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هدایت تحصیلیـ  حرفه ای
ـ حرفه ای شامل: هدایت تحصیلی 

 هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه در برنامه 
توسعه  مسیر  شامل  دیگر  بخش های  و  دارد  وجود  آن  از  بخشی  رشته،  درسی 

حرفه ای از طریق بازدید و كارآموزی محقق می شود.
كمك  با  و  مشاوران  توسط  تحصیلی  سال  طول  در  كه  حرفه ای  مشاوره   

آزمون های استاندارد انجام خواهد شد.
منظور  به  ابزارهای سنجش خاص  با  و  مشاوران  توسط  كه  آموزشی  هدایت   
هدایت فراگیران در مسیر های تحصیلی افقی و عمودی در متوسطه و بعد از آن 

انجام می شود.
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درس کنترل فرایندهای شیمیایی

زمان )ساعت(کارهاپودمان هاردیف

60نقشه خوانی در صنایع شیمیایی متصدی نقشه خوانی در صنایع شیمیایی1

60اندازه گیری، ثبت و كنترل دما متصدی اندازه گیری، ثبت و كنترل دما2

60اندازه گیری، ثبت و كنترل فشار متصدی اندازه گیری، ثبت و كنترل فشار3

60اندازه گیری، ثبت و كنترل شدت جریان متصدی اندازه گیری، ثبت و كنترل شدت جریان4

60اندازه گیری، ثبت و كنترل ارتفاع سطحاندازه گیری، ثبت و كنترل ارتفاع سطح5

300مجموع

سازماندهی محتویـ  درس كنترل فرایندهای شیمیایی
درس كنترل فرایندهای شیمیایی در قالب پودمان های مستقل و تكالیِف كاری 
مستقل تعریف شود كه عبارت اند از: نقشه خوانی در صنایع شیمیایی؛ اندازه گیری، 
ثبت و كنترل دما؛ اندازه گیری، ثبت و كنترل فشار؛ اندازه گیری، ثبت و كنترل 

شدت جریان؛ اندازه گیری، ثبت و كنترل ارتفاع سطح.
زمان آموزش پودمان ها:

مسیر یادگیری درس پایه یازدهم کنترل فرایندهای شیمیایی 

اندازه گیری، ثبت و 
کنترل شدت جریان

نقشه خوانی در 
فرایند شیمیایی

اندازه گیری، ثبت و 
کنترل ارتفاع سطح

اندازه گیری، ثبت و 
کنترل دما

اندازه گیری، ثبت و 
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سازماندهی محتوی ـ درس سرویس و نگهداری تجهیزات
صنایع شیمیایی

پودمان های  قالب  در  شیمیایی  صنایع  تجهیزات  نگهداری  و  سرویس  درس 
آچاركشی  از:  عبارت اند  كه  می شود  تعریف  مستقل  كاری  تكالیف  و  مستقل 
تجهیزات  روانكاری  صافی ها،  عملكرد  پایش  تجهیزات،  رسوب زدایی  تجهیزات، 

و خنك كاری تجهیزات.

زمان آموزش پودمان ها:

درس نگهداری از تجهیزات فرایندی صنایع شیمیایی

زمان )ساعت(کارهاپودمان هاردیف

60آچاركشی تجهیزاتمتصدی آچاركشی تجهیزات1

60رسوب زدایی تجهیزاتمتصدی رسوب زدایی تجهیزات2

60پایش عملكرد صافی ها متصدی پایش عملكرد صافی ها3

60روانكاری تجهیزاتمتصدی روانكاری تجهیزات4

60خنك كاری تجهیزاتمتصدی خنك كاری تجهیزات 5

300                                             مجموع

مسیر یادگیری درس پایه یازدهم ـ سرویس و نگهداری تجهیزات در 
صنایع شیمیایی

روانكاری 
تجهیزات

آچارکشی 
تجهیزات

خنك کاری 
تجهیزات

رسوب زدایی 
تجهیزات

پایش عملكرد 
صافی ها


