
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)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

ای کشي فني رايانه استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس نقشه

رشته تحصیلی:  الکتروتکنیک، الکترونیک، 
الکترونیک و مخابرات دریایی، شبکه و نرم افزار 

رایانه
1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه

210201: کد کتاب: کد درس: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان

ترسیم با دست آزاد

های سطحی ترسیم نقشه

های سطحی وحجمی با دست  ترسیم نقشه

آزاد از طریق مشاهده براساس فنون اسکچ

های نمونه و سفارشی تهيه نقشه سطحی و حجمی مطابق شکلباالتر ازحد انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 2پودمان 

تجزیه و تحلیل نما و 

حجم

ها، تعیین نماها و  تجزیه و تحلیل حجم

ها مطابق استانداردهای  روابط بین آن

ISOکشی  نقشه

باالتر از حد 

انتظار

های  تعيين نماها در یک ترسيم ساده، تجزیه تحليل نماها و حجم

ها نامنظم و ارتباط بين آن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعيين نماها در یک ترسيم ساده، تجزیه تحليل نماهادرحد انتظار

20نمره پودمان از 

3

تعیین موقعیت اجزای تصویر روی احجام
2نما و تصاویر مجسم مطابق نقشه سفارشی ترسيم سهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار

3

های حجمی ترسیم نقشه
2های نمونه و سفارشی تهيه نقشه سطحی مطابق شکلدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1های نمونه و سفارشی پذیری شکل ترسيم با حداقل تطبيق

3

2

تر از حد  پایین

انتظار
1تعيين نماها در یک ترسيم ساده

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

نما و تصاویر مجسم احجام ساده  ترسیم سه

 استانداردهایISOمطابق با 

باالتر از حد 

انتظار

نما و تصاویر مجسم مطابق نقشه سفارشی، تغيير و تکميل  ترسيم سه

تصاویر مجسم از کاوالير به ایزومتریک و برعکس

1نما ترسيم سه

گیری از احجام نما

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

تجزیه و تحلیل تصویر مجسم

تعیین نماهای روبرو، جانبی و باال

: 3پودمان 

نما و حجم ترسیم سه



ای کشي فني رايانه استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس نقشه

رشته تحصیلی:  الکتروتکنیک، الکترونیک، 
الکترونیک و مخابرات دریایی، شبکه و نرم افزار 

رایانه
1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه

210201: کد کتاب: کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

3

3

چاپ نقشه نهایی

درحد انتظار

های سفارشی برای ارائه، به کارگيری  سازی نقشه تنظيم و آماده

های سفارشی و کنترل  سازی نقشه افزار در آماده دستورهای نرم

ISOکيفيت نقشه مطابق استانداردهای 

2

تر از حد  پایین

انتظار
1های سفارشی برای ارائه سازی نقشه تنظيم و آماده

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

سازی نقشه کنترل کیفیت و آماده

 تنظیم و کنترل کیفیت نقشه های ترسیمی 

رایانه ای بر اساس استاندارد و تهیۀ 

خروجی قابل استفاده در صنعت

باالتر از حد 

انتظار

های سفارشی برای ارائه، به کارگيری  سازی نقشه تنظيم و آماده

های سفارشی و کنترل  سازی نقشه افزار در آماده دستورهای نرم

،  تهيه خروجی نقشه برای ISOکيفيت نقشه مطابق استانداردهای 

ارائه و چاپ

2

تر از حد پایین

انتظار
1کشی برای ترسيم افزار نقشه اندازی و تنظيم نرم نصب، راه

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

: 5پودمان 

ای کشی رایانه نقشه

5نمره مستمر از 

: 4پودمان 

ترسیم با رایانه

افزار اندازی نرم راه

افزار و ترسیم نقشه  اندازی و تنظیم نرم  راه

افزار با نرم

باالتر از حد 

انتظار

کشی برای ترسيم، به  افزار نقشه اندازی و تنظيم نرم نصب، راه

افزار، ترسيم  کارگيری دستورهای ترسيمی و ویرایشی در محيط نرم

ها  افزار مطابق جزئيات و اندازه های نمونه و سفارشی با نرم نقشه

مطابق سفارش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

افزار ترسیم در محیط نرم

درحد انتظار
کشی برای ترسيم، به  افزار نقشه اندازی و تنظيم نرم نصب، راه

افزار کارگيری دستورهای ترسيمی و ویرایشی در محيط نرم



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 عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 ترسیم سه نما از روی مدل به وسیله ابزار ترسیم سه نما از روی مدل- 1

گذاری بارعایت  کشي دستي و اندازه نقشه

استاندارد

  ISO  - 128

باالتر از حد 

انتظار

گذاري كامل مطابق با  ترسيم نقشه بدون خطا با رعايت ضخامت خطوط و اندازه

IS O -128

ای کشي فني رايانه نقشهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

-صنايع شيميايي- متالورژي:رشته تحصيلي

صنايع نساجي –سراميك  –معدن 
1396-97:    سال تحصيليدهم: پايه

210205: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

1

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2گذاري ناقص ترسيم نقشه با رعايت ضخامت خطوط و اندازهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
ISO-129و ISO-128هاي   ترسيم نقشه همراه با خطا بدون رعايت استاندارد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت 

 , ISO-128کشي  های نقشه استاندارد

IS O -129

باالتر از حد 

انتظار

 ISO-128 , ISO-129)كشي  هاي نقشه تهيه نقشه از روي قطعه با رعايت استاندارد

)
3

تر از حد  پایین

انتظار
1ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بيش از يك خطا در نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های دو بعدی و سه بعدی  ترسیم نقشه

قطعات در محیط نرم افزار و نماگیری 

بارعایت الیه بندی و ضخامت خطوط  

ISO-128مطابق استاندارد 

باالتر از حد 

انتظار
3ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي يك قطعه و نماگيري از مدل سه بعدي بدون خطا

2ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي  يك قطعه بدون نماگيري همراه يك  خطادرحد انتظار

2گذاري تهيه نقشه از روي قطعه بدون اندازهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ترسيم اشكال هندسي با دست آزاد

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ترسیم اشکال هندسي با دست آزاد- 1

تهیه نقشه دست آزاد از روی قطعه- 2

:  1پودمان

خواني نقشه

ترسیم نمای مجهول- 2

: 2پودمان 

نقشه ترسیم

های دوبعدی با اتوکد ترسیم نقشه- 1

های سه بعدی با اتوکد ترسیم نقشه- 2

:  3پودمان 

برداری از  نقشه

روی قطعه

5نمره مستمر از 



ای کشي فني رايانه نقشهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

-صنايع شيميايي- متالورژي:رشته تحصيلي

صنايع نساجي –سراميك  –معدن 
1396-97:    سال تحصيليدهم: پايه

210205: 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

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2پروژه مربوط به رشته خود2ترسيم درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1پروژه مربوط به رشته1ترسيم تنها 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

كشي با استفاده از  ترسيم يك پروژه نقشه

كشي هاي نقشه رايانه مطابق با استاندارد

 ISO -128 ،  ISO -129  

باالتر از حد 

انتظار
پروژه مربوط به رشته خود و يك پروژه از ساير رشته ها2ترسيم 

1

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

انجام کنترل کیفي  نقشه مطابق با 

 , ISO -128کشي   های نقشه استاندارد

IS O  -129

باالتر از حد 

انتظار

-ISO)كشي    هاي نقشه ها مطابق با استاندارد كنترل كيفيت نقشه با تعيين تمام خطا

128 , IS O -129  )
3

هاي نقشه  خطا90%كنترل كيفيت نقشه با تعيين حداقل درحد انتظار

تعیین اشکاالت نقشه- 1

انجام کنترل کیفیت نقشه- 2

تعیین مراحل ترسیم پروژه- 1

ترسیم پروژه- 2

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

:  4پودمان 

 کنترل کیفیت 

نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي 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  −

: 5پودمان 

ترسیم پروژه با 

رایانه

تر از حد  پایین

انتظار
تغيين اشكاالت ترسيمي نقشه



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

ترسیم اشکال هندسي با دست آزاد- 1

تهیه نقشه دست آزاد از روی قطعه- 2

:  1پودمان

خواني نقشه

ترسیم نمای مجهول- 2

: 2پودمان 

نقشه ترسیم

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوكد- 1

ترسیم نقشه های سه بعدی با اتوكد- 2

:  3پودمان 

برداری از  نقشه

روی قطعه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

2تهيه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ترسيم اشكال هندسي با دست آزاد

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت 

 ,ISO-128استاندارد های نقشه كشي 

ISO-129

باالتر از حد 

انتظار

-ISO-128 , ISO)تهيه نقشه از روي قطعه با رعايت  استاندارد هاي نقشه كشي

129  )
3

تر از حد  پایین

انتظار
1ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بيش از يك خطا در نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ترسیم نقشه های دو بعدی و سه بعدی 

قطعات در محیط نرم افزار و نماگیری 

  بارعایت الیه بندی و ضخامت خطوط

ISO-128 مطابق استاندارد

باالتر از حد 

انتظار
3ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي  يك قطعه و نماگيري از مدل سه بعدي بدون خطا

2ترسيم نقشه دو بعدي و سه بعدي  يك قطعه بدون نماگيري همراه يك  خطادرحد انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

3

2ترسيم نقشه با رعايت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
ISO-129و ISO-128ترسيم نقشه همراه با خطا بدون رعايت استاندارد هاي  

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

 ترسیم سه نما از روی مدل به وسیله ابزار ترسیم سه نما از روی مدل- 1

نقشه كشي دستي و اندازه گذاری بارعایت 

استاندارد

  ISO  - 128

باالتر از حد 

انتظار

ترسيم نقشه بدون خطا با رعايت ضخامت خطوط و اندازه گذاري كامل مطابق با 

ISO-128

ای کشي فني رايانه نقشهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

- مكانيك خودرو- ماشين ابزار: رشته تحصيلي

-صنايع چوب و مبلمان –چاپ - صنايع فلزي

مكانيك - مكاترونيك-تاسيسات مكانيكي

موتورهاي دريايي

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايه

210203: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

1



ای کشي فني رايانه نقشهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

- مكانيك خودرو- ماشين ابزار: رشته تحصيلي

-صنايع چوب و مبلمان –چاپ - صنايع فلزي

مكانيك - مكاترونيك-تاسيسات مكانيكي

موتورهاي دريايي

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايه

210203: 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

تعیین اشکاالت نقشه- 1

انجام كنترل كیفیت نقشه- 2

تعیین مراحل ترسیم پروژه- 1

ترسیم پروژه- 2

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

:  4پودمان 

  كنترل كیفیت نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي 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  −

: 5پودمان 

ترسیم پروژه با 

رایانه

تر از حد  پایین

انتظار
تغيين اشكاالت ترسيمي نقشه

3

2پروژه مربوط به رشته خود2ترسيم درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1پروژه مربوط به رشته1ترسيم تنها 

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

ترسيم يك پروژه نقشه كشي با استفاده از 

رايانه مطابق با استاندارد هاي نقشه كشي

 ISO -128 ،  ISO -129 

باالتر از حد 

انتظار
پروژه مربوط به رشته خود و يك پروژه از ساير رشته ها2ترسيم 

1

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

انجام كنترل كیفي  نقشه مطابق با 

,ISO -128 استاندارد های نقشه كشي 

ISO -129

باالتر از حد 

انتظار

-ISO)كنترل كيفيت نقشه با تعيين تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه كشي   

128,  ISO-129  )
3

2 خطا هاي نقشه90%كنترل كيفيت نقشه با تعيين حداقل درحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2نصب نرم افزار اتوکد1
2آشنایی با محیط کار2
2کنترل دید3
2ترسیم فنی و هندسی4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2روش های انتخاب1
2برش- نما - ترسیم پالن 2
2اضافه کردن متن فارسی3
2اندازه گذاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2احجام ساده هندسی1
2های ترکیبی ایجاد حجم2
12ها  ویرایش سه بعدی3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ترسيم های سه بعدی - 3پودمان /نام فصل

کدترسيم های سه بعدی:3 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

های ساختمانی نقشه -  2پودمان /نام فصل

کدهای ساختمانی نقش: 2 واحد یادگيری

ترسيم فنی و هندسی - 1پودمان /نام فصل
کدترسيم فنی و هندسی:  1واحد یادگيری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای کشي فني رايانه نقشه»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهساختمان: رشته تحصيلی

210207: کد کتاب: کد درس073210: کد رشته



ترسيم فنی و هندسی - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای کشي فني رايانه نقشه»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهساختمان: رشته تحصيلی

210207: کد کتاب: کد درس073210: کد رشته

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ها ویرایش سه بعدی1

2ترسیم حجم ساختمانی2

2های سه بعدی خروجی دوبعدی از حجم3
2چاپ نقشه4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212بندی نقشه کنترل شیت1

22کنترل مقیاس و قطر خطوط2

23کنترل عالئم3

24کنترل هم خوانی پالن، برش و نما4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مراحل کاری

پروژه های تمرینی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

20نمره پودمان از 

کنترل کيفيت نقشه و ارائۀپروژه - 5پودمان /نام فصل

کدارائۀ پروژه: 6 واحد یادگيریکدکنترل کيفيت نقشه:5 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی - 4پودمان /نام فصل

کدخروجی دوبعدی از فضای سه بعدی: 4 واحد یادگيری



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان1:        

تولید انرژي 

الکتریکی

2- محاسبه کار و توان الکتریکی

 

1-کاربرد قانون اهم

پودمان 2:      

کار و توان 

الکتریکی

پودمان 3:  

اتصاالت سري و 

موازي الکتریکی

2-کاربرد قانون کولن در موقعیت هاي مختلف 

عملکردي

1-تحلیل مدارهاي سري و موازي پیل هاي 

الکتریکی

2-تحلیل مدارهاي سري و موازي مقاومتی

شاخص تحقق

 (K.C.LوK.V.L)با استفاده از قانون کیرشف

مدارهاي مقاومتی سري و موازي و مختلط را تحلیل 

کند.

باالتر از حد 

انتظار
حل مدار الکتریکی مقاومتی مختلط و محاسبه ولتاژ و جریان نقطه اي مدار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

با استفاده از قانون اهم مدارهاي مقاومتی وتوان 

الکتریکی را تحلیل کند

باالتر از حد 

انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1-حل مدارهاي مقاومتی و محاسبه مقدار توان الکتریکی

2-تحلیل توان الکتریکی و مقدار مصرف

3

2حل مدارهاي مقاومتی و محاسبه مقدار توان الکتریکیدرحد انتظار

پایین تر از 

حد انتظار
1 بکارگیري قوانین اهم در مدارهاي ساده

3

2حل مدارهاي مقاومتی سري و موازي و چند حلقه ايدرحد انتظار

باالتر از حد 

انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تحلیل تولید و انتقال انرژي از نیروگاه تا مصرف در حالت هاي مختلف

2-محاسبه نیروي بین دوبار الکتریکی درموقعیت هاي مختلف حقیقی

3 -تحلیل شدت میدان الکتریکی بین چند بار مختلف

1- تحلیل تولید و انتقال انرژي از نیروگاه تا مصرف در حالت هاي مختلف

2-محاسبه نیروي بین دوبار الکتریکی درموقعیت هاي مختلف حقیقی

پایین تر از 

حد انتظار
حل مدارهاي مقاومتی ساده

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی:  97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد کتاب: 210263 کد درس:  کد رشته: 071310

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

نمره پودمان از 20

1-بررسی روش هاي تولید -انتقال وتوزیع انرژي 

الکتریکی
3

2درحد انتظار

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین وضعیت انتقال انرژي

تحلیل انتقال انرژي الکتریکی از تولید تا مصرف از 

دیدگاه افت توان با استفاده از نقشه، نوع مصرف و 

توزیع بار موقعیتی 

با استفاده از قانون کولن مقدار و نوع نیروي 

بین بارهاي الکتریکی را تشخیص دهد.



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی:  97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد کتاب: 210263 کد درس:  کد رشته: 071310

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان 4:        

مدارهاي جریان 

متناوب

پودمان 5: 

اندازه گیري 

کمیت هاي 

الکتریکی

2- تحلیل مدارهاي الکتریکی متناوب مقاومتی به 

روش رسم دیاگرام

1-تحلیل مقادیر مختلف توان در مدار هاي جریان 

متناوب

2- بررسی روش هاي اندازه گیري کمیت هاي 

الکتریکی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

باالتر از حد 

انتظار

ترسیم مثلث توان و تحلیل ارتباط توان ها در مدار با چند المان پسیو، تفاوت انواع 

وسایل اندازه گیري آنالوگ ودیجیتال

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1-تحلیل مدارهاي الکتریکی متناوب مقاومتی به 

روش عددي

2-با استفاده از دستورالعمل بکارگیري دستگاه هاي 

اندازه گیري الکتریکی نحوه اندازه گیري کمیت هاي 

الکتریکی را تحلیل کند.

3

2درحد انتظار

پایین تر از 

حد انتظار
1محاسبه فرکانس و زمان تناوب

3

2درحد انتظار

2-تحلیل نحوه قرار گرفتن آمپرمتر و ولت متر در مدارالکتریکی

پایین تر از 

حد انتظار

 DC تفکیک توان موثر از توان غیر موثر، تعیین روش اندازه گیري جریان و ولتاژ

AC و

شاخص تحقق

با استفاده از روابط حاکم بر مدارهاي جریان 

متناوب،کمیت هاي مرتبط با جریان متناوب را محاسبه 

و ترسیم کند.

باالتر از حد 

انتظار

 1-تحلیل و محاسبه مقادیر موثر و ماکزیمم جریان و ولتاژ

2-محاسبه فرکانس و طول موج واختالف فاز از روي نمودار

1-با استفاده از روابط حاکم بر مدار هاي جریان 

متناوب مقادیر مختلف توان را محاسبه و دیاگرام آن 

را ترسیم کند.
1-تحلیل بردار مثلث توان در مدارهاي جریان متناوب

1-تحلیل و محاسبه مقادیر موثر و ماکزیمم جریان و ولتاژ

2-محاسبه فرکانس و طول موج و اختالف فاز و ترسیم نمودار هاي اختالف فاز 

بین جریان و ولتاژ

−  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. 

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



سیم و اتصاالت آن: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گذاریواتصاالتاندازه1
1کاریکاریوعایقانجاملحیم2
1مهارتسرسیمزدنوکانکتورپیچی3
2ساختهرماتصاالت4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفکشی توکار خوانی و زيرسازی سیم نقشه:2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعیینجانماییتجهیزاتوانتخابمسیرلوله1
121کاریوشیارزنیتعیینسوراخ2

232سطحسازیگذاریونصبتابلووهمقوطی3

242کاریگذاریوخملوله4

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کشی و نصب قطعات الكتريكی سیم: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1کشیوعبورسیمازلولهفنرسیم1

1نصبکلیدوپریز2
2نصبتابلوتوزیعبرقواحدمسکونی3
2آزمایشصحتمداروبرقدارکردنآن4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

: کد درس

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

کشی و نصب تجهیزات الكتريكی سیم: 3پودمان /نام فصل

کد

،آمادهکردنpvcکاریسردوگرملولهسوراخکاریدیوار،خم

گچمالت

کشی توکار خوانی و زيرسازی سیم نقشه: 2پودمان/نام فصل

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

مهارتنقشهخوانی

مهارتاستفادهازترازلیزری،شیارزنوشیارکن

نصبقوطیکلیدوپریزوتابلوتوزیعبرقواحدساختمان،تراز

کاریکردنقوطیوپرداخت

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های مسكوني کشي برق ساختمان طراحي و سيم»درس 

الكتروتكنیك: رشته تحصیلی

071310: کد رشته

کد

کد

210264: کد کتاب

کشی توکار زيرسازی سیم:3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

سیم و اتصاالت آن: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های مسكوني کشي برق ساختمان طراحي و سيم»درس 

الكتروتكنیك: رشته تحصیلی

210264: کد کتاب071310: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

سیم و اتصاالت آن: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

کدرديفکشی روکار زيرسازی سیم: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
وترانکینگوداکتولولهمسیرانتخابوتجهیزاتجانماییتعیین

داکباس
111

121کاریونصبقوطیوتابلوسوراخ2

132داکتانتخابلولهوداکتوترانکینگوباس3

24داکتگذاریوترانکینگوباسگذاری،داکتنحوهلوله4

25هایفلزیکاریوانجاماتصاالتلولهنحوهخم5

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تعمیر و نگهداری تأسیسات الكتريكی:7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1نصبقطعاتتابلووچیدمانکلیدها1

2کشیجدیدتوسعهوایجادمسیرسیم2

2کشکردنپس3

1قفلوبرچسبزدن4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

.  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−

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

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

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

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کشیتابلوکشیوکابلاجرایسیم

تعمیر و نگهداری تأسیسات الكتريكی: 5پودمان/نام فصل

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

اجرایسیستماتصالزمین

نمره شايستگی واحد يادگیری

چیدمانقطعاتتابلو

تابلوی توزيع برق واحد مسكونی: 6واحد يادگیریکد

کشی روکار زيرسازی سیم: 4پودمان/نام فصل



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
کاریوگذاریوشناختاتصاالتوظریفاندازه

رعایتایمنیدرتمامیمراحلکار
2کشیخوانیومشخصاتفنیونصبوسیمکاتالوگ21

1کارباابزاروایجاداتصاالت12کاریانجاملحیم2

1رسمنقشهونموداربرایدربازکنتصویری13کاریانجامصحیحپرس3

14کاریانجامصحیحپانچ4

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1هادرنصبقطعاترعایتترازواندازه1

2
کشیوخوانیاتصاالتمحکمدرسیمکاتالوگ

عدمایجادشکستگیقطعات
1

2آزمایشصحتکارمداراعالمحریق3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1کانکتوربااتصالانجامFبیشترمهارتبا11اتصاالتایجادRJبیشترمهارتبا11زوجدوکابلباسرقتاعالم1سیم

12کنندهمحاسبهبرایانتخابتقویت2
نصبترانکینگدراندازهمشخصوبهصورت

تراز
1کشیسایرسرقتباکابلسهزوجسیم12

1خوانیونقشهکشیسایرقطعاتوکاتالوگسیم23تستصحتعملکردواتصاالتتلفن13خواندنبرچسبوکاتالوگ3

4
کشیآنتنمرکزیازرویآرایشدادهشدهوسیم

مقایسهآرایش
2صحتعملکردمداراعالمسرقت244

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

210266: کد کتاب0713100210: کد درس071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهالكتروتكنيك: رشته تحصيلی

اتصاالت و آیفون - 1پودمان /نام فصل

کددربازکن تصویری: 2 واحد یادگيری کدکابل و اتصاالت جریان ضعيف: 1واحد یادگيری

اعالم حریق - 2پودمان /نام فصل

کدسيستم ردیابی و اعالم حریق:3 واحد یادگيری

اعالم سرقت -  3پودمان /نام فصل

کدسيستم اعالم سرقت: 6 واحد یادگيریکدسيستم تلفن: 5 واحد یادگيریکدآنتن مرکزی: 4 واحد یادگيری



210266: کد کتاب0713100210: کد درس071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهالكتروتكنيك: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
کشیوتنظیمیكدوربینبرایمشاهدهسیم

تصویر
1

DVR1کشیوتنظیمسیم2

3دوربینتنظیموکشیسیمCCTV2

1افزاردوربینمداربستهکاربانرم4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
اندازییكبلندگویسادهبادستگاهنصبراه

کنندهتقویت
11توانمحاسبهUPSواتحسببر11خودکاردرهایقطعات1شناخت

1نحوهمونتاژدرهایخودکارUPS12اتصالباراهمیساده12کنندهاتصالسریموازیبلندگوهابهتقویت2

2تفاوتعملکردیدرهایخودکار13اتصالبارهایغیرخطی23تستعملکردصحیحمدار3

24تستاضافهبار44

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

دوربين مداربسته - 4پودمان /نام فصل

کدهای مداربسته سيستم دوربين:7 واحد یادگيری

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

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

برق ایمنی -  5پودمان /نام فصل

کددرهای خودکار: 10 واحد یادگيریکدUPSسيستم برق ایمنی :9 واحد یادگيریکدسيستم صوتی:8 واحد یادگيری



رديف
برق اضطراری: 1واحد يادگیری

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212ژنراتور- نصب و راه اندازی موتور 1

Change Over121نصب کلید 2

231کننده و انتخاب توان مولد برآورد مصرف3

141خوانی و تفسیر اطالعات مولد برق اضطراری کاتالوگ4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

خانه هوشمند: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2شناسایی قطعات خانه هوشمند1

2(ETS)نصب، تنظیمات و اجرای نرم افزار 2

2خروجی و قطعات تابلویی- کشی قطعات ورودی  نصب و سیم3

4
افزار و بارگذاری و اجرای آن بر روی  ریزی خانه هوشمند با نرم برنامه

قطعات
2

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

گیر همبندی و صاعقه: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2های همبندی روش1

2گیر و متعلقات آن نصب صاعقه2

1جوشكاری اتصاالت متعارف همبندی3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي هوشمند طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و ساختمان»درس 

الکتروتکنیک: رشته تحصیلی

071310: کد رشته

کد

نصب سامانه )های تجديد پذير  انرژی: 2واحد يادگیریکد

(فتوولتايیک

مراحل کاری

نصب قطعات سیستم فتوولتاییك و تكمیل جدول کار عملی 

(محصول)

انجام سری و موازی مدول خورشیدی و برآورد توان خروجی

انجام صحیح اتصال کنترل شارژ به باتری و مدول

211263: کد کتاب

انجام صحیح زاویه با رعایت عرض جغرافیایی

1396-97: سال تحصیلی

برق اضطراری و پشتیبان: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیری

خانه هوشمند: 2پودمان/نام فصل

کد

گیر همبندی و صاعقه: 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي هوشمند طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و ساختمان»درس 

الکتروتکنیک: رشته تحصیلی

211263: کد کتاب071310: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

برق اضطراری و پشتیبان: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

نگهداری و حفاظت سامانه فتوولتايیک: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

LED2تشخیص رفتار سامانه از روی وضعیت 1

1تغییر موارد ایمنی و حفاظتی به زبان اصلی2

2تشخیص عیوب سامانه3

1خوانی روی قطعات برچسب4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کشی و نرم افزار نقشه: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کشی تأسیسات حفاظتی و خانه هوشمند نقشه1

1تعیین عرض جغرافیایی و شدت تابش خورشید2

2تعیین قطعات سامانه فتوولتاییك3

1سازی سامانه فتوولتاییك مستقل از شبكه شبیه4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

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

می باشد

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

5نمره مستمر از 

کد

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

نگهداری و حفاظت سامانه فتوولتايیک: 4پودمان/نام فصل

کشی و نرم افزار نقشه: 5پودمان/نام فصل

. 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−



الکتروتکنيک:  رشته تحصيلي

071310: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

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 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

