
عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  الزامات محيط کار

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

210136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

تحلیل محیط کار- 1

برقراری ارتباط موثر و کنترل استرس در - 2

محیط کار
تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر

تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

کار و ارتباطات  محیط

انسانی

تحلیل وظایف و سلسله مراتب سازمانی، 

برقراری ارتباط موثر و کنترل استرس در 

شرایط بحرانی در محیط کار

باالتر از حد 

انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب فناوری

:  2پودمان 

کار   فناوری در محیط

انتخاب فناوری بر اساس شرح وظایف وکاربرد 

آن در انجام کار

باالتر از حد 

انتظار
3

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار- 1

کار با فناوری- 2

انتخاب فناوری، یادگیری فناوری،  به کارگیری فناوری

انتخاب فناوری، یادگیری فناوری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

محیط و قوانین کار

تحلیل قرار دادهای کاری به منظور تعیین حوزه 

شغل وشرایط قرار داد

باالتر از حد 

انتظار تکمیل نمونه قراردادهای کاری- 1

به کارگیری قوانین مربوطه به مرخصی، - 2

در محیط کار... بیمه و 

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن

تر از حد  پایین

انتظار
1تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  الزامات محيط کار

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

210136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

ایمنی و بهداشت 

کار محیط

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از استاندارد 

محیط کار وانتخاب ارگونومی

باالتر از حد 

انتظار

تر از حد  پایین

انتظار

کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار- 1

به کارگیری ایمنی وارگونومی حین کار- 2

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب ارگونومی

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار

1تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1جستجو، تهیه رزومه

:  5پودمان 

مهارت کاریابی

تهیه رزومه کاری بر اساس نوع کار و تهیه 

نامه برای اشتغال به روش سابقه وتجربه

باالتر از حد 

انتظار
3

تعیین موقعیت های شغلی مربوط- 1

تهیه مدارک مورد نیاز درخواست شغل- 2

جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

پایینتر از حد انتظار

پودمان 3:       
طراحی کسبوکار

فهرستبندي منابع کلیدي
تعیین آثار تعارض در تیمکاري

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ثبت هزینه و درآمد

مدلسازي محیط داخلی (قوت و ضعف)

طراحی کسب و کار با استفاده از تحلیل موقعیت 
براساس قابلیت ثبت و سودمندي و آمایش 

سرزمینی

تیمسازي کاري و تامین منابع مالی

تحلیل و تهیه مدل کسب و کار

بررسی ویژگیهاي تیمکاري
فهرستبندي فعالیتهاي کلیدي

3 طراحی ارزش براي کسب و کار

طراحی کانال ارتباطی

درحد انتظار

تحلیل محیط داخلی / خارجی به روش تحلیل موقعیت

2

دستهبندي مشتریان به لحاظ هدف

تامین منابع مالی در موقعیتهاي مختلف

مدلسازي محیط خارجی صنعت (فرصت و تهدید)

باالتر از حد انتظار

ایفاي نقش به عنوان سازنده گروه

ایفاي نقش به عنوان عضو موثر گروه

تشکیل تیمکاري

پودمان 2:    
نوآوري و 

تجاريسازي 
محصول

خودسازي آگاهانه تجاريسازي
تجاريسازي محصول با استفاده از تحلیل 
موقعیت بر اساس قابلیت ثبت و سودمندي

باالتر از حد انتظار
ارتقاي روامداري

درحد انتظار

بهکارگیري فنون خطرپذیري

2
ارتقاي خوداتکایی و خودباوري

ارائه ایده قابل تجاريسازي و سودمندي براساس عوامل موثر

1پایینتر از حد انتظار
بررسی چرخۀنوآوري

بررسی موانع تجاريسازي محصول

3 بهرهمندي از فرصتهاي شبکهسازي
تهیۀ برنامۀ مرحلهاي در تجاريسازي یک محصول

ارتقاي نگرش مثبت در خود

تحلیل اختراع براساس چرخۀ نوآوري

تحلیل خود و خودسنجی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

پودمان1:         حل 
خالقانه مسئلهها

کشف مسئله حل مسئله
حل خالقانه مسائل با استفاده از نوآوري نظام 

یافته براساس قابلیت اجرا

باالتر از حد انتظار
کشف مسئله از روي مشاهدات

پایینتر از حد انتظار

درحد انتظار

مشاهده خلقت

2

حل مسئله به روش خالقانه در یک موقعیت واقعی

عیارسنجی ایدهها

استخراج راهحلهاي مسئله

تولید مسئله با مدل تفکر انتقادي

بررسی و تحلیل مراحل کشف مسئله

بررسی و تحلیل مراحل حل مسئله

ایدهپردازي

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی
  سال تحصیلی:  97-1396پایه: یازدهمرشته تحصیلی: 

کد کتاب: 211138کد درس:  کد رشته: 

3 تولید مسئله به روش کارکرد
حل مسئله با استفاده از دانش حوزههاي مختلف

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی
  سال تحصیلی:  97-1396پایه: یازدهمرشته تحصیلی: 

کد کتاب: 211138کد درس:  کد رشته: 

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

پودمان 4:    
بازاریابی و فروش

طراحی ماتریس قیمت گذاري

قیمت گذاري به روش اصلی وجانبی

− نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمانها ، شایستگی را کسب نماید. 

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

−  نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 یا 3 است . 
−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.

 − حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 

درحد انتظار

ایجاد کسب و کار نوآورانه در زمینه و رشته شغلی و حرفهاي براساس قابلیت 
اجرا و سودمندي متوسط

تعیین انواع روش هاي فروش

بررسی انواع شخصیت سازي درساخت نشان تجاري

بازاریابی و قیمتگذاري عرضه محصول و 
ارائه نشان تجاري

پایینتر از حد انتظار

تعیین کانال هاي ارتباط بامشتري

تعیین مزیت هاي رقابتی

بازاریابی و فروش محصول در زمینه و رشته 
شغلی و حرفهاي براساس قابلیت اجرا و 

سودمندي

باالتر از حد انتظار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

2

اجراي پروژة ایجاد کسب وکار نوآورانه

تحلیل مالحظات زیست محیطی و اجتماعی در ایجاد کسب و کار

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3
دستهبندي استراتژيهاي موقعیتیابی

انتخاب مشتریان بر اساس شاخص خرید

ثبت نشان تجاري براي یک کسب و کار

درحد انتظار

ساخت نشان تجاري براي یک کسب وکار

2

تعیین سازوکار طراحی محصول

انتخاب روش فروش براساس یک موقعیت کاري

تحلیل فاکتورهاي تاثیرگذاري برفروش محصول

1

پودمان 5:       
ایجاد کسبوکار 

نوآورانه

بهبود کسبوکار در یک موقعیت پروژة 
ایجاد کسبوکار نوآورانه

ایجاد کسبوکار و نوآورانه در زمینه و رشتۀ 
شغلی و حرفهاي با استفاده از روشهاي تحلیل 
نوآورانه در فرایند و محصول براساس قابلیت 

اجرا و سودمندي

3باالتر از حد انتظار

بررسی کسبوکار کوچک ایجاد شده در حوزة شغلی در روستا و شهر خود

بررسی نیازهاي راه اندازي کسبوکارهاي کوچک و متوسط

بررسی رابطۀ نوآوري و رشد و بقاي کسب وکارهاي صنایع مختلف

تحلیل محصول و خدمت در سازمانهاي خدماتی و تولیدي

گزارش ایجاد کسبوکار نوآورانه در زمینه و رشتۀ شغلی و حرفهاي 
براساس قابلیت اجرا و سودمندي باال

وکار نوآورانه در بازارچه محصوالت/ رویداد  ثبت و ارائه گزارش کسب
کارآفرینی (استارت آپ ویکند)/ فن بازارها/ مراکز کارآفرینی/ مراکز 

رشد/ پارك علم و فناوري یا کارگاه کارآفرینی هنرستان

مقایسۀ سطوح نوآوري در یک موقعیت تحلیل پنج بعد نوآوري با مثالهاي 
متناسب

به کارگیري نگاه فرایندي از تولید یک محصول در تولید محصول دیگر

تحلیل مشتري



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

های نوين استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس کاربرد فناوری

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

سواد فناورانه

بررسی تاریخ فناوری، تأثیر فناوری بر آینده 

ها و تهدیدهای فرهنگی و  شغلی، شناخت فرصت

اخالقی یک فناوری، بررسی نقاط ضعف و 

قوت یک فناوری

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های مختلف سواد فناورانه تحلیل جنبه

.های رشته تخصصی خود را بداند جنبه تاریخی فناوری

.ها و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد های مطرح شده قادر به بیان فرصت برای فناوری

های سواد فناورانه پیرامون هر فناوری توانایی تحلیل حوزه

.های رشته تخصصی خود را بداند جنبه تاریخی فناوری

.ها و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد های مطرح شده قادر به بیان فرصت برای فناوری

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1.های رشته تخصصی خود را بداند جنبه تاریخی فناوری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان 

فناوری اطالعات 

و ارتباطات

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و نوین 

فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته 

تخصصی و ایجاد یک محصول و ارزش آفرینی 

برای آن

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و

نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته 

تخصصی و زندگی روزمره خود و ایجاد 

های مادی و غیر مادی برای خود و  ارزش

جامعه

دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

های جدید ایجاد و  های مختلف در یافتن کاربردها، شیوه تحلیل اطالعات موجود در شبکه

تجاری سازی مصنوعات رشته تخصصی خود

های ایجاد و ساخت یک مصنوع براساس تحلیل اطالعات موجود و تجاری  تحلیل نیازمندی

سازی آن به صورت الکترونیکی

طراحی و اجرای یک دگردیسی دیجیتالی در رشته تخصصی خود

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

های جدید ایجاد و  های مختلف در یافتن کاربردها، شیوه تحلیل اطالعات موجود در شبکه

سازی مصنوعات رشته تخصصی خود تجاری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

