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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
  97شماره 

      66569900 – 9تلفن                                                    66944117دورنگار       

  

  @ Barnamehdarci: آدرس الكترونيكي 
  
  
  

 الكترونيك:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  علي موسوي 

  رامك فرح آبادي 
  راضيه عباس زاده 

 

 :راي تدوين استاندارد شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار ب
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان  -
   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
   
   

 



 
 

  
  

 
 
 

   شايستگي غلتهيه كنندگان استاندارد ش

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 فوق ليسانس   هماسبيمرضيه ط  1
مهندسي 
  پزشكي

 سال 13 استاد دانشگاه

 0611-3356596:تلفن ثابت 

  09163026244: تلفن همراه 
  : ايميل 
   : آدرس 

 ليسانس   پرستو اميدي  2
مهندسي 
 پزشكي

  سال5  آزاد

 0611-5519117: تلفن ثابت 

  09368624988: تلفن همراه 
  : ايميل 
   : آدرس 

  عسگر سلحشور  3
 ديپلم

هنرستان 
 صنعتي

ماشين 
 ابزار

بازنشسته 
دانشگاه علوم 

  پزشكي
 سال 30

 0611-5526463: تلفن ثابت 

  09163116013: تلفن همراه 
ــل  : ايميــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rahpoyanteb@yahoo.com 

   : آدرس 

فوق ليسانس   سعيده نصرتي  4
مهندس 
 پزشكي

كارشناس 
تجهيزات 
پزشكي 
  دانشگاه

  سال 9

 0611-3749187: تلفن ثابت 

  09163081101: فن همراه تل
ــل  :ايميـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Nosrati.saeedeh@yahoo.com   

  : آدرس 

 مكانيك فوق ديپلم   اعديس عبدالوهاب  5

مربي 
هنرستان 
  صنعتي

 سال 18
  

  -:تلفن ثابت 
  09166170412: تلفن همراه 

  : ايميل 
   : آدرس 

   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

  .مي شود مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه: استاندارد آموزش 

  . موعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مج: نام يك شغل 
  : شرح شغل 

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مسـئوليت    
  . رد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و استاندا
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

غلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيـرد و ضـرورت دارد   كارورزي صرفا در مشا
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريـك يـا   .(كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي آموزد و
  : ارزشيابي 

كتبي عملي و اخالق حرفـه اي  ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . خواهد بود 

  :  صالحيت حرفه اي مربيان
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضـي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه . يدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رس

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  عه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجمو
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 
 .ل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغ



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  :  نام شغل
 پزشكيتعميركار تجهيزات آزمايشگاهي

 : غلششرح 

از عهده  آزمايشگاهيتجهيزات كاربريكه عالوه بر در حوزه مهندسي پزشكيشغلي استكار تجهيزات آزمايشگاهيريتعم
، سل ، انااليزر گازهاي خونير،اتوآنااليز، انواع اسپكتروفتومتر، ميكروسكوپتعمير و نگهداري اين دستگاهها شامل ساتريفيوژ

  .و آب مقطرگير آزمايشگاهي بر آيد ،گاماكانتر، بتا كانتركانتر
  :  وروديويژگي هاي كارآموز 

يفنپلميد :ميزان تحصيالت حداقل 
سالمت كامل جسمي و ذهني: توانايي جسمي  حداقل
  ندارد :هاي پيش نياز اين استاندارد  مهارت
:آموزش دورهطول
 ساعت 167       :     زشدوره آموطول

  ساعت      57    :   آموزش نظري ـ زمان
  ساعت     110   :    زمان آموزش عملي ـ

  ساعت       -                 :        رزيـ كارو
   ساعت        -            :         پروژهـ زمان 

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: آزمون نظري  -

  %65 :آزمون عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  با دو سال سابقه كار مرتبطمهندسي پزشكيياالكترونيك ليسانسدارا بودن حداقل 
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

داري تجهيزات آزمايشگاهي در بيمارستانها و آزمايشگاه تعميركار تجهيزات آزمايشگاهي پزشكي با انجام تعميرات و نگه
           ، صحت و دقت عملكرد دستگاهها را تضمين نموده و از خرابيهاي زود هنگام آنها جلوگيري هاي تشخيص طبي

الزم  و موجب بهره گيري بهينه از تجهيزات و كاهش هزينه هاي نگهداري و تعمير آنها شده و با تامين ايمني مي نمايد
، آزمايشگاه ها را در استفاده از تجهيزات و وسايل نوين متناسب با نيازهاي مراكز درماني براي پرسنل و بيماران 

  .راهنمايي مي نمايد
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Medical Laboratory technician 

  
  
