهمگندیدگی 

کلستریدیوم، انتروکوکوسگوشت هابوی استخوان

باکتری های اسید الکتیک، انتروکوکوس، همترش شدگی 
میکروکوکوس، باسیلوس، کلستریدیوم
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روش تشخیص و ارزیابی ماهی تازه از ماهی فاسد

خصوصیات ماهی فاسدخصوصیات ماهی ماندهخصوصیات ماهی تازهعالئم ظاهری

فاقد درخشندگی، کدر و تیرهبدون درخشندگی )کدر(ظاهری درخشنده و شفافجال

قرمز، روشن و عاری از آبشش
ماده لزج

بی رنگ، آبشش به راحتی کنده 
قهوه ای تیره، مملو از مواد لزجمی شود

چشم ها گود و فرو رفتهکدر، فرو رفتهشفاف، روشن و درخشانچشم

کاماًل بازباز و بلند شده و بسته نیستکاماًلً برجسته و بستهپوشش آبشش

درخشان، براق، محکم به بدن فلس ها
چسبیده

کدر، به راحتی از پوست جدا 
می شود

سست و نرم و به راحتی کنده 
می شود

بوی گندیدگی و غیر طبیعیبوی زنندهطبیعی و با بویی مطبوعبو

باز استباز استبسته استدهان

محکم و دارای قابلیتدیواره شکمی
شکم خمیری شکل، به راحتی به حالت خوابیده است ارتجاعی کافی

پاره می شود

خون، محوطه شکمی روشن خون
و بدون بو

خون تیره، کمی بوی 
قهوه ای رنگ، بوی تعفنغیرطبیعی دارد

شناور در آبشناور در آبدر آب فرو می رودغوطه وری

عضالت
به  اتصال  ارتجاعی،  و  محکم 
استخوان محکم و اثر انگشت 

نمی ماند روی عضله 

از  آسانی  به  و  نرم  عضالت 
اثر  و  می شود  جدا  استخوان 

انگشت می ماند

در  شل،  و  پژمرده  پالسیده، 
فرورفتگی  انگشت  فشار  اثر 

ایجاد می شود.
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معیارهای تازگی در انواع مختلف ماهی

پوست

کهنهدرجه دو )B(درجه یک )A(بسیار خوب )ممتاز(

روشن، بدون تغییر 
رنگ، درخشنده

رنگ، روشن ولی 
درخشنده نیست

پوست در حال تغییر 
رنگ از روشنی به 

سمت کدورت
رنگ، کاماًلً کدر

خاکستری متمایل به زردشیریغبارمانندآبکی، شفافموکوس سطح پوست

چشم
محدب و کاماًلً برآمده، 
سیاه با مردمک روشن، 

قرنیه شفاف

محدب، مقداری 
فرورفته، سیاه با مردمک 
کدر، قرنیه مقداری مات

پهن، قرنیه مات، 
مردمک کدر

مرکز فرورفته، مردمک 
خاکستری، قرنیه شیری

رنگ روشن، بدون آبشش ها
موکوس

رنگ پریده، موکوس 
شفاف

رنگ متمایل به قهوه ای، 
رنگ زرد، موکوس شیریضخیم، موکوس کدر

پریتونیوم 
)در ماهی شکم خال(

صاف، شفاف، به سختی 
از گوشت جدا می شود

تا حدودی کدر، می توان 
آن را از گوشت جدا کرد 

به راحتی از گوشت 
از گوشت جدا شده استجدا می شود

بوی آبشش و حفره
تخمیر شده، بوی ترشی بو نمی دهدبوی علف های دریایی شکمی

می دهد
کاماًلً بوی ترشیدگی 

می دهد

دارای سطح صاف، گوشت
کمی نرم، دارای سطح دارای حالت االستیکیمحکم، االستیکی 

کدر

به  فلس ها  نرم،  کاماًلً 
جدا  پوست  از  راحتی 
گوشت  سطح  می شوند 

چروکیده است.
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جدول عمر ماندگاری ماهی 

دما )درجه بدون بسته بندینوع محصول
سلسیوس(

رطوبت 
مدت نگهداری )درصد(

ماهی کامل

0 تا 2 تازه )صید روزانه یا پرورشی(
گرمایی، 7 روز90 تا 95به همراه یخ

سرمایی، 3 روز

3 روز90 تا 95صفر تا 4+بسته بندی شده

5 ماه50 تا 60دودی

5 ماهـصفر تا 2+نمک سود )دارای حداقل 6 درصد نمک(

منجمد 
)بسته بندی شده(

5 ماه ـمنهای 18ماهی پرچرب

8 ماهـمنهای 18ماهی کم چرب

3 روزـصفر تا 4تازه

فیله ماهی یا 
ماهی شکم خالی

7 روزصفر تا 4بسته بندی شده در خأل یا اتمسفر

منجمد )بسته بندی شده(

ماهی چرب
ماهی کم چرب

منهای 18
منهای 18

6 ماه
9 ماه

* از زمان صید محاسبه می شود.
** ماهی چرب )بیشتر از 5  درصد(: قزل آال، انواع ساردین

*** ماهی کم چرب )کمتر از 5   درصد چربی(: سفره ماهی، حلوا، کفشک ماهی، ماهی سفید، سیم، شیرماهی، 
سنگسر

طبقه بندی و تفکیک انواع ماهی و میگوی جنوب کشور ایران

نام انواع 

ماهیان تجاری

ممتاز: حلوا، سفید، شوریده، راشگو، شورت
درجه یک: شیر، قباد

درجه دو: سنگسر، میش ماهی، سرخو، شانک، هامور، سکال، حلواسیاه، کفشک، 
شهری، کوتر، گیش، چمن

خارو،  گواف،  بیاه،  صافی،  حسون،  عروس،  پرستو،  طوطی،  سارم،  سه:  درجه 
دم  ریش، زمین کن، صبور، پیکو، طالل

درجه چهار: صبور هندی، کارو، طرطرو، نیزه ماهی

هوور، زرده، گیدر، ساردین ماهیان صنعتی

کوسه ماهی،گربه ماهی، مارماهی، ریبون، سفره ماهی، خرچنگ، بال اسبی، ماهی ماهیان غیر معمول خوراکی
مرکب، البستر

میگوی سفید، میگوی ببری، میگوی موزیمیگو
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خصوصیات ظاهری )ارگانولپتیک( و معیارهای تازگی میگو

فاکتور
معیار درجه تازگی

درجه یک )A(بسیار خوب

حداقل ویژگی های 
مورد نیاز

سطح پوسته: مرطوب و درخشندهـ  میگوها 
در هنگام انتقال از یک ظرف به ظرف دیگر، 

جداگانه منتقل شوند.

همان ویژگی های ذکر شده برای درجه 
بسیار خوب

گوشت باید عاری از هر گونه بوی
 نامطبوع باشد

میگوها باید عاری از شن، موکوس و دیگر 
اجسام خارجی باشند

دارای رنگ صورتی متمایل به قرمز به طرف 
آبی با رگه های سفید، ناحیه سینه دارای رنگ 

روشن تر متمایل به خاکستر می باشد

وضعیت ظاهری 
میگوی با پوست

رنگ صورتی با کمی رگه های سفید، ناحیه 
دارای رنگ صورتی و آغاز سیاه شدگی سرسینه دارای رنگ روشن تری می باشد

وضعیت ظاهر 
گوشت در طول و 

بعد از پوست گیری 

پوست گیری با تکنیک خاص آسان است 
ولی مقداری گوشت به پوست می چسبد

کمی  مقدار  و  شده  کنده  آسان تر  پوست، 
گوشت به آن می چسبد

کمی گوشت سفت است ولی زمخت نیست و  بوده  کمتر  سفتی  دارای  گوشت 
زمخت است

جدا شدن قطعات، به ندرت و بسیار ناچیز جدا شدن قطعات
مقدار کمی، جداشدگی قطعات اتفاق می افتداتفاق می افتد

بو
عاری از بوی علف های دریاییبوی علف های دریایی تازه

کمی دارای بوی ترشیکمی بوی شیرینی
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جدول معیارها و ویژگی های ظاهری میگو

امتیاز اعضای 
فاسددرجه سهدرجه دودرجه یک بدن میگو

رنگ
طبیعی، روشن، 
کاماًلً عاری از 

رنگ تیره

طبیعی، کاهش درخشندگی 
سر و سینه مقداری خاکستری 
رنگ شده باشد و انتهای دم 

دارای خط های تیره باشد

سر و سینه و مقداری از انتهای 
دم دارای سیاه شدگی و پوست 
مقداری دارای خط های تیره باشد

سیاه شدگی )سر 
سینه و دم و 

پوست(

سر و سینه، 
دم

سر و سینه و دم 
محکم و کاماًلً 
متصل به هم 

باشد

سر و سینه و دم متصل و لگن 
شل شده باشد در بعضی موارد 
شل شدن اندام شروع شده باشد

سر و سینه و دم به راحتی از هم 
جدا شده و شل شدگی گوشت 
سر و سینه و م به راحتی دیده 

می شود. مقدار کمی از دم، سر و 
سینه از هم جدا شده باشند

اکثر سر و سینه و 
دم از همدیگر جدا 

شده باشند

پاها، پوسته ها 
و آنتن

کاماًلً سفت و 
محکم باشد

آنتن و پاها نرم شده باشند 
)به راحتی از همدیگر جدا 

می شوند(

در سبد میگو در زمان 
تحویل گیری مقداری پا و آنتن 

جدا شده باشد

اکثر آنتن ها و پاها 
از همدیگر جدا شده 
و مقداری از پوست 
میگو جدا شده باشد

روشن، براق و چشم ها
محکم

کمی درخشنده و تا حدودی 
تیره

رنگ و مقداری از چشم ها از بین 
رفته است.

اکثر چشم ها از 
بین رفته است

بوی جلبک بو
مقدار ناچیز بوی ماهیطبیعی ـ بدون بودریایی ـ آب دریا

بوی تهوع آور 
آمونیاکی و سولفور 

شدید

گوشت شامل:
بافت
رنگ 
 رگ 

ـ سخت، آبدار
سفید و درخشنده

رگ سفت و 
مقاوم

ـ کمی سخت و نرم
ـ سفید تیره )خاکستری 

روشن(
ـ رگ هنوز در تماس بوده، اما 
مقاومتش کم و سیاهی دیده 

نمی شود

مقدار گوشت سر و سینه سیاه 
شده و واکنش های خود بخودی در 

رگ شروع شده است

سیاه شدگی پوست 
دم و سر و سینه تا 
حدودی رنگ زرد 
مایل به سبز در 
گوشت دم ایجاد 

شده است
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انواع پوشش های مصنوعی مورد مصرف در تهیه کالباس های »حرارت دیده«

مالحظاتخواص فیزیکو شیمیاییماده اولیهنوع پوشش

سلولز تبدیل شده به سلولزی
هیدرات سلولز )سلوفان(

نفوذپذیر در مقابل رطوبت، تا حدودی 
نفوذپذیر در مقابل گازها، دارای قابلیت 

ارتجاع

قابل  و  شیشه ای  حالت 
کاماًلً  دو طرف،  از  رؤیت 

سفت محکم

هیدرات سلولز همراه با الیاف سلولزی
الیاف

نفوذپذیر در مقابل رطوبت، تا حدودی 
نفوذپذیر در مقابل گازها، قابل ارتجاع، 

محکم تر از پوشش سلوفان

بوده،  رؤیت  قابل  الیاف 
معموالً رنگ زده می شوند

الیاف سلولزی 
چند الیه

هیدرات سلولز همراه با 
PVC الیاف و یک طبقه از

تا حدودی نفوذپذیر در مقابل رطوبت 
گازها  مقابل  در  نفوذپذیر  تا حدودی 

نفوذپذیر در مقابل دود

معموالً رنگی می باشد. 
بخش خارجی مات و 
بخش داخلی صاف و 

شفاف می باشد

بافت زیر جلدی یا الیاف پوست
Subcutis پوست گاو

قابل نفوذ در مقابل رطوبت، گاز، دود 
و چربی به صورت دو الیه ای طبیعی

تهیه  مصرف  به  بیشتر 
و  می رسد  سوسیس 

خوراکی می باشد

پوشش 
پالستیکی

پلی آمید، پلی استر، پلی 
 PVC ،اتیلن، پلی پروپیلن

پلیمریزه

مقابل  در  نفوذ  قابل  حدودی  تا 
رطوبت و گاز، غیر قابل نفوذ برای دود

خارجی  و  داخلی  سطح 
آن صاف بوده و اغلب به 
صورت رنگ زده می باشد

آلژینات 
ماده حاصله از جلبک های 

دریایی که به صورت 
آلژینات کلسیم در آمده

مقاوم در مقابل حرارت پخت، قابل 
استریلیزاسیون

قابل رؤیت و بسیار لطیف 
بوده برای تهیه سوسیس 
به کار می رود و خوراکی 

است

روش های مختلف »دود دادن«

نوع فراوردهمدت زمان الزمدرجه حرارت )oC(نوع پوشش

چندین روز تا یک هفته)12ـ24( 18سرد
کالباس های حرارت دیده

فراورده های عمل آمده خام
کالباس های پخته

کالباس های خام رسیده2 تا 3 روزتا )30+(مرطوب
به روش سریع

کالباس های حرارت دیده 1 تا 3 ساعتتا )50+(گرم
قطور )مارتادال(

کالباس های حرارت دیده 20 تا 60 دقیقه)60ـ100(داغ
کالباس های پخته
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واحدهای بین المللی کمیت های فیزیکی    

SI واحدهای اصلی

نمادکمیتنام

mطولمتر

kgجرمکیلوگرم

sزمانثانیه

Aجریان الکتریکیآمپر

Kدمای ترمودینامیکیکلوین

Molمقدار مادهمول

Cdشدت روشناییکاندال

SI واحدهای فرعی

نمادکمیتنام

m2سطحمتر مربع

m3حجممتر مکعب

m/sسرعتمتر بر ثانیه

m/s2شتابمتر بر مجذور ثانیه

kg/m3چگالی )دانسیته(کیلوگرم بر متر مکعب

A/m2چگالی جریانآمپر بر متر مربع

A/mشدت میدان مغناطیسیآمپر بر متر

mol/m3غلظت )مقدار ماده(مول بر متر مکعب

m3/kgحجم مخصوصمتر مکعب بر کیلوگرم

cd/m2لومینانسکاندال بر متر مربع
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SI پیشوندهای

ضریبپیشوندنمادضریبپیشوندنماد

d1-10دسیE1018اگزا

c2-10سانتیP1015پتا

m3-10میلیT1012ترا

µ6-10میکروG109گیگا

n9-10نانوM106مگا

p12-10پیکوk103کیلو

f15-10فمتوh102هکتو

a18-10آتوda101دکا

  )Greek alphabet( حروف الفباي یوناني

NuنوN   VAlphaآلفاA   α

XiژیΞ   ξBetaبتاB   β

OmicronاُمیکرونO   oGammaگاماΓ   γ

PiپیП   πDeltaدلتاΔ   δ

RhoُرP   pEpsilonاپسیلونE   ε

Sigmaسیگما∑   σZetaِزتاZ   ζ

TauتاوT   tEtaاتاH   Ƞ

UpsilonاُپسیلونY   υThetaتتاθ

PhiفیΦ   ØIotaایوتاI   ι

ChiخیX   χKappaکاپاK   κ

PsiپِسیΨ   ψLambdaالمبداA   λ

OmegaاُمگاΩ   ϖMuمیوM   μ
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پودمان 3 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضيحاتكد توضيحاتكد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه هاست.