گرا  های هم فناوری

و مواد نوترکیب

توانایی به کارگیری و استفاده از نانو ذرات و 

های مختلف و تأثیر بر  مواد هوشمند در حوزه

دریا و انرژی پاک با زیست فناوری

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

تحلیل نانو ذرات و مواد هوشمند و به 

های  کارگیری این نانو ذرات در حوزه

مختلف و تأثیر زیست فناوری بر انرژی پاک 

و دریا

تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

های مختلف برای بهبود خواص به کارگیری نانوذرات در حوزه

های مختلف تحلیل مواد هوشمند و کاربردهای آن در حوزه

های پاک های دریا و انرژی تحلیل اثرات زیست فناوری بر حوزه

تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

های مختلف برای بهبود خواص به کارگیری نانوذرات در حوزه

های مختلف تحلیل مواد هوشمند و کاربردهای آن در حوزه



های نوين استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس کاربرد فناوری

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل مراحل ایده تا محصول

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

شاخص تحقق

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

های نو  های استفاده از انرژی تحلیل ظرفیت

در محیط اطراف

های نو در زندگی کاربست انرژی

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک

های نو؛ شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

تحلیل کلیه مراحل رسیدن یک ایده به 

سازی و فروش آن محصول و تجاری

تحلیل مراحل ایده تا محصول

پردازی های ایده تسلط بر روش

:  5پودمان 

از ایده تا محصول

توانایی به کارگیری فنون ایده پردازی و 

راهکارهای ساخت محصول جدید در رشته  

تحصیلی خود

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

های  انرژی

تجدیدپذیر

20نمره پودمان از 

شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی های نو

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک

توربین باد، زباله سوز، آب گرمکن )ها در محیط  توانایی ساخت نمونۀ عملی و نصب آن

(...خورشیدی و

های نو؛ شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی

توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی

تحلیل پارامترهای مؤثر بر ساخت نمونه اولیه و ثبت اختراع

های تجاری سازی و فروش محصوالت تحلیل روش

توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی

تحلیل مراحل ایده تا محصول

پردازی های ایده تسلط بر روش

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

های بهره برداری  توانایی ساخت خالقانه سیستم

های نو از انرژی



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

های بین کاال و خدمات تشخیص تمایزها و تفاوت

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت

های بین کاال و خدمات تشخیص تمایزها و تفاوت

مهارت در تفکیک حیطه وظایف مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت مواد 

های مدیریت زمان ها مهارت در به کارگیری تکنیک مدیریت تجهیزات و دارایی

مهارت در تفکیک حیطه وظایف مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت مواد 

های مدیریت زمان ها مهارت در به کارگیری تکنیک مدیریت تجهیزات و دارایی

سازی موفق و غیرموفق محصول تحلیل علل تجاری

مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید

سنجی تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکان

تر از  پایین

حد انتظار
تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

توسعه :      3پودمان 

محصول جدید

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید
پردازی و راهکارهای  توانایی بکارگیری فنون ایده

توسعه محصول جدید در رشته تحصیلی خود

باالتر از حد 

انتظار

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211137: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تولید :         1پودمان

و مدیریت تولید

تحلیل فرآیند تولید و ساخت محصوالت و نحوه انجام 

های تولیدی  فرآیندهای مدیریتی و خودمدیریتی در سیستم

و خدماتی

تعیین مراحل ساخت و تولید محصوالت پیرامون خود و 

های مدیریتی و خودمدیریتی در  بکارگیری تکنیک

زندگی روزمره

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

گذاری تعیین چشم انداز، مأموریت و هدف

های مدیریتی و خودمدیریتی توانایی کاربرد تکنیک

درحد انتظار

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

2

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت

درحد انتظار

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

2

1

مدیریت :     2پودمان 

منابع تولید  

تحلیل مفاهیم مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، 

ها و مدیریت  مدیریت مواد، مدیریت تجهیزات و دارایی

زمان

مهارت در تعیین و انتخاب منابع موردنیاز برای ساخت 

و تولید محصوالت

باالتر از حد 

انتظار

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

3

تحلیل تکنیک مدیریت نهان و نحوه بکارگیری آن

برآورد مالی برای چند نمونه از واحدهای کسب و کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

سنجی تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکان

تحلیل مفهوم بازاریابی و ابعاد آن در توسعه محصول جدید

پردازی در محصوالت جدید مهارت در اجرای فنون ایده

درحد انتظار

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

2
مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید

سازی موفق و غیرموفق محصول تحلیل علل تجاری



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211137: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

وری مهارت در تحلیل و تشخیص پنج رویکرد بهبود بهره

های کیفیت در یک سیستم تفکیک انواع هزینه

وری مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهره

تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم

های پروژه تحلیل چگونگی مدیریت هزینه

تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مدیریت :     4پودمان 

کیفیت

های کیفیت کاال و خدمات تحلیل مشخصه

ها و ابزارهای کنترل کیفیت  کارگیری روش به

محصوالت و مهارت در ارائه راهکارهایی برای افزایش 

های تولیدی و خدماتی وری در سیستم بهره

باالتر از حد 

انتظار

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم

کارگیری نمودار استخوان ماهی به منظور تشخیص علل افت کیفیت به

5s کارگیری و تحلیل اصول  مهارت در به

تجزیه و تحلیل فنون کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید

درحد انتظار

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

2
وری مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهره

های کیفیت در یک سیستم تفکیک انواع هزینه

:  5پودمان 

مدیریت پروژه

مهارت در تجزیه و تحلیل مراحل انجام فرآیند مدیریت 

پروژه (نقش آفرینان)پروژه و تعیین عوامل 

کارگیری فنون کنترل پروژه و برآورد  مهارت در به

هزینه و زمان آن

باالتر از حد 

انتظار

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

3

تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن

ریزی و کنترل پروژه های برنامه مهارت در تعریف سیستم

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه

مهارت در ترسیم نمودار گانت برای هر پروژه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

2
ریزی و کنترل پروژه های برنامه مهارت در تعریف سیستم

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه

تر از  پایین

حد انتظار
1مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

برقراری ارتباط و انتقال پیام براساس 

های  عوامل شخصیتي تاثیرگذار در عرصه

چهار گانه

ها و موانع ارتباطي  ها، پل تحلیل سبک- 1

در برقراری ارتباط مفید و موثر

كنترل هیجانات در برقراری ارتباط 

براساس الگوهای اثر گذاری متقابل در 

عرصه های چهارگانه

و كنترل "خودشناسي "تحلیل اهمیت - 2

هیجانات در  برقراری ارتباط مؤثر

بندی  توجه به اهمیت زمان و اولویت-  1

های ارتباطي ها در همة عرصه فعالیت

های  ها در عرصه ریزی فعالیت برنامه

ارتباطي در قالب استفاده حداكثری از 

های اجتماعي زمان و حفظ سرمایه
دروس : 3بخش 

از ) 17تا 12

(پودمان دوم 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
- عمل مبتني بر حق - هاي چهارگانه  تعيين حق در عرصه

بندي به حقوق پاي
2

تر از حد  پایین

انتظار
1عمل مبتني بر حق- هاي چهارگانه  تعيين حق در عرصه

3

درحد انتظار
های  تقویت ارتباط در عرصه- بندی انجام امور  اولویت

استمرار كیفي ارتباط- چهارگانه 
2

تر از حد  پایین

انتظار

های  تقویت ارتباط در عرصه- بندی انجام امور  اولویت

چهارگانه
1

های اجتماعي و  تعیین نقش سرمایه- 2

ها در اصالح روابط خود اهمیت آن

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

باالتر از حد 

انتظار

های  تقویت ارتباط در عرصه- بندی انجام امور  اولویت

اشاعه امور كیفي- استمرار كیفي ارتباط - چهارگانه 

دروس : 2بخش 

از پودمان ) 11تا6

(دوم

باالتر از حد 

انتظار

- عمل مبتني بر حق - هاي چهارگانه  تعيين حق در عرصه

اشاعه رعايت حقوق در عمل- بندي به حقوق  پاي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2هاي ساده برقراري ارتباط و انتقال پيام در محيطدرحد انتظار
های چهارگانة ارتباط مؤثر  تعیین عرصه- 2

تر از حد  پایینها و تحلیل تأثیر متقابل آن

انتظار
1برقراري ارتباط

 1دروس : 1بخش 

5تا 

تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و عوامل -1

شخصیتي اثر گذار در آن

باالتر از حد 

انتظار
هاي متفاوت برقراري ارتباط و انتقال پيام در محيط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

ارتباط موثراستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايه:رشته تحصيلي

210209: کد کتاب: کد درس:کد رشته

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق



ارتباط موثراستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايه:رشته تحصيلي

210209: کد کتاب: کد درس:کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

دروس : 5بخش 

از ) 27تا23

(پودمان سوم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

دروس : 4بخش 

از ) 22تا18

(پودمان دوم و سوم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعامل سازنده در - استفاده از زبان بدن - آراسته بودن 

مذاكره فعال- تحلیل فنون مذاكره - های چهارگانه  عرصه
2

در برقراری یک  "زبان بدن  "تحلیل - 2در ارتباط با دیگران "زبان بدن"كاربرد - 2

ارتباط

تر از حد  پایین

انتظار

تعامل سازنده در - استفاده از زبان بدن - آراسته بودن 

تحلیل فنون مذاكره- های چهارگانه  عرصه
1

های ظاهر و باطن  تعیین نقش در آراستگي-1

 در برقراری و حفظ ارتباط مفید و موثر

های ظاهر و  نشان دادن نقش آراستگي- 1

باطن در محیط كار و ارتباط از طریق 

بازی نقش

باالتر از حد 

انتظار

های چهارگانه  تعامل سازنده در عرصه- استفاده از زبان بدن 

اشاعه فرهنگ - مذاكره فعال - تحلیل فنون مذاكره - 

مذاكره برد برد

3

درحد انتظار
تهیه چک لیست - انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ 