  
  : رتبط با اين استاندارد مهم ترين استانداردها و رشته هاي م ٭
  تعميركار تجهيزات پزشكي و بيمارستاني-
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

           نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 
 
    



 
 

 
 
 
 
 

   شغلاستاندارد 
   ها شايستگي  -

 نعناويرديف

 وژهاي آزمايشگاهييتعمير و نگهداري سانتريف ، عيب يابي  1

  تعمير و نگهداري انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي ، عيب يابي  2

  تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي ، عيب يابي  3

  يدستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتميو نگهدارريتعم ، يابي بيع  4

 يشگاهيآزمازريدستگاه اتوآناالينگهداروريمتع ، يابي بيع  5

  )Blood Gas( يخون يگازها زريدستگاه آناال ينگهدارتعمير و  ، يابي بيع  6

 يشگاهيدستگاه سل كانتر آزمايو نگهدارريتعم ، يابي بيع  7

  كانتر آزمايشگاهينگهداري دستگاه بتاكانتر و گاماتعمير و ، عيب يابي  8

  يشگاهيآزماريدستگاه آب مقطرگيو نگهدارريمتع ، يابي بيع  9

10    

11    

12    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي برگه -

  :عنوان 
  هاي آزمايشگاهيوژيسانتريفو نگهداري  تعمير عيب يابي،

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/10 15 5/25
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط زيست محيطيتوجهات 
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي

تابلوي برق، تابلو تست،        :دانش
منبع تغذيه، فانكشن 
ژنراتور، مولتي متر 
ديجيتال، قلع روغن 
لحيم، انواع هويه، 

صندلي  ميزكار،
  كيف ابزارووابزارآالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    دقيقه 30  مفاهيم الكتريسيته و كاربرد آن -

   دقيقه 30  هادي ،نيم هادي، عايقمفهوم  -

فركانس،جريان الكتريكي مستقيم و متناوب ( مفاهيم اوليه مدارات الكتريكي -
AC/DC ولت و توان،(  

   دقيقه 30

   دقيقه 30  انواع دستگاه هاي اندازه گيري و نحوه كاربرد آنها-

   دقيقه 30  اختصاري آناصول ترسيم و خواندن نقشه ها الكتريكي و عالئم -

   دقيقه 30  مدارات منابع تغذيه و عملكرد هر يك از آنها   -

   دقيقه 30  شناخت انواع سنسورها و عملكرد آنها  -

   دقيقه 30  مباني مدارات فرمان الكترونيكي و سيستم هاي كنترل -

   دقيقه 30  نمايشگرها در مدارات و كاركرد آنها -

     1  وژهاي آزمايشگاهييتريفانواع سان -

     دقيقه30  وژها يعملكرد هر يك از سانتريفنحوه -

دقيقه30  وژها يتشكيل دهنده هر يك از سانتريف اجزاي -     

دقيقه30  وژ و نحوه لوله گذاري دستگاهينحوه كار با دستگاه هاي  سانتريف-     

ا و درجه اهميت وژها از لحاظ ماكزيمم سرعت آنهيدسته بندي سانتريف روش-
  آن

دقيقه30     

دقيقه30  وژ ينحوه عملكرد موتور سانتريف-     

دقيقه30  وژينقش و عملكرد  سيستم تاكومتر در دستگاه سانتريف -     

دقيقه30  وژيسيستم هاي ايمني دستگاه سانتريف  -     

دقيقه30  وژ يعملكرد سيستم كنترل كننده سرعت در دستگاه سانتريف -     



 
 

 
 

تاندارد آموزشاس  

 ي تحليل آموزشي برگه -

  :عنوان 
  وژهاي آزمايشگاهييتعمير و نگهداري سانتريف عيب يابي،

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سانتريفوژمدارات الكترونيكي دستگاه  -
  اساس كار نمايشگرهاي آنالوگ و  ديجيتال در دستگاه ها-

دقيقه30       

     دقيقه30
  :مهارت 

  سري و موازي كردن مدارات الكتريكي و كاربرد آنها -
  عيب يابي و تعويض المانهاي معيوب در منابع تغذيه -
  عيب يابي و تعمير تابلوهاي فرمان -
  لكترونيكيعيب يابي و تعمير نمايشگر ا -
  SMDعيب يابي و تعمير بردهاي  -
  كار با دستگاه هاي سانتريفيوژ  -
  عيب يابي اصولي قطعات سانتريفيوژ آزمايشگاهي-
  عيب يابي و تعمير موتور الكتريكي دستگاه سانتريفيوژ-
  عيب يابي مدار راه انداز موتور الكتريكي -