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.

HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.

PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست و 
سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 

LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.

pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 

PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 

از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM



124

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

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
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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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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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پودمان 4
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخۀ انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ری
ناو

د ف
کر

مل
ر ع

امت
پار

دورۀ
 اختراع جدید

جنینی

دورۀ بهبود 
فناوری

رشد

دورۀ بلوغ 
فناوری  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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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

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

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

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

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

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

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
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	یک	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 کار 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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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

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	مکانیک

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 مشترک 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	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	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	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری



159

ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

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 كار10

تحلیل محیط  كار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط كار

به كارگیری قوانین در محیط كار

به كارگیری ایمنی و بهداشت در محیط كار

مهارت كاریابی

كاربرد فناوری های نوین11

به كارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به كارگیری مواد نوتركیب

به كارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت كیفیت

مدیریت پروژه

كارگاه نوآوری و كارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی كسب و كار

بازاریابی و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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Absolute humidity
رطوبت مطلق: مقدار وزنی بخار آب موجود در واحد حجم یا واحد وزن هوا است.

Acrylamide
اکریل آمید: آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی سمی و سرطان زا است که در بسیاری از غذاهایی که 

در دماهای باال پخته یا آماده شده اند مثل سیب زمینی سرخ شده تشکیل می شود.

Actin
اکتین: تشکیل دهنده 20 تا 25 درصد پروتئین های میوفیبرپلی عضله است. مولکول اکتین سرشار از 
اسیدآمینه پرولین است. در هنگام انقباض عضله، اکتین به میوزین متصل شده و تشکیل اکتومیوزین 

می دهد.

Additive
یا  و  انبارداری  تولید،  مراحل  طی  در  عمده  به طور  و  جزئی  مقدار  به  که  هستند  موادی  افزودنی: 
بسته بندی به منظور نگهداری، حفظ مرغوبیت، بهبود ارزش غذایی، حالت دادن به غذاها، اصالح طعم 

و رنگ و بو به مواد غذایی افزوده می شوند.

Agar
یک  که  آن  ژل ساز  عامل  می آید.  به دست  جلبک  نوعی  از  که  است  ژل ساز  ماده  یک  آگار  آگار: 
پلی ساکارید غیر انشعابی است، از دیواره سلولی جلبک قرمز استخراج می گردد. از ویژگی های آگار این 

است که در آب سرد نامحلول است ولی در آب جوش محلول است.

Air lock
سدهوایی: برای جلوگیری از ورود هوای بیرون به اتاق تمیز و همچنین جلوگیری از کاهش فشار 
نظر گرفته می شود.  ایرالک در  نام  به  افراد، فضاهای واسطه ای  آمد  و  اثر رفت  تمیز در  اتاق  مثبت 
ایرالک ها به صورت اتاق های ما بین اتاق تمیز و محیط خارج در نظر گرفته می شود که فشار هوای 

ایرالک فشاری بین فشار مثبت اتاق تمیز و فشار هوای محیط است.

Alimentary industries
صنایع غذایی: مجموعة صنایعی که در آنها تبدیل، ترکیب، نگه داری و بسته بندی انواع مواد غذایی 
را طلب  این صنعت علوم مختلف تخصصی و عمومی  نامیده می شود.  انجام می شود، صنایع غذایی 
و  نقشه کشی  مدیریت،  فیزیک،  ریاضی،  میکروبیولوژی،  به شیمی،  آن جمله می توان  از  که  می کند 

اشاره کرد. کارخانه  طراحی 

Amygdalin
آمیگدالین: گلیکوزید موجود در بادام زمینی، هستة زردآلو و هستة گیالس است.

Anaerobic
بی هوازی: میکروارگانیسم هایی که قادر به زندگی در یک اتمسفر بدون اکسیژن هستند.

Anthracnose
انتراکنوز: یک نوع بیماری گیاهی حاصل از فساد قارچی که با نقطه نقطه شدن برگ ها، میوه ها با 

واژه نامه
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به خوبی گسترش  و هوای گرم ومرطوب  قارچ های مذکور در آب  دانه مشخص می شود.  غالف های 
می یابند.

Antioxidants
آنتی اکسیدان ها: یک آنتی اکسیدان رادیکال های آزاد را جذب می کند و از ادامة اکسیداسیون جلوگیری 

می نماید. آنتی اکسیدان ها را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود: A) آنتی اکسیدان های طبیعی: 
 ،c 3  ویتامین 2  بتاکاروتن،                      1  ویتامین   E )توکروفول)           

5  گوسیپول، 4  سزامول                               
.(BHA و BHT( آنتی اکسیدان های صنعتی (B

Apron conveyor
سطح  که  است  کارخانجات)  در  ونقل  حمل  وسایل  )ازانواع  نقاله ها  انواع  از  یکی  دار:  نقالۀ صفحه 
انتقال دهندة آن از پیاله ها با ورق های فلزی ای تشکیل شده که لبه های آن به طرف باال خم است. در 
دو پهلوی آن دو رشته زنجیر در حال حرکت ا ند. لبه های به طرف باال ریزش مواد از اطراف این نقاله 

را به حداقل می رسانند.

Artificial sweeteners
باعث شیرینی مزة غذاها،  افزایش کالری  بدون  مواد شیرین کننده ای که  شیرین کننده های مصنوعی: 

نوشابه ها و امثال آن می شود.

Aseptic
اسپتیک: به معنی سترون بودن و عدم حضور میکروب در محیط مواد غذایی است.

Aseptic bag machines
و  اسپتیک  طریقة  به  را  غذایی  مادة  کردن  پر  عمل  که  هستند  ماشین هایی  اسپتیک:  ماشین های 

می دهند. انجام  کیسه  دربندی  و  دوخت  با  هم زمان 

Aseptic zone
بایستی  که  است  محصول  نگه داری  منطقة  و  بسته بندی  ماشین های  بین  محیط  اسپتیک:  منطقۀ 
این  پر و دربندی می شود.  استریل  استریل در داخل ظروف  این محیط محصول  باشد. در  استریل 
محیط بعد از دربندی بسته ها محلی است استریل که محصول تمام شده در آنجا نگه داری می شود. 

نامیده می شود. از منطقه اسپتیک  کلیة نقاط بین این دو نقطه به عنوان قسمت هایی 

 Autoclave (Retorte) 
اتوکالو )ریتورت(: دستگاهی است که در محفظه آن با استفاده از بخار تحت فشار می توان بخار را به 
دماهای باالی 100 درجه سلسیوس رساند و به این ترتیب ماده یا وسیله مورد نظر را استریل کرد. در 

کنسروسازی برای استریل کردن مواد غذایی بسته بندی شده استفاده می شود. 

Bag wrap
پوشش )بسته بندی( کیسه ای: از این نوع بسته بندی اغلب در بسته بندی محصوالت در قطعات کوچک 
استفاده می شود. کیسه ها از قبل ساخته شده اند و محصول از طریق دهانة باز کیسه به کمک دست 
نوار یا حلقة فلزی درب آن بسته  با  با سیستم های مکانیکی داخل بسته گذاشته می شود و سپس 

می شود.
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Baking additives
افزودنی های نانوایی: موادی هستند که برای اصالح محصوالت نانوایی به آنها اضافه می شوند.

Baking powder
بیکینگ پودر )پودر نانوایی(: عامل ور آمدن خمیر است که از مخلوط سدیم بی کربنات، یک یا چند 
عامل نمکی دیگر مثل سدیم آلومینیوم فسفات یا منوکلسیم فسفات و یک مادة خنثی مثل نشاسته 
تشکیل شده است. نقش مادة خنثی این است که از نظر فیزیکی ترکیبات واکنش دهنده را جدا از هم 
نگه داشته و واکنش پیش رس را به حداقل می رساند. این ماده نباید بیش از 12 درصد دی اکسید 

کربن آزاد نماید.

Barancles
لواشک: محصولی است که از پاستوریزاسیون و خشک کردن پالپ میوه ها به دست می آید.

Barcode
بارکد: به منزله شناسنامه کاالست و به صورت خطوط موازی عمودی است که در انتهای هر کدام 
عددهایی به التین نوشته شده و روی بسته بندی های مواد وجود دارد. فروشگاه ها دستگاه هایی به 
نام بارکدخوان دارند که این عالمت ها را خوانده و نوع کاال را تشخیص می دهند. بارکد یک شماره 
سیزده رقمی است که از چپ به راست شامل کد سه رقمی مربوط به کشور، کد 5 رقمی مربوط 
به تولید کننده، کد چهار رقمی مربوط به محصول و کد یک رقمی برای کنترل و شماره شناسایی 

بین المللی کاال و تولیدکننده است.

Basic warehouse
انبار مواد اولیه: به محلی گفته می شود که مواد خام مورد مصرف در صنعت کنسرو تا زمان استفاده 
و تحویل به بخش آماده سازی در شرایطی خاص و با رعایت اصول بهداشتی در آنجا نگهداری می شوند. 

درجه حرارت، رطوبت نسبی و نور این انبار باید تحت کنترل باشد.

Beta ـ carotene
بتاکاروتن: به  عنوان مادة پیش ساز ویتامین A و محلول در چربی در بدن شناخته می شود که در 

سبزی هایی که به رنگ سبز تیره، زرد تیره و نارنجی هستند وجود دارد. 

Biscuit
بیسکویت: یکی از فراورده های آرد غالت است که به دلیل ویژگی هایی همچون تنوع در فرم و شکل 
و مزه و همچنین قابلیت نگه داری طوالنی مدت و سهولت استفاده باعث شده که در اکثر نقاط جهان 
به عنوان یک مادة غذایی، رایج گردد. برای تهیة بیسکویت بیشتر از آرد گندم ضعیف و کم پروتئین 

استفاده می کنند تا تردی محصول بدون استفادة بیشتر از روغن و شکر حاصل شود.

Biscuit Flour
آرد بیسکویت: انواع مختلفی بیسکویت وجود دارد که برای هر نوع، آرد ویژه ای مورد نیاز است. آرد 

بیسکویت های کره ای و نیمه شیرین بایستی در حدود 8 تا 9/5 درصد پروتئین داشته باشد.

Bleached flour
آرد بی رنگ شده: آردی که رنگ دانه زرد آن نابود شده و به رنگ سفید درآمده است. با استفاده از 
مواد شیمیایی که حاوی عوامل اکسید کننده هستند، آرد را طی نگه داری و رساندن بی رنگ می نمایند.
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Bleaching
سایر  و  رنگ دانه ها  حذف  سبب  که  است  خوراکی  روغن های  تصفیه  فرایند  از  بخشی  رنگ بری: 

ناخالصی ها از چربی ها و روغن ها می شود. این فرایند با استفاده از خاک رنگ بر انجام می شود.

Bran
سبوس: سبوس عبارت است از پوسته گندم، جو یا برنج که سرشار از ویتامین B، ویتامین E، و امالح 
معدنی شامل آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، مس، منگنز، و سلنیوم است و به همین دلیل دارای 

ارزش غذایی بسیار باالیی است. اما در هنگام تولید آرد سفید جدا می شود.

Bread Flour
آرد نان: آرد حاصل از گندم سخت که عمدتاً بیش از 5/ 10 درصد پروتئین دارد. این آردها دارای 
خاصیت جذب آب و مقاومت زیاد در مقابل مخلوط کردن بوده و این عوامل باعث می شوند که برای 

تولید نان های تخمیری مناسب باشند.

Bread malt
نان مالت: شامل % 13ــ6 مالت جوانه زده یا عصارة مالت است که یک قرص نان شیرین تر، چسبنده تر 

و تیره تر تولید می شود.

Bread packaging
بسته بندی نان: برای حفظ کیفیت نان و جلوگیری از بیات شدن آن می توان نان را در حرارت بیش از 
60 درجه سلسیوس و یا 18 سلسیوس نگه داری نمود. یکی از راه های موجود برای جلوگیری از بیات 
شدن نان،)به خصوص نان حجیم) بسته بندی آن به صورت تکه ای خواهد بود. با توجه به نوع مادة 
اولیه که در تولید نان به کار رفته است بایستی از مواد اولیة خاصی برای بسته بندی استفاده کرد که 

نفوذ بخار آب از آن به حداقل ممکن برسد.

Bread staling
جویدن  قابلیت  و  مزه  بو،  بافتی،  ظاهری،  ویژگی های  آن  طی  که  است  فرایندی  نان:  شدن  بیات 
فرایندهای نانوایی تغییر می نماید. علت بیات شدن نان پدیده برگشت )رتروگراداسیون) است. به این 
صورت که بعد از پخت نان در اثر سرد شدن تدریجی، آمیلوز نشاسته و در مرحلة بعد آمیلوپکتین از 

حالت آمورف به حالت کریستالیزه تبدیل می شوند.

Breakfast food, cereal
غالت صبحانه: هر غذایی که به وسیله متورم شدن، آسیاب شدن، سرخ شدن، غلتیده شدن )یا وردنه 

شدن) یا فلیک شدن غالت تهیه می شود.

Cabinet dryer
و  سبزیجات  کردن  خشک  برای  معموالً  که  است  خشک کن  نوعی  )قفسه ای(:  کابینتی  خشک کن 
میوه جات و گوشت به کار می رود. در این خشک کن ها سینی هایی از جنس فوالد زنگ نزن یا چوب 
قرار می گیرد و پس از گرم شدن، هوای خشک آن به وسیلة پنکه ای روی سینی ها هدایت می شود تا 

قطعات مواد غذایی خشک شود.

Cake flour
آرد کیک: آرد گندم نرمی است که پروتئین آن کمتر از 10 درصد است. این آرد قدرت جذب آب 



165

کمی  دارد و مقاومت خمیر حاصل از آن نیز کم است. از این آرد در کیک هایی که از طریق عوامل 
شیمیایی متورم می شوند و عمل تخمیر روی خمیر آنها انجام نمی گیرد، استفاده می شود. در تهیه 
کیک از آردی استفاده می شود که بافتی متخلخل در آن ایجاد نماید. این خصوصیت در آردی دیده 

می شود از گندم نرم وکم پروتئین با فعالیت آلفا آمیالزی ضعیف تهیه شده باشد.

Caking
کلوخه ای شدن: مواد غذایی پودری مانند نمک و شکر ممکن است به علت جذب رطوبت به صورت 

مجتمع و به هم چسبیده درآیند و سفت شوند. به این پدیده کلوخه ای شدن گویند.