ها فعالیت
2

نگرش سیستمي برای اصالح روابط در - 2

محیط كسب و كار

نگر  نشان دادن نگرش سیستمي و كل- 2

های خود برای اصالح همة روابط و فعالیت
تر از حد پایین

انتظار
1ها تهیه چک لیست فعالیت

تعیین معیارهای انجام گفت و گوهای دو - 1

یا چند جانبه

ی  تهیه چک لیست برای همه- 1

های خود از جمله سخنراني خود به  فعالیت

منظور اجرای یک سخنراني مطلوب و 

تاثیرگذار

باالتر از حد 

انتظار

ریزی یک نمونه  انجام دادن فعالیت برای چک لیست و برنامه

فعالیت



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کاربرد بازی و اسباب بازی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

های ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان کاربرد فعالیت

های آموزشی پیش از دبستان های هنری در برنامه کاربرد فعالیت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های آموزشي پيش از دبستان های هنری و ورزشي در برنامه کاربرد بازی، اسباب بازی، فعّاليت - 3پودمان /نام فصل

های آموزشي پيش از  های هنری و ورزشي در برنامه کاربرد بازی، اسباب بازی، فعّاليت: 3 واحد یادگيری

دبستان

کد

ارائه یک برنامه آموزشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان - 2پودمان /نام فصل

کداصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان:  2 واحد یادگيری

مراحل کاری

های آموزشی پیش از دبستان های برنامه توسعه شناخت از اصول و ویژگی

توسعه شناخت از عناصر برنامه درسی

توسعه شناخت از عناوین مراکز پیش از دبستان

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني پايه

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210311: کد کتاب: کد درس

کليات آموزش وپرورش پيش از دبستان - 1پودمان /نام فصل

:کدکليات آموزش و پرورش پيش از دبستان: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت از نظریات پیشگامان آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران و جهان

توسعه شناخت از وظایف مربی و سایر کارکنان



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني پايه

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210311: کد کتاب: کد درس

کليات آموزش وپرورش پيش از دبستان - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

به کارگیری انواع رسانه در مستندسازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

های ثبت مشاهده در مستندسازی به کارگیری روش

طراحی فضای آموزشی براساس استانداردها

به کارگیری مواد و تجهیزات براساس استانداردها

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

مستندسازی - 5پودمان /نام فصل

کدمستندسازی: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

های مستندسازی توسعه شناخت روش

به کارگیری گزارش نویسی در مستندسازی

تعیین نیروی انسانی مورد نیاز براساس استانداردها

(انساني، فضا، مواد و تجهيزات)سازماندهي منابع آموزشي - 4پودمان /نام فصل

کد(انساني، فضا، مواد و تجهيزات)سازماندهي منابع آموزشي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های حرکتی عضالت کوچک پرورش مهارت

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت از سالمت کودک»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210312: کد کتاب0922100110: کد درس

های رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص -1پودمان /نام فصل

:کدهای رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص:1واحد یادگيری

مراحل کاری

های رشد جسمی ـ حرکتی تعیین شاخص

های حرکتی عضالت بزرگ پرورش مهارت

مراحل کاری

های هماهنگی عضالت پرورش مهارت

های حرکتی حفظ تعادل پرورش مهارت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

نظارت بر بهداشت فردی کودک -2پودمان /نام فصل

کدنظارت بر بهداشت فردی کودک: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

کدهای شایع کودکان کنترل بيماری: 3 واحد یادگيری

کنترل بهداشت فردی

پایش رشد کودک

بررسی پرونده سالمت کودک در مراکز پیش از دبستان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های شایع کودکان کنترل بيماری -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

های شایع در کودکان پیشگیری از بیماری

مراقبت از کودک بیمار

تهیه گزارش از وضعیت بیماری کودک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت از سالمت کودک»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210312: کد کتاب0922100110: کد درس

های رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص -1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

نظارت بر تغذیه سالم کودک - 4پودمان /نام فصل

کدنظارت بر تغذیه سالم کودک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تهیه و کنترل برنامه غذایی کودکان

کنترل بهداشتی مواد غذایی

نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذایی کودکان با همکاری مدیر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

حمل و انتقال مصدوم

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

های اوليه به هنگام بروز حوادث انجام کمک -  5پودمان /نام فصل

کدهای اوليه به هنگام بروز حوادث انجام کمک: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع آسیب دیدگی

های اولیه تهیه وسایل مورد نیاز در کمک

ارزیابی وخامت حال مصدوم 

های اولیه انجام کمک

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

51

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کنترل بهداشتی وسایل بازی در حیاط

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل بهداشت و ايمني محيط مراکز پيش از دبستان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210314: کد کتاب0922100210: کد درس

کنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

:کدکنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر: 1 واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل بهداشتی سطح فضای باز و حیاط

کنترل بهداشتی فضای سبز و باغبانی

بازی بازی و آب کنترل ایمنی فضای شن

کنترل بهداشتی استخر

بازی بازی و آب کنترل بهداشتی فضای شن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر - 2پودمان /نام فصل

:کدکنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط

کنترل ایمنی در  برق حیاط و فضای باز

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر - 3پودمان /نام فصل

:کدکنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر: 3واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل  بهداشتی فضای فیزیکی داخل محیط بسته

کنترل بهداشتی فاضالب

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کنترل ایمنی فضای سبز

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط

کنترل ایمنی استخر شنا

کنترل نور و تهویه محیط بسته

کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی

آوری و دفع زباله کنترل بهداشتی جمع



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل بهداشت و ايمني محيط مراکز پيش از دبستان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210314: کد کتاب0922100210: کد درس

کنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کنترل  ایمنی فضای فیزیکی  محیط بسته

کنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر - 4پودمان /نام فصل

:کدکنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

مراحل کاری

تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز  خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب،  استراحت و اوقات فراغت کودک

کشی و برق داخل ساختمان  کنترل ایمنی سیم

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک - 5پودمان /نام فصل

کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

:کدکنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک: 5واحد یادگيری



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

گیری حقوق کودک در توسعه ارتباط و مشارکت با کودک به کار

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های ارتباطي و مشارکتي پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211311: کد کتاب:کد درس

توسعه مشارکت مربي با کودک -  1پودمان /نام فصل

:کدتوسعه مشارکت مربي با کودک:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

برقراری ارتباط مؤثر با کودک

توسعه مشارکت با کودک

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با مدیر  - 2پودمان /نام فصل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با مدیر: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با  کارکنان: 3 واحد یادگيری

های آموزشی مرکز پیش از دبستان مشارکت در تدوین برنامه

گیری مقررات و قوانین مرکز پیش از دبستان به کار

اطالع رسانی موارد خاص کودکان به مدیر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با کارکنان -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان  توسعه شناخت روش

یار نظارت بر فعالیت مراقب و مربی

توسعه شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های ارتباطي و مشارکتي پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211311: کد کتاب:کد درس

توسعه مشارکت مربي با کودک -  1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با والدین - 4پودمان /نام فصل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با والدین: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

برقراری ارتباط موثر با والدین

توسعه مشارکت با والدین 

های آموزش خانواده  توسعه شناخت روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

کنترل ورود و خروج کودک   -  5پودمان /نام فصل

:کدکنترل ورود و خروج کودک  :  5واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل ورود کودک

کنترل خروج کودک

کنترل وسایل نقلیه و مسئولین رفت و آمد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های یادگیری زبان بکارگیری سبک

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کالمي کودک پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211312: کد کتاب:کد درس

توسعه واژگان کودک - 1پودمان /نام فصل

:کدتوسعه واژگان کودک:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت زبان

تنیدگی زبان هم در

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های شنيداری کودک توسعه مهارت - 2پودمان /نام فصل

:کدهای شنيداری کودک توسعه مهارت: 2 واحد یادگيری

گوئی توسعه شناخت مراحل سخن

مراحل کاری

توسعه شناخت مراحل شنیدن

دادن فعال پرورش گوش

های شنیداری پرورش توانمندی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های بياني کودک توسعه مهارت -  3پودمان /نام فصل

:کدهای بياني کودک توسعه مهارت: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

گوئی کردن کودک برای سخن آماده

های گفتاری در زندگی روزانه کودک کاربرد توانائی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه شناخت دو زبانگی



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کالمي کودک پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211312: کد کتاب:کد درس

توسعه واژگان کودک - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

توسعه توانایی خواندن  در کاربرد فعالیت روزانه 

کردن کودک برای خواندن آماده - 4پودمان /نام فصل

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

مراحل کاری

توسعه شناخت نوشتن

دهی فضا  برای نوشتن سازمان

برای نوشتن (عضالت بزرگ و کوچک )هماهنگی چشم و  دست

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات

پرورش تجسم فضایی در نوشتن

نمره شایستگی واحد یادگیری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کردن کودک برای نوشتن آماده -  5پودمان /نام فصل

:کدکردن کودک برای نوشتن آماده:  5واحد یادگيری

:کدکردن کودک برای خواندن آماده: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت خواندن

خوانی پرورش کتاب



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
بندیاماکنومیادینورزشیبراساسدسته

معیارهایایمنی
2

تر از حد  پایین

انتظار
1بندیاماکنومیادینورزشیدسته

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

مباني ساختار 

اماکن و تجهیزات 

ورزشي

باالتر ازحد 

انتظار

بندیوتطبیقوسایلوتجهیزاتواماکندسته

ورزشیبراساساصولایمنی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

انتخاب وسایل و تجهیزات ورزشي - 1

براساس اصول ایمني و کاربری

کنترل اماکن ورزشي براساس اصول - 2

ایمني و کاربردی

تطبیق تجهیزات و وسایل ورزشي با 

استاندارد های ایمني و کاربردی

دسته بندی اماکن و میادین ورزشي 

براساس معیارهای ایمني و کاربردی

های  تفسیر مسابقات ورزشي تمدن-  2

تر از حد  پایینمختلف براساس اصول اخالقي

انتظار
1نامگذاریاصولاخالقیوغیراخالقی

های مختلف  مقایسه مفاهیم و دیدگاه

ورزشي

های  تفسیر مسابقات ورزشي در تمدن

مختلف

: 2پودمان 

مباني علوم پایه در 

تربیت بدني

باالتر ازحد 

انتظار

ارتباطوبدنمختلفاجزاءکاملگذارینام

فیزیولوژیکوکاربردآنهادرورزش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

طبقه بندی اجزاء اندام های مختلف بدن - 1

و کاربرد آناتومي و فیزیولوژی در تربیت 

بدني

تعیین عملکرد اجزاء مختلف بدن از نظر - 2

ها و  اصول فیزیولوژیکي و کاربرد استخوان

عضالت در ورزش

نام گذاری اجزاء مختلف بدن بر اساس 

نوع کارکرد

تعیین عملکرد اجزاء از نظر فیزیولوژیکي 

و کاربرد استخوان ها و عضالت در 

اهداف حقوق ورزشي-ورزش

3

درحد انتظار
ارتباطوبدنمختلفاجزاءازتعدادیگذارینام

هادرورزشفیزیولوژیکوکاربردآن
2

تر از حد  پایین

انتظار
1نامگذاریاجزاءمختلفبدن

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهتربيت بدني: رشته تحصيلي

210299: کد کتاب210299:  کد درس101410: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