فاز یك ورودي ـ یك خروجی پیچی ترانسفورماتور یك سیم

فاز یك ورودي ـ چند خروجی پیچی ترانسفورماتور یك سیم

پیچی اتوترانسفورماتور  سیم

:کدپيچي ترانسفورماتور سيم: 3 واحد یادگيری

(بست و خمش کابل)کشی روي دیوار کابل

اتصاالت سینی و نردبان

ساپورت کابل

بندي کابل مفصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

پيچي ترانسفورماتور سيم -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

ولتاژ و جریان خط و فاز

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

کشي کابل - 2پودمان /نام فصل

:کدکشي کابل: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

فاز شبکه سه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي پيچي ماشين کابل کشي و سيم»درس 

1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211264: کد کتاب:کد درس

فاز های سه کننده شبکه برق و مصرف - 1پودمان /نام فصل

:کدفاز های سه کننده شبکه برق و مصرف:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

اندازي فاز با کلیدهاي راه اندازي الکتروموتورهاي سه راه

تحلیل بار متعادل و نامتعادل



الکتروتکنيک:  رشته تحصيلي

071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي پيچي ماشين کابل کشي و سيم»درس 

1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211264: کد کتاب:کد درس

فاز های سه کننده شبکه برق و مصرف - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

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 

.  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−

.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 *

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

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

ترسیم جدول شیارها

رسم دیاگرام گسترده و مدور 

پیچی الکتروموتور تك فاز  سیم

پیچی الکتروموتور کولر آبی  سیم

فاز پيچي الکتروموتورهای تک سيم - 5پودمان /نام فصل

:کدفاز پيچي الکتروموتورهای تک سيم:  5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

فاز پيچي الکتروموتور سه سيم - 4پودمان /نام فصل

:کدفاز پيچي الکتروموتور سه سيم: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

فاز بازپیچی الکتروموتور سه

پیچی و رسم دیاگرام سیم

1باز کردن 

2باز کردن 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

3-اتصال سري وموازي خازنها

اجراي همه بندهاوطرح مسائل 
سري وموازي خازن وسلف وحل آن 

ها
3

درحد 
انتظار

2اجراي بند2 و 3
AC 2-خازن در جریان

پایین تر 
از حد 

1اجراي بند 1

AC 1-تعاریف و مفاهیم سلف و خازن در جریان

2-اتصال سري و موازي بوبینها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 3:   
مدارهاي 

AC الکتریکی

AC 1-سلف در جریان
باالتر از 

حد انتظار

اجراي کلیه بندهاوحل مسائل 
ترکیبی پیچیده مقاومتی ودوحلقه 

اي

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد 
انتظار

2اجراي بندهاي 1و2و4و5
2- سلف و خازن در جریان 

مستقیم
پایین تر 
از حد 
انتظار

1اجراي بند 2

1-محاسبه مقاومت معادل در مدارهاي سري و 
موازي و ترکیبی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 2: 
مدارهاي 

DC الکتریکی

1-مدارهاي سري و موازي 
مقاومتها و پیلها

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

2-بهکارگیري قوانین کیرشهف در حل مدارهاي 
ساده مقاومتی

3-اتصال پیلها

4-تعاریف، مفاهیم و کاربرد مغناطیس

5-خازن و اتصال سري و موازي آن

3

درحد 
انتظار

2اجراي بندهاي 2و3و4و5
2- قوانین الکتریسیته

پایین تر 
از حد 
انتظار

1اجراي بندهاي 1و2و3
5- بهکارگیري قانون اهم و انجام محاسبه در 

مدارهاي سري و موازي

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی: 97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: الکترونیک
کد کتاب: 210275کد درس:  کد رشته: 71410

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان1:مبان
ي الکتریسیته

1- کلیات، کمیتها و 
مفاهیم الکتریکی

باالتر 
ازحد 
انتظار

اجراي کلیه بندهاوطرح مسئله 
هاي چالش برانگیزدرباره قانون اهم

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1- فعالیتهاي علمی دانشمندان مرتبط با رشته

2- وظایف شاغلین مرتبط با رشته

3- پسماندهاي رشته الکترونیکی و راههاي 
کاهش آن

4- تبدیل یکاها



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی: 97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: الکترونیک
کد کتاب: 210275کد درس:  کد رشته: 71410

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد 
انتظار

2اجراي بندهاي 2و3و4 2- ترانزیستور و کاربرد آن

پایین تر 
از حد 
انتظار

1اجراي فقط 2 بند

3- محاسبه هزینه برق مصرفی

4- انرژيهاي نو

1- مفاهیم مرتبط با کار و توان الکتریکی

2- محاسبه توان و ضریب بهره در مدار

4- کاربردهاي ترانزیستور

3-کاربردهاي دیود

2- انواع دیود

1-مفاهیم و تعاریف دیود و ترانزیستور و 
ولتاژبندي آنها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

3

2

1

اجراي همه بندهاوارائه نمونه هاي 
جدیداز انرژي هاي نو

پودمان 5:  
الکترونیک و 

کاربرد آن

1- دیود و کاربرد آن
باالتر از
حد انتظار

اجراي همه بندهاوارائه موارددیگري 
ازکاربردهاي دیودوترانزیستور

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 4:   
کار وتوان 
الکتریکی

1- انرژي و توان
باالتر از 

حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد 
انتظار

اجراي بندهاي 2و3و4
2- انرژيهاي نو

پایین تر 
از حد 
انتظار

اجراي 1 یا 2 بند

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

−  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. 

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



رديف
آزمايش قطعات الكتريكي و الكترونیكي : 1واحد يادگیری

(مقاومت، سلف و خازن)

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111ها�ساز و كار با آن�افزار شبيه��اندازي انواع نرم��نصب و راه1
222افزار�افزار و سخت�گيري مقاومت ثابت و متغير با نرم�اندازه2
232افزار�افزار و سخت�گيري سلف و خازن با نرم�اندازه3

4
افزار و�هاي مختلف مدارهاي الكتريكي با نرم�گيري كميت�اندازه

افزار�سخت
241

252افزار و سخت افزار�اندازي مدارهاي مختلف مرتبط با نرم�نصب و راه5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

DC وACگیری ولتاژ و جريان �اندازه: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1 و شكل موج هاي مختلفDC و ACتشريح ولتاژهاي 1
DC2وACكار با دستگاه ها و منابع مولد ولتاژهاي 2

3
 به وسيله مولتي متر به صورتDC و ACاندازه گيري ولتاژهاي 

سخت افزاري و نرم افزاري
2

4
هاي  �استفاده از نرم افزارها و شبيه سازها در اندازه گيري كميت

AC و DC
1

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديف

های  گیری کمیت مشاهده شكل موج و اندازه: 4واحد يادگیری

آن

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1تشريح و ترسيم انواع شكل موج1

2
هاي مولد انواع موج و استفاده از دستورالعمل راهنماي �كار با دستگاه

آن
2

2كار با دستگاه اسيلوسكوپ و راهنماي كاربرد آن3

4
گيري مشخصات شكل موج با اسيلوسكوپ به صورت �اندازه

افزاري�افزاري و سخت�نرم
2

42 تا 1افزارهاي مرتبط براي بندهاي �استفاده از نرم5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الكتريكي و الكترونيكي»درس 
الكترونیك: رشته تحصیلي

071410: کد رشته

کد

 mHپیچیدن يك نمونه بوبین ساده در حد : 2واحد يادگیریکد

µHو 

مراحل کاری

تشريح ساختمان بوبين

محاسبه يك بوبين

هاي تعريف شده�پيچيدن يك بوبين با هسته هوا ترلرانس

210276: کد کتاب

پيچيدن يك بوبين با هسته آهني يا فريت

1396-97: سال تحصیلي

قطعه شناسي: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

کد

ترجمه دفترچه راهنماي دستگاه

ميانگين مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگیری

کمیت های پايه الكتريكي: 2پودمان/نام فصل

های آن�موج و کمیت: 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الكتريكي و الكترونيكي»درس 
الكترونیك: رشته تحصیلي

210276: کد کتاب071410: کد رشته

1396-97: سال تحصیلي

قطعه شناسي: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

گیری توان و ضريب قدرت�اندازه: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1تشريح مفاهيم توان و ضريب قدرت و زاويه فاز1

2افزار�افزار و سخت�ها با نرم�گيري انواع توان�اندازه2

2افزار�گيري ضريب قدرت و اصالح آن با نرم�اندازه3
1ها و موتورهاي الكتريكي��خواندن پالك دستگاه4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديفهای الكترونیكي ساده�خواندن نقشه:6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

1
با استفاده از برگه (discrete)تعيين مشخصات قطعات مجزا

اطالعات و نوشته روي آن
111

2
تعيين مشخصات قطعات مجتمع ساده با استفاده از نوشته روي 

قطعه و برگه اطالعات
222

232(به صورت بلوك دياگرام)ها و اجزاء مختلف نقشه�تشريح بخش3

241تشخيص قطعات از روي برد مدار چاپي 4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

. را اخذ کند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگي   کند که در ارزشیابي زماني هنرجو شايستگي کسب مي−

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

. واحدهای يادگیری، شايستگي را کسب نمايد شود که هنرجو در کلیه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

نصب نرم افزار الكترونیكي: 7واحد يادگیری 

افزار�خواني با نرم�معرفي قطعات و نقشه:  5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

کد

توان و ضريب توان: 4پودمان/نام فصل

خواني�افزار در نقشه كشي و نقشه�با استفاده از نرم

افزار از ابعاد مختلف�مقايسه انواع نرم

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

افزارها�معرفي و تشريح كارايي انواع نرم

افزار مناسب، يادگيري و نصب آن�انتخاب نرم

مراحل کاری

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگیری  (های غیرفني و توجهات زيست محیطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشیابي *

مي باشد

کد

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

نمره شايستگي واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

کد

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

ميانگين مراحل



discreteمونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1ها برداری از سیم اجرای صحیح روکش1

2
چین و  کن، سیم لخت گوشتی، سیم استفاده مناسب و درست از پیچ

کاری ابزار لحیم
1

2کاری سازی هویه برای انجام عمل لحیم انتخاب و آماده3

2کاری اجرای صحیح اتصال دو سیم از طریق لحیم4

2کش دمونتاژ قطعات مختلف از روی فیبر اوراقی توسط هویه و قلع5

6
 الکتریکی و الکترونیکی روی فیبر مدار چاپی توسط  مونتاژ قطعات

هویه
2

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کشی کاری و سیم دريل: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
استفاده صحیح از ابزار سرسیم و اتصال صحیح سرسیم به کابل و 

کاری با آن سیم و انتخاب صحیح دریل و مته و سورا خ
1

2اجرای صحیح مدارهای روشنایی2

2پله بستن صحیح مدار فتوسل، دیمر ورله راه3

2کشی دربازکن تصویری اجرای سیم4

2بستن مدار کلید کولر5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفهادی آزمايش قطعات نیمه: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ها و آزمایش صحت دیود تعیین پایه1

122ها ها از برگه اطالعات و آزمایش آن  استخراج مشخصات انواع دیود2

3
ای در  آزمایش دیود نوردهنده تک رنگ و چند رنگ و هفت قطعه

افزار افزار و سخت نرم
232

4
موج و تمام  مانند یکسوسازی نیم)بستن مدارهای کاربردی با دیود

افزار افزار و سخت در نرم (موج
242

5

استخراج اطالعات رگوالتور از برگه اطالعات، بستن انواع 

های  گیری کمیت سی رگوالتور و اندازه رگوالتورهای زنری و با آی

مرتبط

252

6
 افزایش ولتاژ و  های خورشیدی برای سری و موازی کردن سلول

 مدار جریان به منظور تأمین تغذیه
26

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی واحد يادگیری

کدترانزيستور و کاربرد عملی آن: 4واحد يادگیریکد

مراحل کاری

ها و آزمایش صحت ترانزیستور تعیین پایه

افزار و  گیری نقطه کار در نرم بستن یک نوع بایاس ترانزیستور و اندازه

با قطعات واقعی

بستن مدار ترانزیستور به عنوان سوئیچ و مدار فرمان نوری و حرارتی

افزار و با قطعات  ها در نرم گیری کمیت  و اندازهCEبستن صحیح مدار

واقعی

فایر از برگه اطالعات و بستن  سی آمپلی استخراج صحیح اطالعات آی

مدار آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مدارهای الکترونیکی ساده :  3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مدارهای کاربردی الکتريکی ساده: 2پودمان/نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مدار چاپي»درس 
1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهالکترونیك: رشته تحصیلی

210278: کد کتاب0713100210: کد درس071410: کد رشته

کاری قطعات گسسته  لحیم: 1پودمان/نام فصل

کد

کد



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مدار چاپي»درس 
1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهالکترونیك: رشته تحصیلی

210278: کد کتاب0713100210: کد درس071410: کد رشته

کاری قطعات گسسته لحیم: 1پودمان/نام فصل

رديف

کدرديفترسیم نقشه مدار چاپی با دست: 5واحد يادگیری

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111های بلوکی ترسیم نقشه1

122های فنی مدارهای الکترونیکی ساده ترسیم نقشه2

232طراحی مدار چاپی با دست3

241رعایت تناسب پهنای خطوط مسی روی فیبر4

25چیدمان صحیح قطعات روی فیبر5

26انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر با ماژیک6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

مونتاژ يك نمونه برد ساده کاربردی :7واحد يادگیری

الکترونیکی

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2افزار مناسب سازی پروژه با نرم انتخاب نقشه پروژه و شبیه1

2تهیه صحیح قطعات مورد نیاز و آزمایش هر یک از قطعات پروژه2

2بستن مدار الکترونیکی پروژه بر روی بردبرد3

2مدار اندازی  طراحی فیبر مدار چاپی و نصب قطعات بر روی برد و راه4

5
رفع عیب براساس استانداردهای تعریف شده در صورت معیوب بودن 

برد و تهیه گزارش پروژه و مستندسازی مراحل کار
2

2*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−

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

کد

ساخت پروژۀ ساده : 5پودمان/نام فصل

مراحل کاری

افزار مدار چاپی اندازی صحیح نرم نصب و راه

افزار ترسیم صحیح نقشه فنی مدار الکترونیکی با استفاده از نرم

افزار به صورت طراحی صحیح مدار چاپی نقشه فنی مدار با نرم

دستی و خودکار

چیدمان مناسب و صحیح قطعات خاص الکتریکی و الکترونیکی و 

رعایت پهنای خطوط مسی با جریان عبوری از آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

سازی طراحی مدار چاپی و شبیه: 4پودمان/نام فصل

کد

افزار سازی و ترسیم مدار چاپی با نرم شبیه:6واحد يادگیری

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

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

يادگیری می باشد



رديف

كار با نرم افزارهای پیشرفته طراحی مدار : 1واحد يادگیری

چاپی

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1افزارهای مرتبط معرفی نرم1
1انتخاب نرم افزار مناسب2
2فهرست قطعات و ابزار مورد نیاز با توجه به نقشه3
2افزار و کار با آن اندازی نرم نصب و راه4

2(تمرينی)طراحی يك نمونه مدار چاپی5

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديف
رديفسی آنالوگ طراحی پروژه كاربردی با آی:2واحد يادگیری

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی اندازی نرم راه1
121سی آنالوگ تشريح و رسم نقشه فنی مدار الکترونیکی با آی2
232تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی3
PCB241ذخیره فايل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح4

PCB252تهیه پرينت از طرح 5

662

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفمونتاژ پروژه كاربردی آنالوگ: 4واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
کننده  ، عملکرد تقويتFETتشريح انواع کوپالژ، تقويت کننده با 

تفاضلی و عملیاتی
111

2
گیری  افزار و اندازه کننده عملیاتی در نرم تقويت FETبستن مدار با

ها کمیت
222

3
کننده عملیاتی با قطعات واقعی و بستن مدار تقويت

ها گیری کمیت اندازه
231

142سازی طرح مدار چاپی پروژه آماده4
252مونتاژ قطعات روی فیبر5
262تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده6

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

كار با نرم افزار طراحی مدار چاپی: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

كد

: كد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(برد الكترونيكي دستگاه)ساخت پروژه »درس 
الکترونیک: رشته تحصیلی

071410: كد رشته

كد

كد

211275: كد كتاب

چاپ و آماده سازی طرح رو و پشت برُد مدار : 3واحد يادگیری

اندازی مدار چاپی، مونتاژ و راه

افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی با نرم: 2پودمان/نام فصل

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل كاری

افزار سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم آماده

سازی فیبر خام آماده

انتقال طرح روی فیبر

کاری فیبر سوراخ

مونتاژ قطعات روی فیبر

تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

يابی پروژه آنالوگ اندازی و عیب راه: 5واحد يادگیری

پروژه كاربردی آنالوگ: 3پودمان /نام فصل

مراحل كاری

كد كد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تشريح تغذيه مدارهای الکترونیکی

سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی آماده

اندازی نهايی پروژه راه

اتصال تغذيه به بُرد پروژه و اندازه گیری ولتاژ و جريان مدار

های يابی، تنظیم روند نما و دستگاه های عیب شرح روش

نیاز برای عیب يابی مورد

رفع عیب در صورت بروز عیب

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



1396-97: سال تحصیلی

كار با نرم افزار طراحی مدار چاپی: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: كد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(برد الكترونيكي دستگاه)ساخت پروژه »درس 
الکترونیک: رشته تحصیلی

211275: كد كتاب071410: كد رشته

ساخت پروژه كاربردی مخابراتی: 6واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1ها تشريح انواع باند فرکانسی و کاربرد آن1

2
افزار و با قطعات واقعی و تشخیص انواع فیلتر و بستن مدار آن در نرم

های آن گیری کمیت اندازه
2

3
گیری  افزار يا با قطعات واقعی و اندازه ساز در نرم بستن مدار نوسان

ها کمیت
2

4
شرح انواع مدوالسیون و بستن مدار مدوالتور با قطعات واقعی و

ها گیری کمیت اندازه
2

2اجرای کامل پروژه کاربردی مخابراتی5
2آزمايش صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده6

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفصنعتی ساخت پروژه كاربُردی الکترونیک:7واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تشريح ساختمان و ترسیم نماد فنی قطعات الکترونیك صنعتی1

222تشريح عملکرد مدارهای با قطعات الکترونیك صنعتی2

3
آزمايش مدارهای کاربردی با قطعات الکترونیك صنعتی در محیط 

232افزار نرم

242آزمايش مدارهای کاربردی با قطعات واقعی الکترونیك صنعتی4

25ساخت پروژه کاربردی الکترونیك صنعتی5

26اندازی نهايی پروژه راه6

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

. را اخذ كند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگی   كند كه در ارزشیابی زمانی هنرجو شايستگی كسب 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 كسب نمايد شود كه هنرجو در كلیه نمره پودمان و نمره كلی درس زمانی لحاظ می−

كد

پروژه مخابراتی: 4پودمان/نام فصل

تنظیم گزارش كار و مستندسازی: 8واحد يادگیری

های عملی کار فعالیت تدوين چارچوب گزارش

5نمره مستمر از 

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

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

می باشد

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

كد

مراحل كاری

پروژه الکترونیک صنعتی: 5پودمان/نام فصل

بندی کار، بررسی مشکالت و جمع تنظیم فرايند پیشرفت

ای ثبت اطالعات به صورت کتبی يا رايانه

تکمیل جداول و ترسیم نمودارها

كد

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

نمره شايستگی واحد يادگیری



رديفSMDهای  کار با ابزار و دستگاه:1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

SMD111های حاکم بر قطعات  شرح استاندارد1

SMD222خواندن مشخصات قطعات 2

3
 SMDتشریح عملکرد و آماده سازی ابزار و دستگاه های استاندارد 

مرتبط با قطعات
232

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

SMDنصب قطعات : 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

SMD1های چگونگی مونتاژ قطعات  تشریح انواع روش1
2به صورت استاندارد روی برد اوراقی SMDمونتاژ قطعات 2
2تمیزکاری برد براساس استانداردهای تعریف شده3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفهای منطقی کار با دروازه: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تبدیل اعداد از یک مبنا به مبنای دیگر با نرم افزار1

2
 LOGICهای منطقی و استفاده از  تشریح دروازه

CONVERTER
222

3
های  های منطقی از برگه استخراج اطالعات مهم در ارتباط با دروازه

اطالعات
131

4
افزار مرتبط و یافتن مواردی  های منطقی با نرم سازی دروازه شبیه

مانند تابع و جدول صحت آن
242

251سی های منطقی با آی افزاری مدار دروازه بستن سخت5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

 کاربردها و مزایای آنFPGAتشریح تراشه 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ديجیتال و کاربرد آن: 3پودمان /نام فصل

کدمدارهای کاربردی ديجیتالی: 5واحد يادگیریکد

مراحل کاری

تشریح کلی عملکرد مدارهای ترکیبی

افزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه  سازی مدارهای ترکیبی با نرم شبیه

عملی مدارهای ترکیبی

تشریح کلی عملکرد مدارهای ترتیبی

افزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه  سازی مدارهای ترتیبی با نرم شبیه

عملی مدارهای ترتیبی

5نمره مستمر از 

 از روی برد اوراقیSMDدمونتاژ قطعات 

کاری برد براساس استانداردهای تعریف شده تمیز

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

SMDمونتاژ قطعات: 2پودمان/نام فصل

کد

سازی قطعات  شرح چگونگی انتخاب ابزار و مواد مناسب برای پیاده

SMD

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«و مستند سازی SMDمونتاژ و دمونتاژ»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهالکترونیک: رشته تحصیلی

211276: کد کتاب: کد درس071410: کد رشته

SMDدمونتاژ قطعات : 1پودمان/نام فصل

کدSMDسازی قطعات  پیاده: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«و مستند سازی SMDمونتاژ و دمونتاژ»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهالکترونیک: رشته تحصیلی

211276: کد کتاب: کد درس071410: کد رشته

SMDدمونتاژ قطعات : 1پودمان/نام فصل

کدرديفمیکروکنترلر و چگونگی برنامه ريزی آن: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111افزار پروتئوس اندازی نرم راه1

222تشریح عملکرد مدارهای جانبی میکروکنترلر2

C232نوشتن برنامه ساده به زبان 3

242افزار سازی یک نمونه مدار با نرم شبیه4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

های مختلف و  ارائه مشاوره، سرويس:8واحد يادگیری

مستندسازی

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2تهیه فهرست وارسی به منظور تهیه مستندات1

2های ثبت اطالعات دستگاه تدوین و تکمیل نمون برگ2

2ثبت اطالعات در رایانه و تنظیم مستندات3

1تنظیم مستندات و اخذ تأییدیه از مشتری4

2*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−

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

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 نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد يادگیری  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

می باشد

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مشاوره ، سرويس و خدمات: 5پودمان/نام فصل

کد

مراحل کاری

(AVR)انتخاب میکروکنترلر مناسب

نویسی میکروکنترلر برنامه

(دو نمونه برنامه ساده در حد چراغ چشمک زن)

نحوه پروگرام کردن برنامه نوشته شده در میکروکنترلر

ریزی شده در مدار استفاده از میکروکنترلر برنامه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

Microcontrolleمیکروکنترلرها : 4پودمان/نام فصل

مدارهای کاربردی با میکروکنترلر: 7واحد يادگیریکد



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

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

(....کانتینربر، مسافربری، و

توانایی تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

2

تر از حد  پایین

انتظار

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

(....مسافربری،و
1

تجزیه و تحلیل ویژگی انواع شناورها- 1

تعیین نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

شناورها:   3پودمان 

ها با توجه به نوع حمل  کاربرد انواع کشتی

کاالوهمچنین 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 

مبانی :     2پودمان 

علوم دریایی

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

زمین، و بیان ویژگیها وتفاوتهای آنها، بررسی 

موقعیت و نقش دریاهای مجاور ایران در زندگی 

روزمره وامنیت ملی

باالتر از حد 

انتظار

ها ودریاها در روی نقشه، ها ،اقیانوسه تعیین جایگاه وموقعیت قاره

های دریایی دولتی وغیردولتی در ایران وتمیزدادن وظایف هرکدام، بکاربردن مفاهیم  مقایسه انواع سازمان

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

ها، های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آن بدست آوردن روش

برداری از دریا های بهره روش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روی نقشه،

بدست آوردن روش های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها

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

2

تر از حد  پایین

انتظار

برداری از دریا های بهره روش

تعیین دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

یافتن سلسله مراتب افراد روی کشتی،

تمیزدادن ساختارگزارش نویسی،

های انجام شده در زندگی روزمره نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیت

2

تر از حد  پایین

انتظار

تعیین  سلسله مراتب افراد روی کشتی،

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

برداری از  های بهره تجزیه و تحلیل چگونگی روش- 1

دریاها و چگونگی تامین امنیت دریاها

های دریایی چگونگی برقراری ارتباط با سازمان- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهالکترونيک و مخابرات دريايي: رشته تحصيلي

210431:  کد کتاب:  کد درس071420: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان

بررسی مشاغل دریایی وسلسله مراتب کارکنان 

ها، کشتی

و بررسی کاربرد ونحوه ساختارگزارش نویسی 

در موقعیت های گوناگون زندگی روزمره

باالتر از حد 

انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

 تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

تحلیل جایگاه  کشتی ها وکشتی رانی در دریا،

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

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

مقایسه اطالعات فنی وعلمی موردنیاز هریک از افراد کشتی،

های انجام شده در زندگی روزمره، نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیت

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: پايهالکترونيک و مخابرات دريايي: رشته تحصيلي
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه ومقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تمیزدادن انواع  نیروهای 

های طبیعی و بیان انواع آن،  وارد بر کشتی درحال مانور، پیداکردن فشارهای وارده برسازه کشتی در اثر پدیده

ها تحلیل عملکرد هریک از نیروگاهها، بررسی انواع انرژی های نو، مقایسه انواع نیروگاه

2

تر از حد  پایین

انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، بررسی کاربرد و تمیز خطوط بارگیری کشتی،  تحلیل عملکرد هریک از 

های نو ها، بررسی انواع انرژی نیروگاه
1

محاسبه و بکارگیری نیروهای وارد بر کشتی توابع - 1

های نو و  های طبیعی بررسی انواع انرژی در اثر پدیده

ها کاربرد آن

تجزیه و تحلیل انواع حرکات کشتی و تاثیر هر کدام - 2

های برق برکشتی بررسی انواع نیروگاه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فیزیک :  5پودمان 

دریا و انرژی نو

بررسی و تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی به 

هنگام حرکت در میان امواج و یا درحال انجام مانور 

های نو  و همچنین بررسی وتعیین انواع انرژی

ها وکاربرد هرکدام و چگونگی انتقال برق آن

باالتر از حد 

انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تحلیل نیروهای وارد بر 

کشتی در سرعت ثابت

بررسی وتعیین نیروهای وارد بر کشتی درامواج، تمیزدادن انواع  نیروهای وارد بر کشتی درحال مانور، 

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

ها، تشخیص و شناسایی  های نو، مقایسه انواع نیروگاه ها،  بررسی انواع انرژی تحلیل عملکرد هریک از نیروگاه

های خورشیدی، محاسبه تعداد پانلهای خورشیدی،بررسی مراحل  برگ مربوط به اطالعات هریک از پانل