Calibration
کالیبراسیون: به معنی تنظیم و استاندارد کردن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و دستگاه های خط 
تولید است. چون اکثر دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی براساس مقایسه نمونه مورد نظر با نمونه 
اثر  شاهد )با مشخصات معلوم) کار می کنند و ممکن است این دستگاه ها و مواد به مرور زمان در 
استفاده مکرر و تغییرات دما و سایر شرایط مشخصات تعریف شده، برای دستگاه و یا خاصیت مواد 

تغییر کنند بنابراین الزم است آنها هر چند وقت یک بار کالیبره شوند.

Canned foods
غذاهای کنسروی: به مواد غذایی که با اصول سالم سازی حرارتی، در ظروف غیر قابل نفوذ به هوا و 
رطوبت )فلزی یا شیشه ای) پر و بسته بندی شده اند و ماندگاری آنها با اعمال فرایند حرارتی افزایش 

یافته است؛ غذای کنسروی گفته می شود.

Canning factory
از  پس  و  دریافت  خوراکی  خام  مختلف  مواد  کنسروسازی،  کارخانه  در  کنسروسازی:  کارخانه 
ظروف  داخل  در  سرد  یا  گرم  به صورت  کردن،  بالنچ  لزوم  صورت  در  و  آماده سازی  و  شست وشو 
مخصوص کنسرو پر شده و پس از خارج نمودن هوای ظرف، دربندی می شوند. سپس تحت فرایند 
پاستوریزاسیون و یا استریلیزاسیون قرار می گیرند. پس از این مراحل ظروف سریعاً خنک شده و پس 

از قرنطینه گذاری، برچسب گذاری، بسته بندی و انبار کردن به بازار مصرف عرضه می شوند.

Caramelization
کاراملیزاسیون: واکنش قهوه ای شدن غیر آنزیمی است که قندهای موجود در مواد غذایی در اثر 
حرارت باال تغییر ماهیت داده و به این ترتیب، رنگ در ماده غذایی ایجاد می شود. کارامل تولیدی در 

صنایع غذایی به عنوان رنگ دهنده کاربرد دارد.

Casein
و  اسید  هیدروکلرویک  اسید،  الکتیک  افزودن  با  صنعت  در  است.  شیر  عمدة  پروتئین  کازئین: 
باکتری های  از  می دهند.  رسوب  را  شیر  کازئین   (Skim milk( پس چرخ  شیر  به  اسید  سولفوریک 
الکتیک نیز برای رسوب دادن کازئین استفاده می شود. میزان باالی آمینو اسید پرولین که در سرتاسر 
مولکول های کازئین پخش شده است، به طور مؤثری مانع از تغییر شکل پروتئین می شود و به همین 

به سادگی در برابر حرارت دناتوره نمی شود. جهت کازئین معموالً 

Catalyst
کاتالیست: ماده ای است که سبب تسریع واکنش شیمیایی می شود. در تکنولوژی روغن، در فرایند 

هیدروژناسیون از نیکل احیا شده به عنوان کاتالیست استفاده می شود.
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Cellophane
سلوفان: ماده ای است شفاف که در بسته بندی شیرینی و آب نبات و غیره به کار می رود. سلوفان، سلولز 
اصالح شده است و با فیلم های شّفاف دیگر متفاوت است؛ به طور مثال قابل ارتجاع نیست، قابل دوخت 

حرارتی نیست مگر اینکه پوشش داده شود.

Cellulose
فیبری  و شامل ذرات  گلوکلوز تشکیل شده  واحد های  از  است که  پلیمر کربوهیدراتی  سلولز: یک 
است و به عنوان منبع فیبر و افزایش دهنده حجم در رژیم های کم کالری مصرف می شود. اتصاالت 
در ساختار سلولز از نوع بتا )4→1) هستند. خود سلولز در شرایط معمولی اهمیت زیادی در صنایع 

غذایی ندارد، ولی مشتقات آن مثل CMC )کربوکسی متیل سلولز) و متیل سلولز اهمیت دارند.

 Cholesterol
کلسترول: فراوان ترین استرول جانوری است. استرول های مهم ترین بخش ترکیبات غیر قابل صابونی 

شدن روغن ها هستند.

Cis
سیس: واژه ای است برای ایزومرهای هندسی اسیدهای چرب غیراشباع به نحوی که اتم های هیدروژن 

در یک طرف مشابه پیوند دوگانه زنجیره اتم های کربن قرار گرفته اند.

Climacteric Fruit
این  معموالً  هستند.  تنفسی  اوج  دوره  دارای  برداشت  از  پس  یکه  میوه های  کلیماکتریک:  میوه های 

میوه ها را قبل از رسیدن به مرحله اوج تنفسی برداشت می کنند؛ مثل موز، خرمالو و کیوی

Clostridium botulinum
خارج  سم  اثر جذب  در  که  است  غذایی  مسمومیت  یک  بوتولیسم  بیماری  بوتولینوم:  کلستریدیوم 
سلولی )اگزوتوکسین) باسیل کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. منشأ اصلی انتشار اسپورهای این 

باکتری، خاک است و از این منبع هم به آب راه پیدا می کند. 

Cocoa butter
کرۀ کاکائو: کرة کاکائو از فشردن لیکور شکالت به دست می آید؛ ابتدا دانة کاکائو را تفت داده و سپس 
پرس می نمایند تا کره به دست آید. نقطة ذوب آن حدود 33 درجة سلسیوس است، ولی در درجه 

حرارت اتاق سخت و شکننده می شود.

Cocoa butter successor (C.B.S)
جانشین کرۀ کاکائو: نوعی ترکیب لیپیدی بوده که از نظر نقطة ذوب و برخی از اسیدهای چرب شبیه 
کرة کاکائو است. کرة کاکائو طبیعی از گران ترین روغن های گیاهی بوده که در تولید شکالت و صنعت 

شیرینی پزی استفاده می شود.

Codex Alimentarius Commission
کمیته کدکس: کدکس به معنای جمع آوری و تطبیق استانداردهای مواد غذایی و ارائه آن به شکل 
واحد است. طی کنفرانس مشترکی که در سال 1963 توسط FAO  و WHO در رم برگزار گردید، 
استاندارد  اجرای  منظور  به  موادغذایی،  آیین نامه  تدوین  کمیسیون  عنوان  تحت  تشکیالت جدیدی 
مشترک مواد غذایی شامل استانداردهایی برای کلیه مواد غذایی اعم از تبدیل شده، نیمه تبدیل شده 
یا خام تا مرحله مصرف به وجود آمد. این کمیسیون استانداردهای بین المللی بسیاری از محصوالت 
غذایی و موارد ویژه ای همچون باقیمانده آفت کش ها، افزودنی های غذایی، باقیمانده داروهای دامی، 
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بهداشت، آلوده کننده های غذایی و نشانه گذاری را تدوین کرده است.

Cold point
نقطه سرد: نقطه ای از بسته کنسرو است که دیرتر از سایر نقاط به دمای الزم برای فرایند گرمایی 

می رسد.

Cold Press
پرس سرد: نوعی فرایند استخراج روغن از مواد روغنی است که توسط فشار مکانیکی و بدون هیچ 

گونه عملیات حرارتی انجام می شود.

Cold shortening
کوتاه شدن در اثر سرما: گوشت نباید در 24 ساعت اول پس از کشتار در معرض دماي پایین تر از 
15 درجه سلسیوس قرار گیرد؛ زیرا سرما سبب بروز عارضه خاصي مي شود که کوتاه شدگي عضله در 

اثر سرما نامیده مي شود. در این حالت گوشت به طور برگشت ناپذیر سفت و دیرپز می شود.

Cold test
تست سرما )آزمون سرما(: آزمونی برای نشان دادن درجه ابری شدن روغن های مایع در دمای صفر 

درجه سلسیوس به مدت حداقل 5/5 ساعت است. 

Collagen
کوالژن: پروتئین مهم و اصلی بافت پیوندی است که به طرز گسترده ای در تمام بدن حیوان وجود 
دارد و باعث سفتی گوشت می شود و از سه زنجیره پلی پپتیدی در هم پیچ خورده تشکیل شده است.

Colony Counter
کلنی شمار، پرگنه شمار: کلنی شمار اصوالً از یک دستگاه روشنایی، یک لوپ و یک دستگاه شمارش 
ساخته شده است. صفحة شمارش پرگنه شمار معموالً به چهار قسمت تقسیم شده و هر قسمت به 

خانه های کوچک مربعی شکل تقسیم گردیده است.

Commercial sterility
استریل شدن تجاری: به روشی گفته می شود که با به کارگیری گرمای کافی به تنهایی یا همراه 
روش های مناسب دیگر، ماده غذایی را عاری از میکروارگانیسم های قادر به رشد، در شرایط نگهداری 

بدون یخچال در مدت توزیع و نگهداری، می کند. 

Compressor
کمپرسور: دستگاهی است که برای مکش و فشردن گاز سرمازا به کار می رود. دارای پیستونی است 

که اعمال مکیدن، فشردن و بالخره تخلیه به وسیله آن انجام می گیرد.

Condenser
کندانسور: به منظور مایع کردن گاز سرمازای متراکم شده در کمپرسور به کار می رود. گاز سرمازا در 
اثر فشرده شدن در کمپرسور، دمای باالیی دارد و باید حرارت آن به حد الزم گرفته شود تا بتوان آن را 
تبدیل به مایع نمود و سپس مایع را تا حد امکان سرد نمود. این کار به وسیله کندانسور انجام می شود.

Confectionary
صنعت قنادی: اصطالحی است که برای محدودة وسیعی از محصوالت قنادی به کار می رود که معموالً 
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شیرینی های آردی نامیده می شوند. آب نبات، کارامل، مواد پراکنده ای که در وسط شکالت، مارشمالو، 
پاستیل و آدامس به کار می رود، از آن جمله است.

Controlled atmosphere storage )C.A storage(
انبار با اتمسفر کنترل شده: ترکیب گازهای موجود در هوای این انبارها با دقت کنترل می شود. 
معموالً این عمل از طریق افزایش غلظت گاز کربنیک و کاهش میزان اکسیژن صورت مي گیرد. این 

انبارها به طور گسترده ای برای نگهداری انواع میوه ها و سبزی ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

Conveyer
نقاله: برای حمل مواد غذایی در طی فرایند کاربرد دارد انواع آن مانند تسمه ای، پارویی، مارپیچی، 

مخزنی، پنوماتیک و زنجیری است.

Conveyor drying
عمل  می گیرد.  انجام  خشک کن  نوار نقالة  یک  با  رطوبت گیری  عمل  اینجا  در  نقاله ای:  کن  خشک 
رطوبت گیری را می توان با قرار دادن الیه ای از محصول روی یک نوار نقاله متحرک مشبک انجام داد. 
هوایی که برای خشک کردن به کار می رود، از سوراخ های نوار نقاله به طرف باال و پایین جریان می یابد.

Corn starch
نشاستۀ ذرت: از اندوسپرم ذرت به دست می آید و حاوی مولکول های آمیلوز و آمیلوپکتین است که 
اگر در آب حرارت داده شود، خمیر کدر ویسکوزی را تشکیل می دهد. خمیر نشاستة ذرت بعد از سرد 
شدن ژل نیمه جامد ایجاد می نماید و چنانچه به صورت الیه نازکی خشک گردد، قدرت چسبندگی 

زیادی خواهد داشت.

Corn syrup
شربت ذرت: این شربت یکی از شیرین کننده هایی است که از هیدرولیز نشاسته ذرت به دست می آید 
و عالوه بر گلوکز حاوی مقادیری مالتوز و دیگر الیگوساکاریدها است و در صنایع شیرینی پزی به عنوان 

جایگزین قسمتی از شکر استفاده می شود. 

Corrosion
خوردگی: از بین رفتن جامداتی مانند فلزات در اثر واکنش بین آنها و عوامل محیطی را خوردگی 
می گویند. در قوطی های کنسرو و یا لوله های جریان مواد غذایی به ویژه اسیدی این پدیده رخ می دهد.

Corruption of food
فساد غذا: منظور از فساد غذا آن است که غذا به نحوی تغییر یابد که از ارزش خوراکی آن کاسته شود، 
به عبارت دیگر در شرایط معمولی غیر قابل قبول برای فروش و مصرف باشد. لذا لغت فساد همیشه 
مترادف خطر بهداشتی نیست و در حقیقت فسادهای بدون خطر بهداشتی خیلی بیشتر از فسادهای 
مضر است. به طور کلی می توان گفت که هر نوع تغییر بدون کنترل در غذا، فساد محسوب خواهد شد.

)C&F( Cost & Freight
هزینه و نحوه حمل کاال تا گمرک کشور خریدار به صورت C&F بیان می شود.

(CIF( Cost, Insurance and Freigh
در پیش فاکتور ارائه شده توسط کارخانة تولیدکنندة کاال، تمام هزینه های خرید، بسته بندی، حمل و 

بیمه حمل کاال تا گمرک کشور خریدار، به صورت CIF بیان می شود. 
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Counter ــ Current tunnel drying
خشک کردن تونلی غیر هم جهت: اگر حرکت واگن های مواد غذایی و جریان هوای داغ در تونل بر خالف 

یکدیگر باشد، این روش را خشک کردن تونلی غیر هم جهت می گویند.

Cracker flour
آرد کراکر: آردی است که برای تهیة کراکر به کار می رود. این آرد باید قدری بیشتر پروتئین داشته 
که  می کند  ایجاد  را  کراکرهایی  باشد،  آمده  دست  به  ضعیف  گندم  از  تماماً  که  آردی  زیرا  باشد، 

می شوند. خرد  به سادگی 

Critical control point 
نقطه کنترل بحرانی: مرحله ای از فرایند مواد غذایی است که در آن عمل کنترل، برای پیشگیری یا 

حذف یک خطر ایمنی و یا کاهش آن به سطح قابل قبول، ضروری است. 

 Crude oil
روغن خام: روغن حاصل از استخراج به روش مکانیکی و یا توسط حالل از بافت های حیوانی یا گیاهی 

که روی آن روغن هیچ فرایندی صورت نگرفته است.

Culture medium
برای رشد و کشت  قابل استفاده  از مواد مناسب و  محیط کشت: محیط کشت به معنای ترکیبی 
میکروارگانیسم ها است. محیط کشت عمومی شرایط رشد برای اغلب میکروب ها را دارد. محیط کشت 
اختصاصی )selective medium) محیط کشتی است که ترکیبات موجود در آن طوری انتخاب 
باشد  مایع  است. درصورتی که محیط کشت  از میکروارگانیسم ها مناسب  نوع خاصی  برای  شده که 

Broth medium و در صورتی که جامد باشد Agar medium نامیده می شود.

Cut ـ out brix
بریکس پس ازتعادل: بریکس شربت میوه کمپوت شده پس از گذشت زمان و به تعادل رسیدن با 
عصاره بافت میوه معموالً کمتر از بریکس اولیه می شود. این بریکس را بریکس تعادل می گویند. این 

مقدار از رابطه زیر به دست می آید.
S=S

1
- 1_

2  S
2

_1 ـ بریکس شربت اولیه = بریکس تعادل"                     
2 "بریکس میوه 

D value
شاخص یا ارزش D: زمان الزم بر حسب دقیقه برای از بین بردن 90 درصد از یک جمعیت میکروبی 
خاص در دمای مشخص است. شاخص value( DـD) یا زمان کاهش اعشاری، عکس شیب منحنی 
بقای میکروبی است. این اندیس با دما رابطه عکس داشته اما جمعیت میکروبی اولیه هیچ تأثیری 

روی این اندیس ندارد.