     
  1   
  1   
  1   
  1   
  1   
  1   
  1   
  1   
  1   

  عيب يابي و تعمير سيستم ترمز دستگاه -
  ) دور سنج(عيب يابي و تعمير سيستم سرعت -
  ) دور سنج(عيب يابي و تعمير دستگاه هاي نمايشگر -
  عيب يابي و تعمير تايمر دستگاه -
  وژ آزمايشگاهيينتاژ كردن دستگاه سانتريفونتاژ و دموقابليت و توان م-
  عمير عيوب مكانيكي دستگاه عيب يابي و ت-
  بازديد و كار با سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي-

  1   
  1   
  1   
  1   

  1   
  1   
  2   

  :نگرش 
  . وژ و تقسيم بندي آنها از لحاظ سرعت يشناخت اساس فيزيكي دستگاه هاي سانتريف-

   :ايمني و بهداشت 
ل بهداشـت فـردي از جهـت آلودگيهـاي خـوني و اسـتفاده از       رعايت اصو -.رعايت اصول ايمني الكتريكي-

  .رعايت اصول ايمني از لحاظ نور ، تهويه ، ميزكار و صندلي -.ماسك و عينك و دستكش 
   :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله هاي كارگاهي تفكيك و -



 
 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  :عنوان 

  و نگهداري انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي رعيب يابي،تعمي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميزكارگاهي، گيره هاي         :دانش 
مختلف، ابزارآالت، ابزار 

ه گيري، دقيق، لوازم انداز
تابلوي برق، ميز و صندلي 
استاندارد، كيف و 
ابزارآالت، ابزاردقيق ست 

  كامل گاز و هوا
  

    1  انواع ميكروسكوپ ها و عملكرد آنها   -

دقيقه30  حاكم بر هر يك از ميكروسكوپ ها  يقوانين فيزيك -     

دقيقه30  اصلي ميكروسكوپ و نقش آنها در دستگاه  ياجزا -     

دقيقه30  دسي هاي شيئي در ميكروسكوپ ها نقش  ع-     

دقيقه30  نقش عدسي هاي چشمي در ميكروسكوپ ها -     

دقيقه30  اساس كار انواع منبع نور در ميكروسكوپ ها-     

دقيقه30  نقش كندانسور در ميكروسكوپ -     

دقيقه30  اساس كار  برد تغذيه در ميكروسكوپ-     

دقيقه30  حورهاي باال برنده م و منقش صفحه نگهدارنده ال-     

        :مهارت
   1    ها   كار با انواع ميكروسكوپ -
   1    عيب يابي دستگاه ميكروسكوپ از لحاظ عملكردي  -

   1    عيب يابي و تعمير منبع نور -

   1    كانيكي صفحه نگهدارنده الم و محورهاي باالبرعيب يابي و تعمير قطعات م-

   1    سيستم كندانسور   عيب يابي و تعمير-

   1    تعمير لنزهاي چشمي دستگاه و عيب يابي -

   1    ئي دستگاه ميكروسكوپ يتعمير و نگهداري لنزهاي ش، عيب يابي -

   1     نتاژ كردن ميكروسكوپونتاژ و دموم -
   2    بازديد و كار انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي در بيمارستان -



 
 

 
 

  
  زش استاندارد آمو

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  :عنوان 

  عيب يابي،تعمير و نگهداري انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش 

-  
  :ايمني و بهداشت 

رعايت اصول ايمني از لحاظ خطرات برق گرفتگي ، بهداشت محيط كار از نظر پوشـش روي دسـتگاه در زمـان    -
عدم استفاده ،و استفاده از ماسك و دستكش و عينك در زمان كار با دستگاه،رعايت بهداشت فضاها ،تهويه، نور و 

  . ميزكار طبق استاندارد 
   :توجهات زيست محيطي 

  اندهادفع صحيح پسم -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزشي  برگه -

  :عنوان 
  و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي عيب يابي،تعمير

 زمان آموزش

جمععملي نظري  

5/8 16 5/24
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  رفي و منابع آموزشيمص

، پرينتر،ميز ركامپيوتر،اسكن       :دانش 
كار، ابزار االت ، اندازه 

لوازم اداري،  گيري و
بروشور و كاتولوگ هاي 
  دستگاه هاي آزمايشگاهي

دقيقه30  اساس كار دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي-     

دقيقه30  قوانين حاكم بر عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي -     