تولید یک نیروگاه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ساختمان : 4پودمان 

کشتی

بررسی کاربرد ونحوه بکارگیری  هر کدام از اجزای 

ساختمانی کشتی وپیدا کردن محل وموقعیت قرار 

گیری آنها

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار ومحل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم، 

یافتن کارایی دربهای ضد نفوذ آب  ودریچه های سطحی،

تمیزدادن ویژگیهای عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

ها، انواع جراثقیلها تعیین نقش ومحل قرار گیری دکل کشتی، پل فرماندهی،موتورخانه، ،محل زندگی درکشتی

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم 

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی-

تمیزدادن ویژگیهای عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان

یافتن کارایی دربهای ضد نفوذ آب  و دریچه های سطحی،

2

تر از حد  پایین

انتظار

کیل،پل فرماندهی،تیغه سکان،پاشنه وسینه کشتی: تحلیل مفاهیم 

تمیزدادن ویژگیهای عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

1

تجزیه وتحلیل اجزای ساختمانی کشتی و بکارگیری - 1

اصطالحات مربوط  به ساختمان کشتی در زندگی 

روزمره

بررسی ساختار سازه کشتی و محاسبه ابعاد طولی - 2

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



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211های ثابت�گیری مقاومت�اندازه1
222های متغیر�گیری مقاومت�اندازه2
232های ثابت و متغیر�گیری ظرفیت خازن�اندازه3
241گیری ضریب خودالقایی سلف�اندازه4

415 تا 1افزارهای مرتبط برای بندهای �استفاده از نرم5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

D1 و ACتشریح ولتاژهای 1
D2 و ACمنابع و کاربرد ولتاژهای 2
2متر� به وسیله مولتیDC و ACگیری ولتاژهای �اندازه3
1ها�گیری کمیت�افزار در اندازه�استفاده از نرم4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تشریح و ترسیم انواع شکل موج1
1های مولد انواع موج�دستگاه2
2کار با اسیلوسکوپ3
2گیری مشخصات شکل موج با اسیلوسکوپ�اندازه4
42 تا 1افزارهای مرتبط برای بندهای �استفاده از نرم5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونيکی : 1واحد یادگيری

(مقاومت،سلف و خازن)
μ وmHپيچيدن یک نمونه بوبين ساده در حد :2 واحد یادگيری

های پایه الکتریکی�کميت:3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي»درس 
الکترونيک و مخابرات دریایی: رشته تحصيلی

071420: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

تشریح ساختمان بوبین

محاسبه یک بوبین

پیچیدن یک بوبین با هسته هوا

210282: کد کتاب

بوبین با هسته آهنی یا فریت

1396-97: سال تحصيلی

قطعه شناسی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0714200210: کد درس

کد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگيری

های پایه الکتریکی�کميت - 2پودمان /نام فصل

کد های �گيری برای تعيين کميت�های اندازه�کار با دستگاه:4 واحد یادگيری

موج

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های آن�موج و کميت -  3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي»درس 
الکترونيک و مخابرات دریایی: رشته تحصيلی

210282: کد کتاب071420: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

قطعه شناسی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0714200210: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تشریح مفاهیم توان و ضریب قدرت1

2گیری توان�اندازه2

2افزار�گیری ضریب قدرت و اصالح آن با نرم�اندازه3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111( discrete)قطعات مجزا 1

222قطعات مجتمع ساده2
232(به صورت بلوک دیاگرام)های مختلف نقشه �تشریح بخش3
14خواندن عالئم اختصاصی نقشه4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

نمره شایستگی واحد یادگيری

کدافزارهای الکترونيکی�نصب نرم: 7 واحد یادگيریهای الکترونيکی ساده�خواندن نقشه: 6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

توان و ضریب توان -  4پودمان /نام فصل

خوانی با نرم افزار�معرفی قطعات و نقشه -  5پودمان /نام فصل

گيری برای تعيين توان و �های اندازه�کار با دستگاه:5 واحد یادگيری

ضریب توان

کد

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

میانگین مراحل

افزار�اندازی نرم�نصب و راه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

معرفی نرم افزارهای مرتبط

انتخاب نرم افزار مناسب

مراحل کاری



الکترونيک و مخابرات دریایي: رشته تحصيلي

071420: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی انبار و مخازن

سازي انبارها و مخازن آماده

بازرسی نهایی انبارها و مخازن

:کدآماده سازی انبارها و مخازن کشتي: 3 واحد یادگيری

بررسی طناب

سازي طناب آماده

به كارگیري طناب

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

کار با طناب - 2پودمان /نام فصل

:کدکار با طناب: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

كاري روان

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

210432: کد کتاب:کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

:کدداری شناور نگه: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

زدایی زنگ

آمیزي رنگ



الکترونيک و مخابرات دریایي: رشته تحصيلي

071420: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

210432: کد کتاب:کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

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 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

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

لنگر، زنجیر و دوار لنگر

جرثقیل كشتی

درب انبارها

آالت عرشه کاربری ماشين - 5پودمان /نام فصل

:کدآالت عرشه کاربری ماشين: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

نگهباني و سکاني - 4پودمان /نام فصل

:کدنگهباني و سکاني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نگهبانی

دیدبانی

سكانی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



الکترونيک و مخابرات دریایي: رشته تحصيلي

071420: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

خوانینقشه

کشیسیم

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي کشي و ماشين طراحي سيم»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211283: کد کتاب:کد درس

کشي  سيم و سيم - 1پودمان /نام فصل

:کدکشي سيم و سيم: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسیسیموکابل

کشیهایسیمابزارواتصال

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

های الکتریکي  ماشين - 2پودمان /نام فصل

:کدهای الکتریکي ماشين: 2 واحد یادگيری

کنندهدرشبکهکارگیریاجزایقطعبه

مراحل کاری

بررسیقوانینحاکمبرماشینهایالکتریکی

مستقیمجریانماشینهایDC

فازموتورهایالکتریکیتک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

ماشینهایالکتریکیجریانمتناوب

نمرهشایستگیواحدیادگیری

های سه فاز کاربری اجزای شبکه - 3پودمان /نام فصل

:کدهای سه فاز کاربری اجزای شبکه: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسیتابلوهایتوزیع

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری



الکترونيک و مخابرات دریایي: رشته تحصيلي

071420: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي کشي و ماشين طراحي سيم»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211283: کد کتاب:کد درس

کشي  سيم و سيم - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

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 

اندازی موتورهای الکتریکي سه فاز  راه - 4پودمان /نام فصل

:کداندازی موتورهای الکتریکي سه فاز راه:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

طراحیمدارهایفرمانوقدرتراهاندازیموتورهایسهفازباکنتاکتور

بافازسهموتورهایکنترلمداراتاجرایPLCیاMini PLC  (LOGA)

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

های برق شناور  سيستم - 5پودمان /نام فصل

:کدهای برق شناور  سيستم: 5واحد یادگيری

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 *

مراحل کاری

هایتولیدوتوزیعشبکةبرقشناورسیستم

بررسیمدارهایالکتریکیتجهیزاتبرقیدرشناور

سیستمنگهداریوتعمیراتشناورها

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

.  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

3

2 محاسبات دما، گرما و برآورد سریع بار گرماییدرحد انتظار
تعیین قطر لوله و نوع دستگاه- 2

پایین تر از حد 

انتظار
1محاسبات طول، جرم، حجم و سطح

به کارگیری محاسبات بار گرمایی سریع در یک 

واحد مسکونی و اداری

ها با روش سریع در یک محیط  قطر زنی لوله

مسکونی و اداری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

محاسبات و برآورد

محاسبه بار گرمایی- 1

باالتر ازحد 

انتظار
 قطرزنی لوله و انتخاب دستگاه از جدول

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2انتخاب مواد براساس نقشه اجراییدرحد انتظار
انتخاب مواد- 2

پایین تر از حد 

انتظار
1انتخاب مواد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

ها مواد و کاربرد آن

تمیز دادن مواد- 1
تفکیک و انتخاب مواد براساس نقشه اجرایی و 

موقعیت خاص ساختمان

باالتر ازحد 

انتظار
تفکیک تمایز و انتخاب مواد براساس نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تهیه گزارش تغییرات مشاغل از دیدگاه فناوریدرحد انتظار

پایین تر از حد 

انتظار
1تعیین حوزه های شغلی

تعیین تغییرات صنعت تأسیسات

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

توصیف تغییرات صنعت تأسیسات از دیدگاه 

فناوری و حوزه های شغلی

باالتر ازحد 

انتظار

تهیه گزارش اثر تغییرات فناوری بر مشاغل حوزه 

تأسیسات مکانیکی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهتأسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

210441: کد کتاب:  کد درس071320: کد رشته



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهتأسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

210441: کد کتاب:  کد درس071320: 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

درحد انتظار
مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بار گذاری 

کششی، برشی و پیچشی
2

مقایسه استحکام قطعات مکانیک ساده - 2

پایین تر از حد در بارگذاری های خالص

انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری 

کششی و برشی
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مقاومت :  5پودمان 

قطعات در برابر 

تغییر شکل

مقایسه سفتی قطعات و مکانیک ساده - 1

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات درهای خالص در بارگذاری

بارگذاری کششی، فشاری، برشی، پیچشی و 

خمشی ساده با توجه به مشخصات هندسی و 

.جنس

باالتر ازحد 

انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری 

کششی، برشی، پیچشی و خمشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2 تشریح اجزای سیستم گرمایش مستقلدرحد انتظار

پایین تر از حد 

انتظار
1 تشریح انواع مبدل و گرماده

تحلیل اجزای سیستم گرمایی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ها  سیستم:  4پودمان 

و دستگاه

تشریح اجزای سیستم حرارت مرکزی از روی 

نقشه

باالتر ازحد 

انتظار
 تشریح اجزای سیستم حرارت مرکزی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

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

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

حفاظت لوله در برابر خوردگی

کاری کاری لوله و خم برش

اتصال لوله و فیتینگ

:کدسازی لوله و فيتينگ آماده: 3 واحد یادگيری

تعیین مسیر

سازی بستر اجرایی آماده

ساپورت بندی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

سازی لوله و فيتينگ آماده -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

کشی انتخاب مسیر صحیح لوله

ها گذاری سایز لوله اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

کشي سازی بستر لوله آماده - 2پودمان /نام فصل

:کدکشي سازی بستر لوله آماده: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

کشی آب گرم رفت و برگشت ترسیم خطوط لوله

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« انتقال آب گرم های اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210۴۴2: کد کتاب:کد درس

های گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله - 1پودمان /نام فصل

:کدهای گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازی نقشه و ترسیم پالن آماده

های گرمایی فراخوانی پخش کننده



تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« انتقال آب گرم های اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210۴۴2: کد کتاب:کد درس

های گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

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 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

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

سازی عایق آماده

بستن

پوشش نهایی

ها کنترل و گرمابندی سيستم - 5پودمان /نام فصل

:کدآزمایش آب بندی: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

ها کننده کشي پخش لوله - 4پودمان /نام فصل

:کدها کننده کشي پخش لوله:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

اتصال فیتینگ و لوله رفت و برگشت اصلی

کننده ها گیری پخش انشعاب

بندی آزمایش زمان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



رديفنصب رادياتور: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ها جمع کردن پره1
222های نگهدارنده نصب بست2
232استقرار رادیاتور در محل نصب3
24های رفت و برگشت اتصال رادیاتور به لوله4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نصب سیستم کف گرمايی: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1(زیرسازی)آماده سازی کف 1
2نصب عایق کف2
2اجرای لوله کشی3
2تست لوله کشی4

1پوشش نهایی5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

اندازی پکیج گرمايشی نصب و راه: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آزمایش های قبل از نصب پکیج1
1وشوی سیستم آب گرم مصرفی و آب گرمایش شست2
1استقرار پکیج در محل نصب3
1های آب گرم اتصال پکیج به لوله4
2اتصال پکیج به دودکش5
2اندازی اتصال پکیج به لوله گاز و راه6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«نصب و راه اندازی و نگهداری پکيج گرمايشي»درس 
تاسیسات مکانیکی: رشته تحصیلی

071320: کد رشته

کد

نصب کنوکتور: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

نصب شیرهای کنوتور

استقرار کنوتور

اتصال به لوله های رفت و برگشت

210444: کد کتاب

1396-97: سال تحصیلی

های گرمايی کننده نصب پخش: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

کد

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیری

نصب سیستم گرمايش ازکف: 2پودمان/نام فصل

نصب و راه اندازی پکیج گرمايشی: 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«نصب و راه اندازی و نگهداری پکيج گرمايشي»درس 
تاسیسات مکانیکی: رشته تحصیلی

210444: کد کتاب071320: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

های گرمايی کننده نصب پخش: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

تعمیر پکیج گرمايشی: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2یابی عیب1

1سرویس، تعمیر یا تعویض قطعه معیوب2

2اندازی و تنظیم نهایی راه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

اندازی کولر آبی نصب و راه: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1ساخت پایه1

1استقرار دستگاه2
2اتصال کانال به هوا3
2اتصال به شبکه لوله کشی آب4
1اتصال به شبکه برق5
2اندازی کولر راه6

2*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−

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

تعمیر پکیج گرمايشی:4پودمان/نام فصل

نصب و راه اندازی کولر آبی:5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

کد

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

می باشد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

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



گیر نصب سختی:1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیر استقرار سختی1
2کشی اتصال به سیستم لوله2
2اندازی دستگاه شارژ و راه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نصب مخزن آب گرم مصرفی: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1استقرار مخزن1
2اتصال مخزن به سیستم آب گرم2
2اتصال مخزن به سیستم آب سرد و تخلیه3
1نصب پمپ روی لوله برگشت آب گرم مصرفی4

2اتصال لوله رفت آب گرم مصرفی5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفتعمیر مخازن کويلی آب گرم: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111استقرار مخزن1

222تعمیر قطعه معیوب2

232تعویض قطعه معیوب3

141نصب مخزن4

152تنظیم نهایی5

661

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

يازدهم:پايه

: کد درس

کشی رايزردياگرام های لوله ترسیم نقشه:4واحد يادگیری

کشی و تجهیزات گرمايی ترسیم و تعمیر لوله: 3پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«های توليد آب گرم بهداشتي نصب و راه اندازی سيستم»درس 
تأسیسات مکانیکی: رشته تحصیلی

071320: کد رشته

کد

کد

211441: کد کتاب

1396-97: سال تحصیلی

گیر نصب سختی: 1پودمان/نام فصل

کد

نصب مخزن آب گرم مصرفی: 2پودمان/نام فصل

کد

سازی نقشه آماده

ها گذاری سایز لوله اندازه

عملیات تكمیلی

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

ایجاد الیه رایزرها

کشی رایزرها ترسیم خطوط لوله

ها ساخت یا فراخوانی بلوك

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل



يازدهم:پايه

: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«های توليد آب گرم بهداشتي نصب و راه اندازی سيستم»درس 
تأسیسات مکانیکی: رشته تحصیلی

211441: کد کتاب071320: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

گیر نصب سختی: 1پودمان/نام فصل

نصب پمپ: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1(یا پایه فلزی)ها روی فنداسیون استقرار پمپ1

2نصب تجهیزات خط رانش2

2نصب تجهیزات خط مكش3
1تست نهایی4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفهای سیرکوالتور اندازی پمپ راه: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212اندازی مدار مكانیكی راه1

121اندازی مدار الكتریكی راه2

232ها و تست نهایی تنظیم کنترل3

441

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−

های دوره ای انجام سرويس: 7واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

کد

ها نصب پمپ: 4پودمان/نام فصل

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

می باشد

میانگین مراحل

زدایی رسوب

غبارزدایی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

سازی روان

زدایی دوده

مراحل کاری

کد

های گرمايی اندازی و سرويس دستگاه راه: 5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 



تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

هالولهكشيارتباطيبيندستگاه

*ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهاتزیستمحيطي

نمرهشایستگيواحدیادگيري

ميانگينمراحل

مراحل کاری

نصبكلكتور

نصبشيرهايكلكتور

گاهنصبتكيه

هاسازيقطعاتلولهكشيبيندستگاهآماده

:کدکشي موتورخانه گرمایي لوله: 3 واحد یادگيری

سازيلولهاصليآماده

هايانشعابسازيلولهآماده

اتصاللولهاصليبهلولهانشعاب

تستنهایي

*ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهاتزیستمحيطي

کشي موتورخانه گرمایي لوله -  3پودمان /نام فصل

نمرهشایستگيواحدیادگيري

ميانگينمراحل

مراحل کاری

اتصالدیگبهدودكش

تستنهایي

*ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهاتزیستمحيطي

نمرهشایستگيواحدیادگيري

ساخت کلکتور - 2پودمان /نام فصل

:کدساخت کلکتور: 2 واحد یادگيری

ميانگينمراحل

هاهاونشاندهندهكنندهنصبكنترل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های موتورخانه تاسيسات گرمايي اندازی دستگاه نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211442: کد کتاب:کد درس

نصب دیگ آب گرم - 1پودمان /نام فصل

:کدنصب دیگ آب گرم: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

استقراردیگ

نصبمشعل



تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های موتورخانه تاسيسات گرمايي اندازی دستگاه نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211442: کد کتاب:کد درس

نصب دیگ آب گرم - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

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 

.  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 *

*ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهاتزیستمحيطي

نمرهشایستگيواحدیادگيري

ميانگينمراحل

مراحل کاری

آباندازي

هااندازيدستگاهراه

كنترلسيستمعملكردسيستم

گرم اندازی سيستم تهویه مطبوع با آب راه - 5پودمان /نام فصل

:کدگرم اندازی سيستم تهویه مطبوع با آب راه: 5واحد یادگيری

نمرهشایستگيواحدیادگيري

نصب مخزن انبساط - 4پودمان /نام فصل

:کدنصب مخزن انبساط: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

استقرارمخزنانبساط

اتصالمخزنبهسيستمگرمایش

اتصالمخزنبهگاز

اتصالمخزنبهلولهتغذیه

*ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهاتزیستمحيطي

ميانگينمراحل



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
تمیز دادن نقاط ضعف و قوت انواع ابزارهای 

کارگاهی و آزمایشگاهی و ماشین آالت چاپ
2

دسته بندی کلیه ماشین آالت پیش از - 2

چاپ، چاپ و پس از چاپ و تمیز دادن 

کارکرد آن ها نسبت به یکدیگر

تر از  پایین

حد انتظار

دسته بندی ابزارهای کارگاهی و آزمایشگاهی و 

ماشین آالت از دیدگاه کاربردی
1

های چاپی های چاپی  در روش کاربرد پلیت

 کاربرد مواد شیمیایی با رعایت اصول ایمنی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

شناخت ابزار و 

تجهیزات 

کارگاهی

دسته بندی ابزارهای کارگاه چاپ و - 1

تعیین کاربرد هر یک از ابزارهای کارگاهیهای کاربردی هر دسته تشریح ویژگی

دادن عملکرد  و آزمایشگاهی و تمیز

ها با تأکید بر  اقتصادی هر یک از دستگاه

کیفیت تولید

باالتر از حد 

انتظار

ترین ابزارهای کارگاهی و  انتخاب مناسب

آزمایشگاهی و ماشین آالت چاپ با تأکید بر 

سرعت تولید و کیفیت چاپ

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

2
تجزیه و تحلیل گسترش و توسعه صنعت - 2

تر از  پایینچاپ با توجه به نیاز جامعه

حد انتظار

تمیز دادن ویژگی های هر یک از روش های چاپی 

و تولید مناسب آن ها
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

شناخت مواد و 

ها کاربرد آن

های هر یک از سطوح  تمیز دادن ویژگی- 1

چاپ شونده کاغذی و غیر کاغذی

باالتر از حد 

انتظار

ترین سطوح چاپ شونده  انتخاب بهترین و مناسب

کاغذی و یا غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد 

شیمیایی مناسب با کار چاپی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

 به کارگیری سطوح چاپ شونده کاغذی و 

غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد شیمیایی با کار 

چاپی طبق دستور کار

2

های چاپ  های پلیت تشریح ویژگی- 2

افست، فلکسوگرافی، کلشه و گراوور و  

دادن مواد شیمیایی از یکدیگر و کاربرد  تمیز

ها در صنعت چاپ آن

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین انواع سطوح چاپ شونده کاغذی و 

غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد شیمیایی
1

های هر یک از سطوح چاپ  تعیین ویژگی

شونده کاغذی و غیرکاغذی و بیان محل 

ها مصرف آن

تعیین مرکب برای هر یک از تولیدات چاپی

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:  سال تحصيليدهم: پايهچاپ: رشته تحصيلي

210453: کد کتاب: کد درس078820: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان

پیدایش و سیر 

تکامل صنعت 

چاپ

تشریح چگونگی پیدایش صنعت چاپ- 1
های چاپی تحلیل عملکرد هر یک از روش

های کیفی هر یک از  وتمیز دادن ویژگی

ها های چاپی و چگونگی تولید آن روش

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب و اجرای مناسب روش چاپی با تأکید بر 

باالترین سرعت و بهترین کیفیت تولید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
به کار گیری روش های انتخاب شده و رسیدن به 

سرعت و کیفیت خواسته شده



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:  سال تحصيليدهم: پايهچاپ: رشته تحصيلي

210453: کد کتاب: کد درس078820: 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 آزمایشات ساده در ارتباط با بارگذاری 

قطعات
2

تر از  پایین

حد انتظار
1تفسیر تغییر شکل در قطعات

تجزیه و تحلیل بارگذاری قطعات و تغییر 

شکل احتمالی آن ها در برابر بارگذاری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

مقاومت قطعات 

در برابر تغییر 

شکل

ها در قطعات مانند  بیان انواع تغییر شکل

های پیچشی، کششی، کمانش، برش،  تنش

خمش و فشار

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل آزمایشات ساده به منظور نشان دادن 

تأثیرات بارگذاری در قطعات

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان 

محاسبات فنی

محاسبه مسائل مرتبط با یکاهای - 1

گیری طول، سطح، حجم، مایعات، جرم  اندازه

و زاویه

باالتر از حد 

انتظار

 محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، جرم و 

زاویه و محاسبه میزان کاغذ مصرفی یک کتاب

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین عوامل مؤثر در محاسبه قیمت تمام شده یک 

کار چاپی
2

های کاغذ و مرکب در  محاسبه ویژگی- 2

ارتباط با قیمت تمام شده
تر از  پایین

حد انتظار
1های کاغذ و مصرف مرکب تعیین ویژگی

 انجام محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، 

جرم، زاویه

محاسبات مربوط به کاغذ و مصرف مرکب 

در ارتباط با قیمت تمام شده

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 −



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1روشن كردن اسكنر و تميز كردن شيشه1

1دريافت اورژينال و دستور اجراي كار2

1تنظيم و اصالح رنگ3

1كنترل و كاليبراسيون4

1ذخيره و ارسال فايل5

6

- 2بكارگيري فناوري هاي مناسب                                  - 1

مرتب - 3افزار بدون ايراد                   �افزار و نرم�استفاده از سخت

كردن محيط كار         

1

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212(Imagesetter)سازي  سازي دستگاه ايميج آماده1

222و ترام گذاري (RIP)تنظيمات ريپ2

232ظهور و ثبوت فيلم3

242كنترل فيلم4

552

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ستر�سازي دستگاه پليت�آماده1

2گذاري�و ترام (RIP)تنظيمات ريپ2

2ظهور پليت3

2كنترل پليت 4

2نگهداري و بايگانی پليت5

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ليتوگرافي و كليشه سازي»درس 
چاپ: رشته تحصيلی

078820: کد رشته

کد

کد

210454: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

اسكن تصاویر - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0788200110: کد درس

کد

اسكن تصاویر: 1واحد یادگيری

توليد فيلم: 2 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

توليد پليت سنتی چاپ افست:3 واحد یادگيری

كنترل پليت

نگهداري پليت

 و سنتیCTFليتوگرافی  - 2پودمان /نام فصل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

مراحل کاری

نوردهی

ظهور پليت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مونتاژ فيلم

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد ای چاپ افست توليد پليت رایانه:4 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

(CTP)توليد پليت رایانه ای  - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ليتوگرافي و كليشه سازي»درس 
چاپ: رشته تحصيلی

210454: کد کتاب078820: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

اسكن تصاویر - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0788200110: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212انتخاب كليشه با توجه به جنس و ضخامت و نوع كاربرد1

222حساس كردن سطح كليشه2

232كپی كردن فيلم نگاتيو بر سطح كليشه3

242كاري كليشه�كاري و فرز�اسيد4

552

661

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2انتخاب قاب شابلون از نظر جنس ابعاد و نوع چاپ1

2تور كشی2

2زدايی و حساس كردن شابلون�چربی3

2به شابلون (استنسيل)انتقال طرح 4

2ظهور شابلون5

1روتوش، دورگيري6

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کد

مراحل کاری

انتقال طرح

حساس كردن

تهيه شابلون سنتی اسكرین: 7واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

حرارت دادن كليشه

(بالشتكی)توليد کليشه چاپ پد :6 واحد یادگيری(فلزی)توليد کليشه چاپ برجسته: 5 واحد یادگيری کد

توليد کليشه چاپ بالشتكی و برجسته - 4پودمان /نام فصل

توليد شابلون اسكرین -  5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگيری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

زدايی از آن�انتخاب كليشه و چربی

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ظهور كليشه

كادر بندي و اسيدكاري و تميزكردن كليشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2كشيشابلونبادستگاهالك1
2دستگاهتنظیماتCTS1
3دستگاهباشابلونبهطرحانتقالCTS1
4ظهور(شويوشست)2شابلون

2كنترلانطباقطرحوشابلون5

2*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1چاپيسطحبهتوجهبامركبنوعانتخاب(مایعیاپودري)212

222برداشتحجممركبباتوجهبهتیراژوسطحچاپي2

232هايمركبانتخابواستفادهمکمل3
4(ساخت)تركیب141مركب

22*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211آمادهكردنسطوحچاپيجهتتغذیه1

122تنظیمكردنواحدتغذیهوتحویل2

232نصبوتنظیماولیهفیکسچر3

22*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

آمادهكردنسطوحچاپيجهتتغذیه

تنظیمكردنواحدتغذیهوتحویل

نصبوتنظیماولیهفیکسچر

20نمره پودمان از 

تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی - 3پودمان /نام فصل

کدتغذیه و تحویل چاپ بالشتکی: 5 واحد یادگيریکدتغذیه و تحویل چاپ توری: 4 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

مراحل کاری

چاپيسطحبهتوجهبارنگانتخاب(كاربرد،پذیريحرارت،جنس)

سطحچاپيوسیستمچاپ-برداشتحجمرنگباتوجهبهتیراژ

(باز–بسته)

انتخابمکملهايرنگوبرداشتآن

(ساخت)تركیبرنگنمونه

*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

ترکيب کردن مرکب چاپ توری و بالشتکی - 2پودمان /نام فصل

کدترکيب کردن مرکب چاپ بالشتکی: 3 واحد یادگيریکدترکيب مرکب چاپ توری: 2 واحد یادگيری 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