Deaeration
هواگیری: حذف هوا از مایعات است. این عمل از خراب شدن و فساد مواد مغذی به وسیلة واکنش 

اکسیداسیون در طول فرایند گرم یا در طول نگه داری، جلوگیری می کند.

Deep freezing
انجماد عمیق: نوعی فرایند نگهداری مواد غذایی است که در آن دما در 18- درجه سلسیوس ابقا 
می شود. برای حفظ کیفیت محصول سریعاً در دمای کمتر از 18- درجه سلسیوس به وسیله اسپری 
کردن نیتروژن مایع، غوطه وری در یک مقدار معین از مایع سردکننده مناسب )40- درجه سلسیوس) 
یا به وسیله قرار گرفتن در معرض هوای سرد، منجمد می شود. سپس محصول در طول مدت نگهداری 

و توزیع در دمای 18- درجه سلسیوس نگهداری می شود.



170

Defrost
انجماد زدایی: به افزایش دمای یک ماده غذایی تا باالتر از دمای ذوب برای برطرف کردن یخ در 

بافت آن انجماد زدایی می گویند.

 Degumming
صمغ گیری: فرایندی که سبب حذف ترکیبات فسفاتیدی از روغن خام، قبل از شروع عملیات تصفیه 
می شود. در این مرحله با افزودن آب به روغن خام، فسفاتیدها، هیدراته شده و توسط سانتریفیوژ از 

روغن خام جدا می شوند.

 Deodorization
بی بو کردن: آخرین مرحله فرایند تصفیه روغن های خوراکی است که طی آن تحت شرایط دمای باال 
و خأل ، بخار آب درون روغن تزریق شده و سبب حذف ترکیبات فرار می شود. این ترکیبات می توانند 

روی طعم، بو و رنگ روغن تأثیرگذار باشند.

Deveining machine of prawn
دستگاه روده برداری میگو: چون روده میگو حاوی مواد غذایی مصرفی میگو و مقادیری سنگ ریزه 
است که باقی ماندن و وجود آنها در محصول نامطلوب است، عمل رگ برداری یا روده برداری به وسیله 
دستگاه خاصی انجام می گیرد. بدین ترتیب که میگو در طول خط روده و در عمق6 تا 7 میلی متر 
به وسیله تیغه مخصوص بریده و به دو نیم تقسیم می شود. سپس میگوی شکافته شده در استوانه 
دندانه داری که قسمتی از آن در داخل آب قرار دارد و به دور محور خود می چرخد قرار گرفته و شسته 

می شود )معموالً این عمل در تولید کنسرو میگو انجام می گیرد).

 Dewaxing
موم زدایی: فرایند حذف موم های طبیعی از روغن های خوراکی است. این فرایند یک عملیات کاماًل 

فیزیکی است.

Dextrose
یا  اثر حرارت و اسید  از  از ذرت است که به صورت صنعتی  دکستروز)گلوکوز(: مادة قندی حاصل 
آنزیم ها بر نشاسته و هیدرولیز کامل آن به دست می آید. این قند به صورت آزاد در میوه ها و عسل 

وجود دارد. قند خون هم گلوکوز است.

Diglyceride
دی گلیسرید: ترکیب یک مولکول گلیسرول که به دو اسید چرب متصل است. این ترکیب در اثر 

هیدرولیز یکی از اتصاالت استری تری گلیسریدها به دست می آید.

Direct microscopic count. (DMC)
روش شمارش مستقیم میکروسکوپی: این روش را برای اولین بار »برید« ابداع کرده است و از آن برای 

تشخیص کیفیت میکروبی فراورده های غذایی استفاده می شود.

Double seaming
دوخت مضاعف: عمل دربندی در قوطی های فلزی که طی آن لبه درب با لبه بدنه در دو مرحله به 
هم متصل می شوند. در مرحله اول قالب درب و بدنه با هم درگیر شده و در مرحله دوم قالب ها کامالً 

به هم فشرده می شوند. این کار توسط قرقره های دوخت انجام می گیرد.
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Dough dividing
چونه گیری خمیر: از مجموعه عملیات شکل دادن خمیر و شامل تقسیم خمیر به قطعاتی به اندازة قرص 

نان است که پس از تخمیر و پانچ کردن صورت می گیرد.

Drain weight
وزن آبکش: هنگامی که محتویات بسته بندی کنسروی روی صافی ریخته و قسمت مایع از جامد 
جدا شود، نسبت وزن قسمت جامد به کل وزن محتویات داخل بسته، وزن آبکش نام دارد که معموالً 

برحسب درصد بیان می شود.

Dry cleaning
تمیز کردن خشک: عبارت است از عملی که در مورد دانه های انواع غالت مانند گندم، جو و حبوبات 
انجام می شود و طی آن ساقه و برگ و خاشاک، انواع بذر علف های هرز، تخم حشرات، انواع آفت ها و 

نیز سنگ ریزه و شن و قطعات فلزی احتمالی از آنها زدوده می شود.

Dry food packaging
برای مصرف گفته می شود.  آماده  مواد غذایی  به  مواد غذایی خشک  بسته بندی مواد غذایی خشک: 
غذایی  مواد  نوع  به  بسته بندی  اولیة  مواد  نفوذ پذیری  میزان  و  رطوبت حساسند  به  اغلب  مواد  این 

دارد. بستگی  غذایی  مواد  رطوبت  و جذب  تحمل  میزان  و  خشک شده 

 Enviromental health department
به  از محیط زندگی است که  اداره بهداشت محیط، کنترل عواملی  اداره بهداشت محیط: وظیفة 
وزارت  به  وابسته  اداره  این  می گذارند.  تأثیر  انسان  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سالمت  بر  گونه ای 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و یکی از وظایف آن رسیدگی به وضع پساب های کارخانه ها 

و دفع زباله آنها است.

Essential amino acids
آمینو اسید های ضروری: آمینو اسیدهایی هستند که بدن نمی تواند آنها را بسازد و باید به وسیلة رژیم 

غذایی تأمین گردد.

Essential Fatty Acids
اسیدهای چرب ضروری: اسیدهای چربی که در بدن ساخته نمی شوند و باید از طریق منابع غذایی 
اسیدهای چرب ضروری  از  آراشیدونیک  و  لینولنیک  گاما  لینولئیک،  اسید  تأمین شوند.  بدن  برای 

هستند.

Essential oils
روغن های اسانسی: ترکیباتی در آب خیلی کم که در گیاهان معطر یافت می شوند، ولی نسبت به 

این مواد می توان به ترپن ها اشاره کرد. از مهم ترین  اکسیداسیون خیلی حساس هستند. 

Ethylene diamine tetra acetic acid )EDTA(
اتیلن دی آمین تترااستیک اسید: ماده ای است که به دلیل ساختار خاص شیمیایی دارای خاصیت 
جذب یون های فلزی است و کاربردهای زیادی در صنایع مختلف و نیز پزشکی دارد. در صنعت به طور 

گسترده ای برای جدا کردن یون های فلزی موجود در محلول های آبی مورد استفاده قرار می گیرد. 

Extractor
اکستراکتور: دستگاه استخراج کننده روغن از دانه روغنی است. در این دستگاه پرک های دانه روغنی 

توسط حالل، روغن کشی می شوند.
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Exhaust
اگزاست )تخلیۀ هوا(: فرایندی است که برای تخلیة هوای داخل قوطی کنسرو صورت می گیرد. در این 
فرایند در قوطی را آزادانه در محل خود قرار داده، قوطی و محتویات آن را تا حدود 95 درجه سلسیوس 

با آب داغ یا بخار حرارت می دهند. در اثر این عملیات بخار جایگزین هوای داخل قوطی می شود.

Extract
عصارۀ مواد معطر: ماده ای است که در الکل یا مخلوط الکل و آب حل می شود که حاوی ادویه یا سایر 

مواد معطر است و به محصوالت نانوایی، آشامیدنی ها و بستنی اضافه می شود.

Extract west of soya
کنجاله سویا: بقایای دانه سویا پس از استخراج روغن را گویند که 50 درصد پروتئین و 30 درصد 

کربوهیدارت دارد.

Extraction degree of flour
درجۀ استخراج آرد: مقدار آرد به دست آمده از 100 کیلوگرم گندم پاک شده »درجه استخراج آرد« 
می نامند. هرچه درجة استخراج آرد پایین تر باشد میزان پروتئین آن نیز پایین تر است، از طرف دیگر 

با افزایش درجة استخراج آرد کیفیت پروتئین یا به عبارت دیگر کیفیت پخت کاهش می یابد.

Extruder
اکسترودر: به مجموعه مارپیچ حلزونی و قالب پرس، گفته می شود که توسط آن محصول تحت فشار 
قرار گرفته و با عبور از مارپیچ حلزونی و قالب پرس به اشکال مورد نظر و اندازه های معین فراوری 

می شود.

Evaporator
تبخیرکننده: این دستگاه عمل سرد کردن را انجام می دهد، شامل لوله های مارپیچی ساده ای از آهن 
یا مس است که قدرت و اندازه شان مناسب با قدرت دستگاه است. در سردخانه ها اواپراتورها را روی 

دیوار و نزدیک سقف قرار می دهند تا هوای سرد خود به خود به سمت پایین حرکت کند. 

Fat
چربی: استر اسیدهای چرب با گلیسرول، که در دمای محیط جامد است.

Fatty Acid
اسید چرب: اسیدهای آلی یا کربوکسیلیک که دارای حداقل 4 اتم کربن هستند. این ترکیبات با 

پیوندهای استری به گلیسرول متصل می شوند.

Fermentation
تجزیه  بی هوازی  شرایط  در  میکروارگانیسم ها  توسط  آلی  ماده  آن  طی  که  است  فرایندی  تخمیر: 

می شود و در نتیجه آن الکل، گاز کربن دی اکسید، آب و انرژی تولید می شود.

Fermented dough development
عمل آوری خمیر به وسیلۀ تخمیر: در این روش از عمل آوری خمیر، از مخمر نانوایی استفاده می شود.

Fiber
فیبرها: فیبرهای غذایی توسط بدن انسان قابل هضم نیستند و موجب تسهیل در حرکات دودی روده 

باریک می شوند. بهترین منابع الیاف غذایی میوه ها و سبزیجات هستند.
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Fillet
و  کمر  مهره  هفت  یعنی  خلفی  قسمت  تحتانی  سطح  در  که  است  دام  عضالت  کلیه  شامل  فیله: 

مهره های خارجی قرار دارد.

Filling and sealing machines
یا بسته به وسیلة ماشین دیگر تهیه و  از ماشین ها ظرف  این گروه  ماشین های پر کننده و دوخت: در 
طیف  می شود.  انجام  بسته بندی  ماشین  روی  دربندی  و  کردن  پر  عملیات  فقط  و  می شود  ساخته 

از: عبارت اند  قرار می گیرند، که  این گروه  ماشین ها در  از  وسیعی 
1  ماشین های پیورپک )pure pack machines) که در صنایع لبنیات و فراورده های لبنی کاربرد 

دارند؛ گسترده ای 
و  ویسکوز  غذایی  مواد  از  )Multy pack machines) که طیف وسیعی  مولتی پک  ماشین های    2

است؛ بسته بندی  قابل  آنها  در  غیر   ویسکوز 
3  ماشین های دوی پک )pack machines Duy) که همین که کاربرد گسترده ای در بسته بندی انواع 
آب میوه پیدا کرده اند، اما این سیستم برای بسته بندی طیف وسیعی از مواد غذایی قابلیت کاربرد 

دارد؛
4 ماشین های اسپیتیک پک )Aseptic pack machines) که عمل پر کردن مادة غذایی به طریقه 

اسپیتیک، و هم زمان دوخت و دربندی کیسه را انجام می دهند.

Filling machines
انجام  را  ظروف  داخل  محصول  کردن  پر  برای  الزم  عملیات  ماشین ها  نوع  این  پر کن:  ماشین های 
می دهند و با توجه به تنوع ظروف و بسته های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی، ممکن است 

عملیات پر کردن در بطری، قوطی، کیسه، بشکه ، کارتن و مواردی از این دست، انجام شود.

Final proofing of dough bread
پروف نهایی خمیر نان: آخرین مرحله ای است که خمیر قبل از ورود به کورة پخت طی می کند و البته 
یکی از حساس ترین مراحل نیز محسوب می شود؛ زیرا در این مرحله درجة حرارت و رطوبت باالست، 
بنابراین حجم خمیر افزایش می یابد و گازهای حاصل از فعالیت مخمرها و آنزیم های موجود در خمیر 

به وسیلة شبکة گلوتن به طور یکنواخت در تمام خمیر پخش می گردد.

Firming agents
اطراف  مانند یک ژل سفت  بوده که  قابل حل  تازه دارای پکتین غیر  عوامل سفت کننده: میوه جات 

نگه می دارد. را سفت  میوه  فراگرفته،  را  فیبری  بافت های 

Flank
قلوه گاه: شامل عضالت شکم دام است.

Flavor
طعم: خاصیتی از مادة غذایی است که باعث احساس مزه در دهان و بو در بینی می گردد.

Flavor modifier
بهبود دهندۀ عطر و طعم: ماده ای است که باعث افزایش مطلوبیت عطر و طعم مادة دیگر می شود؛ مثل 

مالتول، اتیل مالتول )افزایش طعم شیرین).
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 Flour improver
بهبود دهنده های آرد: ترکیباتی هستند که با افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید نان 
اعم از مخلوط کردن، تخمیر و پخت سبب بهبود کیفی محصول نهایی می شوند. بهبوددهنده ها به 
نانوا کمک می کنند تا محصولی با حجم و شکل ظاهری بهتر و قابلیت حفظ تازگی بیشتر تولید نماید. 

Flour treatment
عمل آوری آرد: یک نوع از فرایند آرد قبل از بسته بندی است که طی آن از مواد افزودنی مختلف 
پرکساید)،  )بنزویل  مواد سفید کننده  از  استفاده  از جمله  کار می رود.  به  آرد  اصالح  و  بهبود  برای 
استون پرکساید )برای بهبود خصوصیات فیزیکی)، اضافه کردن آنزیم )آنزیم آمیالز) به آرد حاصل از 
گندم های مناطق خشک که محتوی مقدار کمی آنزیم آمیالز هستند. اضافه کردن آنزیم پروتئاز به آرد 

برای فراورده هایی که احتیاج به گلوتن ضعیف دارند )کیک، بیسکویت، کراکر و ویفر).

Flow diagram
نمودار جریان تولید: ارائه شماتیک )نمایشی) و سیستماتیک )نظام مند) توالی و برهم کنش مراحل 

و یا عملیات مربوط به تولید و یا ساخت یک فراورده غذایی است.