مقایسه مفاهیم ورزشي از دیدگاه اخالقي-  1

باالتر ازحد 

انتظار

دراخالقیضدواخالقیاصولمقایسهوتفکیک

یکمسابقهورزشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
مسابقهیکدراخالقیغیرواخالقیاصولتفکیک

ورزشی
2



دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهتربيت بدني: رشته تحصيلي

210299: کد کتاب210299:  کد درس101410: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2هایورزشیهاوگزارشتفکیکرسانهدرحد انتظار

تر از حد پایین

انتظار
1هایورزشینامبردنرسانه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

گیری در  های اندازه تعیین مقیاس

های ورزشي فعالیت

های ورزشي براساس  بندی آزمون دسته

گیری های اندازه مقیاس

: 5پودمان 

مباني ارتباطات 

های ورزشي رسانه

باالتر ازحد 

انتظار

براساسورزشیگزارشیکتحلیلوبندیدسته

تفکیکنوعرسانهورزشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

هایي ورزشي ها و گزارش انواع رسانه- 1

ها و اخبار ورزشي تهیه و تحلیل گزارش- 2

های  ها و گزارش تفکیک انواع رسانه

ورزشي

بندی و تحلیل یک گزارش ورزشي دسته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

گیری  مباني اندازه

و ارزشیابي در 

تربیت بدني

گیری در تربیت  های اندازه کاربرد مقیاس- 1

بدني

باالتر ازحد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
بندیگیریبدوندستههایاندازهتعیینمقیاس

هاآزمون
2

تر از حد  پایینهای ورزشي براساس نرم انتخاب آزمون- 2

انتظار
1گیریهایاندازهگذاریمقیاسنام

هایورزشیبراساسبندیوتعیینآزموندسته

گیریهایاندازهمقیاس

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

2هر کدام3

42

51

 نمره0/5هرکدام 6

72

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيری

ميانگين مراحل

دو و ميداني - 3پودمان /نام فصل

کددو و ميداني: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

(پشت، اسکيپ زانو بلند، پا)حرکات بنيادی

( مرحله استارت4)استارت

دوهای سرعت و استقامت و نيمه استقامت

دوهای مانع

دوهای امدادی

(دورخيز،  تيک آف، پرواز و فرود)پرش طول و ارتفاع

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيری

نمره شايستگي واحد يادگيری

کدژیمناستيک: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

حرکات بنيادی

حرکات زميني

پرش خرک

پارالل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

پرتاب وزنه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه پسران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210300: کد کتاب1014100110: کد درس

ژیمناستيک - 2پودمان /نام فصل

:کدسازی عمومي بدن: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه پسران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210300: کد کتاب1014100110: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

سرد کردن

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره− 

مراحل کاری

گرم کردن

گارد

درگيری

های تکنيکي و تاکتيکي فنون و مهارت

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيری

کشتي - 5پودمان /نام فصل

کدکشتي: 5واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

شنا  - 4پودمان /نام فصل

کدشنا پسران:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

وری روی آب غوطه

سر خوردن

(دوشنای کرال سينه و پشت)حرکت پا

(دوشنای کرال سينه و پشت)حرکت دست

گيری در دو شنا فوق هماهنگي حرکت دست و نفس

ها در دو شنا فوق ها و برگشت استارت



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

2هر کدام3

42

51

 نمره0/5هرکدام 6

72

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

دو و ميداني - 3پودمان /نام فصل

کددو و ميداني: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

(پشت، اسکيپ زانو بلند، پا)حرکات بنيادي

( مرحله استارت4)استارت

دوهاي سرعت و استقامت و نيمه استقامت

دوهاي مانع

دوهاي امدادي

(دورخيز،  تيک آف، پرواز و فرود)پرش طول و ارتفاع

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

نمره شايستگي واحد يادگيري

کدژیمناستيک: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

(جايي، چرخش، تعادل به هاي جا از حيطه)حرکات بنيادي

حرکات زميني

پرش خرک

پارالل

موازنه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

پرتاب وزنه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210305: کد کتاب1014100110: کد درس

ژیمناستيک -  2پودمان /نام فصل

:کدسازی عمومي بدن: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210305: کد کتاب1014100110: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

(استايل)آمادگي عمومي 

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي باشد (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه− 

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

مراحل کاری

حرکات بنيادي 

اجراي زنجيره

ضرب آهنگ

خالقيت

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ورزش هوازی  - 5پودمان /نام فصل

کدورزش هوازی دختران: 5واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

شنا  - 4پودمان /نام فصل

کدشنا دختران:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

وري روي آب غوطه

سر خوردن

(دوشناي کرال سينه و پشت)حرکت پا

(دوشناي کرال سينه و پشت)حرکت دست

گيري در دو شنا فوق هماهنگي حرکت دست و نفس

ها در دو شنا فوق ها و برگشت استارت



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

مهره چیدن

مهره خوانی

ها حرکت

حرکت در بازی

(استراتژی)مراحل بازی

ها ارزیابی تاکتیک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کدشطرنج: 3 واحد یادگيری

اسكیت کردن به سمت جلو و عقب

چرخش به سمت جلو و عقب

 چرخش به سمت راست و چپ

تبدیل حرکت به جلو و عقب

ترمز گرفتن

باال رفتن از پله و عبور از مانع

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

شطرنج -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

پرتاب

رعایت قوانین بازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

اسكيت - 2پودمان /نام فصل

:کداسكيت: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

تطبیق عناصر دید

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ذهني- هاي چابكي  توسعه مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210302: کد کتاب1014100210: کد درس

دارت - 1پودمان /نام فصل

:کددارت:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

گیری  حالت

استقرار 



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ذهني- هاي چابكي  توسعه مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210302: کد کتاب1014100210: کد درس

دارت - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

مراحل کاری

گرفتن صحیح راکت

حالت اصلی ضربه زدن

ضربه زدن با دست کشیده

اجرای ضربات مورد نظر

گام برداشتن

ها هماهنگی در ضربات و رفت و برگشت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

بدمينتون - 5پودمان /نام فصل

:کدبدمينتون: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

تنيس روی ميز - 4پودمان /نام فصل

:کدتنيس روی ميز: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

و همراه با کات  (ساده)هند بدون پیچ ضربه فورهند و بک

هند  ضربه تک فورهند و تک بک

هند  ضربه لوپ فورهند و لوپ بک

هند با پیچ های زیر، رو و پهلو   سرویس فورهند و بک

صورت کات و فلیپ  دریافت سرویس به

صورت جهشی و تک قدمی  حرکت پا به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

52

62

72

81

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

52

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

زدنوانواعپاسپنجهپنجه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های حرکتي با توپ توسعۀ مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211299: کد کتاب:کد درس

واليبال - 1پودمان /نام فصل

:کدواليبال: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آشناییباتوپ

جاییگاردگیریوجابه

مراحل کاری

ساعدزدنودریافتکردن

سرویسواجرایانواعسرویس

(اسپک)اسپکزدنوشرحانواعآبشار

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

هندبال - 2پودمان /نام فصل

:کدهندبال: 2 واحد یادگيری

میانگینمراحل

بهکارگیریاستراتژیوالیبال

دفاعرویتوریکنفرهودونفرهوسهنفره

:کدفوتسال: 3 واحد یادگيری

کارباتوپ

تکنیکپایهمقدماتی

هایپیشرفتهتکنیک

(دفاعحمله)هایفردیتاکتیک

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

فوتسال -  3پودمان /نام فصل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

بازیکنرأس

ضرباتایستگاهی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

مراحل کاری

گرمکردن

اجرایتکنیکمقدماتی

هااجرایتاکتیک

دروازهبانی



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های حرکتي با توپ توسعۀ مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211299: کد کتاب:کد درس

واليبال - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهشایستگیواحدیادگیری

فوتبال - 4پودمان /نام فصل

:کدفوتبال: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

کارباتوپ

(پاس،شوت،دریافت،دریبل)هایپایهتکنیک

هایپیشرفتهمفهومحملهودفاعتکنیک-هاوتمریناتمرتبطمفهومحرکت

(حمله_دفاع)تاکتیکهایفردی

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

بسکتبال - 5پودمان /نام فصل

:کدبسکتبال: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کارباتوپ

تکنیکپایهمقدماتی

هایپیشرفتهتکنیک

(دفاعحمله)هایفردیتاکتیک

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *



رشته تحصیلی: تربیت بدنی

کد رشته: 101410

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11

22

32

41

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11

21

31

42

52

62

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11

22

32

42

52

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 1 - تیر و کمان

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «توسعه مهارت هاي رزمی ، هدفی»

سال تحصیلی: 97-1396پایه:یازدهم

کد کتاب: 211300کد درس:

نمره شایستگی واحد یادگیري

کد:واحد یادگیري1: تیر و کمان

مراحل کاري

حالت گیري

استقرار

تطبیق عناصر دید

قوانین بازي

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 2 - تیراندازي

کد: واحد یادگیري2: تیراندازي

مراحل کاري

ایمنی در تیراندازي

شناخت رشته ها، میادین، سیبل هاي تفنگ و تپانچه

شناخت سالح هاي بادي و تجهیزات مربوط به رشته هاي بادي

چشم غالب و مغلوب عناصر دید در تفنگ و تپانچه بادي

حالت گیري و شلیک با تفنگ بادي

حالت گیري و شلیک با تپانچه بادي

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 -  کاراته

کد: واحد یادگیري3: کاراته

مراحل کاري

آماده سازي(نحوه لباس پوشیدن و احترام و ورود و خروج)

تکنیک هاي پایه(ایستادن ها)

تکنیک هاي پایه(دفاع ها)

تکنیک هاي پایه(ضربات دست)

تکنیک هاي پایه(ضربات پا)

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري



رشته تحصیلی: تربیت بدنی

کد رشته: 101410

نام فصل/پودمان 1 - تیر و کمان

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «توسعه مهارت هاي رزمی ، هدفی»

سال تحصیلی: 97-1396پایه:یازدهم

کد کتاب: 211300کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

1

2

3

4

5

6

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

1

2

3

4

5

6

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 4 - 

کد: واحد یادگیري4:

مراحل کاري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 5 - 

کد:واحد یادگیري5:  

مراحل کاري

 −نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

−نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه	واحدهاي یادگیري، شایستگی را کسب نماید.