(CTS/Computer To Screen)ای چاپ توری ساخت شابلون رایانه - 1پودمان /نام فصل

کدای چاپ توری ساخت شابلون رایانه: 1واحد یادگيری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد به روش چاپ توری و بالشتکي»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهچاپ: رشته تحصيلی

210456: کد کتاب0788200210:کد درس078820: کد رشته



CTS/Computer)ای چاپ توری ساخت شابلون رایانه - 1پودمان /نام فصل To Screen)

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد به روش چاپ توری و بالشتکي»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهچاپ: رشته تحصيلی

210456: کد کتاب0788200210:کد درس078820: کد رشته

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظیمفاصلهبازوهايگیرندهشابلون1

121تنظیمچپوراستوجلوعقبشابلون2

131تنظیمفاصلهيشابلونوسطحچاپي3

442

22*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظیمارژینالبرسطحچاپي1

222انطباقطرحشابلونوارژینالقراردادهشدهبرسطحچاپي2

131ثابتكردنفیکسچر3

242چاپنمونهوكنترلانطباقآنباارژینال4

22*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

نمونه گيری چاپ توری و بالشتکی - 5پودمان /نام فصل

کدگيری چاپ بالشتکی نمونه: 9 واحد یادگيریکدگيری چاپ توری نمونه: 8واحد یادگيری

مراحل کاری

رجیستريچاپبرسطحارژینال

تنظیمفیکسچر

تنظیمایستگاههايشاتل

چاپنمونهوكنترلانطباقآنباارژینال

نمره شایستگی پودمان

بستنمیزكلیشه

بستنكلیشههمراهكاپبررويمیز

تنظیمداكتربلیدبررويكلیشه

قفلكردنتنظیماتدستگاه

*ایمني،بهداشت،شایستگيغیرفنيوتوجهاتزیستمحیطي

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

مراحل کاری

بستن شابلون توری و کليشه بالشتکی - 4پودمان /نام فصل

بستن کليشه چاپ بالشتکی: 7 واحد یادگيریکدبستن شابلون چاپ توری: 6 واحد یادگيری



چاپ: رشته تحصيلي

078820: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

52

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«اجرای کارهای پس از چاپ»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211453: کد کتاب:کد درس

برشکاری - 1پودمان /نام فصل

:کدبرشکاری: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

سازی ماشيني  پاکت - 2پودمان /نام فصل

:کدسازی ماشيني پاکت: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

برش تعویض تیغ

:کد

ساخت پاکت نمونه

کردن گرانروي چسب اندازه

ساخت پاکت ماشینی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های چاپي  تا و ترتيب کردن فرم -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

ها مرتب کردن و دسته کردن فرم

هاي چاپی تا کردن فرم

هاي چاپی ترتیب کردن فرم

های چاپي تا و ترتيب کردن فرم: 3 واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

بندي و قرار دادن کاغذ یا مقوا روي دستگاه برش بازکردن لفاف بسته

(تنظیم ماشین)هاي برش روي دستگاه تنظیم اندازه

ها و تبدیل به قطعات کوچکتر برش لبه

انتقال قطعات برش شده به روي پالت تحویل



چاپ: رشته تحصيلي

078820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«اجرای کارهای پس از چاپ»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211453: کد کتاب:کد درس

برشکاری - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

لمینیت کردن و کاربرد آن 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

کتاب(مغزي)ساخت بلوک

(جلد سازي)ساخت جلد

جلد کردن

صحافی پانچ و فنر

هاي قدیمی صحافی و ترمیم کتاب

مراحل کاری

صحافي کارهای چاپ شده  - 5پودمان /نام فصل

:کدصحافي کارهای چاپ شده : 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

دهي و لمينيت  پوشش - 4پودمان /نام فصل

:کددهي و لمينيت پوشش: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

انتخاب نوع ورنی با توجه به سطح چاپی

اجراي عملیات ورنی زنی با توجه به نوع فرم

خشک کردن ورنی اعمال شده بر سطح چاپی

.  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 *



رديف
تغذيه و تحويل در ماشین چاپ افست ورقی: 1واحد يادگیری

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111سازيسطحچاپشوندهدرخارجازدستگاهچاپآماده1
221تنظيمواحدتغذيه2
232تنظيمواحدتحويل3
142هاتنظيمخشككن4

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفرطوبت دهی و مرکب رسانی: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1كارابزار111كاليبراسيون
221دهیسازيمکانيزمرطوبتآماده2
132دهیسازيمحلولرطوبتآماده3
242دهیفيلركردنوتنظيمنوردهايمركب4

251دانسازيوتنظيممركبآماده5

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

گیری چاپ افست ورقی نمونه: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سازيدستگاهافستورقیآماده1
2(چاپنمونه)گيرينمونه2
1تاييدنهايینمونه3

2*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

گیری چاپ افست ورقی  نمونه: 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد به روش چاپ افست»درس 
چاپ: رشته تحصیلی

078820: کد رشته

کد

بستن الستیک و پلیت در ماشین چاپ : 2واحد يادگیریکد

افست ورقی

مراحل کاری

انتخابنوعالستيكوبررسیآن

هايدوسرالستيكنصبگيره

نصبالستيكرويسيلندر

211454: کد کتاب

ترکیب کردن مرکب چاپ افست: 4واحد يادگیری

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

نمره شايستگی واحد يادگیری

رسانی و ترکیب رنگ دهی، مرکب رطوبت: 2پودمان/نام فصل

1396-97: سال تحصیلی

کد

کد

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

يازدهم:پايه

: کد درس

نصبپليترويسيلندر

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

هايموردنيازبرايساخترنگتعيينمركب

ساختمركبتركيبی

(اصالحمركب)هايمركباضافهكردنافزودنی

مراحل کاری

دريافتدستوركار

برطرفكردنخطاهايمركب

بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی - تغذيه و تحويل : 1پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد به روش چاپ افست»درس 
چاپ: رشته تحصیلی

211454: کد کتاب078820: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی يازدهم:پايه

: کد درس

بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی- تغذيه و تحويل : 1پودمان/نام فصل

کدرديفتغذيه و تحويل چاپ افست رول: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1كارسفارشباآنمطابقتوكاغذرولسالمت111بررسی

121رفعايرادهايجزئیرول2

231خارجكردنبوبينرولچاپشدهازدستگاه3

242گذاشتنرولجديدكاغذدرماشينچاپ4

15(فولدر)تنظيمواحدتحويل5

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفتغذيه و تحويل چاپ ديجیتال : 8واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112سازيسطحچاپیآماده1

221تنظيموروديدستگاه2

232تنظيمخروجیدستگاه3

14قراردادنوبرداشتنسطحچاپی4

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

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−

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

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

نمره شايستگی واحد يادگیری

کد

گیری چاپ ديجیتال  تحويل و نمونه –تغذيه : 5پودمان/نام فصل

گیری چاپ ديجیتال  نمونه: 9واحد يادگیری

ميانگينمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

بررسینمونهچاپشدهبافايلويانمونه

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

تنظيمدستگاهبرايچاپنمونه

دستورچاپيكبرگنمونه

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

مراحل کاری

بازكردنپليتهايچاپشده

5نمره مستمر از 

چاپنمونهاوليهومطابقتآنبااصل

 گیری چاپ افست رول  نمونه: 7واحد يادگیری

مراحل کاری

شستشويالستيكوسيلندرها

نصبپليتهايجديد

کد

گیری چاپ افست رول  تحويل و نمونه- تغذيه : 4پودمان/نام فصل

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

يادگیری می باشد







ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

(پیوند یابی)هاي فرد و زوج دیوار تهیه نقشه رج

پیاده کردن نقشه

هاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی اجراي رج

:کد(پارتيشن)اجرای دیوارهای جداکننده : 3 واحد یادگيری

تهیه کروکی

بررسی خطا

تهیه نقشه

تعیین مساحت

پیاده کردن طرح

ارائه گزارش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(پارتيشن)اجرای دیوارهای جداکننده - 3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

گذاري رعایت اصول اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

مساحي - 2پودمان /نام فصل

:کدمساحي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

ها ترسیم صحیح نقشه

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210396: کد کتاب0732100110: کد درس

رسم فني -  1پودمان /نام فصل

:کدرسم فني:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

رعایت قطر خطوط

رعایت مقیاس نقشه 



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210396: کد کتاب0732100110: کد درس

رسم فني -  1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

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 

.  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 *

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی نقشه، تعیین نوع قوس و برآورد مصالح و وسایل الزم

ترسیم نقشه قوس روي زمین 

ساخت قالب قوس

استقرار قالب قوس

اجرای قوس - 5پودمان /نام فصل

:کداجرای قوس: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

دیوارچيني - 4پودمان /نام فصل

:کددیوارچيني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

(پیوند یابی)هاي فرد و زوج دیوار تهیه نقشه رج

پیاده کردن نقشه

هاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی اجراي رج

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ترسیم صحیح نقشه1
2رعایت قطر خطوط2
2رعایت مقیاس نقشه3
2گذاری رعایت اصول اندازه4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2تهیه کروکی1
2بررسی خطا2
2تهیه نقشه3
2تعیین مساحت4

2پیاده کردن طرح5

2ارائه گزارش6

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

222کنترل گونیایی و عدم پیچیدگی چارچوب قبل از نصب2

232نصب چارچوب مطابق نقشه و اصول فنی3

242کنترل نهایی و تثبیت آن4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

اجرای کرم مطابق اصول فنی

ها گیری کرم شمشه

ها پر کردن متن بین شمشه

نمره شایستگی واحد یادگيری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«كاري ساختمان نازك»درس 
ساختمان: رشته تحصيلی

073210: کد رشته

کد

کد

210398: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

کشی مقدماتی نقشه -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0732100210: کد درس

کشی مقدماتی نقشه:  1واحد یادگيری

برداری با وسایل ساده نقشه:  2 واحد یادگيری

برداری با وسایل ساده نقشه -  2پودمان /نام فصل

کد اندود گچ و خاک: 4 واحد یادگيرینصب چهارچوب: 3 واحد یادگيری کد

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نصب چارچوب و اندود گچ و خاک - 3پودمان /نام فصل

میانگین مراحل



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«كاري ساختمان نازك»درس 
ساختمان: رشته تحصيلی

210398: کد کتاب073210: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

کشی مقدماتی نقشه -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0732100210: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2ایجاد خط تراز زیر کار با استفاده از ماسه، شمشه و تراز2

2اجرای رج اول با فاصلۀ مناسب از دیوار با رعایت اصول فنی3
2ها مطابق اصول فنی ها و کنترل آن اجرای سایر رج4
2بندکشی نمای کار5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازی و برآورد مصالح و وسایل الزم بررسی نقشه، تعیین نوع کف1

2دلیل گذاری مطابق نقشه و اصول فنی و رعایت شیب الزم2

2ها با توجه به اصول فنی پر کردن متن بین دلیل3

2ریزی و پاك کردن سطح کار دوغاب4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کاری کاشی - 4پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

کدکاری کاشی: 5 واحد یادگيری

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

فرش کف - 5پودمان /نام فصل

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

فرش کف: 6واحد یادگيری



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

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

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مونتاژ قالب و آرماتور و کنترل آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

اجرای ستون: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و متره مصالح

انتخاب وسایل الزم

ها مطابق نقشه بریدن و خم کرد ن و مونتاژ میلگرد

ساخت و مونتاژ قالب

:کد

بررسی نقشه و متره مصالح

انتخاب وسایل الزم

ها مطابق نقشه بریدن و خم کردن و مونتاژ میلگرد

ساخت و مونتاژ اجزاي قالب

هاي الزم مونتاژ کل کار و کنترل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

اجرای ستون -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

رعایت عدم پیچیدگی و هم صفحه بودن اضالع

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

اجرای فونداسيون - 2پودمان /نام فصل

:کداجرای فونداسيون: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

ها و زوایا رعایت موارد خم صحیح میلگرد و دقت در اندازۀ طول

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«اسکلت سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211207: کد کتاب:کد درس

برش و خم ميلگرد - 1پودمان /نام فصل

:کدبرش و خم ميلگرد: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و تکمیل جدول میلگرد مصرفی

رعایت موارد انتخاب میلگرد و برش آن



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«اسکلت سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211207: کد کتاب:کد درس

برش و خم ميلگرد - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

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 

.  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 *

هاي الزم مونتاژ کل کار و کنترل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

اجرای پلّه - 5پودمان /نام فصل

:کداجرای پلّه: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و متره مصالح

انتخاب وسایل الزم

ساخت و مونتاژ اجزاي قالب

ها مطابق نقشه بریدن، خم کردن و مونتاژ میلگرد

نمره شایستگی واحد یادگیري

(پوتر)اجرای تير بتني - 4پودمان /نام فصل

:کد(پوتر)اجرای تير بتني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و متره مصالح

انتخاب وسایل الزم

ها مطابق نقشه بریدن و خم کردن و مونتاژ میلگرد

ساخت و مونتاژ قالب

مونتاژ قالب و آرماتور و کنترل آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کشی رعایت اصول نقشه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کشي ساختمان نقشه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211208: کد کتاب:کد درس

(فاز یک)کشي معماری  نقشه - 1پودمان /نام فصل

:کدکشي معماری فاز یک نقشه: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ترسیم صحیح

رعایت مقیاس

مراحل کاری

ترسیم صحیح

رعایت مقیاس

گذاری رعایت اصول اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

(فاز دو اجرایي)کشي معماری  نقشه - 2پودمان /نام فصل

:کدکشي معماری فاز دو اجرایي نقشه: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

ترسیم صحیح

رعایت مقیاس

گذاری رعایت اصول اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

شناسي ترسيم جزئيات اجرایي ساختمان و مصالح - 3پودمان /نام فصل

:کدشناسي ترسيم جزئيات اجرایي ساختمان و مصالح: 3 واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کشي ساختمان نقشه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211208: کد کتاب:کد درس

(فاز یک)کشي معماری  نقشه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

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 

مراحل کاری

ترسیم صحیح

رعایت مقیاس

گذاری رعایت اصول اندازه

(فاز یک)کشي سازه  نقشه - 4پودمان /نام فصل

:کدکشي سازه فاز یک نقشه: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

ترسیم صحیح

رعایت مقیاس

گذاری رعایت اصول اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

(فاز دو)نقشه کشي سازه  - 5پودمان /نام فصل

:کدنقشه کشي سازه فاز دو: 5واحد یادگيری

.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 *

*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  −

. 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−



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: پايهسراميک: رشته تحصيلي

210508:کد کتاب:کد درس072210: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان

کار و مشاغل رشته سرامیك تحلیل محیط-1

باالتر از حد 

انتظار
بنديمحصوالتسراميكيبراساسفناوريدسته

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2نوآوريدرتوليد-كارتحليلمحيطدرحد انتظار

گیری از طبیعت در تولید محصوالت  الگو- 2

سرامیکي
تر از حد  پایین

انتظار
1كارتحليلمحيط

تحلیل وظایف شاغلین در حوزه سرامیك از 

نظر فناوری

تعیین مشخصه محصوالت سرامیکي با الهام از 

طبیعت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مواد :    2پودمان 

و ویژگي آن

دسته بندی و تجزیه و تحلیل خواص مواد

باالتر از حد 

انتظار

بنديبراساسجنس،ساختار،كاربرد،تعييننوعگروه

مشخصه،تفكيكبراساسمشخصه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
بنديبراساسجنس،ساختار،كاربردوتعييننوعگروه

مشخصه
2

دسته بندی و انتخاب مواد سرامیکي

تر از حد  پایین

انتظار
1بنديبراساسجنس،ساختار،كاربردگروه

بندی مواد براساس ساختار،کاربرد و  گروه

جنس

تفکیك و انتخاب مواد سرامیکي براساس 

ها های ذاتي، مکانیکي و فیزیکي آن مشخصه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فناوری : 3پودمان

و سرامیك

های نوین در تولید  انتخاب فناوری

های پیشرفته سرامیك
های نوین در  تحلیل و به کارگیری فناوری

های پیشرفته تولید سرامیك

باالتر از حد 

انتظار
انتخاب،تحليلوبهكارگيريفناوري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2انتخابوتحليلفناوريدرحد انتظار
های نوین در تولید   به کارگیری فناوری

تر از حد  پایینهای پیشرفته سرامیك

انتظار
1انتخابفناوري



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهسراميک: رشته تحصيلي

210508:کد کتاب:کد درس072210: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

تعیین پارامترهای مؤثر در تولید محصوالت 

سرامیکي صنعتي

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

3

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان

مقاومت مواد و 

کاربرد 

ها در  سرامیك

زیست محیط

تحلیل و مقایسه سفتي و استحکام قطعات در 

های خالص گذاری بار

مقایسه نسبي سفتي قطعات در بارگذاری 

کششي، فشاری، برشي، پیچشي، خمشي ساده 

ها با توجه به مشخصات هندسي و جنس آن

باالتر از حد 

انتظار

بارگذاريدرقطعاتاستحكاموسفتينسبيمقايسه

كاربردوانتخاب،تحليل،خمشيوپيچشي،برشي،كششي

سراميكهادرطبيعت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان

محاسبات در 

سرامیك

کاربرد پارامترهای فني در محاسبات کمي 

محصوالت سرامیکي

باالتر از حد 

انتظار

وجارميلحجمتعيينودوغابچگاليوتخلخلتعيين

زيرخطايبا0.5بالميل%

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار
حجموتعيينسراميكدوغابچگاليوتخلخلتعيين

ازكمترخطايبابالميلو1جارميل%
2

تر از حد  پایین

انتظار

حجمتعيينوسراميكدوغابچگاليوتخلخلتعيين

ازكمترخطايبابالميلو5جارميل%

.  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

درحد انتظار

بارگذاريدرقطعاتاستحكاموسفتينسبيمقايسه

هاكششي،برشي،پيچشيتحليلوانتخابكاربردسراميك

درطبيعت

2

زیست ها در محیط تحلیل کاربرد سرامیك
تر از حد  پایین

انتظار

بارگذاريدرقطعاتاستحكاموسفتينسبيمقايسه

زيستهادرمحيطكششيوبرشي،تحليلسراميك
1



سراميک: رشته تحصيلي

072210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

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 

عملیات تکمیلی

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميک به روش دستي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

 210509: کد کتاب 0722100110: کد درس

سازی مواد اوليه آماده -1پودمان /نام فصل

:کدسازی مواد بدنه آماده:1واحد یادگيری

مراحل کاری

انتخاب مرحله اولیه

اختالط مواد اولیه

پرداخت - 3پودمان /نام فصل

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

دهي دستي شکل - 2پودمان /نام فصل

کددهي دستي شکل: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

سازي آماده

دهی شکل

پرداخت قطعه

کنترل نهايی

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

کدپرداخت:3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي آماده

پرداخت اولیه

پرداخت نهايی

کنترل نهايی



سراميک: رشته تحصيلي

072210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميک به روش دستي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

 210509: کد کتاب 0722100110: کد درس

سازی مواد اوليه آماده -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

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی واحد يادگیري

زني لعاب -  4پودمان /نام فصل

کدزني لعاب: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي تجهیزات و قطعات آماده

اعمال انگوب و لعاب

کنترل عیوب

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

تزیين -  5پودمان /نام فصل

کدتزیين دستي: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي بدنه آماده

انتخاب روش تزيین

تزيین قطعه

کنترل نهايی

.  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 *



سراميک: رشته تحصيلي

 072210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعيين پالستيسيته -  1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پالستيك»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210511: کد کتاب0722100210: کد درس

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

:کدتعيين پالستيسيته:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

مفهوم پالستیسیته

تعیین پالستیسیته

عوامل موثر بر پالستیسیته

ها  هاي رفع آن توانایی تشخیص عیوب قطعات اكسترود شده و روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

دهي به روش اکستروژن  شكل - 2پودمان /نام فصل

:کددهي به روش اکستروژن شكل:  2 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي تجهیزات و آمیز مناسب براي اكسترودر آماده

دهی به روش اكستروژن  شكل

دهی گل به روش تراش شكل

بررسی و انتخاب ابزار تراش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

دهي به روش تراش شكل -  3پودمان /نام فصل

:کددهي به روش تراش شكل: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

دهی تراش سازي شمش گل براي شكل آماده

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري



سراميک: رشته تحصيلي

 072210: کد رشته

تعيين پالستيسيته -  1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پالستيك»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210511: کد کتاب0722100210: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

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 

آماده كردن گل پالستیك

رولر/ جولی / شكل دادن قطعات با جیگر 

بررسی عیوب و پرداخت قطعات

دهي به روش جيگر و جولي شكل - 4پودمان /نام فصل

:کددهي به روش جيگر و جولي شكل:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

مراحل کاری

آماده كردن آمیز

شكل دادن قطعات با قالبگیري تزریقی

بررسی معایب و مزایاي روش قالبگیري تزریقی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

دهي به روش قالبگيری تزریقي شكل - 5پودمان /نام فصل

:کددهي به روش قالبگيری تزریقي شكل: 5واحد یادگيری

. 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 *

*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−



سازی دوغاب آماده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1وزن کردن مواد اولیه1
1میل بارگیری بال2
2های تخلیه دوغاب تعیین شاخص3
1گیری دوغاب الک کردن و آهن4

2کردن و دوغاب سازی در بالنجر فیلتر پرس5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفتعیین چگالی دوغاب:  2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211کار با پیکنومتر1
121محاسبه چگالی به روش ارشمیدس2
231تعیین چگالی دوغاب 3
141ها تهیه دوغاب با چگالی مشخص با استفاده از انواع خاک4

152تعیین چگالی انباشتگی خاک5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

سازی و ساخت مادرقالب مدل: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2تراشیدن مدل1
1انتخاب سطح جدایش مناسب 2
2بندی انجام مراحل ساخت قالب الگو از روی مدل و قالب3
1پرداخت و خشک کردن مادر قالب4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

سازی  تعیین درصد آب و خاک دوغاب پیش روان

ساز مطلوب  انتخاب روان

ساز دوغاب  تعیین درصد روان

سازی و ساخت مادرقالب مدل: 3پودمان /نام فصل

کد

سازی دوغاب آماده: 1پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تهیه دوغاب مناسب 

گیری گرانروی و تیکسوتروپی دوغاب  اندازه

تعیین چگالی و خواص رئولوژی دوغاب: 2پودمان/نام فصل

مراحل کاری

کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری دوغابي توليد سراميک به روش ريخته»درس 
سرامیک: رشته تحصیلی

072210: کد رشته

کد

کد

211508: کد کتاب

تعیین خواص رئولوژی دوغاب: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی يازدهم:پايه

: کد درس



سازی دوغاب آماده: 1پودمان/نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری دوغابي توليد سراميک به روش ريخته»درس 
سرامیک: رشته تحصیلی

211508: کد کتاب072210: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی يازدهم:پايه

: کد درس

سازی قالب: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
تمیزکاری، اعمال ماده جداکننده، )سازی مادر قالب  آماده

(گذاری، کالف کردن پین
1

2وزن کردن مواد اولیه و تهیه دوغاب گچی2

2(هواگیری و کنترل زمان گیرش قالب گچی)ریزی قالب3
1بازکردن مادر قالب و خارج کردن قالب گچی4
1پرداخت قالب گچی 5
1کن کالف کردن قالب آماده شده و چیدن در خشک6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

گری دوغابی ريخته: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گری و بستن آن بررسی قالب جهت ریخته1

1گری  تعیین سرعت ریخته2

2گری دوغابی و خروج بدنه اجرای مراحل ریخته3

1گری های ریخته مونتاژ بدنه4

1تشخیص عیوب و نحوه رفع آن5

2*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−

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

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی پودمان

5نمره مستمر از 

کد

سازی قالب: 4پودمان/نام فصل

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

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

گری دوغابی ريخته: 5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

کد



سراميک: رشته تحصيلي

072210: 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

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بنديموادوروديوخروجيدانه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پرس پودر»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211509: کد کتاب:کد درس

خردایش - 1پودمان /نام فصل

:کدخردایش: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

خردايشدستگاهانتخاب

اوليهموادخردكردن

مراحل کاری

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

نمرهشايستگيواحديادگيري

آسياب کردن - 2پودمان /نام فصل

:کدآسياب کردن: 2 واحد یادگيری

ميانگينمراحل

:کد

سازيدستگاهآسيابآماده

خشكوترروشبهكردنآسياب

كنترلنهايي

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

بندی تعيين رطوبت و دانه -  3پودمان /نام فصل

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

بنديدانهتعيين

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

بندی تعيين رطوبت و دانه: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

موادسازيآماده

موادكردنوزنوكردنالك

تعيينمقداررطوبت

كردنخشك



سراميک: رشته تحصيلي

072210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پرس پودر»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211509: کد کتاب:کد درس

خردایش - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهشايستگيواحديادگيري

سازی گرانول - 4پودمان /نام فصل

:کدسازی گرانول:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازياسپريدرايروتغذيهموادآماده

گرانولآوريجمعوتوليد

بنديوكنترلگرانولتوليديازلحاظابعاد،شكلورطوبتدانه

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

ميانگينمراحل

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

پرس پودر - 5پودمان /نام فصل

:کدپرس پودر: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

پرسدستگاهكردنآماده

پرسقالبروانكاريوتميزكاري

دهيباپرسپودرشكل

كنترلقطعهپرسشدهازلحاظابعادي،شكلظاهريووجودعيوبدرآن

.  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 *



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

:2و1فصل 

-کلیات 

کمیت ها و مفاهیم

تحلیل مسیر توسعه حرفه ای در رشته تحصیلي با 

استفاده از نتایج ارزیابي محیطي منطقه محور

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مقایسه مشاغل مختلف رشته از دیدگاه امكان و ایجاد

ارزیابي مقایسه ای نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز شغل

ارائه دالیل انتخاب نرم افزار و سخت افزار در مشاغل مختلف

مقایسه مشاغل مختلف رشته از دیدگاه امكان و ایجاد

ارزیابي مقایسه ای نرم افزار و سخت افزار موردنیاز شغل

ای در رشته تحلیل مسیر حرفه-1

: 3فصل 

حل مسئله

حل مسئله به روش بارش فکری-1

حل مساله واحد به دو روش بارش فکری و روش 

ای  و تحلیل مقایسه (فردی و گروهي)الگوریتمي

ها روش

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ای روش  ها  ارزیابي  مقایسه

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهشبكه و نرم افزار رايانه: رشته تحصيلي

210287: کد کتاب:  کد درس068810: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تحلیل شغل 

انتخاب سخت افزار و نرم افزار مورد - 2

(ابزار وتجهیزات)نیازرشته 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تحلیل نتایج روش بارش فكری در حل مساله