دقيقه30  اصلي دستگاه اسپكتروفتومتر و نقش آن در دستگاه ياجزا -     

دقيقه30  نقش فتوسل در دستگاه اسپكتروفتومتر -     

دقيقه30  تحليل فتومولتي پالير دستگاه و تجزيه  -     

دقيقه30  اساس كار تيوب در دستگاه اسپكتروفتومتر-     

قيقهد30  ديود در دستگاه  نقش فتو-     

دقيقه30  تحليل فتوترانزيستور دستگاه  و تجزيه-     

دقيقه30  تحليل فيلترهاي بكار رفته در دستگاه اسپكتروفتومتر  و تجزيه-     

دقيقه30  عملكرد انواع منابع نوري در دستگاه -     

دقيقه30  نقش  انواع آشكار سازها در دستگاه اسپكتروفتومتر -     

دقيقه30  ارات كنترلي در دستگاه اسپكتروفتومتر تحليل مد و تجزيه -     

دقيقه30  اساس كار انواع اسپكتروفتومترها -     

دقيقه30  تحليل انواع طول موجهاي توليدي دستگاه اسپكتروفتومتر و تجزيه -     

دقيقه30  عملكرد فيلترهاي تداخلي در دستگاه اسپكتروفتومتر-     

دقيقه30  انقش تورهاي پراش و عملكرد آنه-     

    دقيقه30  نقش انواع كووت ها و عملكرد آنها  -

        :مهارت 

   1    كار با دستگاه اسپكتروفتومتر -

   1    سرويس و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر  -



 
 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزشي  برگه -

  :عنوان 
  آزمايشگاهيعيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر 

 زمان آموزش

جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

     1    عيب يابي و تعمير منبع نور دستگاه -

   1    عيب يابي و تعمير برد تغذيه  -

   1    عيب يابي و تعمير بردهاي كنترل -

   1    عيب يابي فيلترها و روش سرويس آنها -

   1    عيب يابي شوكهاي الكتريكي دستگاه اسپكتروفتومتر -

   1    عيب يابي و تعمير گالوانومتر دستگاه اسپكتروفتومتر -

   1    مسيرهاي عبور نور  عيب يابي و تعمير-

   1    عيب يابي و تعمير نشانگرهاي آنالوگ يا ديجيتال -

   1    يابي و تعمير مدارات تنظيم كننده طول موج   عيب-

   1     عيب يابي و سرويس آينه هاي منعكس كننده نور -

   1    متر دستگاه اسپكتروفتومتر عيب يابي ولوم و كليدهاي پتاسيو-

   1    نتاژكردن دستگاه اسپكتروفتومتر ونتاژ و دموم -

   2    يمارستان بازديد و كار با دستگاه اسپكتروفتومتر در ب-

   :نگرش 
  دقت در بكارگيري دستگاه و سرويس هاي ادواري مجاز دستگاه-

   :ايمني و بهداشت 
 تيدستكش و رعا رعايت اصول ايمني از لحاظ كار با دستگاه هاي پر خطر شامل استفاده از ماسك، عينك،-

  .زكاريو م ي، صندل هياظ نور، تهواستاندارد از لح ياستفاده از فضاها طيبهداشت فرد و مح يمنياصول ا
   :توجهات زيست محيطي 

  و تفكيك شده دفع زباله هاي توليدي به روش صحيح-
 



 
 

 
 

  استاندارد آموزش 
    ي تحليل آموزشي برگه -

   :عنوان 
و نگهداري دستگاه آنااليزر گازهاي خوني  عيب يابي،تعمير

)Blood Gas (  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 9 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميزكارگاهي، گيره هاي       1  دستگاه آنااليزر گازهاي خوني و عملكرد آن - :دانش 
مختلف، ابزارآالت، ابزار 
دقيق، لوازم اندازه گيري، 
تابلوي برق، ميز و صندلي 