Food and Agriculture Organization )F.A.O(
سازمان غذا و کشاورزی: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )FAO) یک سازمان تخصصی وابسته 
به سازمان ملل است که در سال 1945 تأسیس شد. هدف فائو این است که با ترغیب توسعه مداوم 
روستایی با تأکید بر حفاظت از کشاورزان، تشویق تولید غذا و خودکفایی غذایی و باال بردن سطح 

تغذیه به گسترش اقتصاد جهانی کمک کند.

Food dehydration
آب گیری مادۀ غذایی: خشک کردن مواد غذایی تحت شرایط کنترل شده موسوم به آب گیری مادة 
غذایی است. در این فرایند رطوبت مادة غذایی به 1تا 5 درصد کاهش می یابد. شیر خشک و تخم مرغ، 

فلیک سیب زمینی، قهوة فوری و پودر پرتقال فراورده هایی هستند که به روش فوق تهیه می شوند.

Food Engineer (Alimentary Industries Engineer)
مهندس صنایع غذایی: کسی است که با اصول محاسبات ریاضی و شناخت روابط کّمی  بین متغیر های 
فرایند قادر به طراحی سیستم های گوناگون فراوری و تولید همراه با بهبود کیفیت محصوالت غذایی 

است.

Food grade
مواد با درجه غذایی: این اصطالح برای توصیف مواد غذایی، منابع اولیه، ابزار و تجهیزاتی به کار 

می رود که کیفیت الزم برای استفاده در محصوالت غذایی را دارند.

Food hygiene
بهداشت غذا: موضوع بهداشت غذا اساساً مربوط به این است که چگونه طرز عمل با غذا در سالمت 

مصرف کنندگان تأثیر دارد.استانداردهای باالی بهداشتی فساد غذا را کاهش می دهد.

Food inspection
یا مقادیری کاال  بازرسی مواد غذایی: در هر تولیدی حتی در شرایط کار مطلوب، همواره تعدادی 
یا فراورده های ناقص یا معیوب تولید می شود که برای کم کردن میزان آن و اطالع از چگونگی وکّم 
وکیف آن الزم است اطالعات کافی در دسترس باشد. برای این منظور در بسیاری از واحد های مربوط 
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به مواد غذایی سیستم های بازرسی برقرار می شود. بازرسی در واقع یکی از مراحل کنترل کیفیت است.

Food poisoning
مسمومیت غذایی: نوعی بیماری است که با مصرف غذاهای آلوده به سم میکروب های مولد سم در 

انسان ایجاد می شود.

Food poisoning bacteria
باکتری های ایجاد کنندۀ مسمومیت غذایی

Food science
علوم غذایی: علوم مربوط به ترکیبات شیمیایی خصوصیات و تغییرات مواد غذایی در حین فرایند یا 

نگه داری را اصطالحاً علوم غذایی می نامند.

Food scientist
کارشناس مواد غذایی: کسی که در تحقیق و توسعه فرایند مواد غذایی متخصص است.

 Fractionation
و  چربی ها  جداسازی  فرایند  است.  خوراکی  روغن های  اصالحی  فرایند  نوعی  کردن:  به جزء  جزء 

روغن ها توسط اختالف در نقاط ذوب، حاللیت یا فراریت صورت می پذیرد.

 Free Fatty Acids
اسیدهای چرب آزاد: اسیدهای چرب موجود در چربی که به صورت شیمیایی با مولکول گلیسرول 

پیوند ندارند. این اسیدهای چرب در نتیجه فعالیت آنزیم لیپاز در روغن ایجاد می شوند.

Freezer burn
سوختگی انجمادی: در هنگام نگهداری مواد بسته بندی نشده به خصوص انواع گوشت در فریزرهای 
کوالکی، سطح گوشت در اثر تماس با هوای سرد خشک شده و به رنگ قهوه ای در می آید. به این 

پدیده سوختگی انجمادی گویند.
 

Free on board )F.O.B(
در پیش فاکتور ارائه شده توسط کارخانه تولید کننده کاال، هزینه کاالی آماده حمل از گمرک کشور 

فروشنده به صورت F.O.B بیان می شود.

Free on truck )F.O.T(
در پیش فاکتور ارائه شده توسط کارخانه تولید کننده کاال، هزینه کاال با بسته بندی تحویل در محل 

کارخانه فروشنده به صورت F.O.T بیان می شود.

Fruit juice
آب میوه: آب میوه ها را از طریق استخراج عصاره از میوة تازه تهیه می کنند؛ بنابراین مواد مغذی آنها 

مشابه میوة کامل است.

Fully hydrogenated
کاماًل هیدروژنه شده: توصیف یک چربی که تا اشباع شدن کامل اسیدهای چرب، هیدروژنه شده 
است، که انجام این عملیات منتج به بروز تغییرات مهمی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن 
می شود. تغییرات شامل: تغییر حالت مایع به جامد در دمای محیط و افزایش نقطه ذوب، مقدار مواد 
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جامد، اشباعیت و پایداری روغن است. چون در این فرایند اشباع شدن کامل اتفاق می افتد، ایزومر 
ترانس تشکیل نخواهد شد.

Fully refined oil
روغن کامل تصفیه شده: این اصطالح برای توصیف روغنی است که فرایندهای خنثی سازی، رنگ بری و 

بی بو کردن روی آن اعمال شده باشد. این فرایندها به ترتیب برای حذف:
1  اسیدهای چرب آزاد و سایر ناخالصی ها )خنثی سازی)،

2  رنگ دانه های طبیعی موجود در روغن مثل )کاروتنوئیدها و کلروفیل) و
3  ترکیبات کم مقدار فّرار که باعث رنگ، طعم و بوی روغن هستند )بی بو کردن) انجام می شوند.

Fumigation
فومیگاسیون )ضدعفونی کردن با دود بخار یا گاز(: تفاوتی بین سم پاشی و ضد عفونی وجود دارد. در 
به  از حشرات وکنه ها  برای پیشگیری  برنامه ریزی شده  و  به طور منظم  باید  کارخانه عمل سم پاشی 
که  می شود  انجام  زمانی  آرد  کارخانة  مثل  کارخانه ای  در  بیشتر  فومیگاسیون  در حالی که  رود،  کار 
قسمت های داخلی کارخانه دچار آلودگی شدید باشد و نتوان برای عمل سم پاشی برای رفع آلودگی 

نمود. اقدام 

F value
 Z ارزش  با  میکروارگانیسم ها،  از  معینی  تعداد  کردن  نابود  برای  الزم  زمان   :F ارزش  یا  شاخص 
مشخص در دمای مشخص است. به عبارت دیگر ارزش F در صنایع کنسروسازی برای بیان قدرت 
کشندگی یا ارزش استریل کنندگی یک فرایند حرارتی به کار می رود. ارزش F مرجع، که با F0 نشان 
داده می شود، X زمان الزم برای از بین بردن میکروارگانیسمی با ارزش Z برابر با 10 درجه سلسیوس 

)18 درجه فارنهایت) در دمای 121 درجه سلسیوس یا 250 درجه فارنهایت است.

Fungi
کپک یا قارچ: کپک ها گروهی از میکروارگانسیم ها هستند که برخالف باکتری های حقیقی و اکثر 

مخمرها به صورت توده در هم پیچیده ای رشد می کنند که به سرعت گسترش می یابد.

Gelatin
ژالتین: پروتئینی است که خاصیت ژل کنندگی دارد و از کالژن موجود در پوست و استخوان حیوانات 

استخراج می شود. 

Gelatinization
ژالتینه شدن: اصطالحی است که برای تورم غیر قابل برگشت گرانول های نشاسته در اثر جذب آب 

و حرارت دادن به کار می رود.

Generally Recognized As Safe )GRAS(
موادی که از طرف مؤسسات معتبر به عنوان مواد بی خطر برای سالمتی شناخته شده اند.

Glazing
لعاب زدن: عملی است که طی آن قبل از انجماد ماهی برای مدت کوتاهی آن را در آب نمک سرد 
غوطه ور کرده و در زمان انجماد مقداری آب روی آن پاشیده می شود، در این صورت یک الیه یخ 
روی سطح آن تشکیل شده و از تبخیر آب ماهی طی مراحل بعدی نگهداری و در نتیجه از بروز پدیده 

سوختگی انجمادی )Freezer burn) جلوگیری خواهد شد.
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Gluten ـ free ـ foods
غذاهای بدون گلوتن: غداهایی که در فرمول آنها پروتئین گندم وجود ندارد.

 Good Hygenic Practices )GHP(
روش های صحیح بهداشتی: روش ها و اصول خوب بهداشتی توسط کدکس تعریف و بیان شده 
است و مربوط به آموزش بهداشتی کارکنان تولید مواد غذایی، بهداشت عمومی و کنترل و بازرسی 
بهداشتی تجهیزات است. هدف از GHP اطمینان از مناسب و ایمن بودن مواد غذایی تولیدی برای 
راه  از  به مصرف کننده ماده غذایی،  قابل فهم   از اطالع رسانی ساده و  نیز اطمینان  و  مصرف کننده 
برچسب گذاری بسته بندی، برای جلوگیری از آلودگی ماده غذایی در طول نگهداری است. همچنین 

تأیید رعایت این اصول، یک راه اطمینان در تجارت مواد غذایی است.

Good Manufacturing Practices )GMP(
از کارایی فراورده دارویی و غذایی به کار  باالبردن کیفیت و اطمینان  برای  روش های صحیح تولید: 
می رود. این اصول و فعالیت ها مربوط به مدیریت تولید در واحدهای مواد غذایی است و هدف آن حصول 
اطمینان از ایمن و بهداشتی بودن غذاست و باید در تمام مراحل تولید از تأمین مواد خام تا محصول 
نهایی به کار برده شود. کاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی تولید از فواید GMP محسوب 

می شود

Grading
درجه بندی: این عملیات مرحله ای از عملیات آماده سازی میوه ها و سبزی ها است و منظور از آن جدا 

کردن مواد اولیه گیاهی بر اساس اندازه، وزن، شکل، رنگ و وزن مخصوص است. 

Gravity Filler
پرکن وزنی: در این پرکن ها وزن مشخصی از ماده غذایی وارد ظرف بسته بندی می شود.

Grinding stone
آسیاب سنگی: آسیابی است که در گذشته برای تبدیل گندم به آرد استفاده می شده است. این 
آسیاب از یک سنگ دایره ای شکل که سنگ دایره ای شکل دیگری بر روی آن قرار دارد تشکیل شده 

است. سنگ باالیی به وسیله دست بر روی سنگ پایین چرخانده می شود.

Gums
صمغ ها: پلی ساکاریدهایی هستند که با توجه به خواص فیزیکوشیمیایی خاص خود دارای اهمیت زیادی 
در صنایع هستند. برخی از خصوصیات آنها عبارت اند از: خاصیت هیدروفیلی و ایجاد پیوند هیدروژنی 
با آب، ایجاد محلول هایی با ویسکوزیته باال در غلظت پایین، شدیداً جاذب آب و رطوبت، عامل افزایش 

ویسکوزیته و تشکیل ژل جلوگیری کننده از کریستالیزاسیون.
منابع مهم تهیه صمغ ها: درختان، جلبک های دریایی، دانه ها، میوه ها و میکروارگانیسم ها

برخی از انواع صمغ های گیاهی: صمغ عربی، تاراگاکانت، کارایاوگاتی، پکتین، آرابینوگاالکتان
صمغ های حاصل از جلبک های دریایی: آگار، آلژینات، کاراگینان، فورسالران

صمغ های حاصل از دانه های گیاهی : آگار، اقاقیا، پسیلوم، به دانه 
صمغ های مشتق از سلولز : کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سلولز میکروکریستالین

صمغ های حاصل از فعالیت میکروارگانیسم ها: گزانتان، دکستران

Halophile
هالوفیل: ارگانیسم هایی که قادر به رشد در غلظت های باالی نمک هستند و به غلظت های باالی نمک 

نیز نیاز دارند، به عنوان هالوفیل شناخته می شوند.
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Hard water
آب سخت: آب سخت اصطالحی است که به آب دارای امالح معدنی زیاد اطالق می شود. آب سخت 
اینکه  و هم  آن  به علت خواص کف کنندگی ضعیف  نیست، هم  مقاصد صنعتی رضایت بخش  برای 
امالح معدنی آن تمایل به راسب شدن و تشکیل رسوب های نامحلول در دیگ های بخار، لوله های آب 
و سایر تجهیزات را دارند و این رسوبات باعث کاهش تبادل حرارت در تأسیسات حرارتی و خورندگی 
می شوند. در نتیجه آب مورد نیاز برای مقاصد صنعتی را اغلب نرم می کنند و این عمل با خارج نمودن 
با  این یون ها  انجام می پذیرد که ضمن آن،  تبادل یونی  به وسیلة فرایند  یون های کلسیم و منیزیم 

یون های سدیم که نمک های نامحلول تشکیل نمی دهد، تعویض می شوند.

Haward cell
تست هاوارد: این آزمایش به منظور شناسایي ریسه هاي کپک در رب گوجه فرنگی انجام می شود.

Hazard analysis and critical control points )HACCP(
استاندارد آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی: استاندارد HACCP یکی از مهم ترین روش های 
نظارت بر کیفیت تولید در صنایع غذایی است. با اجرای صحیح این روش، فراورده های غذایی از مرحله 
تهیه مواد اولیه تا تولید و توزیع نهایی مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند. با اجرای این روش در 
مجتمع های تولیدی مواد غذایی، سالمت و بهداشت مصرف کنندگان تأمین خواهد شد. ضمناً می توان 
تمام عوامل خطرزای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی را در تمام فرایندهای مختلف تولید که شامل 
تهیه مواد اولیه، تولید، بسته بندی، ذخیره سازی و توزیع محصول نهایی است شناسایی و حذف کرد 

یا آنها را به سطح قابل قبول رساند.

Head space
سرفضا: فضای خالی که هنگام پر کردن در باالی قوطی های فلزی یا شیشه ای به منظور ایجاد خأل 

در نظر گرفته می شود.

Health, Safety and Environment )HSE(
ایمنی، بهداشت و محیط زیست: این سه مورد از  مهم ترین مسائلی هستند که هر فرد در هر 
ضایعات  و  صدمات  موجب  آن  از  غفلت  و  کند  توجه  آن  به  باید  زندگی  و  کار  محیط  در  سطحی 
جبران ناپذیری خواهد شد، زندگی فرد و حتی همکاران او را به خطر می اندازد و آسیب های فراوانی را 
به محیط زیست می رساند. گاهی اگر تمام احتیاطات الزم هم به کار برده شوند؛ بازهم ممکن است به 

دلیل سهل انگاری و اشتباه دیگران و یا برخی مسائل دور از ذهن با خطراتی مواجه شد. 

Hot filling
پر کردن داغ: در عملیات پرکردن مواد غذایی به منظور ایجاد خأل در قسمت خالی باالی ظرف، ماده 

غذایی به صورت داغ وارد ظرف می شود و سپس بالفاصله دربندی می شود.