*ارزشیابی ( ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیرفنی و توجهات زیست محیطی)  به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري 

می باشد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

− نمره شایستگی واحد یادگیري یا نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 یا 3 است . 

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی	 واحد یادگیري حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
های هوشمند و تجهیزات  ارزیابی تأثیر فناوری

نقل در افزایش ایمنی فرد و حمل
2

تحلیل تأثیر بکارگیری تجهیزات و - 2

نقل در سیستم  و های هوشمند حمل فناوری

نقل و حمل
تر از حد  پایین

انتظار
1های هوشمند معرفی سیستم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

تجهیزات و 

کاربردها

ارزیابی تأثیر بکارگیری تجهیزات و - 1

نقل در ایمنی  و های هوشمند حمل فناوری

فرد
های هوشمند  ارزیابی تجهیزات و فناوری

نقل براساس عملکردشان در  و حمل

کاهش خطرات و افزایش ایمنی

باالتر از حد 

انتظار

های هوشمند و  تهیه گزارش ارزیابی تأثیر فناوری

نقل در افزایش ایمنی فرد و تجهیزات حمل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

2
تحلیل اهمیت لجستیک در توسعه -2

تر از حد  پایینکشور

انتظار
1ها اشاره به شاخص

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

شناخت و 

نقل و حمل

نقل زمینی  و تحلیل مشاغل حوزه حمل- 1

تجزیه و تحلیل ارتباط مشاغل و(جاده ای)

همپوشانی آن ها براساس سطح عملکرد 

مشاغل

باالتر از حد 

انتظار
انتخاب شغل متناسب با سطح مهارت و توانمندی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تحلیل ارتباط مشاغلدرحد انتظار
تحلیل میزان تأثیر گذاری مشاغل - 2

نقل و حوزه حمل
تر از حد  پایین

انتظار
1تهیه جدول مشاغل

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهحمل و نقل: رشته تحصيلي

210323:کد کتاب: کد درس104110:کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

کلیات و مفاهیم

ارزیابی نقش لجستیک در توسعه -1

مقایسه تحلیلی عملکرد لجستیک در اقتصاد کشور

براساس  (مطالعه موردی)گذشته و حال

شاخص های نظری

باالتر از حد 

انتظار

ای  تهیه گزارش ارزیابی با استفاده از جداول مقایسه

های لجستیک شاخص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

های لجستیک ای از شاخص تهیه جدول مقایسهدرحد انتظار



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهحمل و نقل: رشته تحصيلي

210323:کد کتاب: کد درس104110:کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
نقل  و تعیین حوادث و مخاطرات شغلی حمل

براساس قوانین و مقررات کتاب
2

تر از حد  پایین

انتظار
1نقل و تعیین حوادث و مخاطرات حمل

نقل  و ارزیابی مخاطرات شغلی حمل- 1

زمینی

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات - 2

نقل و اصول ایمنی در کاهش  و حمل

مخاطرات شغلی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

ضوابط کار در 

نقل و حمل

ارزیابی و تعیین حوادث و مخاطرات 

نقل براساس قوانین و  و شغلی حمل

مقررات و اصول ایمنی موجود در کتاب

باالتر از حد 

انتظار

نقل  و تعیین حوادث و مخاطرات شغلی حمل

براساس قوانین و مقررات کتاب و تعیین خألهای 

قانونی براساس حوادث و مخاطرات

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان 

ها در حمل  کمیت

و نقل

های حمل بار  ارزیابی محدودیت- 1

غیرمجاز
های حمل بارهای  تحلیل محدودیت

های محدودیت حمل بار  غیرمجاز شاخص

و ارزیابی تأثیر حمل بار غیرمجاز بر 

ابنیه راه

باالتر از حد 

انتظار

های محدودیت حمل بارهای  تهیه جدول شاخص

غیر مجاز و تحلیل آن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
های محدودیت حمل بارهای  تهیه جدول شاخص

غیرمجاز
2

ارزیابی تأثیر حمل بار غیرمجاز بر - 2

تر از حد  پایینابنیه راه

انتظار
1های حمل بار غیرمجاز تعیین محدودیت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رسانیبهمصدومکمک

نمرهشايستگیواحديادگيري

ميانگينمراحل

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

مهمانداری - 3پودمان /نام فصل

کدمهمانداری:3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازياتوبوسآماده

گيريتوشههمراهمسافرتحويل

هدايتمسافروپذيرايیازمسافر

انتخابتجهيزاتوبهکارگيريتجهيزاتايمنی

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

مراحل کاری

دريافتتوشه

نگهداريتوشهدرانبار

تحويلتوشهبهمسافر

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

کدمتصدی انبار توشه:2 واحد یادگيری

:کدصدور بليت و صورت وضعيت: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترلمدارکوثبتمشخصاتمسافروچاپبليط

کنترلمدارکوثبتمشخصاتوسيلهنقليه

کنترلمدارکوثبتمشخصاتراننده

ثبتمشخصاتسرويسومشخصاتصورتوضعيتچاپمشخصاتدرصورتوضعيت

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

خدمات توشه -2پودمان /نام فصل

صدور بليت و صورت وضعيت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«خدمات سفر و گردشگری»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210324:کد کتاب1041100110:کد درس



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110:کد رشته

صدور بليت و صورت وضعيت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«خدمات سفر و گردشگری»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210324:کد کتاب1041100110:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

تهيهگزارشعملكرد

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

کدکنترل خطوط اتوبوسراني شهری: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

خوانیويافتننقاطدسترسینقشه

ريزيوزمانبنديوسايلنقليهبرنامه

اجرايبرنامهترددخطوطوسايلنقليه

کنترل خطوط اتوبوسراني درون شهری -  5پودمان /نام فصل

خدمات ویژه مسافران معلول - 4پودمان /نام فصل

کدخدمات ویژه مسافران معلول:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعييننوعمعلوليت

انتخابتجهيزاتکمکتوانبخشی

خدمترسانی

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدنشاني خدمات آتش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع حریق 

ها  تعیین تجهیزات اطفاء حریق و ارزیابی كیفیت آن

اطفاء حریق 

تهیه گزارش 

نشاني  خدمات آتش -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

اي كنترل و نظارت دوره

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

نگهبان پایانه  - 2پودمان /نام فصل

:کدنگهبان پایانه: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

بكارگیري تجهیزات امنیتی و حفاظتی و تامین امنیت محیط

ها دریافت گزارش از اتاق كنترل و رسیدگی و پاسخگوئی به آن

انتخاب تجهیزات امنیتی و حفاظتی

تشخیص نقاط ضعف در شرایط مختلف

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي نگهداري و كنترل پايانه سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210326: کد کتاب1041100210: کد درس

متصدی تدارکات پایانه   - 1پودمان /نام فصل

:کدمتصدی تدارکات پایانه  : 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ارزیابی خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

(قیمت)برآورد هزینه 



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي نگهداري و كنترل پايانه سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210326: کد کتاب1041100210: کد درس

متصدی تدارکات پایانه   - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

انبارداری حمل و نقل  - 5پودمان /نام فصل

:کدانبارداری حمل و نقل : 5واحد یادگيری

مراحل کاری

پذیرش بار

چیدمان و نگهداري بار

تحویل كاال

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

های حفاظتي متصدی سيستم - 4پودمان /نام فصل

:کدهای حفاظتي متصدی سيستم: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي حفاظتی  اندازي سیستم راه

بازبینی و كنترل تصاویر و هشدارهاي ارسالی 

تهیه گزارش فنی 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

:کدبایگاني اسناد: 3 واحد یادگيری

تكميل مندرجات بارنامه

تعيين عوارض بارنامه

دريافت بارنامه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

بایگاني اسناد -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

مراحل کاری

سامان دهي اسناد

دسته بندي و ارجاع

تهيه و ارائۀ گزارش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

مراحل کاری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

صدور بارنامه - 2پودمان /نام فصل

:کدصدور بارنامه: 2 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

تخليه بار

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازماندهي عمليات حمل بار»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211323: کد کتاب:کد درس

حمل بارهای عادی - 1پودمان /نام فصل

:کدحمل بارهای عادی: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آماده سازي

بارگيري



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازماندهي عمليات حمل بار»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211323: کد کتاب:کد درس