تاندارد، كيف و اس
ابزارآالت، ابزاردقيق ست 

  كامل گاز و هوا
  

دقيقهPCO2,PO2,PH  30نقش الكترودها در دستگاه الكترود سنجش  -      

دقيقه30  نقش  الكترود كالومل اشباع شده در دستگاه آنااليزر-      

دقيقه30  نقش الكترود  اندازه گيري در آنااليزر گازهاي خوني-      

دقيقه30  ليل بردهاي فرمان دستگاه آنااليزر گازهاي خونيتح و تجزيه -      

دقيقهPH   30مفاهيم غلظت يون هيدروژن و ارتباط آن با  -      

دقيقه30  مفاهيم فشار جزئي گازهاي خون در دستگاه آنااليزر  -      

دقيقه30  مفاهيم غشاهاي نفوذپذير در دستگاه آنااليزر -      

دقيقه30  يفشار اسمز قانون اسمز و -      

        :مهارت 

    1    قابليت كار با دستگاه آنااليزر گازهاي خوني-

    1    عيب يابي و تعمير بردهاي الكترونيكي دستگاه آنااليزر گازهاي خوني-

    1    عيب يابي برد تغذيه دستگاه آنااليزر گازهاي خوني -

    1    ني عيب يابي و تعمير الكترودهاي دستگاه آنااليزر گازهاي خو -

    1    بعد از هر عمل زرينمودن دستگاه آناال برهيو كال سيسرو -

    1    نتاژ كردن دستگاه و راه اندازي آنونتاژ و دموم -

    3    االيزر گازهاي خوني در بيمارستان ‹آ بازديد و كار با دستگاه -

  :نگرش 
-  

  :ايمني و بهداشت 
  اي الكتريكيرعايت اصول بهداشت فردي و ايمني دستگاهه 

  : توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح پساب هاي آزمايشگاهي-

 



 
 

 
 

 
شاستاندارد آموز  

 ي تحليل آموزشي برگه -

   :عنوان 
  و نگهداري دستگاه سل كانتر در واحد آزمايشگاهي عيب يابي،تعمير

 زمان آموزش

جمععملي نظري  

7 12 19 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط ت زيست محيطيتوجها

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميزكارگاهي، گيره هاي          :دانش 
مختلف، ابزارآالت، ابزار 
دقيق، لوازم اندازه گيري، 
تابلوي برق، ميز و صندلي 

و  استاندارد،كيف
ابزارآالت، ابزاردقيق ست 

  كامل گاز و هوا
  

      1  دستگاه سل كانتر عملكرد-

دقيقه30  قوانين فيزيك حاكم بر دستگاه سل كانتر  -      

دقيقه30  اصلي دستگاه سل كانتر  ياجزا -      
دقيقه30  الكترودهاي دستگاه سل كانتر  -      
دقيقه30  محفظه شمارنده دستگاه سل كانتر  -      
دقيقه30  اساس كار پمپ مكنده در دستگاه سل كانتر -      
دقيقه30  ر دستگاه شناخت شيرها، والوها د -      
دقيقه30  تحليل منبع تغذيه در دستگاه سل كانتر و  تجزيه -      
دقيقه30  تحليل بردهاي كنترل دستگاه  و تجزيه -      
دقيقه30  اساس كار  دستگاه هاي امپدانسي در شمارش سلولهاي خوني -      
دقيقه30  اساس كار دستگاه هاي نوري در شمارش سلولهاي خوني-      
دقيقه30  نقش  محلولهاي رقيق كننده و نحوه صحيح استفاده از آن در دستگاه -      
دقيقه30  نقش محلولهاي ليز كننده و نحوه صحيح استفاده از آن در دستگاه-      

         :مهارت 

    1    كار با دستگاه سل كانتر آزمايشگاهي -
    1    سرويس و نگهداري دستگاه طبق استاندارد -
    1    ي و تعمير برد تغذيه دستگاه سل كانتر عيب ياب-
    1    عيب يابي و تعمير پمپ هاي مكنده -
    1    عيب يابي و تعمير الكترودها -
    1    عيب يابي و تعمير شيرها و والوها -

    1    عيب يابي و تعمير محفظه هاي دستگاه سل كانتر -



 
 

 
 

شاستاندارد آموز  

 ي تحليل آموزشي برگه -

   :عنوان 
  عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه سل كانتر در واحد آزمايشگاهي

 زمان آموزش

جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      1    ر عيب يابي و تعمير نشانگرهاي آنالوگ و ديجيتال دستگاه سل كانت-

    1    نتاژ كردن دستگاه وو دم نتاژوم -

    3    بازديد از بيمارستان و كار با دستگاه سل كانتر -

  :نگرش 
  .سرويس و نگهداري دستگاه هاي سل كانتر طبق استاندارد  -

  :ايمني و بهداشت 
ك، دسـتكش و اصـول   رعايت اصول ايمني از لحاظ كار با دستگاه هاي پر خطر شامل استفاده از ماسك، عينـ -

ايمني بهداشت فردي و محيطي و رعايت اصول اسـتفاده از فضـاهاي فيزيكـي سـالم از لحـاظ نـور ، تهويـه و        
  ابزارآالت كار 

  : توجهات زيست محيطي 
  دفع زباله هاي توليد شده به روش صحيح-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

 :عنوان
  و نگهداري دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر آزمايشگاهي تعمير يب يابي،ع
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

4 10 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

دقيقه30 اهياساس كار دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر  آزمايشگ-:دانش ميزكارگاهي، گيره هاي     
مختلف، ابزارآالت، ابزار 