Hydrogenation
اسیدهای  در  ـ کربن  کربن  دوگانه  پیوندهای  به  هیدروژن  اتم های  افزودن  واکنش  هیدروژناسیون: 
چرب غیراشباع است. این فرایند سبب افزایش نقطه ذوب، افزایش مقدار مواد جامد چرب و طوالنی تر 

شدن عمر محصول بدون رنسیدیتی و فساد در فراورده های حاوی چربی است.

Hydrolysis
هیدرولیز )آبکافت(: واکنش شیمیایی یک ماده با آب است که منجر به شکستن برخی پیوندها 
و  گلیسرول  به  تبدیل  واکنش  این  بروز  اثر  در  مثال چربی های طبیعی  به طور  می شود.  آب  توسط 

اسیدهای چرب می شوند.
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Hystamine poisoning
ماهی های  به ویژه  غذایی  مواد  خوردن  نتیجه  در  که  است  مسمومیتی  هیستامینی:  مسمومیت 
خانواده تون که حاوی مقادیر زیادی هیستامین هستند بروز می کند. سرد نکردن به موقع ماهی های 
صید شده عامل بروز این مسمومیت است. مصرف غذاهای دریایی کنسرو شده یکی از مهم ترین دالیل 
بروز این مسمومیت است. هیستامین در نتیجه دکربوکسیله شدن آمینواسید هسیتدین تولید می شود. 

اعمال فرایند حرارتی قادر به غیرفعال سازی سم هیستامین نیست.

Individual quick freezing (IQF)
انجماد سریع تک واحدی: تعدادی از سیستم های انجماد مواد غذایی به گونه ای کار می کنند که در 
آنها ماده سرمازا و محصول با یکدیگر تماس مستقیم دارند. چون در این سیستم مانعی در مقابل انتقال 
حرارت بین محصول و ماده سرمازا وجود ندارد کارایی و بازده بیشتر است. مواد سرمازای مورد استفاده 
در این سیستم ها ممکن است هوای سرد باشد که با سرعت زیاد از سطح محصول عبور می کند و 
یا اینکه ماده سرمازا، مایعی باشد که به محض تماس با سطح محصول تغییر فاز می دهد. در تمامی 

حاالت انجماد به سرعت انجام می شود.

Instant noodle
انواع رشته، مانند رشتة سوپی، رشتة  از گندم  از فراورده های خمیری حاصل  گروهی  رشتۀ فوری: 
پلویی و رشتة آشی است که تولیدشان در کشور ما به صورت سنتی، کارگاهی و نیمه صنعتی متداول 

است. هنگام مصرف کافی است محتوای بسته را در آب داغ کمی مخلوط کرد.

Intent heat
گرمای نهان: مقدار گرمای جذب شده در تغییر حالت فیزیکی ماده مانند تبخیر و یا ذوب،بدون تغییر 

دما است.

Interesterification
تری گلیسرید  مولکول  در  چرب  اسیدهای  محل  جابه جایی  برای  واکنشی  اینتراستریفیکاسیون: 
و  شده  جدا  تری گلیسرید  در  خود  محل  از  چرب  اسیدهای  اینتراستریفیکاسیون،  جریان  در  است. 
به صورت تصادفی میان تری گلیسریدهای مختلف توزیع می شوند، تا کلیه تری گلیسریدها که تولید 

آنها ممکن است به وجود آیند و میان آنها یک تعادل برقرار شود.

International Organization for Standardization (ISO)
سازمان بین المللی استاندارد: ISO یک سازمان غیر دولتي بین المللي مستقر در شهر ژنو است 
که در 24 فوریه سال 1947 تأسیس شده است. این سازمان متشکل از مؤسسه هاي ملي استاندارد 
تعداد زیادی از کشورهای جهان است. وظیفه اصلي ایزو توسعه استاندارد کردن و فعالیت هاي مرتبط 
بهبود همکاري  و خدمات،  کاالها  بین المللي  تبادالت  به  نسبت  کننده  تسهیل  نگرشي  با  در جهان 
از تولید کننده و مصرف کننده  در محدوده علمي، فني، اطالعاتي و فعالیت هاي اقتصادي و حمایت 
است. سازمان بین المللي استاندارد )ISO( تدوین استانداردهاي فني و اختیاري را بر عهده دارد. این 
استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژي بوده و نیز کمک به ساخت و عرضه کاالها و 

خدمات مؤثرتر، ایمن تر و بهداشتي تر مي نماید.

Invert syrup
می آید.  به دست  فروکتوز  و  گلوکز  به  آن  تبدیل  و  ساکاروز  هیدرولیز  از  اینورت  قند  اینورت:  قند 
رساندن  حداقل  به  و  محصول  نگهداشتن  نرم  و  تازه  رطوبت،  نگهداری  مانند  قند خصوصیاتی  این 

کریستالیزاسیون )شکرک زدن( دارد.
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Iodine value
عدد یدی: میزان غیر اشباعیت یک چربی را نشان می دهد. مقدار گرم ید جذب شده توسط صد گرم 
چربی را اندیس یدی می گویند. با افزایش باندهای دوگانه، یک روغن، اندیس یدی آن افزایش می یابد.

Iran Fisheries Organization
سازمان شیالت ایران: نظارت بر صید، توزیع و نگهداری ماهی و آبزیان وظیفه سازمان شیالت است.

Iranian National Standardization Organization
سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: این سازمان وابسته به نهاد ریاست جمهوری 
است و مسئولیت اصلی آن تدوین استانداردهای مربوط و نظارت بر اجرای درست آنها است. استانداردها 

شامل استاندارد ویژگی ها، روش آزمون، آیین بهداشتی کار است.

Iran Veterinary Organization
سازمان  عهده  بر  کشتارگاه ها  بر  نظارت  و  گوشت  به  مربوط  مسائل  ایران:  دامپزشکی  سازمان 

دامپزشکی کشور است.

ISO 9000
استانداردهاي سري ایزو 9000: از دیدگاه عمومي و بر پایه اصول علمی، )تضمین کیفیت) شواهدي 
را فراهم مي آورد تا بر اساس آنها کلیه اشخاص ذیربط )از جمله مدیران، کارکنان و مشتریان) اعتماد 

داشته باشند که تمامي فعالیت هاي مرتبط به کیفیت به طور مؤثر و کارا به اجرا در مي آید.

ISO 22000
بوده و استاندارد جهاني  ایمني مواد غذایي  ایزو 22000 نظام مدیریت  استاندارد ایزو 22000: 
است. در این استاندارد تمامي مخاطراتی که احتمال وقوع آن در زنجیره تولید مواد غذایي وجود دارد 
شناسایي و ارزیابي شده و در نتیجه به راحتي توسط یک واحد فرآوري و یا سایر واحدها در طول 

زنجیره تولید تا عرضه قابل کنترل هستند.

Juice
آب میوه، شیره، عصاره و شربت: هدف اصلی از این فرایند جلوگیری از هدر رفتن میوه ها و نگه داری 
آنها به صورت مایع برای مدت زمان طوالنی تر است. متداول ترین میوه هایی که در این مورد مصرف 
است  ممکن  فوق  محصوالت  از  حاصل  آب  هستند.  انگور  آناناس،  گالبی،  سیب،  پرتقال،  می شوند. 

به صورت اولیه و یا تغلیظ شده نگه داری شود.

Knead dough
خمیر کردن: فرایند تهیة خمیر به وسیلة اضافه کردن آب به آرد است که با دست یا معموالً به صورت 

مکانیکی صورت می گیرد.

Layout
انجام  مختلفی  شیوه های  به  تولید  خط  در  ماشین آالت  قرارگیری  ترتیب  تولید:  خط  چیدمان 
طیور)،  )کشتارگاه  مارپیچ  نوشابه سازی)،  )کارخانه  خطی  روش  به  می توان  جمله  آن  از  می گیرد. 
)در چند خط  یا شاخه دار  انشعابی  نفره)،  )مربای تک  دایره ای  بیسکویت سازی)،  )کارخانه  U شکل 

هم جنس مثل بیسکویت و ویفر و...) و روش خطی عمودی )در کارخانه آرد) اشاره کرد.

Lecithin
لستین: فسفولیپیدی که در زرده تخم مرغ و سویا یافت می شود. این ترکیب به عنوان امولسیفایر 
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عمل کرده و سبب پایداری امولسیون می شود. 

Letter of credit (L.C.)
برگ درخواست گشایش اعتبار: درخواست گشایش اعتبار روشی است برای تضمین پرداخت بهای 
کاال و خدمات است که به موجب آن، بانک تعهد می کند، به شرط عرضه کردن اسناد نشان دهنده 
ارسال کاال یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط فروشنده، 

مبلغ معینی به فروشنده کاال یا خدمات پرداخت کند.

Lipids
و  بنزن  کلروفرم،  )اتر،  قطبی  غیر  آلی  در حاّلل های  که  آلی هستند  ترکیبات  از  گروهی  لیپیدها: 
 A هگزان( محلول بوده و در آب غیر محلول هستند. چربی ها، تری گلیسریدها، کلسترول و ویتامین

جز این ترکیبات هستند.

Malt extract
عصارۀ مالت: عصارة مالت ماده ای است که به صورت مایع غلیظ، ویسکوز و به رنگ قهوه ای روشن،که 
مزة شیرین و طعم مخصوصی دارد و از آنزیم های محلول در آب موجود در جو استخراج و آب آن 
تخمیر می گردد. برای ایجاد طعم مالت توأم با ادویه ها، چاشنی ها و مواد معطر به مواد غذایی اضافه 

می شود.

Malt Flour
آرد مالت: آردی است که از خشک کردن و خرد نمودن جو یا گندم جوانه زده تحت شرایط کنترل شده 
مالت  شربت های  به  تبدیل شده  فرم  یا  مالت  غذایی  مکمل  به عنوان  می توان  را  آن  می گردد.  تهیه 

استفاده نمود. مالت در مراحل اولیة پخت به عنوان اصالح کنندة نشاسته عمل می نماید.

Margarin
به صورت  و  بوده  آب  و  گیاهی  روغن های  ترکیب  از  جامدی  نیمه  امولسیون  مارگارین  مارگارین: 
امولسیون آب در چربی است گاهی در ترکیب آن شیر چربی گرفته شده نیز وجود دارد. حدود %16 
وزن آن آب و حداقل 80% آن روغن گیاهی است. مارگارین هم مانند کره قابلیت گسترده شدن دارد 

و می توان از آن در صنایع شیرینی پزی و آشپزی استفاده کرد.

Mash
از  پس  که  است  صورت  بدین  آن  تهیة  طرز  میوه هاست.  از  شکل  خمیری  محصولی  پوره  پوره: 
آماده سازی محصول )پوست گیری، تخمدان گیری، هسته گیری در صورت لزوم( بافت آن را با استفاده 
از بخار کامال نرم می کنند؛ سپس محصول را از صافی عبور می دهند. محصول به دست آمده را با شکر 
یا بدون شکر در قوطی بسته بندی کرده، سپس فرایند حرارتی روی آن انجام می دهند. غالباً اضافه 

کردن شکر به مقدار 15 درصد میوه رایج است.

Mature
بلوغ میوه و سبزی: مرحله ای از رسیدگی میوه و سبزی است که این محصوالت به رشد فیزیکی 

نهایی خود رسیده اند، ولی عطر و طعم و رنگ کامل نشده و بافت هنوز نرم نشده است. 

 Melting point
نقطه ذوب: دمایی که در آن، ماده جامد تبدیل به مایع می شود. به دلیل اینکه روغن ها و چربی ها 
مخلوطی از ترکیبات مختلف هستند، بنابراین دمای ذوب چربی ها در یک محدوده و دامنه تعریف 
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می شود. نقطه ذوب دمایی که با گرم کردن چربی و ثبت آن دما زمانی که تمام مخلوط تبدیل به 
مایع شد، است.

Mesh
نامیده  سرند، مش  یا  الک  از  گذر  براي  نظر  مورد  ماده  ذرات  اندازه  یا غربال:  الک  منافذ  اندازه 

مي شود. اندازه منافذ الک ها بر اساس مش بیان می شود.

Millard
قندهای  و  پروتئین ها  میان  واکنش  که  است  آنزیمی  غیر  شده  قهوه ای  واکنش  میالرد:  واکنش 
احیاکننده موجود در غذا انجام شده و در نهایت به ایجاد ترکیبات رنگی و برخی مواد طعم زا در ماده 
غذایی منتهی می شود. این واکنش در برخی موارد مانند تشکیل پوسته نان مطلوب بوده، ولی در 

قهوه ای شدن شیر استرلیزه شده و تبخیر شده نامطلوب است.

Milling
آسیاب کردن: آسیاب کردن یک فرایند کاهش اندازه است که بیشتر در مورد غالت به خصوص گندم 
انجام می گیرد و طی آن دانة گندم به آرد تبدیل می شود. آسیاب کردن در واقع یک فرایند خرد کردن 
و جدا کردن تلقی می شود. عملیات خرد کردن با غلتک های خرد کننده )Break rolls) غلتک های 
خراشنده )Scratch rolls) یا غلتک های دانه بندی و غلتک های نرم کننده )Reduction rolls) صورت 

می گیرد.

Miscella
میسال: مخلوط حالل ـ روغن که در طی استخراج روغن از دانه های روغنی به دست می آید.

Mixer
مخلوط کن: در صنایع غذایی انواع مختلفی از مخلوط کن ها برای مقاصد مختلف از قبیل تهیة خمیر 
نان، کیک، بیسکویت، ویفر، مخلوط کردن )هم زدن) شیر در مخازن ذخیره، سیستم های تغلیظ و 

غیره مورد استفاده قرار می گیرد. 

 Monounsaturated Fatty Acid
اسید چرب تک غیراشباعی: اسید چرب با یک پیوند دوگانه در زنجیره کربنی مثل اولئیک اسید 

است.

Navndh Bakery
ناونده نانوایی: شکل آن گرد است. درواقع شبیه به دم کنی بزرگی است که خمیر روی آن به صورت 

گرد قرار گرفته تا نانوا آن را درون تنور بکوبد و خمیر به دیواره آن بچسبد.

Nectar
نکتار: به شیرابة گیاه، شهد شربت، میوه، رنگ زرد مایل به خاکستری و خمیر میوه گفته می شود.

Nutrients
مواد مغذی: اجزای شیمیایی مواد غذایی است که در فرایند هایی مثل تولید انرژی و ترمیم و ساخت 

بافت ها نقش دارند.
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 Oil
روغن: استرهای اسیدهای چرب و گلیسرول که معموالً در دمای محیط به شکل مایع هستند. از گروه 

روغن های خوراکی می توان به روغن سویا، کلزا و آفتابگردان اشاره کرد.

Omega 3 ـ
اُمگا ـ3 : اسیدهای چرب غیر اشباع که یکی اولین پیوند دوگانه آنها از سمت گروه متیل به کربن 

شماره 3 متصل شده است مانند لینولئیک اسید.