حمل بارهای عادی - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

پشتيباني حمل بار - 5پودمان /نام فصل

:کدپشتيباني حمل بار: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

تعيين فهرست محموله ها و تدارک ناوگان حمل

تعيين تاسيسات و تجهيزات بارگيري و تخليه و حفاظت و نگهداري بار

مسيريابي، تعيين هماهنگي هاي مورد نياز و نظارت و کنترل بر وسيله نقليه در طول مسير

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

خدمات تصدی گری - 4پودمان /نام فصل

:کدخدمات تصدی گری: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

پذيرش بار

کنترل اسناد مورد نياز حمل

نظارت بر اجراي  فرآيند حمل

برنامه ريزي حمل 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

نمره شايستگي واحد يادگیري

نظارت و کنترل بارهاي ترافيكي -  3پودمان /نام فصل

:کدنظارت و کنترل بارهاي ترافيكي: 3 واحد یادگيري

مراحل کاري

كنترل وزن كل و بار محوري

كنترل ابعاد محموالت ترافیكي

كنترل ضمن حمل

میانگین مراحل

حمل بارهاي ترافيكي - 2پودمان /نام فصل

:کدحمل بارهاي ترافيكي: 2 واحد یادگيري

مراحل کاري

پذيرش بار

سازي بار آماده

حمل بار

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

نمره شايستگي واحد يادگیري

:کدحمل بارهاي فاسد شدني: 1واحد یادگيري

مراحل کاري

بندي آن هاي الزم براي سالمت محموله و بسته انجام كنترل

كنترل شرايط فني و بهداشتي خودرو

كنترل مهاربندي محموله

كنترل اسناد و مجوز حمل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

حمل بارهاي فاسد شدني - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری حمل و نقل فنون تصدی»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211324: کد کتاب:کد درس



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

حمل بارهاي فاسد شدني - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری حمل و نقل فنون تصدی»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211324: کد کتاب:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید هاي واحدهاي یادگيري آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهاي یادگيري، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد یادگيري مي (هاي غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيري یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيري حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

مراحل کاري

ونقل تركیبي بار ريزي حمل برنامه

كننده كاال هاي حمل تعیین شركت

ونقل كاال كنترل فرآيند حمل

تسويه حساب نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

ونقل ترکيبي حمل - 5پودمان /نام فصل

:کدونقل ترکيبي حمل: 5واحد یادگيري

مراحل کاري

پذيرش مسافر

المللي ونقل بین گرفتن مجوزهاي حمل

انجام خدمات مسافري

تسويه حساب نهايي قرارداد

المللي مسافربري بين - 4پودمان /نام فصل

:کدالمللي مسافربري بين: 4 واحد یادگيري



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

بر،کانتینربر،  های فله کشتی: شامل)های حمل کاال های هر کدام از کشتی توانایی مقایسه وتعیین کارکرد و ویژگی

(....مسافربری، و

تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

2

تر از  پایین

حد انتظار

کشتی های فله :شامل )مقایسه و تعیین کارکرد وویژگی های هر کدام از کشتی های حمل کاال

(....بر،کانتینربر،مسافربری،و
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

شناورها

ها با توجه به نوع حمل کاال و همچنین  کاربرد انواع کشتی

تخلیه و بارگیری انواع کاالها در بنادر

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی،

بر،  های فله کشتی:شامل)های حمل کاال  های هر کدام از کشتی توانایی مقایسه و تعیین کارکرد و ویژگی

(....کانتینربر، مسافربری، و

ها، تعیین نحوه انجام عملیات تجارتی کشتی

تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

ها ها و نحوه انجام عملیات تخلیه و بارگیری در روی آن های کانتینریر، خصوصیات آن معرفی انواع کشتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تجزیه و تحلیل ویژگی انواع شناورها- 1

تعیین نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی- 2

بررسی و تحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

یافتن سلسله مراتب افراد روی کشتی،

نویسی، تمیز دادن ساختارگزارش

های انجام شده در زندگی روزمره نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت نحوه گزارش

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین  سلسله مراتب افراد روی کشتی،

های انجام شده در زندگی روزمره نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت نحوه گزارش
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مبانی :  2پودمان 

علوم دریایی

ها، ودریاها در روی کره زمین، و  ها،اقیانوس پیدا کردن قاره

ها، بررسی موقعیت و نقش  های آن ها وتفاوت بیان ویژگی

دریاهای مجاور ایران در زندگی روزمره وامنیت ملی

باالتر از حد 

انتظار

ها و دریاها در روی نقشه، ها ،اقیانوسه تعیین جایگاه و موقعیت قاره

های دریایی دولتی وغیردولتی درایران و تمیزدادن وظایف هرکدام، بکاربردن مفاهیم  مقایسه انواع سازمان

دریایی،   اللملی های بین ها در زندگی روزمره، تحلیل نقش سازمان ها، دریاهای آزاد، دریاچه آبراه

ها، های تامین امنیت دریایی و تحلیل نقش آن بدست آوردن روش

برداری از دریا های بهره روش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های بهره برداری  تجزیه و تحلیل چگونگی روش- 1

از دریاها، وچگونگی تامین امنیت دریاها

یافتن نقش، اهمیت و چگونگی برقراری ارتباط با - 2

های دریایی سازمان

3

درحد انتظار

ها و دریاها در روی نقشه، ها، اقیانوسه تعیین جایگاه و موقعیت قاره

ها های تامین امنیت دریایی و تحلیل نقش آن آوردن روش بدست

برداری از دریا های بهره های دریایی، روش بندی سازمان ارایه جدول تقسیم

2

تر از  پایین

حد انتظار

برداری از دریا های بهره روش

تعیین محل دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 
1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهناوبری:  رشته تحصيلي

210501: کد کتاب:  کد درس104120: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات:  1پودمان 

ها،  بررسی مشاغل دریایی و سلسله مراتب کارکنان کشتی

نویسی  و بررسی کاربرد و نحوه ساختارگزارش

های گوناگون زندگی روزمره در موقعیت

باالتر از حد 

انتظار

بررسی و تحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

رانی در دریا، ها و کشتی تحلیل جایگاه  کشتی

ها و دالیل استفاده از واتر جت، تمیز دادن سامانه رانشی انواع کشتی

یافتن مشاغل علوم و فنون دریایی و بیان جدول سلسه مراتب کارکنان روی انواع کشتی،

مقایسه اطالعات فنی و علمی موردنیاز هر یک از افراد کشتی،

های انجام شده در زندگی روزمره نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت نحوه گزارش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ها تجزیه و تحلیل سامانه رانش انواع کشتی- 1

ها در  بکارگیری اختراعات دریایی ونقش آن- 2

های طبیعی سازی پدیده مدل

3

درحد انتظار



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 
1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهناوبری:  رشته تحصيلي

210501: کد کتاب:  کد درس104120: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی 

محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک 

تمیزدادن انواع نیروهای وارد بر کشتی درحال مانور

های طبیعی و بیان انواع آن پیداکردن فشارهای وارده بر سازه کشتی در اثر پدیده

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی 

بررسی کاربرد و تعیین خطوط بارگیری کشتی
1

فیزیک : 5پودمان 

دریا

بررسی وتعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی به هنگام 

حرکت در میان امواج و یا درحال انجام مانور و همچنین

باالتر از حد 

انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی،

محاسبه ومقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک 

تحلیل نیروهای وارد بر کشتی در سرعت ثابت

بررسی و تعیین نیروهای وارد بر کشتی در امواج

تمیزدادن انواع  نیروهای وارد بر کشتی درحال مانور

های طبیعی و بیان انواع آن پیداکردن فشارهای وارده  بر سازه کشتی در اثر پدیده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبه و بکارگیری نیروهای وارد بر کشتی - 1

های طبیعی توابع در اثر پدیده

تجزیه و تحلیل  انواع حرکات کشتی و تاثیر هر - 2

کدام برکشتی

3

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه و پاشنه و دیواره تصادم 

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

لنگر، ها، چاه زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر های عرشه تمیزدادن ویژگی

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

های سطحی، های ضد نفوذ آب و دریچه یافتن کارایی درب

2

تر از  پایین

حد انتظار

کیل، پل فرماندهی، تیغه سکان، پاشنه و سینه کشتی: تحلیل مفاهیم

لنگر، ها، چاه زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر های عرشه تمیزدادن ویژگی

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

ساختمان کشتی

بررسی کاربرد و نحوه بکارگیری هر کدام از اجزای 

گیری  ساختمانی کشتی و پیدا کردن محل و موقعیت قرار

ها آن

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار و محل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه و پاشنه و دیواره تصادم، 

های سطحی، های ضد نفوذ آب و دریچه یافتن کارایی درب

لنگر،  زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر ها، چاه های عرشه تمیزدادن ویژگی

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان

ها ها، انواع جراثقیل گیری دکل کشتی، پل فرماندهی، موتورخانه، محل زندگی در کشتی تعیین نقش و محل قرار

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تجزیه وتحلیل اجزای ساختمانی کشتی، و - 1

بکارگیری اصطالحات مربوط به ساختمان کشتی در 

زندگی روزمره

بررسی  ساختار سازه کشتی و- 2

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −



های ناوبری، مکانيک �رشته:رشته تحصيلي

موتورهای دریایي،الکترونيک ومخابرات

071420:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

اطفای حریق -  3پودمان /نام فصل

:کداطفای حریق: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي منجر به بيهوشي�هاي اوليه بيماري�ارائه کمک

هاي اوليه براي گرمازدگي و سرمازدگي�ارائه کمک

رفتگي، پيچ خوردگي،کوفتگي و خفگي�هاي اوليه براي شکستگي استخوان، در�ارائه کمک

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

هاي اوليه در ايجاد خونريزي�ارائه کمک

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

های اوليه�کمک - 2پودمان /نام فصل

:کدهای اوليه�کمک: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

پيشگيري از حادثه

کنترل عالئم حياتي

ايمني پيشرفته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني در دريا»درس 

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210215:کد کتاب0714200110:کد درس

ایمني روی کشتي - 1پودمان /نام فصل

:کدایمني در کشتي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ايمني اوليه

ايمني عمومي

پيشگيري از آتش

اطفاي حريق

اقدامات پسا حريق

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري



های ناوبری، مکانيک �رشته:رشته تحصيلي

موتورهای دریایي،الکترونيک ومخابرات

071420:کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني در دريا»درس 

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210215:کد کتاب0714200110:کد درس

ایمني روی کشتي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بقا در دریا - 4پودمان /نام فصل

:کدبقا در دریا:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تشخيص وضعيت اضطراري