دقيقه30 درك راديو المينواسي و مفاهيم آن -   دقيق، لوازم اندازه     

دقيقه30 درك مفهوم ايزوتوپ در دستگاه بتاكانتر-     

دقيقه30 درك مفهوم راديوايزوتوپ در دستگاه بتاكانتر-     

دقيقه30 انتر و گاماكانتردستگاه بتاكشناخت اجزاي-     

دقيقه30 سوزني در دستگاههاي سركريستال عملكردهنحو -     

دقيقه30 دفتومولتي پالير تيوب در دستگاه بتاكانتر PMTاساس كار-     

دقيقه30 شناخت دستورالعملهاي نگهداري دستگاه-     

   1   كار با دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر-:مهارت

   1   سرويس هاي مجاز ادواري دستگاه بتاكانتر و گاماكانترمانجا-

   1   عيب يابي و تعمير سيستم آشكار ساز نوري-

   1   عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه-

   1   عيب يابي بردهاي كنترل فرمان دستگاه-

   1   عيب يابي و تعمير منبع نور دستگاه-

   1   دستگاه عيب يابي سيستم ايمني و حفاظتي-

   1   نتاژ دستگاه طبق استاندارد كارخانه سازندهوو دمنتاژوم-

   2   بازديد از بيمارستان و كار با ستگاه بتاكانتر و گاما كانتر-

 :نگرش
- 

  :ايمني و بهداشت 
روپوش،دستكش،عينك،ماسك در زمان كـار   رعايت اصول ايمني بهداشت فرد و محيط و پوشش كامل شامل-

 استفاده از نور و تهويه مناسب در محيط كارگاهي.با دستگاه
  : توجهات زيست محيطي 

 دفع زباله هاي كارگاهي به روش اصولي-



 
 

 
آموزش استاندارد  

 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
  عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتوفتومتر جذب اتمي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 14 21 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

دقيقه30  اساس كار دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي در واحد آزمايشگاهي  -:دانش ميزكارگاهي، گيره هاي     
مختلف، ابزارآالت، ابزار 
دقيق، لوازم اندازه گيري، 

ي برق، ميز و صندلي تابلو
استاندارد، كيف و ابزارآالت، 
ابزاردقيق ست كامل گاز و 

  هوا
  

دقيقه30  قوانين فيزيك حاكم بر عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي  -     

دقيقه30  اصلي دستگاه و عملكرد هر يك از آنها اجزاي-     

دقيقه30  نقش منبع نور در دستگاه-     

دقيقه30  كاتودي در دستگاه  نقش المپ تخليه-     

دقيقه30  نقش شعله حرارتي در دستگاه -     

دقيقه30  نقش برد تغذيه دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي -     

دقيقه30  نقش برد كنترلي دستگاه -     

دقيقه30  اساس كار انواع سيستم هاي نوري دستگاه -     

هدقيق30  نقش عدسيهاي بكار رفته در دستگاه -     

دقيقه30  نقش فيلترهاي استفاده شده -     

دقيقه30  اساس كار دستگاه چرخان منبع نور -     

دقيقه30  كار سيستم جدا كننده نور مستقيم نحوه -     

دقيقه30  نحوه كار سيستم جدا كننده نور متناوب -     

        :مهارت 

   1    كار با دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي -

   1    و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي  سرويس -

   1    عيب يابي و تعمير منبع نور در دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي-

   1    عيب يابي المپ كاتودي دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي -

   1    دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي  عيب يابي و تعمير منبع شعله حرارتي-
   1    تعمير بردهاي كنترل دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي  عيب يابي و-
   1    عيب يابي و تعمير انواع سيستم هاي نور دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي-



 
 

 
 
 

 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
  عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتوفتومتر جذب اتمي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

     1    كار رفته در دستگاه و تنظيم آنهاعدسيهاي ب عيب يابي-

   1    عيب يابي فيلترهاي بكار رفته در دستگاه و تعويض بموقع آنها-

   1    خان المپهاي دستگاهابي دستگاه چرعيب ي-

   1    عيب يابي و تعمير سيستم جدا كننده منبع نور متناوب -

   1    سيستم جداكننده منبع نور مستقيم و تعمير يعيب ياب-

   2    بازديد از بيمارستان و كار با دستگاه اسپكتوفتومتر جذب اتمي -

  :نگرش 
-  

  :ايمني و بهداشت 
كار با دستگاه هاي پرخطر شامل استفاده از ماسـك، عينك،دسـتكش و رعايـت     رعايت اصول ايمني از لحاظ-

  .اصول ايمني بهداشت فرد و محيطي و فضاهاي فيزيكي،نور، تهويه و صندلي و ميز كارگاهي مناسب 
  : توجهات زيست محيطي 