تحلیل نتایج  روش  الگوریتمي در حل مساله

انتخاب روش مناسب در حل یک مسئله

ای روش  ها  ارزیابي مقایسه

حل مساله به روش الگوریتمي و فلوچارت-2 تحلیل نتایج روش بارش فكری در حل مساله

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1مقایسه الگوریتم و فلوچارت

تحلیل نتایج  روش  الگوریتمي در حل مساله

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4فصل 

مسئله  حل

تبدیل مبناها

تحلیل سیستم های عدد نویسي-1

تحلیل و ارزیابي سیستم های عددنویسي و تبدیل 

مبنا از دیدگاه سهولت و کاربرد

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین  مبنای یک عدد

ها به یكدیگر تبدیل مبنا

های عدد نویسي ارزیابي کاربرد سیستم

تبدیل مبنا- 2

 تعیین  مبنای یک عدد

ها به یكدیگر تبدیل مبنا

های عدد نویسي ارزیابي کاربرد سیستم

ارائه دالیل انتخاب یک سیستم عددنویسي برای یک کاربرد کامپیوتری

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ها شناخت مبنا



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهشبكه و نرم افزار رايانه: رشته تحصيلي

210287: کد کتاب:  کد درس068810: 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 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5فصل 

جامعه اطالعاتي

تحلیل جامعه اطالعاتي  از دیدگاه دستاوردها، 

مالحظات فرهنگي و امنیت اطالعات

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ارزیابي فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه 

اطالعاتي

 ارزیابي کاربرد دستاوردهای جامعه اطالعاتي در زندگي

 ارزیابي راه های حفظ امنیت داده و مقابله با خطرات تهدید کننده جامعه اطالعاتي در 

یک موقعیت

ای های رایانه  ارزیابي مزایا و مضرات بازی

های استفاده مناسب از فضای مجازی و مقابله با اعتیاد اینترنتي  ارزیابي روش

پیشنهاد وخلق راهكارهای جدید برای جلوگیری از تهدیدات فرهنگي در جامعه اطالعاتي

3

2درحد انتظار

تر از حد پایین

انتظار
1ارائه مفاهیم کلیدی و مشخصه های جامعه اطالعاتي

پیشنهاد طراحي یک بازی رایانه ای برای حفظ هویت دیني وملي

 ارزیابي کاربرد دستاوردهای جامعه اطالعاتي در زندگي

 ارزیابي راه های حفظ امنیت داده و مقابله با خطرات تهدید کننده جامعه اطالعاتي در 

یک موقعیت

ای های رایانه  ارزیابي مزایا و مضرات بازی

های استفاده مناسب از فضای مجازی و مقابله با اعتیاد اینترنتي  ارزیابي روش

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ارائه مفاهیم رباتیک و رایانش ابری

: 6فصل 

های نوین فناوری

تحلیل و بررسي تاثیر  فناوری های ربات و رباتیک 

ورایانش ابری بر زندگي انسان با معیار شاخص 

های توسعه پایدار

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل فناوری های رباتیک، رایانش ابری و 

 تحلیل آثار ربات  طراحي شده بر زندگي انسانتوسعه پایدار

تحلیل اثرات رایانش ابری بر زندگي انسان با تاکید بر حفظ  محیط زیست

 تحلیل آثار ربات  طراحي شده بر زندگي انسان

تحلیل اثرات رایانش ابری بر زندگي انسان با تاکید بر حفظ  محیط زیست

های جدید یا تغییر طراحي های موجود  به منظور رفع نواقص ارائه طراحي



رديفسازی رايانه�آماده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212افزاری به رایانه�اتصال اجزای سخت1
221کلید به کارگیری ماوس و صفحه2
132ها�مدیریت پنجره3
141مدیریت میزکارها4

551

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف
افزارهای جانبی سیستم عامل و �کار با نرم: 3واحد يادگیری

افزار�نصب نرم
رديف

نمرهحداقل نمره نمرهحداقل نمره مراحل کاری

112افزار متنی�استفاده از نرم1

121تصویری/ افزار گرافیکی�به کارگیری نرم2
131تصویری/افزارهای ضبط صدا و صوتی�استفاده از نرم3
142افزارهای کمکی�استفاده از نرم4
25افزار محافظتی�استفاده از نرم5

26افزار�نصب نرم6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

رديفافزار واژه پرداز�کار با نرم: 5واحد يادگیری

نمرهحداقل نمره نمرهحداقل نمره مراحل کاری

212ایجاد و ویرایش سند1

121استفاده از شکل و تصویر2

232بندی صفحه�قالب3

142استفاده از جدول4

151مدیریت چاپ و سند5

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

نمره شايستگی واحد يادگیری

ایجاد پرونده ارائه مطلب

گذاری اسالیدها�جلوه

نمایش ارائه و تولید خروجی

ایجاد و ویرایش پرونده نشر رومیزی

ایجاد خروجی

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

مراحل کاری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاربری سیستم عامل: 2پودمان/نام فصل

کد
تنظیمات سیستم عامل: 4واحد يادگیری

کد

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

افزارهای اداری�کار با نرم: 3پودمان /نام فصل

کد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

نمره شايستگی پودمان

کدکار با نرم افزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی: 6واحد يادگیری

ایجاد حساب کاربری

سفارشی کردن میزکار

تنظیمات زبان و زمان

ها�مدیریت برنامه

مراحل کاری

ها�ها و پرونده�تعیین شیوة نمایش و انتخاب پوشه

ها�ها و پرونده�مدیریت درایوها، پوشه

وجوی پرونده و پوشه�جست

فشرده سازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

ایجاد پوشه و پرونده

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای های رايانه اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهافزار رايانه�شبكه و نرم: رشته تحصیلی

210288: کد کتاب: کد درس068810: کد رشته

اندازی و کاربری رايانه�راه: 1پودمان/نام فصل

کدها�ها و پوشه�مديريت پرونده: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

نمره شايستگی واحد يادگیری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای های رايانه اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهافزار رايانه�شبكه و نرم: رشته تحصیلی

210288: کد کتاب: کد درس068810: کد رشته

اندازی و کاربری رايانهراه: 1پودمان/نام فصل

کدرديفافزاری�انتخاب و نصب قطعات سخت: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112انتخاب کیس1

222استفاده از راهنمای برد اصلی2

231تعیین مشخصات پردازنده و حافظه اصلی3

142های توسعه و منبع تغذیه�انتخاب کارت4

251افزار�تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرم5

16انتخاب قطعات برای مونتاژ6

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

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف
نصب و راه اندازی سیستم عامل و تجهیزات : 9واحد يادگیری

جانبی
رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112انداز سیستم عامل�ایجاد رسانه راه1

122ایجاد ماشین مجازی2

231نصب سیستم عامل3

142اافزارها انداز سخت�نصب راه4

25نصب تجهیزات جانبی5

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−

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

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

افزارها�به روزرسانی نرم

های در حال اجرا�مدیریت برنامه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

گیری از اطالعات�پشتیبان

نمره شايستگی واحد يادگیری

بازیابی نسخه پشتیبان

نصب و نگهداری سیستم عامل: 5پودمان/نام فصل

کد

مراحل کاری

مونتاژ رايانه: 4پودمان/نام فصل

ای های رايانه نگهداری سیستم: 10واحد يادگیریکد

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس

مونتاژ قطعات رايانه: 8واحد يادگیریکد

مراحل کاری

نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی

گردان�های توسعه و حافظه جانبی و دیسک�نصب کارت

های ورودی و خروجی�بررسی نهایی و اتصال دستگاه

BIOSتنظیم 

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

يادگیری می باشد



رديفكار با ابزارهای ساده گرافیكي: 1واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111آماده سازي سند گرافيكي1
222تصوير سازي با استفاده از اشكال هندسي2
232تصوير سازي با استفاده از ابزارهاي ترسيمي3
241استفاده از متن4

15استفاده از ماسك5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديف
سناريونويسي، تصويربرداری و كلیپ سازی: 3واحد يادگیری

رديف

نمرهحداقل نمره نمرهحداقل نمره مراحل كاری

211سناريو نويسي1

222تصويربرداري از صفحه نمايش و ويرايش آن2
232ساخت كليپ ويديويي3
142صداگذاري كليپ4
151توليد كليپ5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديفتولید محتوای الكترونیك: 5واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111ايجاد پروژه1

222درج اشيا2

231فيلم برداري از صفحه نمايش3

442

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

نمره شايستگي واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تولید چند رسانه ای: 3پودمان /نام فصل

كد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

طراحي محتوای الكترونیك: 2پودمان/نام فصل

كد
ساخت پوسته گرافیكي متحرك: 4واحد يادگیری

كد

كدآزمون سازی و تولید چند رسانه ای: 6واحد يادگیری

مراحل كاری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

ساخت آزمون تصادفي

نمره شايستگي واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

توليد و نشر پروژه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

ميانگين مراحل

ساخت گرافيك متحرك

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

ايجاد پروژه

جلوه گذاري و ساخت اشياي متحرك

ساخت ماسك

ساخت دكمه

تنظيمات آزمون

مراحل كاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد محتواي الكترونيك و برنامه سازي»درس 
شبكه و نرم افزار رايانه : رشته تحصیلي

068810: كد رشته

كار با ابزارهای پیشرفته گرافیكي: 2واحد يادگیریكد

تبديل اشياي دوبعدي به سه بعدي

1396-97: سال تحصیلي

طراحي گرافیكي: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: كد درس

كد

مراحل كاری

تنظيمات مدل رنگي

استفاده از نماد، سبك و جلوه گرافيكي

رنگ آميزي اشيا

210290: كد كتاب

ساخت آزمون الكترونيكي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگیری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد محتواي الكترونيك و برنامه سازي»درس 
شبكه و نرم افزار رايانه : رشته تحصیلي

068810: كد رشته

1396-97: سال تحصیلي

طراحي گرافیكي: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

210290: كد كتاب: كد درس

رديف
كدرديفIDEحل مسئله و كار با : 7واحد يادگیری

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

212حل مسئله1

222 و اجزاي آنIDEشناسايي 2

131نوشتن برنامه هاي ساده3

241ايجاد جذابيت در برنامه هاي ساده4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديف
كار با عملكردهای رياضي، مقايسه ای و :9واحد يادگیری

منطقي
رديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111نوشتن عبارات رياضي به زبان برنامه نويسي1
122به كارگيري عملكردهاي افزايشي و كاهشي و انتساب2

132استفاده از عملكردهاي مقايسه اي3

241استفاده از عملكردهاي منطقي4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

. را اخذ كند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگي   كند كه در ارزشیابي زماني هنرجو شايستگي كسب مي−

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

. واحدهای يادگیری، شايستگي را كسب نمايد شود كه هنرجو در كلیه نمره پودمان و نمره كلي درس زماني لحاظ مي−

مراحل كاری

 در برنامهelse-ifبه كارگيري دستور 

حل مسائل ساده: 4پودمان/نام فصل

 در برنامه ifبه كارگيري دستور 

نمره شايستگي واحد يادگیری

ميانگين مراحل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

 در برنامهifبه كارگيري دستور 

 در برنامهswitchبه كارگيري دستور 

كد

دريافت داده از ورودي

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

حل مسائل شرطي: 5پودمان/نام فصل

كد

مراحل كاری

اعالن و مقداردهي متغير

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

به صورت مستقل مورد تاكید است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگیری  (های غیرفني و توجهات زيست محیطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشیابي *

مي باشد

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

تبديل داده ها

استفاده از الگوي جاي گذاري

نمره شايستگي واحد يادگیری

ميانگين مراحل

ها ها، دريافت و نمايش آن كار با انواع داده: 8واحد يادگیری

كار با ساختار شرطي: 10واحد يادگیریكد



رديفايجاد پايگاه داده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تعیین موجودیت و صفات موجودیت محیط عملیاتی1
222ها تجزیه و تحلیل ارتباط2
231ایجاد پایگاه داده3
14ها ایجاد ارتباط بین جدول4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفکار با ساختار تکرار: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212حل مسئله تکرار1
for222ایجاد برنامه با حلقه 2
131خطایابی با استفاده از ابزارها3
while141ایجاد برنامه با حلقه 4

25ایجاد برنامه با حلقه های متداخل5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفايجاد واسط گرافیکی کاربر: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112ایجاد پروژه ویندوزی1

121ایجاد واسط کاربری بدون واکنش به رویدادها2

232ایجاد کد برای واکنش به رویدادها3

241ای استفاده از کادرهای محاوره4

551

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

درج و ویرایش رکورد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توسعه برنامه سازی و پايگاه داده»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم: پايهافزار رايانه�شبکه و نرم: رشته تحصیلی

211287: کد کتاب: کد درس068810: کد رشته

پیاده سازی پايگاه داده: 1پودمان/نام فصل

کدتوسعه پايگاه داده: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

کد

ها استخراج داده ها و مرتب سازی آن

ایجاد گزارش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مديريت مجموعه داده: 2پودمان/نام فصل

کار با آرايه و داده های شمارشی: 4واحد يادگیریکد

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

اعالن آرایه

دسترسی به عناصر ارایه

به کارگیری متدهای آماده روی آرایه

به کارگیری داده های شمارشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

نمره شايستگی واحد يادگیری

طراحی واسط گرافیکی: 3پودمان /نام فصل

کدکار با کنترل های پیشرفته: 6واحد يادگیریکد

مراحل کاری

به کار گیری کنترل زمان سنج

های فهرست استفاده از کنترل

به کار گیری کنترل های انتخاب

ها گروه بندی کنترل

به کارگیری چند فرم در پروژه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توسعه برنامه سازی و پايگاه داده»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم: پايهافزار رايانه�شبکه و نرم: رشته تحصیلی

211287: کد کتاب: کد درس068810: کد رشته

پیاده سازی پايگاه داده: 1پودمان/نام فصل

کدرديفکار با ماوس و منو: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212واکنش به رویدادهای ماوس1

222استفاده از منوی نواری در برنامه های ویندوزی2

131استفاده از منوی زمینه در برنامه های ویندوزی3

441

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفها و درايوها ها، پوشه کار با  پرونده: 9واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212ایجاد پرونده  متنی1

222خواندن از پرونده  متنی2

131عملیات روی پرونده ها و پوشه ها در برنامه3

441

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−

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

مقیدسازی واسط کاربری

جست و جوی داده ها

انجام عملیات روی داده در محیط برنامه نویسی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

توسعه واسط کاربری: 4پودمان/نام فصل

های آماده کار با صفحه کلید و کالس: 8واحد يادگیریکد

مراحل کاری

واکنش فرم به رویدادهای صفحه کلید

واکنش کنترل ها به رویدادهای صفحه کلید

به کارگیری متدهای ریاضی

به کارگیری متدهای رشته ای

میانگین مراحل

نمره شايستگی پودمان

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 نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

يادگیری می باشد

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

کار با پايگاه داده در برنامه نويسی: 10واحد يادگیریکد

رفع اشکاالت احتمالی برنامه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مديريت پايگاه داده: 5پودمان/نام فصل

کد

مراحل کاری



کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده : 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1ورود و نمایش داده ها1
2فرمول نویسی2
1استفاده از توابع3
2کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات4

1ترسیم نمودار5

1چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفايجاد صفحات وب ايستا:  2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212ساخت یک صفحه وب ساده1
121درج و قالب بندی متن2
IDE232ایجاد تارنما در3
441

551

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

طراحی صفحات وب پويا: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ساخت یک صفحه وب پویای ساده1
1به کارگیری حلقه در صفحه وب پویا2
1ایجاد سبک در صفحه وب3
1بهینه سازی تارنما4
2تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده5
2ایجاد واکنش به رویدادها6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های اطالعاتي و طراحي وب سازی سيستم پياده»درس 
شبكه و نرم افزار رايانه : رشته تحصیلی

068810: کد رشته

کد

کد

211288: کد کتاب

توسعه صفحات وب ايستا:  3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

20نمره پودمان از 

ایجاد نمون برگ

اعتبارسنجی داده های کاربر

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

ایجاد جدول

درج چندرسانه ای

ایجاد پیوند

کار با نرم افزار صفحه گسترده: 1پودمان/نام فصل

يازدهم: پايه

: کد درس

کد

نمره شايستگی پودمان

5نمره مستمر از 

طراحی صفحات وب ايستا: 2پودمان/نام فصل

طراحی صفحات وب پويا: 3پودمان /نام فصل

کد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های اطالعاتي و طراحي وب سازی سيستم پياده»درس 
شبكه و نرم افزار رايانه : رشته تحصیلی

211288: کد کتاب068810: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

کار با نرم افزار صفحه گسترده: 1پودمان/نام فصل

يازدهم: پايه

: کد درس

کدرديفايجاد پايگاه داده در وب: 5واحد يادگیری رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده وب1

222ایجاد جدول2

131اصالح جدول3

141ذخیره، ویرایش و حذف داده ها4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفتوسعه صفحات وب پويا: 7واحد يادگیری رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب1

2session 222بکارگیری

232بارگذاری پرونده3

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−

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

نمره شايستگی واحد يادگیری

کد

نمره شايستگی پودمان

توسعه پايگاه داده در وب: 6واحد يادگیری 

مراحل کاری

پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

پیوند دادن جدول ها

کد

اتصال پايگاه داده به وب: 8واحد يادگیری 

پیاده سازی پايگاه داده در وب: 4پودمان/نام فصل

مديريت صفحات وب پويا: پودمان پنجم: 5پودمان/نام فصل

20نمره پودمان از 

حذف بانک و جدول

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

کد

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

نمایش نتایج پرس وجو در وب

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

واکشی داده ها

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

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 



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

کلیات:  1پودمان 

تحلیل تاریخ صنایع چوب در ایران- 1

بندی آن  تحلیل تاریخ صنایع چوب و طبقه

چوبی برتر براساس دوران تاریخی

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب آثارصنايع چوبي دوران تاريخي اسالم و 

ها بندي آن طبقه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مواد :       2پودمان 

اولیه چوبی و کاربرد 

ها آن

انتخاب مواد اولیه برای ساخت کابینت 

های محیطی،  آشپزخانه براساس ویژگی

استحکام و سفارش مشتری

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب مواد اولیه براي ساخت کابینت آشپزخانه 

هاي محیطي، استحکام، سفارش مشتري  براساس ويژگي

و زيبا شناسي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

210465: کد کتاب: کد درس072220: کد رشته

3

2انتخاب آثارصنايع چوبي دوران تاريخي اسالمدرحد انتظار

تر از حد  پایینبندی آثار چوبی برتر در تاریخ اسالم طبقه- 2

انتظار
1تعريف آثار صنايع چوبي در دوران اسالم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
انتخاب مواد اولیه براساس شکل محیطي، استحکام و 

سفارش مشتري
2

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب مواد اولیه براساس فقط شکل محیط

انتخاب مواد اولیه برای ساخت کابینت آشپزخانه- 1

انتخاب اتصال مناسب برای ساخت کابینت آشپزخانه- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبات و :    3پودمان 

1برآورد مواد اولیه

محاسبه و برآورد مواد اولیه برای ساخت کابینت - 1

برآورد مواد اولیه برای ساخت کابینت با آشپزخانه

افزار کات مستر براساس طرح و  استفاده از نرم

ها جویی در هزینه نقشه و صرفه

باالتر از حد 

انتظار

برآورد مواد اولیه براي ساخت کابینت با استفاده از 

وري افزار کات مستر با شاخص بهره نرم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2استفاده از نرم افزار کات مستر براساس طرح و نقشهدرحد انتظار
افزار اتوکد  کشی کابینت مورد نظر با نرم نقشه- 2

تر از حد  پایینافزار کات مستر دراو و تهیه لیست برش با نرم کیچن

انتظار
1برآورد مواد اولیه به صورت ذهني



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

210465: کد کتاب: کد درس072220: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2
مستر به  افزار کات انتخاب تعداد  برش از روی نرم- 2

تر از حد  پایینسازی آالت صنایع چوب در کابینت وسیله  ماشین

انتظار
1تعیین تعداد برش از روي نقشه و طرح

3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

نصب :         5پودمان

های  آالت و یونیت یراق

مقاومت قطعات در )کابینت

برابر نیروهای وارده و 

تغییر شکل در نقطه 

(شکست مواد چوبی

های کابینت آشپزخانه های نصب یونیت انتخاب روش- 1
انتخاب روش نصب یونیت براساس نیروهای 

های  فشاری و کششی وارده به اجزاء یونیت

کابینت

باالتر از حد 

انتظار

هاي زمیني و هوايي را با رعايت نوع نیروهاي  يونیت

آالت مربوطه نصب کند وارده  با يراق

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبات : 4پودمان 

2برآورد مواد اولیه

آالت با سرعت مناسب برای بریدن  انتخاب ماشین- 1

افزار کات  تحلیل تعداد برش با استفاده از نرممواد اولیه کابینت آشپزخانه

مستر و برآورد مواد اولیه برای تولید کابینت 

به روش کمترین هزینه

باالتر از حد 

انتظار

افزار کات مستر  محاسبه سرعت برش و استفاده از نرم

براي طراحي برش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

برآورد در مواد اولیه کابینت از روي نقشهدرحد انتظار

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

3

درحد انتظار
هاي زمیني و هوايي با توجه به نوع نیروي  نصب يونیت

ها وارد  بر اجزاي يونیت
2

ها آالت براساس روش نصب یونیت انتخاب یراق- 2

تر از حد  پایین

انتظار

هاي زمیني بدون لحاظ نیروهاي وارد بر  نصب يونیت

ها اجزاي يونیت
1



مواد اولیه و اتصاالت: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1شناخت مواد اولیه برای ساخت چهار نوع اتصال1
1ها براساس نقشه فنی کاری قطعات پروژه برش2
2ها چسبانی دستی قطعات پروژه لبه3
2مونتاژ چهار پروژه برای چهار اتصال4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

طراحی کابینت آشپزخانه: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سازی مقدماتی آماده1
2ترسیم پالن2
2ترسیم نقشۀ کابینت آشپزخانه3
1های مختلف کابینت آشپزخانه ترسیم نقشۀ فنی یونیت4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفساخت يونیت کابینت: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111کاری براساس تقسیم نقشه فنی برش1

122چسبانی قطعات یونیت کابینت لبه2

231مونتاژ اولیه یونیت آشپزخانه3

242های آشپزخانه در کنار یکدیگر و نصب پاسنگ مونتاژ یونیت4

552

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

میانگین مراحل

کشی و ساخت کابینت آشپزخانه نقشه: 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

کدگذاری قطعات کابینت چوبی آشپزخانه برای مونتاژ

نصب کشوی کابینت آشپزخانه

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

مونتاژ کابینت: 4واحد يادگیری

: کد درس

کد

طراحی کابینت آشپزخانه: 2پودمان/نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«طراحي و ساخت کابينت آشپزخانه»درس 
صنايع چوب و مبلمان: رشته تحصیلی

072220: کد رشته

کد

کد

210466: کد کتاب

1396-97: سال تحصیلی

مواد اولیه و اتصاالت: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مونتاژ بدنه یونیت کابینت چوبی آشپزخانه

مونتاژ طبقات ثابت و متحرک کابینت آشپزخانه

نصب در کابینت آشپزخانه

نمره شايستگی واحد يادگیری

کد



: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«طراحي و ساخت کابينت آشپزخانه»درس 
صنايع چوب و مبلمان: رشته تحصیلی

210466: کد کتاب072220: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

مواد اولیه و اتصاالت: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

کدرديفساخت در کابینت: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111برش در و تنکه1

121چسبانی صفحات در کابینت چوبی لبه2

232دار برش پروفیل درهای قاب3
242دار مونتاژ در قاب4
552

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفچیدمان و نصب کابینت آشپزخانه: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ها براساس پالن چیدمان تعیین محل نصب کابینت1

121های زمینی در محل مورد نظر ها و قراردادن کابینت نصب پایه2

232(صفحه تاپس)نصب صفحه رویه کابینت زمینی3

242کردن جایگاه سینک و گاز مشخص4

25های دیواری براساس نقشه کار نصب کابینت5

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−

نمره شايستگی پودمان

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

نمره شايستگی واحد يادگیری

آالت نصب لوال و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق

آالت تنظیم لوال و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق

آالت تعیین محل نصب لوال و دستگیره و ریل کشو سایر یراق

آالت کاری محل نصب لوال و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق سوراخ

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

کاری و قطعات کشو براساس نقشه کار با توجه به نوع مواد اولیه برش

آالت کابینت آشپزخانه نصب يراق: 8واحد يادگیری

ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه:4پودمان/نام فصل

نصب کابینت: 5پودمان/نام فصل

مونتاژ کشو

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاری جای پیچ و الیت سوراخ

کد

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

يادگیری می باشد

کد

ساخت کشوی کابینت: 6واحد يادگیری

مراحل کاری

کنشکاف زدن بدنه جعبه برای کف جعبه

نمره شايستگی واحد يادگیری

خورده کشو لبه چسبانی قطعات برش

کد

5نمره مستمر از 

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 







رشته تحصیلی: صنایع چوب و مبلمان
کد رشته: 072220

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41
2مونتاژوبسته بندي5

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41
52

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41
52

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 -  ساخت میزآرایش(دراور)
کد: واحد یادگیري3:طراحی وساخت میزآرایش(دراور)

مراحل کاري

برش کاري وشیارزنی براساس نقشه فنی
لبه چسبانی قطعات

 سوراخ کاري
مونتاژ و بستهبندي

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 2 -ساخت صندلی آرایش
کد: واحد یادگیري2:طراحی و  ساخت صندلی آرایش

مراحل کاري

برش کاري وشیارزنی بر اساس نقشه فنی
لبه چسبانی قطعات

سوراخکاري
مونتاژ و بستهبندي

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري

کد:واحد یادگیري1: ساخت پاتختی
مراحل کاري

طراحی،نقشه کشی وتهیه نقشه فنی
برش کاري وشیارزنی براساس نقشه فنی

لبه چسبانی قطعات 
سوراخ کاري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 1 - ساخت پاتختی

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب»
سال تحصیلی: 97-1396پایه: یازدهم

کد کتاب:211465کد درس:

طراحی،نقشه کشی وتهیه نقشه فنی

طراحی،نقشه کشی وتهیه نقشه فنی



رشته تحصیلی: صنایع چوب و مبلمان
کد رشته: 072220

     

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب»
سال تحصیلی: 97-1396پایه: یازدهم

کد کتاب:211465کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41
52

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11

22

1

32
2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 5 - چیدمان اتاق خواب بانرم افزار
کد:واحد یادگیري5:چیدمان اتاق خواب بانرم افزار

مراحل کاري

برش کاري بر اساس نقشه فنی
لبه چسبانی قطعات

شیارزنی و سوراخکاري
مونتاژ و بستهبندي

نام فصل/پودمان 4 - ساخت تختخواب تاشووثابت
کد: واحد یادگیري4: طراحی وساخت تختخواب تاشووثابت

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگیهاي غیرفنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد 
−نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ میشود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري، شایستگی را کسب نماید.

 −نمره پودمان از میانگین نمرههاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست میآید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
−زمانی هنرجو شایستگی کسب میکند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.