 Oxidation
با اکسیژن رخ می دهد و  لیپید  واکنش شیمیایی که بین پیوند دوگانه در مولکول  اکسیداسیون: 
منجر به ایجاد فراورده های متنوع شیمیایی می شود. این واکنش سبب کاهش ارزش تغذیه ای و ایجاد 

تغییر طعم می شود که توأم با فساد رنسیدیتی روغن است.

Pallet
پالت: یک سطح حامل بار است که می توان آن را با چنگک های یک وسیلة نقلیة چنگک دار )لیفتراک) 
از جایی به جای دیگر انتقال داد. جنس آن می تواند چوبی، فلزی یا از شبکه های سیمی باشد. این 
وسیله در انبار کردن مواد به صورت منظم می تواند مفید باشد. هدف اصلی از طراحی و ساخت آن، 

امکان حمل یک محمولة بزرگ روی هم قرار گرفته با لیف تراک است.

Papper
فلفل: از نوعی گیاه علفی به دو شکل فلفل سیاه و سفید تولید می شود. در طی خشک کردن رنگ 
را جدا و  نموده، پوستة خارجی آن  برداشت  از رسیدن کامل  بعد  را  آن سیاه می شود. فلفل سفید 
قسمت داخلی آن را که سفید رنگ است، خشک می نمایند. به گوشت، سبزی ها، سوپ ها و ساالد 

اضافه می شود.

parts per million (ppm)
قسمت در یک میلیون قسمت است و برای بیان غلظت مواد در محلول ها استفاده می شود و معادل 

mg/kg است.

Pasta/ Pasta products
عنوان  تحت  که  می شود  اطالق  فراوردهایی  کلیة  برای  منابع  در  که  است  عمومی  نام  یک  پاستا: 

هستند. غیره  و  نودل  اسپاکتی،  ماکارونی، 

Pasteurization
پاستوریزاسیون: به عملیات حرارتی اعمال شده در فشار یک اتمسفر در دمای 100 درجه سلسیوس 

و یا کمتر از آن و در زمان معین می گویند.

Pectin
پکتین: پکتین در حقیقت نامی است که پلی ساکاریدهای موجود در میوه جات و برخی از ریشه ها گفته 

می شود. بیشترین مقدار پکتین در پوست مرکبات و تفالة سیب است. 

Peeling
با نوع میوه ویا سبزی متفاوت است و مهم ترین آنها  پوست گیری: روش های پوست گیری متناسب 

عبارت اند از: پوست گیری با دست، ماشین سایش، مواد قلیایی، بخار یا آب جوش و شعله آتش.
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Penetrometer
پنترومتر یا سفتی سنج میوه:

این دستگاه نیروی الزم برای فرو رفتن پروب در بافت میوه را اندازه گیری کرده و از این طریق به 
سفتی بافت آنها پی می برند. 

 Peroxide value
عدد پراکسید: مقدار میلی اکی واالن هیدروپراکسید موجود در یک کیلوگرم روغن را نشان می دهد. 
پراکسید محصول اولیه اکسیداسیون مواد چرب است. بنابراین اندازه گیری عدد پراکسید، شاخص مناسبی 

برای پیشرفت اکسیداسیون روغن ها است.

Petcock
پت کوک: شیر کوچکی که در قسمت باالی اتوکالو نصب شده و در هر مرحله ای از فرایند می توان 
در هر مرحله ای از فرایند حرارتی با باز کردن آن و نگاه کردن به نحوه خروج بخار، هوای احتمالی در 

محفظه اتوکالو را خارج کرد.

 Phosphatide
الکل  یک  شامل  آنها  شیمیایی  ترکیب  هستند.  مرکب  لیپیدهای  دسته  از  فسفاتیدها  فسفاتیدها: 
عنوان  تحت  که  است  چرب  اسید  و  نیتروژن دار  ترکیب  یک  اسید،  فسفریک  گلیسرول)،   )عموماً 

فسفولیپید هم نامیده می شوند. این ترکیبات در صنعت به عنوان امولسیفایر کاربرد دارند.

Phytase
فیتاز: آنزیمی است که فیتیک اسید را تجزیه کرده و به این ترتیب مانع دفع مواد مغذی مثل آهن 

ورودی توسط آن می شود. 

Plate freezer
منجمدکننده صفحه ای: در روش انجماد با این سیستم، ماده مبرد در میان صفحات توخالی که با 
مواد غذایی در تماس هستند عبور کرده و گرمای مواد غذایی را با سیستم هدایت جذب می کند و 
موجب منجمد نمودن ماده غذایی می شود. طریقه عمل بدین صورت است که این منجمدکننده ماده 
غذایی را فشرده و کاماًل با آن تماس حاصل می نماید این صفحات با تماس با ماده مبرد سرد نشده 

و سرما را به ماده غذایی منتقل می کنند. از این فریزرها در انجماد گوشت و ماهی استفاده می شود.

Polymorphism
ایجاد  مختلفی  کریستال های  و  بلورها  مختلف،  دمایی  شرایط  در  چربی ها  معموالً  مورفیسم:  پلی 
می کنند که گاما، آلفا، بتا و بتا پریم نامیده می شوند. به توانایی یک ماده جهت حضور در بیش از یک 

حالت کریستالی پلی مورفیسم می گویند.

Polyunsaturated Fatty Acid
اسید چرب چند غیراشباع: اسیدهای چرب که بیش از یک پیوند دوگانه در زنجیره کربنی خود دارند 

مانند لینولئیک و یا لینولئیک اسید.

Prerequisite Programs )PRPS(
دستورالعملی است که به منظور ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحدهای تولیدی مواد غذایی، از نظر 

شرایط فنی و بهداشتی و نحوه نظارت و بازرسی، به صورت برنامه مدون تدوین شده است.
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Protein
پروتئین: ماکرو مولکول ها یا پلیمرهایی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه حاصل شده اند. 
از عناصر کربن، اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن و... تشکیل شده اند. نقش و اهمیت  اسیدهای آمینه 
پروتئین ها: نقش کاتالیزوری، انتقال خصوصیات ژنتیکی و وراثتی، نقش ساختمانی در اسکلت، شرکت 
انبساط عضالت، دفاع بدن در مقابل میکرب ها  و  انقباض  در ساختمان هموگلوبین خون، نقش در 
در  باز،  و  اسید  تعادل  و  اسمزی  فشار  مثل  بدن  اعمال حیاتی  برخی  تنظیم  در  )پادتن ها)، شرکت 

تشکیل شیر نوزاد.

Protein quality
میزان  و  تعداد  آن،  پروتئین  میزان  از  می توان  را  پروتئینی  غذای  یک  کیفیت  پروتئین:  کیفیت 
نمود.  تعیین  بدن  در  آن  پروتئین های  جذب  و  هضم  میزان  و  دارد  که  ضروری ای  آمینواسیدهای 
غذاهایی باالترین کیفیت پروتئین را دارند که همة آمینواسیدهای ضروری را به نسبت های مورد نیاز 

کنند. تامین  انسان 

Proteinal food quality
و  تعداد  آن،  پروتئین  میزان  مبنای  بر  می توان  را  پروتئینی  غذای  کیفیت  پروتئینی:  غذای  کیفیت 
مقادیر آمینواسیدهای اساسی موجود در آن و میزان هضم و جذب پروتئین آن در بدن تعیین نمود.
کیفیت پروتئینی یک مادة غذایی را می توان از نقطه نظر شیمیایی با مقایسة محتوای آمینواسید آن 
به یک پروتئین مرجع )معموالً تخم مرغ کامل)، ارزیابی کرد و نتیجة آن به شاخص شیمیایی پروتئین 

معروف است.

Psychrophilic or Psychrotroph
میکروارگانیسم های سایکروتروف یا سایکروفیل: میکروارگانیسم هایی که درجه حرارت کمتر 
از 20 درجه سلسیوس را به خوبی تحمل می کنند هرچند دمای مناسب رشد و نمو آنها 20 تا 30 

درجه سلسیوس است.

Pulper
پالپر: یک نوع صافی است که با آن گوشت و مغز میوه از پوست و دانه آن جدا می شود.

Quality control (Q.C)
کنترل کیفیت: مقررات فرایند و عملیات تولید در رابطه با استاندارد. ابزاری است برای افراد مسئول 

تولید که برای کنترل عملیات و دستگاه های، خطوط تولید و غیره استفاده می شود.

R emamel
الک R یا الک میوه: این نوع الک برای محافظت از رنگ میوه هایی مثل گیالس در مقابل محتویات 

اسیدی محصول به کار می رود.

Refractive Index
ضریب شکست: ضریب شکست عبارت از مقدار انحراف نور پس از عبور از جسم است. این عدد برای 
تشخیص نوع و خلوص روغن مهم و با ارزش است و در دمای 20 تا 40 درجه سلسیوس  اندازه گیری 

می شود. یکی از کاربردهای آن تعیین نقطه پایانی هیدروژناسیون است. 

Relative humidity
رطوبت نسبی: نسبت رطوبت موجود در هوا به رطوبت هوای اشباع در همان شرایط دما و فشار
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Rigor mortis
جمود نعشی: پس از مرگ در تمامی عضالت بدن اعم از ارادی، غیر ارادی و نیز عضله قلب، نوعی 
سفتی پدید می آید که علت آن کاهش میزان انرژی )ATP) و افزایش الکتیک اسید در اثر تجزیه 

بی هوازی گلیکوژن است. به این پدیده جمود نعشی می گویند.

Rotary ovens
فرهای گردشی: یکی از انواع فرهای پخت نان است. در این نوع فرها که شکل های مختلفی ممکن است 
داشته باشند، چونه های خمیر روی صفحات چرخان در داخل فر حرکت می کند. مزیت این روش این 
است که قرص های خمیر شرایط یکسانی را از لحاظ حرارت طی می کنند و پخت آنها یکنواخت خواهد 
بود. عیب این نوع فر هم در این است که چرخش صفحات حاوی قرص های خمیر در یک سطح افقی 
ثابت نسبت به سطح زمین صورت می گیرد و چون رطوبت بیشتر در قسمت فوقانی محفظة فر جمع 

می شود ممکن است که سطح قرص های نان خشک شود.

Rye flour
آرد چاودار: آرد چاودار از آسیاب کردن چاودار به دست می آید. به صورت سفید، نیمه کدر و سیاه 
به کار  نانوایی  در  و  استفاده می شود  گندم  آرد  با  همراه  کیفیت  بهبود  برای  معموالً  و  است  موجود 

می رود.

Salinometer
سالینومتر یا سالومتر: وسیله ای است که برای اندازه گیری میزان نمک محلول استفاده می شود.

Saturated Fatty Acid
اسید چرب اشباع شده: زنجیره کربنی که اتم های کربن با پیوندهای ساده کربنـ  کربن به همدیگر 
و  نقطه ذوب  اسیدهای چرب دارای  نوع  این  ندارد.  پیوند دوگانه ای در آن وجود  متصل اند. و هیچ 

پایداری اکسیداتیو باالتری نسبت به انواع اسیدهای چرب غیراشباع هستند.

Season
چاشنی: به مخلوط ادویه جات، نمک، شیر، سدیم گلوتامات، شکر و دیگر افزودنی ها اطالق می شود.

Secondary contamination
آلودگی ثانویه: آلودگی ثانویة مواد غذایی آن آلودگی ای است که به طور طبیعی در ماده غذایی وجود 
نداشته باشد یا مقدار آن کم باشد و از طریق ظروف آلوده، محیط آلوده، پستان آلودة حیوان شیرده 

)در مورد شیر) یا آلوده بودن دست های کارگران و ماشین آالت به مادة غذایی منتقل می گردد.

Semolina
سمولینا: محصول فرایند آسیابانی گندم دوروم است که جهت تهیه انواع ماکارونی مورد استفاده قرار 

می گیرد و به رنگ زرد کهربایی است.

Shelf ـ life
زمان ماندگاری: اصطالحی است که به زمان ماندگاری محصول بعد از تولید و انبار یا فروشگاه ها 
و موارد مشابه آن اطالق می شود. به عبارت دیگر مدت زمانی است که در آن مواد غذایی می توانند 

نگه داری شوند و دوباره قابل استفاده باشند.
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Silo
سیلو: ساختمان بزرگی است که برای نگه داری محصوالت کشاورزی به کار می رود. طراحی و شرایط 

اتمسفر آن متناسب با نوع محصول و رطوبت آن و آب و هوای منطقه فرق می کند.

Snack foods
غذاهای تنقلی: غذاهایی مثل آجیل ها، چیپس ها، پفک، بیسکویت و مواردی از این دست هستند.

Soap stock
خمیرصابون: فراورده جانبی آبکی حاصل از فرایند خنثی سازی که حاوی مقادیر قابل توجهی صابون، 

صمغ های هیدراته، آب، روغن و سایر ناخالصی ها است.

Solvent Extraction
راندمان  پرس  با  استخراج  به  نسبت  فرایند  این  حاّلل:  توسط  روغنی  دانه  از  روغن  استخراج 

روغن کشی باالتری دارد. 

Sorting
سورتینگ: اصطالحی است در صنعت کنسرو سازی، که به جدا کردن ناخالصی ها و میوه های خراب 

و فاسد شده اطالق می گردد.

Soybean Flour
آرد لوبیای سویا: آردی است که پس از استخراج چربی از لوبیای سویا به دست می آید.

Soybean Meal
آرد سویا: این آرد از آسیاب کردن سویا به دست می آید. این آرد به سبب دارا بودن آنزیم فعال برای 
بهبود کیفیت همراه آرد گندم استفاده می شود و برای واحدهای تولیدی نان های صنعتی، کارخانه های 
تولید بیسکویت، کلوچه و سایر فرآورده های غالت و همچنین شکالت سازی  مناسب و پرکاربرد است.

Soybean Protein Isolate
ایزوله پروتئین سویا: از استخراج پروتئین آرد سویا و رسوب دادن آن، ایزوله پروتئین سویا تولید 

می شود که میزان پروتئین آن براساس وزن مرطوب بیش از 90 درصد است.

Star flour
آرد ستاره: آردي که از قسمت اعظم اندوسپرم و مقداري از پوسته گندم با درصد سبوس گیري حدود 
18 درصد تهیه شده است از این آرد برای تهیه نان فانتزی و انواع کیک و شیرینی استفاده می شود. 
محصوالت تهیه شده از این آرد داراي بافتی انعطاف پذیر و اسفنجی هستند. با مصرف این نوع آرد نیاز 

به مصرف بهبود دهنده ها به حداقل می رسد.