استفاده از وسايل بقا 

فرستادن عالئم اضطراري

هاي نجات�به آب انداختن انواع قايق

حفاظت از فرد مغروق

حفاظت از محيط زیست - 5پودمان /نام فصل

:کدحفاظت از محيط زیست:5واحد یادگيری

مراحل کاری

و تجسس و نجات (آدم به دريا)نجات غريق 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

پيشگيري از آلودگي

تشخيص آلودگي

برطرف کردن آلودگي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

نمره شايستگي واحد يادگيري



ناوبری :رشته تحصيلي

104120: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

كاريروان

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ملواني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210432: کد کتاب1041200210: کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

:کدداری شناور نگه: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

زداييزنگ

آميزيرنگ

مراحل کاری

بررسيطناب

سازيطنابآماده

بهكارگيريطناب

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري

کار با طناب - 2پودمان /نام فصل

:کدکار با طناب: 2 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

بررسيانبارومخازن

سازيانبارهاومخازنآماده

بازرسينهاييانبارهاومخازن

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري

سازی انبارها و مخازن کشتي آماده -  3پودمان /نام فصل

:کدسازی انبارها و مخازن کشتي آماده: 3 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري



ناوبری :رشته تحصيلي

104120: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ملواني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210432: کد کتاب1041200210: کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

نگهباني

نگهباني و سكاني - 4پودمان /نام فصل

:کدنگهباني و سكاني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ديدباني

سكاني

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري

آالت عرشه کاربری ماشين - 5پودمان /نام فصل

:کدآالت عرشه کاربری ماشين: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

لنگر،زنجيرودوارلنگر

جرثقيلكشتي

دربانبارها

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

ميانگينمراحل

5نمره مستمر از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−



ناوبری: رشته تحصيلي

104120: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

41

51

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدهای مدیریت ماهيگيری و ارزیابي ذخایر آبزیان روش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بندي اکولوژیک آبزیان تقسیم

ارزیابی ذخایر آبزیان

کارگیري مدیریت ماهیگیري به

هاي مدیریت ماهیگیري روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های مدیریت ماهيگيری و ارزیابي ذخایر آبزیان  روش -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بافی هاي تور کار با نخ

کار با انواع طناب

هاي ماهیگیري کار با انواع قالب

کار با تورهاي ماهیگیري

ها کار با انواع بویه، کرف و وزنه

کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهيگيری  -2پودمان /نام فصل

:کدکار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهيگيری: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

گیر کار با تورهاي گوش

کار با ابزارهاي ماهیگیري وابسته به نور

ماهیگیري با انواع تورهاي ترال

اي ماهیگیري با انواع تورهاي گردان پیاله

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ماهيگيری»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211431: کد کتاب:کد درس

کار با قالب هاي ماهیگیري

های ماهيگيری  روش - 1پودمان /نام فصل

:کدهای ماهيگيری  روش: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي صید  ها و تله کار با ابزارهاي ماهیگیري ساحلی، قفس



ناوبری: رشته تحصيلي

104120: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ماهيگيری»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211431: کد کتاب:کد درس

های ماهيگيری  روش - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

قوانين ماهيگيری و محيط زیست دریایي  - 5پودمان /نام فصل

:کدقوانين ماهيگيری و محيط زیست دریایي : 5واحد یادگيری

مراحل کاری

گیري از سیر تحوالت قوانین ماهیگیري در ایران کارگیري قانون و بهره به

ها کارگیري شناخت حاصل از ساختار و وظایف سازمان به

هاي ماهیگیري و محیط زیست دریایی نامه کارگیري مفاهیم قوانین حقوق دریاها، مقررات و آیین به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

جایي، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صيد  به جا - 4پودمان /نام فصل

:کدجایي، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صيد به جا:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي کارگیري مدیریت عملیات آماده  به

کارگیري مدیریت حمل و جابجایی به

کارگیري مدیریت در نگهداري به

کارگیري مدیریت فرآوري به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



ناوبری: رشته تحصيلي

104120: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بررسي جغرافيا و فيزیک دریا - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«دريانوردی»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211432: کد کتاب:کد درس

یابیساحلیموقعیت

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیري

بررسي جغرافيا و فيزیک دریا : 1واحد یادگيری

ناوبری ساحلي روی نقشه - 2پودمان /نام فصل

:کدناوبری ساحلي روی نقشه: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

شناساییابزاروتجهیزات

:کد

مراحل کاری

بررسیجغرافیايدریا

بررسیفیزیکدریا

هايدریاییتصویربردارينقشه

یابیتخمینیموقعیت

ناوبريساحلی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیري

ناوبری تخميني روی نقشه - 3پودمان /نام فصل

:کدناوبری تخميني روی نقشه: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازينقشهآماده

ناوبريتخمینی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیري



ناوبری: رشته تحصيلي

104120: کد رشته

بررسي جغرافيا و فيزیک دریا - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«دريانوردی»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211432: کد کتاب:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ناوبری نجومي - 4پودمان /نام فصل

:کدقوانين راه و عالئم دریایي: 5واحد یادگيری

:کدناوبری نجومي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

هاهاينجومیآنبررسیاجرامسماويومؤلفه

هايفلکیبررسیصورت

بررسیکرةماه

کاربردزماندرناوبريوانجاممحاسبات

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیري

قوانين راه و عالئم دریایي - 5پودمان /نام فصل

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

مراحل کاری

قوانینراهدریایی

هاوعالئمدریاییچراغ

کارگیريقوانیندریاییبه

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

هايدریاییسیستمبویه

نمرهشایستگیواحدیادگیري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:  سال تحصيليدهم:پايهحسابداری: رشته تحصيلي

210251:کد کتاب: کد درس  041110:کد رشته

ای حسابدار تحلیل تکالیف حرفه-1

تحلیل پیامد عدم كاربست اخالق -2

ای در حرفه حسابدار حرفه

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

كلیات: 1پودمان 

ای شغل حسابداری از منظر  تعیین تکالیف حرفه

ای مطابق با استاندارد  های اخالق حرفه  شاخص

ای جامعه  سازمان حسابرسي و آیین رفتار حرفه

حسابداران رسمي ایران

باالتر از 

حد انتظار
اي در موارد حقيقي تحليل اخالق حرفه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2اي هاي اخالق حرفه اي و تعيين شاخص  تعيين تكاليف حرفهدرحد انتظار

تر از پایین

حد انتظار
1اي  تحليل تكاليف حرفه

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

اصول : 2و3پودمان

و مباني و 

تجهیزات و كاربرد 

آن

های حسابداری بندی گزارش طبقه-1
های مالي و  بندی نحوه اجرای سیستم طبقه

های مالي با استفاده از مباني نظری  گزارش

های ملي حسابداری برابر استاندارد

باالتر از 

حد انتظار

معمول و  هاي ماشين حساب در مواقع غير استفاده از كليد

هاي حسابداري و مفاهيم  تحليل استفاده كنندگان از گزارش

اساسي حسابداري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

هاي حسابداري و  بندي استفاده كنندگان از گزارش طبقه

هاي  مفاهيم اساسي حسابداري تحليل نحوه اجراي سيستم

مالي و بررسي تخصصي استفاده از ماشين حساب

2

تر از  پایینهای مالي بندی نحوه اجرای سیستم طبقه- 2

حد انتظار
1هاي مالي بندي نحوه اجراي سيستم  طبقه

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

محاسبات 

كاربردی الف

محاسبه استهالك به سه روش مستقیم،  مجموع 

سنوات و مانده نزولي با نرخ مضاعف و 

كاربرد معادالت درجه اول در محاسبه هزینه 

ثابت و متغیر و كل و نقطه سربه سر و تعیین 

محصول و كاال

باالتر از 

حد انتظار

استفاده از  محاسبه استهالك و كاربرد معادالت درجه اول در 

محاسبه هزينه ثابت و متغير و كل و نقطه سربه سر و تعيين 

محصول و كاال در زندگي روزمره

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
محاسبه استهالك به سه روش و كاربرد معادله درجه اول  در 

محاسبات مورد نياز امور مالي
2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعيين استهالك

تعیین استهالك- 1

تعیین  كاربرد معادالت درجه اول در - 2

حسابداری



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:  سال تحصيليدهم:پايهحسابداری: رشته تحصيلي

210251:کد کتاب: کد درس  041110:کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

تعیین دستمزد-1

تعیین همبستگي و تعیین شاخص- 2

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

محاسبات 

كاربردی ب

محاسبه دستمزد براساس قانون كار و تعیین 

همبستگي و شاخص مركز آمار ایران

باالتر از 

حد انتظار

كاربرد محاسبه دستمزد و همبستگي و شاخص در زندگي 

روزمره

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2محاسبه دستمزد و همبستگي و شاخصدرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تعيين همبستگي و تعيين شاخص

: 5پودمان 

سازی و  مستند

نویسي گزارش

تهیه صورت جلسه،  گزارش و تهیه ترازنامه 

براساس استانداردهای ملي  حسابداری

باالتر از 

حد انتظار
نوشتن گزارش يا صورت جلسه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین مستندات- 1

تدوین گزارش و تهیه تراز مالي-2

3

2تهيه صورت جلسه،  گزارش و تهيه ترازنامهدرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تعيين مستندات

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ثبت برگشت اسناد در جریان وصول

کنترل اسناد مالی

ثبت دفتر روزنامه

ثبت دفتر کل

ثبت دفتر معین

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

مراحل کاری

مراحل کاری

اسناد پرداختنی/ کنترل اسناد مثبته پرداخت وجه نقد 

اسناد پرداختنی/ پرداخت وجه نقد 

اسناد پرداختنی/ صدور سند پرداخت وجه نقد 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

تحریر دفاتر قانوني: 2پودمان/نام فصل

:کدتحریر دفاتر قانوني: 3 واحد یادگيری

:کداسناد پرداختني/ ثبت دریافت وجه نقد :  2 واحد یادگيری

:کد(اسناد تجاری)اسناد دریافتني و پرداختني/ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

اسناد دریافتنی/ کنترل اسناد مثبته در دریافت وجوه نقد

اسناد دریافتنی/ صدور سند حسابداري دریافت وجوه نقد

واگذاري اسناد دریافتنی به بانک

ثبت وصول اسناد در جریان وصول

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210252: کد کتاب0411100110: کد درس