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

نمره شایستگی واحد یادگیري
میانگین مراحل

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
چیدمان صحیح مبلمان

ترسیم پالن اتاق خواب

انتخاب نرم افزار مناسب براي طراحی
مراحل کاري

طراحی،نقشه کشی وتهیه نقشه فنی

انتخاب مبلمان مناسب



صنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

072220: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

52

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

52

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

52

2

مراحل کاری

طراحي و نقشه كشي

برش كاري و شيارزني براساس نقشه فني

لبه چسباني قطعات

سوراخ كاري

:کد

كشي و تهيه نقشه فني�طراحي و نقشه

برش كاري و شيارزني براساس نقشه فني

لبه چسباني قطعات

سوراخ كاري

مونتاژ و بسته بندي

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

طراحي و ساخت ميز کارشناسي و ميز کنفرانس مبلمان اداری  -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل

طراحي و ساخت ميز کارشناسي و ميز کنفرانس مبلمان اداری: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سوراخ كاري

بندي�مونتاژ و بسته

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگي واحد یادگيري

طراحي و ساخت فایل چند کشویي اداری - 2پودمان /نام فصل

:کدطراحي و ساخت فایل چند کشویي اداری: 2 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

لبه چسباني قطعات

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان اداری» درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

211466: کد کتاب:کد درس

طراحي و ساخت جاکتابي و قفسه اداری - 1پودمان /نام فصل

:کدطراحي و ساخت جاکتابي و قفسه اداری:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

كشي و تهيه نقشه فني�طراحي و نقشه

برش كاري و شيارزني براساس نقشه فني

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مونتاژ و بسته بندي

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل



صنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

072220: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان اداری» درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

211466: کد کتاب:کد درس

طراحي و ساخت جاکتابي و قفسه اداری - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

52

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

42

2

.  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 *

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل

چيدمان فضای اداری با نرم افزار  - 5پودمان /نام فصل

:کدچيدمان فضای اداری با نرم افزار : 5واحد یادگيری

مراحل کاری

انتخاب نرم افزار مناسب براي طراحي

ترسيم پالن فضاي اداري 

انتخاب مبلمان مناسب

چيدمان صحيح مبلمان

نمره شایستگي واحد یادگيري

 (کانتر  )طراحي و ساخت پيشخوان  - 4پودمان /نام فصل

:کد(کانتر  )طراحي و ساخت پيشخوان : 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

طراحي و نقشه كشي

برش كاري و شيارزني براساس نقشه فني

لبه چسباني قطعات

سوراخ كاري

مونتاژ و بسته بندي

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان



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

: 3پودمان 

مفاهیم پایه و 

(2)اصلی شیمی

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نیروهای واندروالس، الندن، پیوند هیدروژنی

3

درحد انتظار
تعیین  - (یونی و کوواالنسی)بررسی پیوندهای شیمیایی

نویسی و نامگذاری فرمول-نیروهای بین ملکولی 
2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین پیوندهای شیمیایی- نویسی و نامگذاری فرمول

تحلیل پیوندهای شیمیایی-1

(کوواالنسی-یونی)بررسی پیوندهای شیمیایی

نویسی، نامگذاری ترکیبات  فرمول

(ها اسیدی و بازی نمک)معدنی

نویسی و نامگذاری فرمول-2
الکترونگاتیوی عناصر

های قطبی و غیرقطبی ملکول

ها به روش لوئیس نمایش ملکولتعیین نیروهای بین ملکولی-3

(فلزی- کوواالنسی- یونی)تعیین پیوندهای شیمیایی

- تعیین نیروهای بین مولکولی - رسم ساختار لوئیس

نویسی و نامگذاری فرمول

معرفی اتم و ساختار آن، تعیین عدد اتمی و 

عدد جرمی

انرژی یونش-2
محاسبه جرم ملکولی

مدل اتمی بور

جدول تناوبی-3
انرژی یونش و ترازهای فرعی و اصلی

(ها معرفی گروه)انرژی جدول تناوبی عناصر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

مفاهیم پایه و 

(1)اصلی شیمی

باالتر از حد 

انتظار

 (  عدد اتمیz>20)رسم مدل اتمی بور برای عناصر 

تعیین عدد اتمی و جرمی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تعیین حوزه عمل رشته در صنایع شیمیایی کشوردرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1های رشته صنایع شیمیایی تعیین شاخه

بررسی ساختار اتم

تعیین عدد اتمی و عدد جرمی

3

درحد انتظار
محاسبه جرم ملکولی - تعیین عدد اتمی و عدد جرمی 

(  Z≤ 20)رسم مدل اتمی - 
2

تر از  پایین

حد انتظار
1

تحلیل و بررسی ساختار اتم-1

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع شيميایي: رشته تحصيلي

210520: کد کتاب: کد درس071110: کد رشته

بررسی و تحلیل اهمیت رشته صنایع شیمیایی 

در توسعه کشور

تعیین قلمرو دانش رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل وظایف شاغلین صنایع شیمیایی از دیدگاه حوزه 

عمل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بندی وظایف شاغلین صنایع شیمیایی دسته

تحلیل اهمیت و ضرورت رشته صنایع -1

شیمیایی

بررسی تحلیل مشاغل رشته صنایع - 2

شیمیایی



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع شيميایي: رشته تحصيلي

210520: کد کتاب: کد درس071110: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2درحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

: 5پودمان 

ها و  فناوری

ها نوآوری

بررسی فناوری نانو- 1
-بررسی ویژگی نانو ذرات و ساختار آن

بررسی - بندی کاربردهای نانو  دسته

بررسی شیمی - تاریخچه فناوری زیستی 

سبز و اصول شیمی سبز

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

 اصل شیمی سبز8بیان 
بررسی شیمی سبز- 2

تر از  پایین

حد انتظار
بررسی ویژگی نانو ذرات

بررسی ویژگی و ساختار و کاربرد نانو ذرات

 اصل شیمی سبز12بیان 

بررسی ویژگی و ساختار و کاربرد نانو ذرات

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

شیمی ترکیبات 

آلی

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های آلی بندی ترکیب دسته- 1
ها بندی هیدروکربن طبقهتحلیل فراوانی ترکیب های آلی

های آلی نامگذاری ترکیببندی ترکیبات آلی طبقه

ها بررسی و تحلیل ساختار آلکان- 2

ها بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آلکان

ها بندی هیدروکربن طبقه

ها نامگذاری آلکان

ها نامگذاری آلکان

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1ها بندی هیدروکربن طبقه



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کارگیریقوانینایمنیدرآزمایشگاهبه1

1شناساییموادووسایلآزمایشگاهی2

1قراردادنموادووسایلآزمایشگاهیدرمکانمناسب3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیریمقدارمعینیازمادهاندازه1

1سازیانجاممحاسباتمحلول2

2تهیهمحلولباغلظتمشخص3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیرینقطهذوباندازه1

1گیرینقطهجوشاندازه2

1گیرینقطهچگالیاندازه3

1گیرینقطهگرانرویاندازه4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

تعيين مشخصات مواد شيميایی:3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات آزمايشگاهي در صنايع شيميايي»درس 
صنایع شيميایی: رشته تحصيلی

071110: کد رشته

کد

کد

210521: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

به کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0711100110: کد درس

کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی به: 1واحد یادگيری

سازی محلول - 2پودمان /نام فصل

تعيين مشخصات مواد شيميایی - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

سازی های محلول آزمایش:2 واحد یادگيری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات آزمايشگاهي در صنايع شيميايي»درس 
صنایع شيميایی: رشته تحصيلی

210521: کد کتاب071110: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

به کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0711100110: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهیهچندنمونهفرآوردهمعدنیدرآزمایشگاه1

1تهیهچندنمونهفرآوردهآلیدرآزمایشگاه2

1معدنیدرآزمایشگاه-تهیهچندنمونهفرآوردهآلی3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112هایگازانبارداریایمنکپسول1

222هایگازحملونقلصحیحوایمنکپسول2

131هایگازشناساییانواعکپسول3

241هایگازبازوبستنشیررگالتوربهکپسول4

15تخلیهگازخطجریانبهطورایمن5

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کدهای شيميایی در آزمایشگاه تهيه فرآورده:4 واحد یادگيری

های شيميایی در آزمایشگاه تهيه فرآورده -  4پودمان /نام فصل

خدمات ایمنی در آزمایشگاه شيمی - 5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

امحای مواد زائد آزمایشگاهی: 6 واحد یادگيری

میانگینمراحل

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد کدکار با کپسول گاز: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

زائدموادسازیخنثی

تحویلموادزائدبهواحدپشتیبانی

سازیکندموادزائدآزمایشگاهیراشناساییوجدا

آوریموادزائددرظروفمخصوصجمع

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدهای دوار کار با دستگاه: 3 واحد يادگيری

مراحل کاری

ها کار با پمپ

ها کار با مخلوط کن

ها  کار با سانتریفوژ

هاي کاهش اندازه  کار با دستگاه

هاي حرارتی کار با مبدل

کننده هاي خنک کار با برج

ها کن کار با خشک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های دوار دستگاه -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

های حرارتي دستگاه - 2پودمان /نام فصل

:کدهای حرارتي کار با دستگاه: 2 واحد يادگيری

میانگین مراحل

موازنه مواد ورودي و خروجی به یک سیستم

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها در صنايع شيميايي عمليات دستگاه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210523: کد کتاب0711100210: کد درس

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل

:کدبكارگيری محاسبات در صنايع شيميايي:  1واحد يادگيری

مراحل کاری

کارگیري یكاها وابعاد  به

تبدیل یكاها



صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها در صنايع شيميايي عمليات دستگاه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210523: کد کتاب0711100210: کد درس

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

. را اخذ کند2واحد يادگيری حداقل نمره شايستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شايستگي کسب مي−

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

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

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگيری مي (های غيرفني و توجهات زيست محيطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشيابي *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

دستگاه های جداکننده - 5پودمان /نام فصل

:کدکار با دستگاه های جداکننده: 5واحد يادگيری

مراحل کاری

سازي در صنایع شیمیایی هاي جدا بكارگیري روش

هاي تقطیر  کار با برج

هاي استخراج  کار با برج

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

راکتور و مخازن  - 4پودمان /نام فصل

:کدکار با راکتور و مخازن: 4 واحد يادگيری

مراحل کاری

تعیین سرعت واکنش

کار با رآکتورهاي شیمیایی 

کار با مخازن ذخیره

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



صنایع شيميایي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

خواني در صنایع شيميایي نقشه - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل فرايندهای شيميايي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211520: کد کتاب:کد درس

نمره شايستگي واحد يادگيري

:کدخواني در صنایع شيميایي نقشه: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

(BFD)اي فرايند به كارگيري نمودار جعبه

(PFD)هاي فرايند به كارگيري نمودار جريان

و نقشه جانمايي تجهيزات (DI&P)كشي، ابزار دقيق  به كارگيري نمودار لوله

رسم نقشة فرايندي به كمك نرم افزار

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

ميانگين مراحل

گيری، ثبت و کنترل دما اندازه - 2پودمان /نام فصل

:کدگيری، ثبت و کنترل دما اندازه: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

گيري دما كارگيري مفاهيم و محاسبات در اندازه به

گيري دما هاي اندازه انجام روش

كاليبراسيون دماسنج

كنترل دما

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

گيری، ثبت و کنترل فشار اندازه -  3پودمان /نام فصل

:کدگيری، ثبت و کنترل فشار اندازه: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

گيري فشار كارگيري مفاهيم و محاسبات در اندازه به

گيري فشار هاي اندازه انجام روش

كنترل فشار

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري



صنایع شيميایي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

خواني در صنایع شيميایي نقشه - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل فرايندهای شيميايي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211520: کد کتاب:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

41

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 

گيری،ثبت و کنترل دبي اندازه - 4پودمان /نام فصل

:کدانجام ثبت مشخصات و کنترل دبي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

گيري دبي كارگيري مفاهيم و محاسبات در اندازه به

گيري دبي مايعات اندازه

گيري دبي گازها اندازه

كنترل دبي سيال

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

گيری، ثبت و کنترل ارتفاع سطح اندازه - 5پودمان /نام فصل

:کدگيری، ثبت و کنترل ارتفاع سطح اندازه: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

گيري ارتفاع سطح مواد كارگيري مفاهيم و محاسبات در اندازه به

گيري ارتفاع سطح سيال اندازه

انجام كنترل ارتفاع سطح يك مخزن

. 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 *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

.  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−



صنایع شيميایي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

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

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تشخیص نشتی تجهیزات

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سرويس و نگهداری تجهيزات صنايع شيميايي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211521: کد کتاب:کد درس

آچارکشي تجهيزات - 1پودمان /نام فصل

:کدآچارکشي تجهيزات: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

به کارگیری مفاهیم نت

انجام آچارکشی تجهیزات

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

زدایي تجهيزات رسوب - 2پودمان /نام فصل

:کدزدایي تجهيزات رسوب: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

پیشگیری از تشکیل رسوب

زدایی فیزیکی و مکانیکی رسوب

زدایی شیمیایی رسوب

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

ها پایش عملکرد صافي -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کدپایش عملکرد فيلتر: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

شناسایی فیلتر و اجزای آن

قرائت اختالف فشار دو سر فیلتر

هماهنگی با اتاق کنترل به منظور در سرویس قرار دادن فیلتر جدید

باز کردن، پاک کردن و جاگذاری فیلتر



صنایع شيميایي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سرويس و نگهداری تجهيزات صنايع شيميايي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211521: کد کتاب:کد درس

آچارکشي تجهيزات - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

41

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 

نمره شایستگی واحد یادگیری

روانکاری تجهيزات - 4پودمان /نام فصل

:کدروانکاری تجهيزات: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تهیۀ چند نمونه روغن روان کننده

ها روانکاری پمپ

روانکاری کمپرسورها

نظافت محیط و تجهیزات

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

کاری تجهيزات خنک - 5پودمان /نام فصل

:کدکاری تجهيزات خنک: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کننده تهیۀ چند نمونه مایع خنك

کاری توانایی کار با تجهیزات خنك

کاری به طور ایمن های خنك کار با سامانه

*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 نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *



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: پایهصنایع فلزی: رشته تحصيلي

210407: کد کتاب: کد درس071520: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

کلیات

تحلیل محیط کار و مشاغل مرتبط با 

رشته صنایع فلزی

باالتر از 

حد انتظار

-انتخاب شغل بر اساس شایستگی- تحلیل محیط کار

 نوآوری در تولید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2نوآوری در تولید- تحلیل محیط کاردرحد انتظار
ایده پردازی در تولید مصنوعات فلزی

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل محیط کار

تعیین و انتخاب شغل مناسب بر اساس عالیق 

و شایستگي های خود

نوآوری در تولید مصنوعات فلزی با الهام 

گرفتن از خلقت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

مواد و ویژگي 

آن

انتخاب مواد برای تولید مصنوعات

باالتر از 

حد انتظار

- بندی براساس جنس، ساختار، کاربرد  گروه

انتخاب مواد- تفکیک براساس خواص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تفکیک - بندی براساس جنس، ساختار، کاربرد  گروه

براساس خواص
2

تعیین خواص مواد

تر از  پایین

حد انتظار
1بندی براساس جنس، ساختار، کاربرد  گروه

انتخاب مواد بر اساس نوع محصول و 

استاندارد

های مکانیکي  تفکیک مواد براساس مشخصه

و فیزیکي آن

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

فني محاسبات

تعیین مقیاس و تلرانس در تولید

باالتر از 

حد انتظار

تعیین مقیاس از روی نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

%0مقادیر صحیح با خطای 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین مقیاس از روی نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

%3مقادیر صحیح با خطای 
2

انجام محاسبات حجمي و وزني در تولید

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین مقیاس از روی نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

%5مقادیر صحیح با خطای 
1

مقیاس و تلرانس تولید مصنوعات فلزی 

براساس نقشه و استانداردهای تولید

های حجمي و وزني  تعیین و محاسبه مشخصه

ها براساس روابط و فرمول



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع فلزی: رشته تحصيلي

210407: کد کتاب: کد درس071520: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

برآورد مواد

تعیین مقدار دور ریز مواد در تولید

باالتر از 

حد انتظار

تعیین ابعاد و اندازه از روی نقشه، تعیین مقدار دور 

%0ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطای 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین ابعاد و اندازه از روی نقشه، تعیین مقدار دور 

%3ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطای 
2

تعیین مقدار مواد مورد نیاز برای تولید 

مصنوعات
تر از  پایین

حد انتظار

تعیین ابعاد و اندازه از روی نقشه، تعیین مقدار دور 

%5ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطای 
1

تعیین مقدار دورریز مواد مورد در تولید 

مصنوعات فلزی براساس طرح و نقشه

محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای 

ساخت مصنوعات براساس طرح و نقشه 

مصنوع

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

مقاومت مواد

کسب توانایي مقایسه سفتي قطعات 

های خالص مکانیک ساده در بارگذاری

باالتر از 

حد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری 

طور صحیح کششی، برشی،  پیچشی و خمشی به

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری 

طور صحیح کششی،  برشی، پیچشی به
2

کسب توانایي مقایسه استحکام  قطعات 

های خالص مکانیک ساده در بارگذاری

تر از  پایین

حد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری 

طور صحیح کششی و برشی به
1

مقایسه نسبي سفتي قطعات در بارگذاری  

کششي، فشاری، برشي، پیچشي، خمش ساده 

ها با توجه  مشخصات هندسي و جنس آن

مقایسه نسبي استحکام قطعات در بارگذاری 

کششي، فشاری، برشي، پیچشي وخمشي 

ساده با توجه به مشخصات  هندسي و جنس 

ها آن



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212سازی�آماده1

222کاری�برش2

232نهایی�کنترل3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آماده سازی1

2کاری�خم2

1نهایی�کنترل3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازی��آماده1

2کاری�جوش2

2نهایی�کنترل3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاری ورق�خم: 3 واحد یادگيری

کاری�خم - 2پودمان /نام فصل

کاری مقاومتی�جوش - 3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت مصنوعات فلزي سبك»درس 
صنایع فلزی: رشته تحصيلی

071530: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

سازی�آماده

کاری�برش

نهایی��کنترل

210408: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

کاری با قيچی�برش -1پودمان /نام فصل

کاری با قيچی اهرمی�برش- 2 واحد یادگيریکاری با قيچی دستی�برش: 1واحد یادگيری

دهم:پایه

 0715300110: کد درس

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کد

نمره شایستگی واحد یادگيری

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

5نمره مستمر از 

نقطه جوش: 4 واحد یادگيری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت مصنوعات فلزي سبك»درس 
صنایع فلزی: رشته تحصيلی

210408: کد کتاب071530: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

کاری با قيچیبرش -1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

 0715300110: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازی�آماده1

2اتصال با پیچک2

1نهایی�کنترل3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سازی مواد�آماده1

2سازی دستگاه�آماده2

2کاری�لحیم3

1کاری�تمیز4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

اتصال پيچک  - 4پودمان /نام فصل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاری نرم�لحيم: 6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

کد

کاری نرم�لحيم - 5پودمان /نام فصل

اتصال پيچک: 5 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

کد



صنايع فلزي: رشته تحصيلي

071530: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

:کدخمكاري پروفيل: 3 واحد يادگيري

 سازي آماده

خمکاري

کنترل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

خمكاري پروفيل -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

مراحل کاري

 سازي آماده

خمکاري

کنترل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

مراحل کاري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

خمكاري لوله - 2پودمان /نام فصل

:کدخمكاري لوله: 2 واحد يادگيري

ميانگين مراحل

کنترل نهايي

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ساخت مصنوعات فلزي سنگين»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210410: کد کتاب0715300210: کد درس

کاري پروفيل برش - 1پودمان /نام فصل

:کدکاري پروفيل برش:  1واحد يادگيري

مراحل کاري

 سازي آماده

برشکاري



صنايع فلزي: رشته تحصيلي

071530: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ساخت مصنوعات فلزي سنگين»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210410: کد کتاب0715300210: کد درس

کاري پروفيل برش - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

. را اخذ کند2واحد يادگيري حداقل نمره شايستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شايستگي کسب مي−

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

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد  (هاي غيرفني و توجهات زيست محيطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشيابي *

باشد يادگيري مي

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

جوشكاري گوشه - 5پودمان /نام فصل

:کدجوشكاري گوشه: 5واحد يادگيري

مراحل کاري

سازي آماده

جوشکاري

کنترل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

گرده سازي - 4پودمان /نام فصل

:کدگرده سازي: 4 واحد يادگيري

مراحل کاري

سازي آماده

 سازي گرده

کنترل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل



رديفکاری ورق با گیوتین برش: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112سازیآماده1
221کاریورقبرش2
232کنترلعملکرد3
441

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاری ورق رول: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازیورقآماده1
2کاریرول2
1عملیاتتکمیلی3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کاری اکسی استیلن ايجادجوش: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازیدستگاهآماده1
1سازیقطعاتآماده2
2کاریجوش3
1تمیزکاری4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

کاری اکسی گاز جوش: 3پودمان /نام فصل

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاری حرارتي قطعات سنگين کاری و برش جوش»درس 
صنايع فلزی: رشته تحصیلی

071530: کد رشته

کد

کاری با قیچی نیبلر برش: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

سازیآماده

اندازیدستگاهراه

کاریبرش

211407: کد کتاب

کنترلنهایی

1396-97: سال تحصیلی

کاری مکانیکی برش: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

میانگینمراحل

5نمره مستمر از 

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمره شايستگی واحد يادگیری

دهی ورق شکل: 2پودمان/نام فصل



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاری حرارتي قطعات سنگين کاری و برش جوش»درس 
صنايع فلزی: رشته تحصیلی

211407: کد کتاب071530: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

کاری مکانیکی برش: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

جوش برنج: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سازیموادآماده1

2سازیدستگاهآماده2

2اتصالقطعاتباجوشبرنج3
1تمیزکاریوکنترلنهائی4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کاری دستی اکسی استیلن برش: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

سازیدستگاهآماده1

کاریبرش2

کاریتمیز3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

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−

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

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

جوش برنج: 4پودمان/نام فصل

کاری حرارتی برش: 5پودمان/نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

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

می باشد



صنایع فلزی: رشته تحصيلي

071530: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

جوشکاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«جوشکاری لوله و بازرسي کيفي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211408: کد کتاب:کد درس

جوشکاری شياری - 1پودمان /نام فصل

:کدجوشکاری شياری با الکترود دستي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازیدستگاهآماده

سازیقطعاتآماده

سازیقطعاتآماده

عملیاتتکمیلی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

جوشکاری لوله - 2پودمان /نام فصل

:کدجوشکاری لوله با الکترود دستي: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازیدستگاهآماده

بازرسیقبلازجوشکاری

جوشکاری

عملیاتتکمیلی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

بازرسي چشمي -  3پودمان /نام فصل

:کدبازرسي چشمي: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بازرسیدرحینجوشکاری

بازرسیپسازجوشکاری

ثبتنتایجوگزارش

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری



صنایع فلزی: رشته تحصيلي

071530: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«جوشکاری لوله و بازرسي کيفي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211408: کد کتاب:کد درس

جوشکاری شياری - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

52

61

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

بازرسي با مایعات نافذ - 4پودمان /نام فصل

:کد(P.T)آزمون مواد نافذ : 4 واحد یادگيری

کاریتمیز

اعمالمادهنافذورعایتزماناسکان

سازاعمالمادهآشکار

بازرسیوشناسایینواقص

ثبتنتایجوگزارش

مغناطیسزدایی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

بازرسي با ذرات مغناطيسي - 5پودمان /نام فصل

:کد(MT)آزمون ذرات مغناطيسي: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کاریتمیز

اعمالجریان

اعمالذراتمغناطیسشونده

بازرسیوشناسایینواقص

. 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 *

ثبتنتایجوگزارش

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

.  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−



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: پایهصنایع نساجي: رشته تحصيلي

210240: کد کتاب: کد درس072310: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

کلیات و محیط 

زیست

تحلیل اهمیت و ضرورت وجود نساجی- 1
بندی  بررسی و تحلیل ضرورت نساجی و دسته

اجزاء فنی این صنعت به لحاظ کاربرد در امور 

مربوط به زندگی و صنعت

باالتر از حد 

انتظار
ارائه راه حل برای مسائل محیط زیست

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 2پودمان 

مواد اولیه در 

صنعت نساجی

بندی الیاف در  به کارگیری دسته- 1

مواجهه با منسوجات
بندی الیاف و چرایی  بررسی و تحلیل دسته

ها   های الیاف و تعیین تفاوت بندی ضرورت دسته

و درک تحلیل به کارگیری اجزاء متفاوت و 

(به لحاظ شیمیایی)های متفاوت رنگ

باالتر از حد 

انتظار
ها تعیین علل به کارگیری الیاف در مخلوط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین نوع الیاف از روی منسوجدرحد انتظار

3

2ها و نوشتن در جداول خاص گیری شاخص اندازهدرحد انتظار
تحلیل و بررسی عوامل مخرب محیط - 2

تر از  پایینزیست و تدبیر آن

حد انتظار

های  بندی شاخص بندی عناوین رشته و دسته دسته

زیست محیط
1

3

2
انتخاب البسه مناسب با توجه به - 2

تر از  پایینها و شرایط شاخص

حد انتظار
1بندی الیاف دسته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

ریسندگی و 

بافندگی

ها و  ها و چگونگی آن تعیین انواع نخ- 1

تفاوت خواص به خاطر تفاوت عملیات 

ها روی آن

باالتر از حد 

انتظار
تعیین عملیات که روی نمونه انجام شده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی نوع جنس، نوع تاب، مقدار تاب و نمره 

نخ و تعیین پارامترهای بصری نخ

های به کار رفته و  بررسی ضخامت، نوع نخ

محاسبه گرم بر متر و تعیین عملیات که در 

هنگام بافت انجام شده است

3

2تعیین نمره نخ و عوامل ظاهری پارچهدرحد انتظار
ها و ارائه اطالعات  تعیین انواع پارچه- 2

فنی ممکن از روی نمونه پارچه
تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین نوع نخ و نوع جنس پارچه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهصنایع نساجي: رشته تحصيلي

210240: کد کتاب: کد درس072310: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

: 4پودمان 

رنگرزی چاپ 

تکمیلی

انتخاب نوع مواد رنگ و مواد تعاونی - 1

و عملیات کاربردی روی پارچه

باالتر از حد 

انتظار
حل رفع آن تعیین عیوب نمونه و راه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های مطرح  تعیین نمونه کار و اجرای تکنیک

شده در خصوص نوع عملیات و زمان آن و 

عمق آن

تعیین عوامل بصری رنگ و تعیین صحت آن در 

نمونه و تشخیص عیوب

3

2تعیین عملیاتی که روی پارچه انجام شدهدرحد انتظار
تعیین خواص ظاهری رنگ و چاپ و - 2

تر از  پایینتکمیل در منسوج

حد انتظار
1تعیین مواد اولیه به کار رفته در نمونه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

برق :  5پودمان 

و مکانیک و 

کاربرد آب

ها به  تعیین قطعاتی که بر روی ماشین- 1

کشی آن کار رفته و تعیین نوع برق

باالتر از حد 

انتظار
رفع ایرادات موجود در سیستم انتقال حرکت و پساب

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ها و فواید چرخ  نحوه انتقال حرکت در ماشین