Sterilization
استریلیزاسیون: به معنی تخریب تمام ارگانیسم های زنده ای که به روش پلیت با شمارش میکروبی 
کار  به  را  تجارتی  استریلیزاسیون  اصطالح  کنسرو شده  غذایی  مواد  برای  هستند،  اندازه گیری  قابل 
می برند. این اصطالح بیانگر این نکته است که هیچ ارگانیسم زنده ای با روش های کشت معمول قابل 
اندازه گیری نیست و یا اینکه تعداد ارگانیسم های زنده آن قدر کم است که تحت شرایط کنسرو کردن 
و نگه داری مادة غذایی در انبار هیچ اهمیتی ندارند. اگر چه ممکن است میکروارگانیسم ها در مواد 
غذایی کنسرو شده وجود داشته باشند ولی به علت مساعد نبودن Eh ، pH و یا درجة حرارت قادر به 

رشد نیستند.
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 Sterilization time
زمان استریل کردن: فاصلة زمانی از لحظه رسیدن اتوکالو به دمای استریلیزاسیون تا زمان خروج 

بخار از اتوکالو و شروع سرد کردن است. 

Stock quarantine
انبار قرنطینه: کلیه اقالمي که در انتظار بازرسي هستند و یا اینکه بازرسي شده اند و مورد تأیید واقع 
نشده اند و در انتظار تعیین تکلیف هستند در این مکان قرار مي گیرند. این مکان در محوطه شرکت/ 
انبارها قرار دارد که براي شناسایي آن از رنگ زرد استفاده مي شود. در کارخانه های کنسروسازی، 
محصوالت تولیدی ابتدا وارد این انبار می شوند و پس از نمونه برداری به مدت 15 روز تا رسیدن جواب 

آزمایشگاه کنترل کیفی در این انبار نگهداری می شوند.

Strong flour
آرد قوی: آردی است که گلوتن بیشتری دارد. از این نوع آرد، برای تهیه انواع نان استفاده می شود.

Sugar
قند: معموالً به ساکارز اطالق می گردد. ساکارز از گلوکوز و فروکتوز تشکیل شده است. این قند در 
چغندر و نیشکر وجود دارد. شکر به فرم های گرانوله، قهوه ای و پودر تولید می شود و به مصرف تهیة 

دسرها، آشامیدنی ها ،کیک ها، بستنی ها، آیسینگ ها، غالت و کاالهای نانوایی می رسد.

Sulfide discoloration
تغییر رنگ سولفیدی: تیره شدن دیواره داخلی قوطی به دلیل آزاد شدن ترکیبات سولفوردار غذا و 

ترکیب آنها با فلزات دیواره قوطی در صورت عدم وجود الک مناسب است.

Sweeteners
اضافه کرد  به محصوالت غذایی می توان  افزودنی  به عنوان  را که  شیرین کننده ها  شیرین کننده ها: 
بر خواص  ایجاد طعم شیرینی و مزه دهانی خاص در محصول می شوند و عالوه بر آن گاهی  باعث 
فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، سفتی، قابلیت نرم کنندگی، فعالیت آبی، حجم دهندگی، و ایجاد رنگ 
تأثیرگذار بوده و باعث افزایش ارزش غذایی ماده غذایی می شوند. شیرین کننده  ها به دو گروه اصلی 

طبیعی و مصنوعی تقسیم می  شوند.

Sweeteners
مواد شیرین کننده: مواد شیرین کننده که به صورت مواد افزودنی به کار می روند.

Synergism
سینرژیسم: اثر تشدیدکنندگی دو عامل روی یکدیگر را سینرژیسم می گویند. مثاًل هنگامی که از 
مخلوط دو یا چند آنتی اکسیدان استفاده می شود، اثرات آنها به مراتب بیشتر از زمانی است که هر 

. BHA و BHT کدام به تنهایی استفاده شوند، مثل استفاده توأم از

Tenderometer
تردی سنج: وسیله ای است که برای سنجش میزان رسیدگی و تردی بافت محصوالتی مانند نخود 

است.

Thermal death time curve )TDT curve(
منحنی زمان مرگ حرارتی: اگر در یک کاغذ نیمه لگاریتمی روی محور عمودی )لگاریتمی)، اندیس 
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D و در محور افقی )غیرلگاریتمی(، دما برحسب فارنهایت، رسم شود، منحنی به صورت خط راستی 
درخواهد آمد که آن را منحنی زمان مرگ حرارتی می گویند.

Thermal Processing
عملیات  مجموعة  برای  که  غذایی  صنایع  در  است  اصطالحی  حرارتی  فراوری  حرارتی:  فراوری 
با منشأ  ایجاد بیماری هایی  امکان  از بین بردن  برای  گرمایش، توقف و سرمایش به کار می رود که 

غذایی ضروری هستند.

Thermophiles
به  را  باالتر  و  میکروارگانیسم های ترموفیل: میکروارگانیسم هایی که دمای 45 درجه سلسیوس 

خوبی تحمل می کنند و دمای مطلوب برای رشد آنها 55 تا 65 درجه سلسیوس است.

Thyme
آویشن: برگ خشک شده وگل های نوعی گیاه است. در سوپ ها، پنیرها، سس ها و پیش غذاها مصرف 

می گردد.

Tin free steel (TFS)
ورق بدون قلع: در ورق های بدون قلع، سطح ورق آهن، به جای قلع با کروم پوشانده می شود. این 

ورق قابلیت الک پذیری و رنگ پذیری مناسبی دارد.

Tin plate
ورق حلب: ورق فوالدی قلع اندود )حلبی( یا Tinplate، ورقی با ضخامت کم است که با قلع روکش 
داده شده است. از مشخصه های ورق قلع اندود درخشندگی، مقاومت خوردگی، قابلیت شکل پذیری 
و جوش پذیری باال می باشد. از ورق قلع اندود برای ساختن انواع ظروف نگه دارنده مانند قوطی های 

کنسرو استفاده می شود.

Toasting
برشته کردن، حرارت دادن، برشته کردن نان روی آتش.

Tocopherol
به   ،E ویتامین  فعالیت  بودن  دارا  بر  عالوه  که  چربی  در  محلول  ترکیبات  از  گروهی  توکوفرول: 
عنوان آنتی اکسیدان هم عمل می کنند. و فراوان ترین آنتی اکسیدان های طبیعی در روغن های گیاهی 

هستند.

Total volatile nitrogen (TVN)
تری متیل آمین  آمونیاک،  مثل  ترکیبات  از  مجموعه ای  به  فّرار  بازهای  نیتروژن دار:  فّرار  بازهای 
کهنگی  میزان  نمایانگر  آنان  اندازه گیری  که  می شود  گفته   )DMA( دی متیل آمین   )TMA(

)ماندگی( و فساد در گوشت به خصوص گوشت ماهی است.

Trans
ترانس: اصطالح به کار رفته برای توصیف ایزومر هندسی اسید چرب غیر اشباع است که هیدروژن های 
متصل به پیوند دوگانه در دو طرف مخالف زنجیره کربنی قرار گرفته اند. در این حالت ساختار حاصل 
کاماًل متقارن است و به همین دلیل نسبت به ساختار نامتقارن سیس پایداری و نقطه ذوب باالتری 

دارد.
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Triglyceride
تری گلیسرید: ترکیبی است که از اتصال سه اسید چرب به موقعیت های آسیل مولکول گلیسرول 
اسیدهای  اگر  و  ساده  را  تری گلیسرید  باشند،  یکسان  و  مشابه  اسید چرب  سه  اگر  می شود.  ایجاد 
فراوانی  می نامند.  )مرکب)  مخلوط  را  تری گلیسرید  باشند،  داشته  فرق  هم  با  و  نبوده  مشابه  چرب 

تری گلیسریدهای مرکب در طبیعت بسیار بیشتر از انواع ساده است.

Tunnel drying (drier)
ردیف هایی چیده  در  و  ریخته شده  روی سینی ها  محصول  نوع خشک کن  این  در  تونلی:  خشک کن 
می شود. ردیف های متعددی از سینی های محصول در جریان هوای تونل قرار داده می شوند. ورود 
و خروج محصول از تونل ممکن است به روش های مختلفی انجام می گیرد. این روش ها عبارت اند از 
جریان غیر همسوی هوا و محصول در داخل تونل. یکی از مسائل عمده در خشک کن های تونلی مانند 

خشک قفسه ای این است که محصول در نقاط مختلف تونل به طور غیر یکنواخت خشک می گردد.

Tunnel oven
فر تونلی: در این فر، نان یا محصول پخت روی تسمه یا باندی که طول آن تا 30 متر می رسد، حمل 
شده از فضای داخل فر که حرارت آن در قسمت های قابل تنظیم است، عبور می کند. سرعت تسمه 
یا نقاله فر را می توان تغییر داد و بر این اساس مدت زمان پخت را تنظم نمود. حرارت فر از طریق 
گرمای الکتریکی به صورت مستقیم و یا ازطریق گاز یا گازوئیل تأمین می شود. محصول پخت یا نان 
ابتدا حرارت زیادی را دیده سپس به مرور زمان حرارت کمتری را متحمل می شود. بازده فر تونلی به 

بزرگی، طول و مساحت و سرعت نقاله بستگی دارد.

Unit operations
عملیات واحد: عملیاتی که به منظور حفظ یا بهبود کیفیت یا تغییر شکل یا تغییر خصوصیات یک 
ماده انجام می شود. مانند عملیات فراوری محصوالت کشاورزی که برای افزایش ارزش افزوده و به 

حداقل رساندن افت کمی محصوالت انجام می شود.

Vegetables
سبزیجات: گیاهان یا قسمتی از گیاهان کشت داده شده برای مصارف غذایی هستند. برخی از مواد 
)میوه جات)  باغبانی  گیاهان  گروه  در  نخود  لوبیا،  مثل  دانه هایی  و  خیار  فرنگی،  گوجه  مثل  غذایی 
قرار می گیرند. سبزیجات به عنوان یک منبع ویتامین C و مواد معدنی است. ریشه سبزیجات دارای 

کربوهیدرات و همچنین دانه های آنها، منبع غنی پروتئین است.
 

Vent valve
شیر تخلیه هوا: شیر خروجی هوا که با باز کردن آن می توان هوای داخل اتوکالو را خارج کرد تا 

بخار جایگزین آن شود.

Vermicelli
ورمیشل: یکی از انواع فراورده های ماکارونی است.

Viscosity
ویسکوزیته: عبارت است از مقاومت مایع در برابر جاری شدن.

Volumetric filler
پر کن حجمی: در این نوع پرکن ها حجم مشخصی از ماده غذایی وارد ظرف بسته بندی می شود. این 
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پرکن ها بر اساس روش کار به انواع کاسه ای، پیستونی، نازلی و ریزشی تقسیم می شوند.

Wafer
ویفر: ویفرها انواع خاصی از بیسکویت است که از خمیری تشکیل شده اند که در آن، نسبت آب به 
آرد زیاد بوده مابین یک جفت صفحه فلزی حرارت دیده، پخت می شود. ورقه های ویفر بسیار نازک 

بوده و در سطوح خود نقوش خاصی دارند.

Wafer flour
آرد ویفر: آرد کم پروتئین حاصل از گندم ضعیف برای تهیة »ویفر« مناسب است. اندازة ذرات ویژگی 
و  ترد  باشد ویفرهای سبک،  نرم  از حد  از آردی که بیش  از طرف دیگر  تهیة ویفر است.  مهمی در 
شکننده حاصل می شود و از آردی که بیش از حد درشت باشد، ویفرهای نامطلوب به عمل می آید.

Wafer holding capacity )W.H.C(
گفته  زمانی  در  محصول  به  افزوده شده  آب  همچنین  و  آب  نگه داری  قدرت  نگه داری آب:  ظرفیت 
می شود که تحت فشار قرار می گیرد. این فشار می تواند در اثر خرد کردن، حرارت دادن و یا فشارهای 

مکانیکی )پرس کردن) ایجاد شود.

Waste Water treatment
تصفیه فاضالب: منظور از تصفیه فاضالب حذف آالینده ها و ارتقای کیفیت آن است. هدف از آن 
تأمین شرایط بهداشتی، حفظ محیط زیست، بازیابی فاضالب، تولید کود طبیعی و تولید انرژی می باشد. 
از روش های تصفیه فاضالب می توان به لجن فعال، هضم بی هوازی، فیلترهای شنی، اکسیداسیون در 

دریاچه های مصنوعی و آبیاری بارانی نام برد.

Water activity )aw(
فعالیت آبی: نشان دهنده آب آزاد قابل دسترس برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها و واکنش های 
شیمیایی و بیوشیمیایی در غذا است. این معیار نشان دهنده نسبت فشار بخار آب موجود در ماده 

غذایی به فشار بخار آب خالص، در دما و فشار یکسان است.

Weak flour
آرد ضعیف: آردی است که مقدار پروتئین آن کم و حدود 8 درصد و کیفیت نان آن ضعیف است.

World Health Organization )WHO(
نقش  و  است  سازمان ملل متحد  پوشش  تحت  سازمان های  از  یکی  جهانی:  بهداشت  سازمان 
سازمان دهنده بهداشت جامعه جهانی را بر عهده دارد. این آژانس در سال 1948 تأسیس شد که در 

تمام دنیا دارای شعبه های منطقه ای و ناحیه ای است.

 Winterization
زمستانه کردن: فرایندی برای جداسازی بخش جامد )استئارین) از بخش مایع )اولئین) یک روغن 

توسط سرد کردن و فیلتراسیون است. 

Yeast
مخمر: موجوداتی میکروسکوپی هستند که سلول آنها از باکتری ها بزرگ تر است، سلول های مخمری 
به اشکال تخم مرغی، باریک و بلند، بیضوی و یا کروی مشاهده می شوند. مخمر درحین تقسیم، جوانه 

تولید می کند.
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Zein
زئین: پروتئینی است که از گلوتن ذرت به دست می آید.

Z value
شاخص یا ارزش Z  : دامنه دمایی که افزایش آن سبب کاهش اندیس D به میزان، یک سیکل حرارتی 
می شود. اندیس Z، عکس شیب منحنی زمان حرارتی نامیده می شود. این شاخص نشان دهنده میزان 

مقاومت حرارتی یک میکروارگانیسم است. 

گرمای نهان: مقدار گرمای جذب شده یا دفع شده در تغییر حالت فیزیکی ماده مانند تبخیر و یا 
ذوب، بدون تغییر دما است.
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آدرسنام سایتردیف

http://www.fda.gov.irسازمان غذا و دارو 1

http://www.isiri.org سازمان ملی استاندارد ایران2

http://www.nnftri.ac.ir انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران3

4
شبکة جهانی غذا

این شبکه بزرگ ترین بنیان اینترنتی برای فناوری و 
فراوری غذاست.

 http://www.worldfoodnet.com

http://www.fao.orgسازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 5

www.agrijahad.ir وزارت جهاد کشاورزی6

www.impirost.net پژوهشکده گیاهان دارویی7

www.keshavarzejavan.com کشاورز جوان8

www.agr.ir شبکة علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران9

www.iranagrin.ir شبکة اطالع رسانی کشاورزی ایران10

www.iranorganic.orgانجمن ارگانیک ایران11

http://halalwordinstitute.org مؤسسه جهانی حالل12

http://halal.gov.ir مرکز ملی تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران13

www.mimt.gov.irوزارت صنعت، معدن و تجارت 14

www.who.int/enسازمان بهداشت جهانی 15

www.iso.org سازمان جهانی استاندارد16

برخی از سایت های مهم صنایع غذایی
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