  دفع زباله هاي توليد شده به روش صحيح-
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  استاندارد آموزش 
 شيحليل آموزي ت برگه -

   :عنوان 
  عيب يابي و تعمير دستگاه اتوآنااليزر آزمايشگاهي

  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 12 17 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 
مصرفي و منابع  مواد

  آموزشي

ميزكارگاهي، گيره          :دانش 
هاي مختلف، 

ت، ابزار ابزارآال
دقيق، لوازم اندازه 
  گيري، تابلوي برق،

ميز و صندلي  
استاندارد، كيف و 
ابزارآالت، ابزاردقيق 
ست كامل گاز و 

  هوا
  
  
  
  

     1  اساس كار دستگاه اتوآنااليزر در واحد آزمايشگاهي-

دقيقه30  درك اجزاء اصلي دستگاه -      

دقيقه30  نقش  بردهاي كنترل دستگاه -      

دقيقه30  در دستگاه  ري جنت ها حلولهاي بافر ونقش م-      

دقيقه30  دستگاه  Close,Openعمكرد انواع سيستم هاي -      

دقيقه30  عملكرد بخش هاي اپتيكال دستگاه -      

دقيقهAccess,Mul Hbatch,Batch,Random   30نقش سيستم هاي -      

دقيقه30  نقش سرنگ هميلتون در دستگاه اتوآنااليزر آزمايشگاهي-      

دقيقه30  اساس كار پمپ هاي پريستاتيك و پيوسته -      

         :مهارت 

    1    كار با دستگاه اتوآنااليزر در واحد آزمايشگاهي -

    1    سرويس ها ادواري مجاز  انجام-

    1    عيب يابي كلي دستگاه اتوآنااليزر آزمايشگاهي -

    1    عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه -

    1    عيب يابي و تعمير بردهاي فرمان -

    1    عيب يابي و تعميرسيستم منبع نور -

    1    عيب يابي و تعمير بخشهاي اپتيك دستگاه -

    1    عيب يابي و تعمير مكنده و اتصاالت و شيلنگهاي دستگاه -

    1    عيب يابي و تعمير موتور مكنده دستگاه -



 
 

 
 

  استاندارد آموزش 
 شيتحليل آموزي  برگه -

   :عنوان 
  عيب يابي و تعمير دستگاه اتوآنااليزر آزمايشگاهي

  

 زمان آموزش

جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

توآنـااليزر  عيب يابي صـفحه نگهدارنـده نمونـه هـاي آزمايشـي دسـتگاه ا      -
  آزمايشگاهي

  1      

    2    بازديد از بيمارستان و كار با دستگاه اتوآنااليزر-

   :نگرش 
-  

  :ايمني و بهداشت 
رعايت . رعايت اصول ايمني از لحاظ كار با  دستگاه اتوآنااليزر استفاده از دستكش ، عينك ، ماسك -

  .ميز و صندلي كار با دستگاه  اصول بهداشت فردي و محيطي و رعايت اصول نور، تهويه ،
  :  توجهات زيست محيطي 

  دفع زباله هاي محيطي به روش اصولي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي  برگه -

 :عنوان
 عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه آب مقطرگير آزمايشگاهي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 1015 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميزكارگاهي، گيره هاي        :دانش
مختلف، ابزارآالت، ابزار 

      1  عملكرد دستگاه آب مقطرگير-   دقيق، لوازم اندازه
دقيقه30 درك قوانين حاكم بر عملكرد دستگاه آب مقطرگير-      

دقيقه30 مقطرگير  اصلي دستگاه آباجزاي-      

دقيقه30 عملكرد سيستم كندانسور در دستگاه-      
دقيقه30 نقش سيستم منبع مولد بخار در دستگاه-      
دقيقه30 اساس كار سيستم كنترل سطح آب -      
دقيقه30  نقش سيستم تغذيه آب -      
دقيقه30 دستگاهنقش سيستم بردهاي كنترل فرمان در-      

دقيقه30 مقطرگير آزمايشگاهينحوه آزمايش آب توليد شده دستگاه آب-      

       :مهارت

    1   كار با دستگاه آب مقطرگيرهاي آزمايشگاهي-
    1   عيب يابي و تعمير منبع مولد بخار در دستگاه-
    1   عيب يابي و تعمير سيستم كنترل كننده سطح آب-
    1   ابي و تعمير شيرهاي سلونوئيد والو در دستگاه آب مقطرگيرعيب ي-
    1   عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه-