ها برای نساجی دنده

کشی روی ماشین و تعمیرات  های برق سیستم

کشی در جهت رفع عیوب های برق سیستم

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

3

درحد انتظار
تعیین عوامل مشکل ساز در کارخانه و تعیین عوامل آب 

و پساب
2

تعیین خواص آب و تعیین کاربرد نمونه - 2

 آب و ارائه راه حل برای بهبود
تر از  پایین

حد انتظار
1های انتقال حرکت و برق و آب تعریف انواع سیستم



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الياف نساجي تعيين ويژگي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210241: کد کتاب0723100110: کد درس

های الياف سلولزی تعيين ویژگي - 1پودمان /نام فصل

:کدهای الياف سلولزی تعيين ویژگي:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع الیاف از طریق سوزاندن

(ای و تک تک دسته)گیری و تعیین نمودار طول الیاف پنبه  نمونه

مراحل کاری

تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

های الياف حيواني تعيين ویژگي - 2پودمان /نام فصل

:کدهای الياف حيواني تعيين ویژگي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

:کدهای الياف بازیافتي تعيين ویژگي:  3 واحد یادگيری

تعیین نوع الیاف به روش میکروسکوپی

تعیین عناصر موجود در الیاف

(نئوکارمین)های رنگی تعیین الیاف نساجی از طریق معرف

تعیین تجعد الیاف

الستین تعیین الیاف نساجی از طریق معرف رنگی شر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های الياف بازیافتي تعيين ویژگي -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

تعیین خواص کششی الیاف با دستگاه اینسترون

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

استات سلولز استات و تری انجام عملیات صابونی کردن الیاف دی

تعیین جرم مخصوص و سطح مخصوص

گیری جرم مخصوص الیاف به روش ستون مایع اندازه

تعیین مقاومت الیاف به روش تک تک



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الياف نساجي تعيين ويژگي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210241: کد کتاب0723100110: کد درس

های الياف سلولزی تعيين ویژگي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های الياف پلي استر تعيين ویژگي - 5پودمان /نام فصل

:کدهای الياف پلي استر تعيين ویژگي: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

تعيين ویژگي های الياف نایلون و اکریليک - 4پودمان /نام فصل

:کدتعيين ویژگي های الياف نایلون و اکریليک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین اثر آب بر خواص الیاف نساجی

(آلی)های شیمیایی تعیین الیاف نساجی با استفاده از حالل

تعیین الیاف نساجی با استفاده از اسیدها و بازها

تعیین نقطه ذوب الیاف

تعیین سطوح مقطع الیاف به روش میکروسکوپی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

تعیین الیاف موجود در پارچه و تعیین نسبت آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

تعیین اثر نور بر خواص الیاف نساجی

تعیین ظرافت الیاف به روش میکروسکوپ پروژکتینا

تعیین ظرافت الیاف از روی جرم طولی

تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی

.  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 کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212هابرايانتقالبهدستگاهسازيعدلآماده1
122كنترلميزانتغذيه2
232هايمختلفدستگاهعملياتروشنكردنقسمت3
241تهيهبالش4

152جداسازيوتفكيكضايعات5

161روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري6

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111فيدتغذيهاليافبهروشبالشوشوت1
222روشنكردندستگاهكاردينگ2
231كاربادستگاهكاردينگ3
141روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري4

551

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111هاوكنترلگرفتيلهتغذيهاليافوعبوردادنفتيله1

121اندازيماشينچندالكنیراه2

231كنترلفرايندكشش3

242محاسباتكششوتوليد4

151روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري5

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

زنی کشش و شانه - 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

ماشينبابالشچهتهيهlap former

روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

عملياتكششوبانكهپركنی

کد کار با ماشين شانه زنی: 6 واحد یادگيریال کنی کار با ماشين چند: 5 واحد یادگيری

ميانگينمراحل

نپاليافجداسازي(nep)اتوماسيونو

روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري

نمره شایستگی واحد یادگيری

کاردینگ - 2پودمان /نام فصل

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاری

سازياليافآماده

اندازيدستگاهراه

کد

كاربادستگاهميكسر

روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري

ميانگينمراحل

(شوت فيد)حالجی اتوماتيك: 2 واحد یادگيری(بالش)حالجی غيراتوماتيك: 1واحد یادگيری

(های تخت شانه –ها  فلت)کار با کالهك:4 واحد یادگيری (تغذیه و توليد)کار با ماشين کاردینگ: 3 واحد یادگيری

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ريسندگي»درس 
صنایع نساجی: رشته تحصيلی

072310: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

شكناندازيدستگاهعدلكنترلجهتراه

روشنكردندستگاه

كاربادستگاه

210244: کد کتاب

كنترلحينكار

1396-97: سال تحصيلی

حالجی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0723100210:  کد درس

کد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

جداسازياليافكوتاه

تغذيهبالشچهبهماشينشانه

زنیوتنظيماتعملياتشانه

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد

مراحل کاری

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ريسندگي»درس 
صنایع نساجی: رشته تحصيلی

210244: کد کتاب072310: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

حالجی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0723100210:  کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتقالبانكهوعبورفتيلهازراهنماوغلتكتغذيه1

122تعويضروتور2

131پيوندزدننخدرداخلروتوروتنظيماتبايپس3

241زنوپيچشبوبينكنترلنخوپيوند4

15روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري5

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتقالبوبيننيمچهنخوعبورازراهنماها1

121اندازيماشينرينگراه2

132كارباماشيننيمتاب3

241تشخيصعللپارگینخدرماشيننيمتاب4

151روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري5

22*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

20نمره پودمان از 

هايكششتغذيهبانكهوعبورفتيلهورساندنبهغلتك

کد

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

هاتغذيهماسوره

انتقالماسورهبهماشين

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

مراحل کاری

تاب چرخانه و نيم - 4پودمان /نام فصل

روانكاريونگهداريماشينوتعويضبهموقعوتميزكاري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

مراحل کاری

انتقالحركتوعبورنيمچهنخازپروانهوشروعپيچشنيمچهنخ

نمره شایستگی واحد یادگيری

تاباندازيوكارباماشيننيمراه

تمام تاب و بوبين پيچ - 5پودمان /نام فصل

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

هاوبوبينتوليدشدهتوزينماسوره

تغذيه،كنترلواصالح،پيچشدافنينگ

اندازيماشينراه

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

(فالیر)کار با ماشين نيم تاب : 8 واحد یادگيری (اپن اند)ای ریسندگی چرخانه: 7 واحد یادگيری

کار با ماشين اتوکنر: 10 واحد یادگيری (رینگ)کار با ماشين تمام تاب: 9واحد یادگيری

کد



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

42

51

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

ساتين و مشتقات آن: 3 واحد یادگيری

طراحی و بافت پارچه كرپ و بد فورد

ساتين و مشتقات آن -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کد

مراحل کاری

طراحی طرح هاي ساتین

بافت پارچه هاي ساتین

به كارگیري  نرم افزار طراحی پارچه

رسم طرح هاي سرژه

بافت پارچه با طرح سرژه

فراگیري كار با نرم افزار طراحی بافت پارچه

رسم مشتقات سرژه

بافت پارچه مشتقات تافته

مراحل کاری

تجزیه پارچه 

هاي مشتقات تافته و نقشه ضربه رسم طرح

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

سرژه و مشتقات آن - 2پودمان /نام فصل

:کدسرژه و مشتقات آن: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات مقدماتي بافندگي و طراحي پارچه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211240: کد کتاب: کد درس

كشی بافت پارچه تافته و نخ

طرح تافته و مشتقات آن - 1پودمان /نام فصل

:کدطرح تافته و مشتقات آن: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي تافته رسم انواع طرح



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات مقدماتي بافندگي و طراحي پارچه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211240: کد کتاب: کد درس

طرح تافته و مشتقات آن - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

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 

.  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−

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

باشد قبولي در واحد یادگيری مي

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

چله پيچي - 5پودمان /نام فصل

:کدچله پيچي: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

چله پیچی به روش بخشی

چله پیچی به روش مستقیم

آهارزنی

آهارگیري

نمره شایستگی واحد یادگیري

تابندگي - 4پودمان /نام فصل

:کدتابندگي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

دوالتابی با دستگاه رینگ

چند الكنی

TFOچندال تابی با 

روغن كاري و نگهداري اصولی دستگاه ها

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

42

51

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رنگرزی الياف سلولزی - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

211241: کد کتاب: کد درس

رنگرزی الياف حيواني - 2پودمان /نام فصل

:کدرنگرزی الياف سلولزی: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازی الیاف پنبه انجام آماده

محاسبات رنگرزی

رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مستقیم

 رنگرزی پنبه با مواد رنگزای راکتیو

رنگرزی با ماشین ژیگر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

رنگرزی پنبه با مواد رنگزای خمی

:کدرنگرزی الياف بازیافتي: 3 واحد یادگيری

:کدرنگرزی الياف حيواني: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازی الیاف پشم آماده

رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی

رنگرزی پشم با مواد رنگزای کرمی و متال کمپلكس

کن های بوبین و کالف رنگ رنگرزی با دستگاه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

رنگرزی الياف بازیافتي -  3پودمان /نام فصل

رنگرزی پشم با مواد رنگزای طبیعی

مراحل کاری

استات با مواد رنگزای دیسپرس رنگرزی تری

استات با مواد رنگزای دیسپرس رنگرزی دی

رنگرزی ویسكوز با مواد رنگزای راکتیو

رنگ همانندی و مثلث رنگ

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

ماشین رنگرزی بیم و جت

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

رنگرزی الياف سلولزی - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

211241: کد کتاب: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:کدرنگرزی الياف مصنوعي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

رنگرزی الياف مصنوعي - 4پودمان /نام فصل

کاربرد دستگاه استنتر برای خشك کردن و تثبیت پارچه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

نمره شایستگی واحد یادگیری

رنگرزی مخلوط الياف - 5پودمان /نام فصل

:کدرنگرزی مخلوط الياف: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

سلولز- استر رنگرزی مخلوط پلی

استر با مواد رنگزای دیسپرس رنگرزی پلی

 تعیین ثبات نوری و شستشویی و سایشی

استر پشم رنگرزی مخلوط پلی

 رنگرزی مخلوط نایلون و اکریلیك با الیاف دیگر

رنگرزی نایلون با مواد رنگزای اسیدی

رنگرزی نایلون با مواد رنگزای دیسپرس

رنگرزی اکریلیك با مواد رنگزای بازیك

فوالرد- های پد رنگرزی با ماشین

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین 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−

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 *



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

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

اجزاء ماشین

تعیین نوع اجزاء ماشین-1

انتخاب اجزاء ماشین با درنظر گرفتن وظیفه و کاربرد 

براساس نقشه

باالتر از حد 

انتظار

تعيين و انتخاب اجزاء ماشين مورد نياز يك مكانيزم براساس 

استاندارد ذكر شده درجدول نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعيين اجزاء ماشين مورد نياز يك مكانيزم براساس استاندارد  ذكر 

شده درجدول نقشه
2

انتخاب اجزاء ماشین- 2

تر از حد  پایین

انتظار

تعيين اجزاء ماشين مورد نياز يك مكانيزم بدون در نظر گرفتن 

استاندارد ذكر شده در جدول نقشه
1

3

درحد انتظار
تحليل مشاغل حوزه ماشين ابزار و تهيه گزارش فني كارعملي 

استاندارد
2

تر از حد  پایین

انتظار
1معرفي  مشاغل حوزه ماشين

3

2

کلیات: 1پودمان

تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزارو  نوشتن گزارش 

فني برای هر کار برابر استاندارد

باالتر از حد 

انتظار

هاي  تحليل مشاغل حوزه ماشين ابزار ازديدگاه فناوري و پيچيدگي

محل كار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:  2پودمان 

مواد و کاربرد 

ها  آن

تعیین نوع مواد به کار رفته در قطعات- 1

انتخاب مواد مورد نیاز قطعات براساس جنس، سختي، 

نقطه ذوب و مقاومت در برابر خوردگي

باالتر از حد 

انتظار
تعيين و انتخاب جنس قطعات طبق جدول نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

انتخاب جنس قطعات طبق جدول نقشهدرحد انتظار

تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزار- 1

نوشتن گزارش کار براساس کارهای انجام - 2

شده

انتخاب مواد به کار رفته در قطعات- 2

تر از حد  پایین

انتظار
انتخاب جنس قطعات بدون توجه به جدول نقشه

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97: سال تحصيليدهم: پايهماشين ابزار: رشته تحصيلي

210419: کد کتاب:  کد درس071510: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97: سال تحصيليدهم: پايهماشين ابزار: رشته تحصيلي

210419: کد کتاب:  کد درس071510: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

. 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

درحد انتظار
مقايسه نسبي  سفتي  و استحكام قطعات در بارگذاري كششي،  برشي، 

پيچشي
2

مقایسه مقاومت استحکام قطعات مکانیك -  2

های خالص ساده در بارگذاری
تر از حد  پایین

انتظار
1مقايسه نسبي  سفتي و استحكام قطعات در بارگذاري كششي و برشي

:5پودمان 

مقایسه سفتي قطعات مکانیك ساده در - 1

های خالص بارگذاری
مقایسه نسبي سفتي  قطعات در بارگذاری  کششي، 

فشاری، برشي، پیچشي، خمشي  ساده  با توجه  

ها مشخصات هندسي وجنس آن

باالتر از حد 

انتظار

مقايسه نسبي  سفتي و استحكام قطعات در بارگذاري كششي، برشي،  

پيچشي وخمشي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

3

2
انجام محاسبات مورد نیاز- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1 واحد1محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي بيش از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:4پودمان 

های محاسباتي مربوط به  تعیین پارا متر- 1

قطعه کار
سرعت، دوران، طول، )انجام محاسبات پارامتر های

برای تولید یك قطعه مطابق با نقشه (جرم، زمان

باالتر از حد 

انتظار
واحد/. 5محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي كمتراز 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

 واحد1محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي درحد انتظار



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی وسایل�انتخاب و آماده2

1سازی و بستن قطعه کار�آماده3

2انجام عملیات اره کاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی وسایل�انتخاب و آماده2

1سازی و بستن قطعه کار�آماده3

2کاری�انجام عملیات سوهان4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1انتخاب و آماده سازی وسایل2

1سازی و بستن قطعه کار آماده3

2کاری انجام عملیات سوراخ4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

کاری سوراخ: 3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

کاری سوراخ - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

کاری�سوهان - 2پودمان /نام فصل

کاری�اره:  1واحد یادگيری

کاری و شابر کاری�سوهان: 2 واحد یادگيری 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 
مكانيك موتورهای دریایی: رشته تحصيلی

071630: کد رشته

کد

کد

210224: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

کاری�اره -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0716300210: کد درس



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 
مكانيك موتورهای دریایی: رشته تحصيلی

210224: کد کتاب071630: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

کاریاره -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0716300210: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121سازی وسایل انتخاب و آماده2

131سازی و بستن قطعه کار آماده3

242انجام عملیات حدیده کاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121سازی وسایل انتخاب و آماده2

131سازی و بستن قطعه کار آماده3

242انجام عملیات پیشانی تراشی 4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

5نمره مستمر از 

کد

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

انجام عملیات قالویز کاری

20نمره پودمان از 

قالویز کاری: 5 واحد یادگيریحدیده کاری: 4 واحد یادگيری

کدرو تراشی: 7 واحد یادگيریپيشانی تراشی: 6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

پيچ بری -  4پودمان /نام فصل

تراشكاری - 5پودمان /نام فصل

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی قطعه کار اولیه

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

نمره شایستگی پودمان

کد

مراحل کاری

سازی و بستن قطعه کار آماده

نمره شایستگی واحد یادگيری

سازی وسایل انتخاب و آماده

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

سازی و بستن قطعه کار آماده

انجام رو تراشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

بررسی قطعه کار اولیه

سازی ابزار انتخاب و آماده

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1
121سازي وسايل انتخاب و آماده2
131سازي و بستن قطعه كار آماده3
242كاري انجام عمليات ورق4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1
121سازي وسايل انتخاب و آماده2
131سازي و بستن قطعه كار آماده3
242كاري انجام عمليات قلم4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي وسايل انتخاب و آماده2
1سازي و بستن قطعه كار آماده3
2انجام عمليات برقو كاري4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

برقو کاری - 3پودمان /نام فصل

کدبرقو کاری: 5 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

کاری قلم - 2پودمان /نام فصل

کدکاری پرچ: 4 واحد یادگيریکدکاری قلم: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

سازي وسايل انتخاب و آماده

سازي و بستن قطعه كار آماده

كاري انجام عمليات پرچ

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

20نمره پودمان از 

بررسي قطعه كار اوليه

سازي وسايل انتخاب و آماده

سازي و بستن قطعه كار آماده

انجام عمليات نقطه جوش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مراحل کاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش مونتاژ كاري»درس  
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهماشين ابزار: رشته تحصيلی

210422: کد کتاب0715100210: کد درس071510: کد رشته

ورق کاری - 1پودمان /نام فصل
کدنقطه جوش: 2 واحد یادگيریکدورق کاری: 1واحد یادگيری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش مونتاژ كاري»درس  
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهماشين ابزار: رشته تحصيلی

210422: کد کتاب0715100210: کد درس071510: کد رشته

ورق کاری - 1پودمان /نام فصل

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1

121سازي وسايل انتخاب و آماده2

131سازي و بستن قطعه كار آماده3

242كاري مخروطي انجام عمليات سوراخ4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1

1سازي وسايل انتخاب و آماده2
1سازي و بستن قطعه كار آماده3
2انجام عمليات مونتاژ كاري4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

کدمونتاژ کاری: 8واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مونتاژ کاری - 5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگيری

کاری کاری مخروطی و خزینه سوراخ - 4پودمان /نام فصل

خزینه کاری: 7 واحد یادگيریکدکاری مخروطی سوراخ: 6 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

سازي وسايل انتخاب و آماده

سازي و بستن قطعه كار آماده

كاري انجام عمليات خزينه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل



سرويس و نگهداری دستگاه تراش: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انجام روغن کاری1
1انجام تعویض روغن2
1انجام تعویض مایع خنک کاری3
1تمیزکردن و تعویض فیلتر روغن4

2بررسی عملکرد پمپ ها5

2کاری کاری و روغن بررسی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک و خنک6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفمته مرغک زنی: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1
121آماده سازی دستگاه2
131آماده سازی و بستن ابزار3
141بستن قطعه کار4

151آماده سازی قطعه کار5

262انجام عملیات مته مرغ کزنی و سوراخکاری6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفکاری قطعات بلند تراش: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121آماده سازی دستگاه2

131آماده سازی ابزار3

141بستن قطعه کار4

151آماده سازی قطعه کار5

262انجام عملیات تراشکاری قطعات بلند6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد قطعات به روش تراشکاری»درس 
ماشین ابزار: رشته تحصیلی

071510: کد رشته

کد

کد

211419: کد کتاب

کاری با دستگاه تراش سورا خ: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

های ابزار نگهداری ماشین: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

مته مرغک زنی و سوراخ کاری: 2پودمان/نام فصل

انجام عملیات مته مرغ کزنی و سوراخکاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

بررسی قطعه کار اولیه

آماده سازی دستگاه

آماده سازی و بستن ابزار

بستن قطعه کار

آماده سازی قطعه کار

آج زنی: 5واحد يادگیری

زنی کاری قطعات بلند و آج تراش: 3پودمان /نام فصل

مراحل کاری

کد کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی قطعه کار اولیه

آماده سازی قطعه کار

زنی انجام عملیات آج

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

آماده سازی دستگاه

آماده سازی ابزار

بستن قطعه کار

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد قطعات به روش تراشکاری»درس 
ماشین ابزار: رشته تحصیلی

211419: کد کتاب071510: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

های ابزار نگهداری ماشین: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کدرديفشیار تراشی و برشکاری: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121آماده سازی دستگاه2

131آماده سازی و ابزار3
141بستن قطعه کار4
151انجام عملیات شیارتراشی5
262انجام عملیات برش6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

پیچ تراشی: 8واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1آماده سازی دستگاه2

1آماده سازی و ابزار3

1بستن قطعه کار4

2تراشی انجام عملیات پیچ5

2*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−

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تراشی داخل: 7واحد يادگیری

مراحل کاری

آماده سازی و ابزار

بستن قطعه کار

انجام عملیات برش

آماده سازی دستگاه

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

بررسی قطعه کار اولیه

تراشی و شیارتراشی داخل: 4پودمان/نام فصل

پیچ تراشی: 5پودمان/نام فصل

انجام عملیات شیارتراشی

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

باشد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

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



فرزکاری سطوح تخت: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي قطعه كار آماده2
1سازي دستگاه آماده3
1بستن قطعه كار4

2زني انجام عمليات سنگ5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

فرزکاری سطوح شیب دار: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي دستگاه آماده2
1سازي و بستن ابزار  آماده3
2كار بستن قطعه4

2انجام فرزكاري سطوح شيب دار5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

فرزکاری شیارها: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي دستگاه آماده2
1سازي و بستن ابزار آماده3
2كار بستن قطعه4
2فرزكاري شيارها5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

فرزکاری شیارها: 3پودمان /نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

دار فرزکاری سطوح شیب: 2پودمان/نام فصل

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش فرزکاری و سنگ زني»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهماشین ابزار: رشته تحصیلی

211420: کد کتاب: کد درس071510: کد رشته

فرزکاری سطوح تخت: 1پودمان/نام فصل

کد



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش فرزکاری و سنگ زني»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهماشین ابزار: رشته تحصیلی

211420: کد کتاب: کد درس071510: کد رشته

فرزکاری سطوح تخت: 1پودمان/نام فصل

کدرديفها فرزکاری چندضلعی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1

121سازي دستگاه آماده2

131سازي و بستن ابزار آماده3

242كار بستن قطعه4

252ها فرزكاري چندضلعي5

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

سنگ زنی: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1

1سازي قطعه كار آماده2

1سازي دستگاه آماده3

2بستن قطعه كار4

2انجام عمليات سنگ زني5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست 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−

نمره شايستگی پودمان

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

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

سنگ زنی: 5پودمان/نام فصل

کد

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

فرزكاري چرخ دنده ساده

چرخ دنده تراشی: 4پودمان/نام فصل

تراشیدن چرخ دنده ساده: 5واحد يادگیری کد

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

سازي دستگاه آماده

سازي و بستن ابزار آماده

كار بستن قطعه



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:پايهمتالورژی: رشته تحصيلي

210532:  کد کتاب:  کد درس071520: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان

تحلیل مشاغل حوزه متالورژی نوشتن 

گزارش فني برای هر کار برابر استاندارد

باالتر از حد 

انتظار

هاي  تحليل مشاغل حوزه متالورژي از ديدگاه فناوري و پيچيدگي

محل كار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مشاغل حوزه متالورژی- 1

نوشتن گزارش کار براساس کارهای - 2

انجام شده

3

درحد انتظار
تحليل مشاغل حوزه متالورژي و تهيه گزارش فني كار عملي 

استاندارد
2

تر از حد  پایین

انتظار
1معرفي مشاغل حوزه متالورژي

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مواد و :  2پودمان 

ها کاربرد آن

انتخاب مواد مورد نیاز قطعات براساس 

جنس، سختي، نقطه ذوب و مقاومت در برابر 

خوردگي

باالتر از حد 

انتظار
تعيين و انتخاب جنس قطعات طبق جدول نقشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین نوع مواد به کار رفته در - 1

قطعات

انتخاب مواد به کار رفته در قطعات- 2

3

2انتخاب جنس قطعات طبق جدول نقشهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب جنس قطعات بدون توجه به جدول نقشه 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

 (قسمت اول)

تجهیزات و فرآیند 

تولید قطعات 

صنعتي

انتخاب فرآیند تولید با استفاده از تجهیزات 

گری در تولید قطعات صنعتي براساس  ریخته

نقشه

باالتر از حد 

انتظار

گري در توليد قطعات  تعيين فرآيندتوليد و انتخاب تجهيزات ريخته

صنعتي با توجه به نقشه با در نظر گرفتن قيمت تمام شده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

گری تعیین تجهیزات ریخته- 1

تعیین فرآیند تولید قطعات صنعتي- 2

3

درحد انتظار
گري و فرايند توليد بدون در نظر گرفتن  تعيين تجهيزات ريخته

قيمت تمام شده
2

تر از حد  پایین

انتظار
1گري تعيين تجهيزات ريخته



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم:پايهمتالورژی: رشته تحصيلي

210532:  کد کتاب:  کد درس071520: 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 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

 (قسمت دوم)

تجهیزات و فرآیند 

تولید قطعات 

صنعتي

نیازسنجي و انتخاب فرآیند تولید با استفاده 

گری در تولید قطعات  از  تجهیزات ریخته

صنعتي براساس نقشه

باالتر از حد 

انتظار

نيازسنجي امكانات مربوط به فرآيند توليد قطعات صنعتي و انتخاب 

فرآيند توليد قطعات صنعتي با توجه به نقشه با در نظر گرفتن قيمت 

تمام شده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

انتخاب فرآیند تولید قطعات صنعتي-1

نیازسنجي امکانات مربوط به فرآیند - 2

تولید قطعات صنعتي

3

درحد انتظار
انتخاب فرآيند توليد قطعات صنعتي با توجه به نقشه با در نظر 

گرفتن قيمت تمام شده
2

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب فرآيند توليد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2 واحد1محاسبه پارامترهاي خواسته شده باخطاي درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1 واحد1محاسبه پارامترهاي خواسته شده باخطاي بيش از 

: 5پودمان 

محاسبات فني

طول ، جرم، )های  انجام محاسبات پارامتر

گری  برای تولید یك قطعه ریخته (زمان

مطابق با نقشه

باالتر از حد 

انتظار
واحد/. 5محاسبه پارامترهاي خواسته شده باخطاي كمتراز 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین پارامترهای محاسباتي مربوط - 1

کار به قطعه

انجام محاسبات مورد نیاز- 2



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1توزین ماسه و مواد افزودنی1

2مخلوط کردن ماسه2

1نگهداری مخلوط ماسه3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیری درجه زیرین�قالب1

1رویی مدل�قرار دادن درجه رویی و نیمه2

تعبیه سیستم راهگاهی3

رویی�کردن درجه�پر4

خارج کردن مدل5

2ها�کردن آن�خشک کردن قالب و جفت6

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112ها�توزین ماسه و مواد افزودنی1

222ها�مخلوط کردن ماسه و افزودنی2

131بخشی�استحکام3

441

551

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

تر قالب گيری ماسه - 2پودمان /نام فصل

گيری�ماهيچه - 3پودمان /نام فصل

کردن جعبه ماهیچه�پر

نگهداری ماهیچه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

(Hot box)گيری هات باکس  �ماهيچه:4 واحد یادگيریساخت مخلوط ماسه ماهيچه: 3 واحد یادگيری