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210252: کد کتاب0411100110: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

گردان حساب تنخواه (تسویه)بستن 

 حساب بانک و دفاتر  تعیین اقالم باز صورت

تنظیم صورت مغایرت بانکی

ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغایرت بانکی

 حساب بانک با گردش حساب دفاتر مطابقت صورت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

حسابداری تهيه و تنظيم صورت مغایرت بانكي: 4پودمان/نام فصل

:کدتهيه صورت مغایرت بانكي: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

اخذ صورت حساب بانک

تهیه صورت ریز حساب بانک

کنترل اسناد هزینه

ثبت نمودن اسناد هزینه

گردان تنخواه (شارژ)ترمیم 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

گردان  افتتاح حساب تنخواه

حسابداری امور مرتبط با تنخواه گردان: 3پودمان /نام فصل

:کدگردان ثبت تنخواه: 4واحد یادگيری

مراحل کاری



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ثبت سند حسابداري خريد كاال

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری خريد و فروش»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210254: کد کتاب0411100210: کد درس

حسابداری خرید کاال - 1پودمان /نام فصل

:کدحسابداری خرید کاال: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

كنترل مستندات خريد كاال

محاسبه بهاي تمام شده خريد كاال

مراحل کاری

ها صدور سند بیمه موجودي

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

حسابداری فروش کاال - 2پودمان /نام فصل

:کدحسابداری فروش کاال: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

:کدحسابداری تنظيم کارت حساب کاال: 3 واحد یادگيری

(قبل از فروش)كنترل مستندات فروش 

صدور مجوز خروج كاال

(بعد از فروش)تكمیل و كنترل مستندات فروش كاال 

صدور سند حسابداري فروش

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

حسابداری تنظيم کارت حساب کاال -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

كنترل مستندات كاردكس خريد كاال

تنظیم ستون وارده كاردكس كاال

تنظیم ستون صادره كاردكس كاال

تعیین مانده كاردكس كاال



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری خريد و فروش»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210254: کد کتاب0411100210: کد درس

حسابداری خرید کاال - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

حسابداری تعدیالت فروش کاال - 5پودمان /نام فصل

:کدحسابداری تعدیالت فروش کاال: 5واحد یادگيری

نمره شايستگی واحد يادگیري

حسابداری تعدیالت خرید کاال - 4پودمان /نام فصل

:کدحسابداری تعدیالت خرید کاال: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

(حواله فروش)كنترل مستندات خروج كاال از انبار 

كنترل محاسبات بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

صدور سند حسابداري خروج كاال

صدور حسابداري برگشت از خريد و تخفیفات 

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

كنترل مستندات برگشت از فروش

كنترل مستندات تخفیفات فروش

صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *



کارکرد موظف پرسنل: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کنترل کارکرد موظف پرسنل1
2کنترل اضافات کارکرد پرسنل2
2کنترل کسورات کارکرد پرسنل3
1کنترل مرخصی پرسنل4
2تکمیل خالصه لیست کارکرد پرسنل5

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

اضافات کارکرد پرسنل:2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1کنترل احکام کارگزینی1
2ثبت خالصه کارکرد پرسنل در لیست حقوق و دستمزد2
2محاسبه حقوق و مزایا3
2محاسبه کسور حقوق4

2تنظیم لیست حقوق و دستمزد5

1کنترل نهایی لیست حقوق و دستمزد6

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف(بیمه)کسورات کارکرد پرسنل :3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ثبت اطالعات از لیست حقوق و دستمزد1
222محاسبه بیمه حقوق و دستمزد2
131تطبیق لیست حقوق و دستمزد با لیست بیمه3
141تهیه دیسکت بیمه حقوق4
151تنظیم فرم درخواست صدور چک5

161ارسال لیست، دیسکت و چک بیمه حقوق و دستمزد به اداره مربوطه6

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«حسابداری حقوق و دستمزد»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهحسابداری: رشته تحصیلی

211251: کد کتاب: کد درس041110: کد رشته

کنترل ساعات کارکرد پرسنل:  1پودمان/نام فصل

کد

محاسبه حقوق و دستمزد: 2پودمان/نام فصل

کد

مراحل کاری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تهیه جداول بیمه و مالیات: 3پودمان /نام فصل

کد(مالیات)کسورات کارکرد پرسنل:4واحد يادگیریکد

ثبت اطالعات از لیست حقوق و دستمزد

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد

ارسال لیست، دیسکت و چک بیمه حقوق و دستمزد به سازمان امور 

مالیاتی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تطبیق لیست حقوق و دستمزد با لیست مالیات

تهیه دیسکت مالیات حقوق

تنظیم فرم درخواست صدور چک

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«حسابداری حقوق و دستمزد»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهحسابداری: رشته تحصیلی

211251: کد کتاب: کد درس041110: کد رشته

کنترل ساعات کارکرد پرسنل:  1پودمان/نام فصل

رديف

کدرديفصدور سند حسابداری حقوق و دستمزد: 5واحد يادگیری

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد1

122صدور سند حسابداری سایر مزایای نقدی و غیر نقدی پرسنل2

131صدور سند حسابداری پرداخت حق بیمه حقوق3

141صدور سند حسابداری پرداخت مالیات حقوق4

15تفکیک اسناد و مدارک حسابداری5

16بایگانی اسناد و مدارک حسابداری6

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

صدور سند ذخیره مزايای پايان خدمت : 7واحد يادگیری

کارکنان

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211محاسبه میزان سنوات پایان خدمت کارکنان1

222تعدیل مبلغ سنوات پایان خدمت کارکنان2

232صدور سند حسابداری ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان3

242صدور سند بازخرید سنوات کارکنان حین خدمت4

552

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

. را اخذ کند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگی   کند که در ارزشیابی زمانی هنرجو شايستگی کسب می−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آيد های واحدهای يادگیری آن پودمان به دست می نمره پودمان از میانگین نمره−

. واحدهای يادگیری، شايستگی را کسب نمايد شود که هنرجو در کلیه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

حسابداری حقوق و دستمزد: 4پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

صدور سند ذخیره مرخصی کارکنان: 6واحد يادگیریکد

مراحل کاری

محاسبه میزان مانده مرخصی کارکنان

تعدیل مبلغ مانده مرخصی کارکنان

صدور سند ذخیره مرخصی کارکنان

صدور سند بازخرید مرخصی کارکنان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

دریافت فرم تسویه حساب از واحد اداری

محاسبه مبلغ مزایای پایان خدمت قابل پرداخت

کنترل کسور و اضافات معوق

محاسبه مبلغ قابل پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مزايای پايان خدمت و تسويه حساب کارکنان: 5پودمان/نام فصل

کدثبت تسويه حساب با کارکنان: 8واحد يادگیریکد

20نمره پودمان از 

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگی واحد يادگیری يا نمره شايستگی پودمان منحصراً شامل نمرات  −

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد يادگیری  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

می باشد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

صدور سند حسابداری تسویه حساب با کارکنان

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



رديف
صدور سند حسابداری خريد و بیمه اموال: 1واحد يادگیری

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1كنترل مستندات خريد اموال1
1ها طبقه بندي دارايي2
1صدور سند حسابداري خريد اموال3
2صدور سند حسابداري بيمه اموال4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

صدور سند استهالک اموال: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تنظيم كارت اموال1
2هاي ثابت تعيين روش استهالك دارايي2
1هاي ثابت تعيين روش استهالك دارايي3
1هاي ثابت صدور سند حسابداري استهالك دارايي4

1ثبت استهالك در كارت اموال5

1هاي ثابت تهيه ليست دارايي6

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفصدور اسناد کنارگذاری دارايی های ثابت:3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111هاي ثابت كنترل اسناد و مدارك كنارگذاري دارايي1
222هاي ثابت محاسبه سود و زيان كنارگذاري دارايي2
131هاي ثابت صدور سند حسابداري كنارگذاري دارايي3

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

صدور اسناد فروش دارايی های ثابت:4واحد يادگیری

صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارايی ثابت: 3پودمان /نام فصل

کد کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

صدور سند استهالک اموال: 2پودمان/نام فصل

1396-97: سال تحصیلی

صدور سند حسابداری خريد و بیمه اموال:  1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری اموال و انبار»درس 
حسابداری: رشته تحصیلی

041110: کد رشته

کد

کد

211252: کد کتاب

هاي ثابت كنترل اسناد و مدارك فروش دارايي

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

هاي ثابت محاسبه سود و زيان فروش دارايي

هاي ثابت صدور سند فروش دارايي

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

20نمره پودمان از 



1396-97: سال تحصیلی

صدور سند حسابداری خريد و بیمه اموال:  1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری اموال و انبار»درس 
حسابداری: رشته تحصیلی

211252: کد کتاب041110: کد رشته

های خدمات پس از فروش ثبت هزينه: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1هاي خدمات پس از فروش كنترل مستندات هزينه 1

1هاي خدمات پس از فروش تطبيق هزينه2

1هاي خدمات پس از فروش ثبت هزينه3
2محاسبه ذخيره خدمات پس از فروش4
2هاي خدمات پس از فروش ثبت ذخيره هزينه5

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

متصدی )صدور سند تعديالت موجودی کاال: 6واحد يادگیری

(حسابداری انبار

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انبارگرداني1

1كنترل مستندات تعديالت انبار2

2محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال3

2صدور سند تعديالت موجودي كاال4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

. را اخذ کند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگی   کند که در ارزشیابی زمانی هنرجو شايستگی کسب می−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آيد های واحدهای يادگیری آن پودمان به دست می نمره پودمان از میانگین نمره−

. واحدهای يادگیری، شايستگی را کسب نمايد شود که هنرجو در کلیه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

های خدمات پس از فروش ثبت هزينه: 4پودمان/نام فصل

(حسابداری انبار)صدور سند تعديالت موجودی کاال : 5پودمان/نام فصل

20نمره پودمان از 

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگی واحد يادگیری يا نمره شايستگی پودمان منحصراً شامل نمرات  −

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد يادگیری  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

می باشد
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