    1   عيب يابي و تعميرسيستم كندانسور دستگاه-

    1   عيب يابي و تعميرسيستم ايمني دستگاه و سنسورها و نمايشگرها-

    1   زمايشگاهينتاژ كردن دستگاه آب مقطرگير آونتاژ و دموم-

    2   بازديد از بيمارستان و كار با دستگاه آب مقطر گير-

 :نگرش
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت اصول ايمني از لحاظ الكتريكي برق گرفتگي و بهداشت در محيط كار و دستگاه-
  : توجهات زيست محيطي 

 دفع صحيح پساب هاي آزمايشگاهي-
 
 



 
 

 
  

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام  رديف

سري 1 سري كامل جعبه كمك هاي اوليه  1    
)پودر خشك(كيلوئي 6 كپسول اطفاي حريق    2     كپسول 2 
    دستگاه 3 با تمام متعلقات  رايانه  3
    عدد2 معمولي-چوبي ميز مخصوص رايانه  4
)چرخان(صندلي مربي  5 عدد 4 معمولي-خانچر     
متر 40/1 وايت برد  6 عدد 3 1*    
عدد 4 فايبرگالسي ميز مربي  7    
عدد 50 معمولي -فلزي  -محصلي صندلي كار آموز  8    
    عددMDF 4يك متر در سه متر  ميز كارگاهي  9
    دستگاه 2 ديجيتال  اسيلوسكوپ  10
    دستگاه 2 ديجيتال  فانكشن  11
    ستگاهد 2 ديجيتال  منبع تغذيه  12
    دستگاه 2 ديجيتال  مولتي متر  13
عدد از هر  2  عقربه اي و ديجيتال  ترمومتر  14

  كدام
  

ربرد راه انداز موتو  15     عدد2       الكترونيكي 
عدد 2 الكتريكي موتور  16    
    دعد4 مكانيكي ، ديجيتال  تايمر  17
    عدد4 الكترنيكي سيسنم سرعت سنج  18
19         
20         

 
  

  



 
 

                 
    برگه استاندارد تجهيزات -   

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام  رديف

    عدد4 شيء،چشمي  انواع لنزها  21
عدد2 مكانيكي  كندانسور  22    
عدد4 الكترونيكي  برد تغذيه  23    
عدد4 الكترونيكي  برد كنترل  24    
   10عدد     فنري،شمش  المنت  25
    ددع4  الكتريكي  پمپ مكنده  26
عدد١ ميله اي ، ترانزيستوري  انواع الكترود ها  27    
    عدد4 الكترونيكي ، نمدي،شيشه اي  انواع فيلترها  28
    عدد2 الكترونيكي  گالوانومتر  29
    عدد2 الكترونيكي برد تنظيم كننده طول موج  30
    عدد4 ژكاو ، كو انواع عدسيها  31
    عدد2  الكترونيكي،مكانيكي  سيستم ترمز  32
33         
34         
35         

  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

  
  
  
 

 
  

  



 
 

                    
  برگه استاندارد مواد -

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

بسته A4   - 4كاغذ   1    
گرمي 500عدد  5 - سيم لحيم   2    
   گرمي 50عدد  5  مرغوب روغن لحيم  3
عدد 10 قرمز ،آبي ،سياه ماژيك  4    
عدد 20  نخي معمولي -روپوش لباس كار  5    
    جفت 20  نخي دستكش ايمني  6
عدد  20 - ماسك  7   
عدد 20 ايمني عينك   8   
9         
10     
11     
12     

 
 
 

  : توجه 
  .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود  -

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



 
 

  
  

  ابزار برگه استاندارد -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام  رديف

   عدد 5 وات6قلمي  هويه  1
   عدد 5  بزرگ  قلع كش  2
   عدد 3 مخصوص وايت برد  تخته پاك كن  3
    ست2 كيفي الكترونيكيابزارآالت جعبه  4
    عدد 1 حرارتي  بويلر   5
    عدد1 اغ دارچر  لوپ چشمي  6
    عدد4 عددي20 راك قطعات الكترونيكي  7
8         
9         
10        
11        
12       

 
 
 
 
 

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

سال  مترجم مولف بع يا نرم افزارعنوان منرديف
 نشر

ناشر يا توليد  محل نشر
 كننده

    جلد 1  تأليف سازمان استاندارد صنعتي ايران كتاب استاندارد گازهاي طبي ايران 1

       جلد 1 تأليف دكتر محمد ايمانه استاندارد تجهيزات پزشكي  2
           
           
       
       

 
 
 
 
 
 

   عالوه بر منابع اصلي) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد (محتواهاي آموزشيمنابع و ساير -

/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوهرديف
 مولفين

  /مترجم
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

            
            
        
            
            
        

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  
 
 

  استاندارد فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش
  

  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  
  هرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ف

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

       
       
       
       

 