میانگین مراحل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

1396-97: سال تحصيلی

210533: کد کتاب

گيری�ساخت مخلوط ماسه قالب: 1واحد یادگيری

تر�قالب گيری ماسه: 2 واحد یادگيری

حرارت دادن جعبه ماهیچه

خارج کردن ماهیچه

دهی�پوشان

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد

20نمره پودمان از 

کد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری توليد قطعات فلزی به روش ريخته»درس 
متالورژی: رشته تحصيلی

071520: کد رشته

کد

کد

گيری��ساخت مخلوط ماسه قالب - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0715200110: کد درس

5نمره مستمر از 



1396-97: سال تحصيلی

210533: کد کتاب

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری توليد قطعات فلزی به روش ريخته»درس 
متالورژی: رشته تحصيلی

071520: کد رشته

گيریساخت مخلوط ماسه قالب - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0715200110: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11خاموش کردن کوره1

12گیر�افزودن مواد سرباره2

23آوری سرباره�جمع3

44

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتقال پاتیل به کوره1

1افزودن مواد واسطه2

2گیری از مذاب�گیری و نمونه�شالکه3

1ریزی�انتقال پاتیل به محل ذوب4

1افزودن مواد عایق و گرمازا5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

نمره شایستگی واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

کردن مواد اولیه و تجهیزات�آماده

5نمره مستمر از 

اندازی کوره�راه: 6 واحد یادگيریگيری ذوب کوره�سرباره: 5 واحد یادگيری

ذوب فلزات - 4پودمان /نام فصل

کد

مراحل کاری

شارژ کردن کوره

روشن کردن کوره

گيری ذوب پاتيل�گيری از کوره و شالکه�ذوب:7واحد یادگيری

ریزی�ذوب - 5پودمان /نام فصل

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

گیری دمای ذوب�اندازه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي وسايل�انتخاب و آماده2
1سازي و بستن قطعه كار  آماده3
2كاري�انجام عمليات اره4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي وسايل�انتخاب و آماده2
1سازي و بستن قطعه كار�آماده3
2كاري�انجام عمليات سوهان4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي قطعه كار اوليه1
1سازي وسايل�انتخاب و آماده2
1سازي و بستن قطعه كار�آماده3
2كاري�انجام عمليات سوراخ4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها�سازی و ماهيچه مدل»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهمتالورژی: رشته تحصيلی

210535: کد کتاب0715200210: کد درس071520: کد رشته

کاری�اره - 1پودمان /نام فصل

کدکاری�اره: 1واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کاری�سوهان - 2پودمان /نام فصل

کدکاری�کاری و شابر�سوهان: 2 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

کاری�سوراخ - 3پودمان /نام فصل

کدکاری�سوراخ: 3 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها�سازی و ماهيچه مدل»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهمتالورژی: رشته تحصيلی

210535: کد کتاب0715200210: کد درس071520: کد رشته

کاریاره - 1پودمان /نام فصل

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1

121سازي وسايل�انتخاب و آماده2

131سازي و بستن قطعه كار�آماده3

242انجام عمليات حديده كاري4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1برش قطعه كار اوليه1

2كشي�انجام عمليات خط2

1بستن قطعه كار3

2انجام عمليات براده برداري روي قطعات چوبي4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

ميانگين مراحل

بری�پيچ - 4پودمان /نام فصل

قالویز کاری: 5 واحد یادگيریکدحدیده کاری: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

سازي وسايل�انتخاب و آماده

سازي و بستن قطعه كار  آماده

انجام عمليات قالويز كاري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های چوبی ساده�ساخت مدل - 5پودمان /نام فصل

کدهای چوبی ساده�ساخت مدل: 6واحد یادگيری

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان



رديفCO2گیری  قالب: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

CO2112گیریدرجهزیرینودمشگازقالب1
122قراردادندرجهرویی2
231تعبیهسیستمراهگاهی3
141پرکردندرجهرویی4

251خارجکردنمدلازقالب5

26اعمالپوشانوجفتکردنقالب6

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های فلزی سازی قالب آماده: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کاریقالبتمیز1
2پیشگرموپوشاندهیقالب2
2ماهیچهگذاری3
1هایقالبجفتکردنتکه4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

خارج کردن قطعه از قالب و جداکردن :4واحد يادگیری

سیستم راهگاهی از آن

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2خارجکردنقطعهازقالب1
2جداکردنسیستمراهگاهی2
1انبارشراهگاهوتغذیه3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

نمره شايستگی واحد يادگیری

های فلزی سازی قالب آماده: 2پودمان/نام فصل

خارج کردن قطعه از قالب وجداکردن سیستم راهگاهی از آن: 3پودمان /نام فصل

کد

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

هانگهداریماهیچه

میانگینمراحل

يازدهم:پايه

: کد درس

دهیپوشان

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری عمليات ذوب و ريخته»درس 
متالورژی: رشته تحصیلی

071520: کد رشته

کد

CO2ماهیچه گیری: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

پرکردنجعبهماهیچه

گازدهی

خارجکردنماهیچه

211532: کد کتاب

1396-97: سال تحصیلی

CO2گیری  گیری و ماهیچه قالب: 1پودمان/نام فصل

کد



يازدهم:پايه

: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«گری عمليات ذوب و ريخته»درس 
متالورژی: رشته تحصیلی

211532: کد کتاب071520: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

CO2گیری  گیری و ماهیچه قالب: 1پودمان/نام فصل

ذوب ريزی: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کنترلپارامترهایکیفیوکمیمذاب1

1تنظیمارتفاعذوبریزی2

2ذوبریزی3
1افزودنموادعایق4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفنسوزکوبی کوره ذوب: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

21گذاریبدنهکورهعایق1

2(ارت)آنتنکورهکف12گذاری

23کوبیدنخاکنسوزکفکوره3

24قراردادنشابلون4

15ریختنخاکنسوزدورشابلون5

16ویبرهکردندیواره6

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

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−

.  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

20نمره پودمان از 

کد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

5نمره مستمر از 

کد

نمره شايستگی پودمان

نسوزکوبی کوره ذوب: 5پودمان/نام فصل

ذوب ريزی: 4پودمان/نام فصل



رديفتبديل نقشه مكانیكی به نقشه مدل سازی:1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

22محاسبه اضافات مجاز1
12اعمال اضافات مجاز به نقشه مكانيكي2
11ترسيم نقشه مدل3
41

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ساخت مدل فومی: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازي تبدیل نقشه مكانيكي به مدل1
1ترسيم نقشه مدل2
1کاري فوم برش3
2مونتاژ فوم4
2کاري و کنترل کيفي مدل قوس5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

ساخت مدل فلزی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ساخت مدل چوبي یا فومي1
1گيري قالب2
2گري ریخته3
1گيري کاري و پليسه  خشن4
1پرداخت کاري5
2نصب مدل روي صفحه و کنترل کيفي مدل6

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

ساخت مدل فلزی: 3پودمان /نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

مراحل کاری

گيري چوب

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

ساخت مدل فومی: 2پودمان/نام فصل

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«تكميل كاري قطعات فلزي»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمتالورژی: رشته تحصیلی

211533: کد کتاب: کد درس071520: کد رشته

مونتاژ

کاري قوس

کاري و کنترل کيفي مدل رنگ

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

سازی چوبی مدل: 1پودمان/نام فصل

ساخت مدل چوبی: 2واحد يادگیریکد



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«تكميل كاري قطعات فلزي»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمتالورژی: رشته تحصیلی

211533: کد کتاب: کد درس071520: کد رشته

سازی چوبی مدل: 1پودمان/نام فصل

کاری قطعه ريختگی تكمیل: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1کاري اوليه تميز1

2عمليات بالست2

2گيري پليسه3
1کاري رنگ4

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفانجام عملیات جوشكاری: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211سازي تجهيزات جوش کاري آماده1

122کار سازي قطعه آماده2

232کاري انجام جوش3

14عمليات تكميلي4

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست 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−

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

مراحل کاری

سازي قطعه آماده

پر کردن عيوب

ها حذف برجستگي

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعمیر قطعات معیوب ريختگی: 5پودمان/نام فصل

کدتعمیر قطعات معیوب ريختگی:7واحد يادگیریکد

5نمره مستمر از 

کاری قطعه ريختگی تكمیل: 4پودمان/نام فصل

کد

.  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  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

يادگیری می باشد



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: پايهمعدن: رشته تحصيلي

210544: کد کتاب0724100210:  کد درس072410: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

کلیات معدن

تعیین موقعیت معادن بزرگ ایران روی - 1

نقشه
تعیین نواحی معدنی از روی نقشه و بیان 

اصطالحات معدنی

باالتر از حد 

انتظار

تعیین موقعیت معادن بزرگ، نوع ماده معدنی، تعریف 

اصطالحات معدنی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تعیین موقعیت معادن از روی نقشهدرحد انتظار
کاربرد اصطالحات معدنی در تحلیل - 2

تر از  پاییننقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد

حد انتظار
1تعریف اصطالحات معدنی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

علوم : 2پودمان 

پایه در رشته 

معدن

ها در  ها و کاربرد آن تعیین نوع کانی- 1

شناسی سنگ
شناسی با استفاده از تحلیل و بررسی زمین

شناسی و تکتونیک شناسی، سنگ کانی

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نوع کانی و نوع سنگ و عوارض تکتونیک 

زمینی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین و بررسی خصوصیات فیزیکی در تعیین نوع 

کانی و سنگ
2

استفاده از تکتونیک در تعیین عوارض - 2

تر از  پایینشناسی زمین

حد انتظار
1تعیین نوع کانی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

اصول و مفاهیم 

پایه رشته معدن

نحوه استفاده از معیارها و مراحل - 1

بررسی و تحلیل اکتشاف و استخراج و کاری اکتشاف و استخراج در معدن

فرآوری با استفاده از معیارها و خواص و 

مواد معدنی

باالتر از حد 

انتظار
بندی مراحل اکتشاف و استخراج و فرآوری دسته

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2بندی مراحل اکتشاف و استخراج  دستهدرحد انتظار
کاربرد خواص مواد معدنی در فرآوری- 2

تر از  پایین

حد انتظار
1دسته بندی مراحل استخراج



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهمعدن: رشته تحصيلي

210544: کد کتاب0724100210:  کد درس072410: 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 −

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار
زیست، بهداشت فردی و  آور محیط تعیین عوامل زیان

ایمنی

3زیست آور در محیط تعیین عوامل زیان- 1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

2

تر از  پایین

حد انتظار
1آور در معادن رو باز بیان عوامل زیان

: 4پودمان 

بهداشت و ایمنی 

در معادن

3

2محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسی و غیرهندسیدرحد انتظار

تعیین زاویه و ترسیم تصویر افقی بر -2

روی زمین
تر از  پایین

حد انتظار
1ترسیم مساحت و حجم اشکال هندسی

های ایمنی  نحوه استفاده از دستورالعمل- 2

به منظور رفع خطر در معادن رو باز

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

محاسبات فنی

تعیین مساحت و حجم اشکال هندسی و - 1

هندسی غیر
ها و محاسبه حجم  ترسیم چند ضلعی

اشکال و تعیین زاویه و شیب با استفاده از 

ها و جداول  روابط مثلثاتی، روش

استاندارد

باالتر از حد 

انتظار

تعیین و ترسیم زاویه، مساحت و حجم اشکال مختلف 

هندسی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

آور  بررسی و تحلیل عوامل زیان

زیست و بهداشت فردی و  محیط

گیری با توجه به  های پیش روش

های ایمنی دستورالعمل

باالتر از حد 

انتظار

زیست، بهداشت فردی،  آور محیط تعیین عوامل زیان

ها گیری آن ایمنی و راهنمای پیش

5نمره مستمر از 



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
دریافت تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی از انبار 

معدن
21

کنترل سیستم های اضطراری آتش سوزی در

معدن
21

های مخابراتی با انجام عملیات کنترل سیستم

سیم
2

22کنترل سیستم های اضطراری برق معدن22کنترل تجهیزات ایمنی2
های مخابراتی  انجام عملیات کنترل سیستم

سیم بی
2

2تهیه گزارش23کنترل سیستم های اضطراری برای سایر حوادث23به کارگیری تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی3

24تهیه گزارش24تحویل تجهیزات ایمنی در پایان کار به انبار4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2ها گذاری در محور جاده عالمت1

2سازی در محوطه معدن های راه اجرای نقشه2

2های حمل و نقل در شبکه معدن اجرای نقشه3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2آالت معدنی تامین ماشین1

2آالت معدنی سازی ماشین آماده2

2آالت معدنی اندازی ماشین راه3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

210545: کد کتاب0724100110: کد درس072410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني، راه سازی و خدمات در معدن»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعدن: رشته تحصيلی

مامور نجات و ایمنی/ ایمنی در معدن - 1پودمان /نام فصل
:کدهای مخابراتی کنترل سيستم:3 واحد یادگيری:کدهای اضطراری کنترل سيستم:2 واحد یادگيری:کدکنترل تجهيزات حفاظت فردی:1واحد یادگيری

های معدنی های معدنی و فعاليت اپراتور دستگاه/ های دسترسی به معدن احداث راه - 2پودمان /نام فصل

:کدهای دسترسی به معدن احداث راه:4 واحد یادگيری

کارگران معدن/حمل و نقل و استقرار ماشين آالت معدنی - 3پودمان /نام فصل

:کداستقرار ماشين آالت معدن:5 واحد یادگيری



210545: کد کتاب0724100110: کد درس072410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني، راه سازی و خدمات در معدن»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعدن: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2آالت معدنی کاری ماشین سرویس1

2خدمات فنی ماشین آالت معدنی2

2کاری تهیه گزارش انجام سرویس3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2بازدید طبق رده بندی1

2انجام عملیات نگهداری پیشگیری کننده2

2تهیه گزارش انجام بازدید3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

کارگر تعميرات و خدمات فنی/ آالت معدنی سرویس و نگهداری ماشين - 4پودمان /نام فصل

:کدانجام سرویس طبق برنامه: 6 واحد یادگيری

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

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

مكانيک سرویس و نگهداری/ ای ماشين آالت بازدیدهای دوره - 5پودمان /نام فصل
:کدای انجام بازدیدهای دوره:7واحد یادگيری



انطباق محل حفاری طبق نقشه: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1قرائت نقشه و تبدیل مقیاس1
1انطباق نقاط نقشه حفاری بر روی زمین2
2سازی شبکه حفاری پیاده3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديف
سازی محل گمانه و استقرار  آماده:2واحد يادگیری

آالت حفاری ماشین

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انجام عملیات تسطیح1
221تعیین موقعیت دستگاه حفاری روی زمین2
132احداث فونداسیون3
14استقرار دستگاه حفاری4

15کنترل برق و مکانیک دستگاه حفاری5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

چالزنی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1پیاده کردن دستگاه چالزنی1
1تجهیز عملیات چالزنی2
2چالزنی نقاط3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کد

حفاری اکتشافی: 2پودمان/نام فصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

نصب سرمته و سایر متعلقات

اندازی دستگاه حفاری راه

حفاری و کنترل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حفاری و نمونه برداری اکتشافي»درس 
معدن: رشته تحصیلی

072410: کد رشته

کد

کد

210547: کد کتاب

انجام حفاری آزمايشی: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

سازی نقاط حفاری پیاده: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

حفاری استخراجی: 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حفاری و نمونه برداری اکتشافي»درس 
معدن: رشته تحصیلی

210547: کد کتاب072410: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

سازی نقاط حفاری پیاده: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: کد درس

کدرديفها گیری از مغزه نمونه: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111گیری سازی کربال جهت مغزه آماده1

122(انجام عملیات حفاری به منظور تهیه مغزه)گیری مغزه2

231چیدن مغزه در جعبه3

CR14 و RQDاجرای دستورالعمل های 4

25ها گیری از مغزه نمونه5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کاری و تعمیرات تهیه پرونده سرويس: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1های سرویس و نگهداری و بازدید آوری گزارش جمع1

2های تعمیرات آوری گزارش جمع2

1ها ارسال گزارش3

2*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−

.  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 می  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

باشد

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

ها بندی انواع نمونه دسته

مراحل کاری

های معدنی به آزمایشگاه جهت آنالیز ارسال نمونه

های اولیه معدنی برداشت نمونه

کاری پرونده سرويس: 5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

کد

نمره شايستگی پودمان

نمره شايستگی واحد يادگیری

تهیه نمونه اولیه جهت آنالیز: 6واحد يادگیریکد

برداری نمونه: 4پودمان/نام فصل



رديفتفکیک و حمل مواد معدنی: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112نقل  و هاي حمل تكميل راه1
221استخراج و تفكيك مواد معدني و باطله2

131ونقل مواد معدني و باطله حمل3

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفسازی نمونه های مواد معدنى آماده: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212دادن نمونه مواد معدني برش1
122خرد کردن نمونه ماده معدني2
131پودر کردن نمونه ماده معدني3

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

خردايش مواد معدنى: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2شكني مرحله اول سنگ1
2شكني مرحله دوم سنگ2
1ها شكن اپراتوري و سرویس سنگ3
1شكني نمونه برداري از مدار سنگ4

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

خردايش مواد معدنى: 3پودمان /نام فصل

کد

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

مراحل کاری

توزیع ابعادي

ها توزین نمونه

تعيين حجم

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

های مواد معدنى مطالعات آزمايشگاهى برروی نمونه: 2پودمان/نام فصل

کدها توزين نمونه: 4واحد يادگیریکد

خرد کردن سنگ

آالت و تجهيزات انجام جدایش به وسيله ماشين

معدني

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

حمل و سنگ جوری مواد معدنى: 1پودمان/نام فصل

کدسنگ جوری: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

انجام جدایش دستي

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی مواد معدني خرد کردن، تفکيک و آماده»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمعدن: رشته تحصیلی

211544: کد کتاب: کد درس072410: کد رشته



حمل و سنگ جوری مواد معدنى: 1پودمان/نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی مواد معدني خرد کردن، تفکيک و آماده»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمعدن: رشته تحصیلی

211544: کد کتاب: کد درس072410: کد رشته

نرمايش مواد معدنى: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آسيا کردن مواد معدني1

1نمونه برداري2

1اپراتوري و سرویس آسيا3

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

بسته بندی محصول: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انبار کردن محصول1

2بندي و بار کردن محصول بسته2

1توزین و تهيه گزارش3

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست 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−

نمره شايستگی پودمان

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 نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

يادگیری می باشد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بسته بندی محصوالت معدنى: 5پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نرمايش مواد معدنى: 4پودمان/نام فصل

کد



انطباق محدوده بر روی نقشه: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1ترازیابی1
2برداشت2
1ترسیم نقشه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفسازی الگوی حفاری پیاده: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111سازی هموار1
222تعیین الگوی حفاری2
131انطباق محدوده الگو روی زمین3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفها طبق نقشه کنترل ابعاد و تعداد چال:4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11گیری ابعاد چال اندازه1

22ها کنترل نهائی تعداد چال2

31تهیه گزارش3

441

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«برداری و آتشباری در معدن عمليات نقشه»درس 
معدن: رشته تحصیلی

072410: کد رشته

کد

کد

211545: کد کتاب

پیاده کردن نقاط آتشباری: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

برداری عملیات نقشه: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

کد

های معدنی سازی محدوده پیاده: 2پودمان/نام فصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

قرائت نقشه آتشکاری

تعیین و ترتیب نقاط آتشکاری

آتشکاری (شناسنامه)تهیه پاسپورت 

حمل مواد منفجره: 5واحد يادگیریکد

ها و حمل مواد ناريه کنترل چال: 3پودمان /نام فصل

مراحل کاری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

انتخاب مواد ناریه

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

بندی و انبار کردن مواد ناریه تفکیك و بسته

دریافت مجوز حمل مواد ناریه

حمل و نقل

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«برداری و آتشباری در معدن عمليات نقشه»درس 
معدن: رشته تحصیلی

211545: کد کتاب072410: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

برداری عملیات نقشه: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

خرج گذاری: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1کشی کنترل آب1

2چاشنی گذاری2

1شارژ مواد ناریه3
1گل گذاری4
1(ها بندی سیم سر)بندی  شبکه5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفاعالم خطر و کنترل محیط: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بازرسی1

221اعالم هشدار2

132اعالم زمان انفجار3

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−

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

کد

5نمره مستمر از 

آتشکاری: 8واحد يادگیری

عملیات آتشکاری: 5پودمان/نام فصل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کد

ها خرج گذاری چال: 4پودمان/نام فصل

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

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

يادگیری می باشد

کد

میانگین مراحل

اجرای عملیات انفجار

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

اتصال نهایی سیم های آتشباری

ترك محل انفجار

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

نمره شايستگی پودمان



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: پايهمکاترونيک: رشته تحصيلي

210477: کد کتاب:  کد درس078810: کد رشته

3

درحد انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

ها،تعیین مشخصات اصلی سلف، اتصال   سیم و اتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک

.تعیین ظرفیت خازن، اتصال سری و موازی خازن. ها سری و موازی سلف

2 آمپر  -مدارات و منحنی ولت)تحلیل دیود- 2

(نواحی کار فعال، اشباع وقطع)وتحلیل ترانزیستور

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

.ها  سیم واتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

الکترونیک: 1پودمان

تحلیل منابع مستقیم ومتناوب، مقاومت، سلف -1

ها و خازن و اتصاالت سری و موازی آن

بررسی مفاهیم اولیه برق و اجزاء یک مدارالکتریکی از جمله 

فرکانس، مقاومت الکتریکی واتصال (ac وdc)منابع تغذیه، 

ها، سلف و خازن و اتصال سری و موازی  سری و موازی آن

(دیود وترانزیستور)ها،قطعات الکترونیک آن

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

ها، تعیین مشخصات اصلی سلف، اتصال  سیم واتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک 

دیود و منحنی . تعیین ظرفیت خازن، اتصال سری و موازی خازن. ها سری و موازی سلف

ولت آمپر و ترانزیستور و نواحی کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

نویسی برنامه: 2پودمان 

های پردازش و کنترل با  بررسی مفاهیم اولیه سیستم

تعریف بیت، بایت، درگاه، گذرگاه، )میکروکنترلر از جمله

،PINX رجیستر PORTX ، رجیستر DDRXرجیستر 

های میکروکنترلر در  ، کاربردcبدنه اصلی یک برنامه به زبان 

 ، نمایشگر PWM ، ADCخروجی دیجیتال، /حالت ورودی

 ، I2Cای، نمایشگر کریستال مایع، ارتباط سریال  هفت قطعه

سنج دیجیتال، سنسور  ها، سنسور سطح، سنسور فاصله سوئیچ

دمای آنالوگ

باالتر از حد 

انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، تعیین وضعیت مورد نیاز در 

خروجی دیجیتالمختص هر مدار ، رجیسترهای کنترلی ، تعیین نحوه نوشتن / حالت ورودی 

نحوه  (کد ویژن ، پروتئوس  ) ، نحوه نصب برنامه های مورد نیاز cبرنامه به زبان 

پیکربندی و تنظیمات پروگرامر ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، نحوه راه 

اندازی مدارهای میکروکنترلری ، نحوه رفع خطاها در برنامه و برد الکترونیکی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل اجزاء  میکروکامپیوترها و  - 1

میکروکنترلرها

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی  - 2

بر پایه میکروکنترلر ، برنامه  (سیستمهای نهفته)

نویسی مقدماتی میکروکنترلر  ، شبیه سازی 

عملکرد مدارهای میکروکنترلری

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، تعیین وضعیت مورد نیاز در 

خروجی دیجیتال ، مقادیر رجیسترهای کنترلی ، تعیین نحوه نوشتن برنامه / حالت ورودی 

 ، نحوه نصب و تنظیمات پروگرمر ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، cبه زبان 

نحوه راه اندازی مدارهای میکروکنترلری

2

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، نحوه نصب و تنظیمات پروگرمر 

اندازی مدارهای میکروکنترلری ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، نحوه راه
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فیزیک :   3پودمان 

نیرو و )مکانیک

(های آن ویژگی

بررسی مفاهیم اولیه مکانیک و رفتارهای مختلف 

و نقش هرکدام در پیرامون (کششی، برشی وخمشی)نیرو

باالتر از حد 

انتظار

، فشار، جرم، چگالی، (ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

های  های نیوتون، کار، توان، اصل پاسکال، قانون برنولی، شناسایی قسمت گشتاور، قانون

مختلف هیدرولیک و پنوماتیک

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مفاهیم پایه مکانیک و تحلیل - 1

های نیرو ویژگی

نیروها در هیدرولیک و پنوماتیک و کاربرد -2

ها در صنعت آن

3

درحد انتظار
، فشار، جرم، چگالی، قانون (ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

برنولی، اصل پاسکال
2

پایین تر از 

حد انتظار
1(ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهمکاترونيک: رشته تحصيلي

210477: کد کتاب:  کد درس078810: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2درحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
1های مکانیکی تفکیک اجزاء ماشین در سیستم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مکانیک :  4پودمان 

(اجزاء ماشین)

ها در ساخت قطعات و  تحلیل نقش خواص مواد و استفاده آن

شناخت تحلیل اجزای مختلف مکانیکی و کاربرد هر یک در 

قطعات

باالتر از حد

انتظار

تکنولیژیکی، تعریف شکل پذیری، - فیزیکی- تفکیک مواد از لحاظ خواص مکانیکی

چقرمگی، استحکام، شکل پذیری، نقطه ذوب، انبساط حرارتی، جرم مخصوص، قابلیت 

بندها،  ها، انواع آب هدایت الکتریکی، قابلیت چکشخواری، براده برداری، انواع کوپلینگ

ها ها و بادامک ها، فنرها، چرخدنده انواع یاتاقان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

پذیری،  تکنولیژیکی، تعریف شکل- فیزیکی- تفکیک مواد از لحاظ خواص مکانیکی

چقرمگی، استحکام

ها ها و بادامک ها، فنرها، چرخدنده بندها، انواع یاتاقان تفکیک انواع آب

ها تحلیل انواع مواد و خواص آن- 1 

تحلیل اجزای ماشین- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل:  5پودمان 

کننده،  کنترل)بررسی یک سیستم کنترلی و تعیین اجزاء آن

(...ها، حسگر و محرك

باالتر از حد

انتظار

تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی، بدست آوردن روابط بین ورودی و  درصد باالزدگی، انواع پاسخ

های سری و موازی ساده، نوشتن شبه دستور برای سنسورها و عملگرها  خروجی در سیستم

ی مکاترونیکی، تبدیل شبه  های ساده ، مدلسازی سیستمOn/Offو سیستم کنترلی 

دستورات به یک زبان برنامه نویسی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بسته و  باز و حلقه تحلیل سیستم کنترل حلقه-1

ها نمودار بلوکی سیستم

تحلیل عملگر و حسگر در یک سیستم کنترل و -2

شبه دستورات ساده

.  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

درحد انتظار

 تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی، بدست آوردن روابط بین ورودی و  درصد باالزدگی، انواع پاسخ

های سری و موازی ساده، نوشتن شبه دستور برای سنسورها و عملگرها  خروجی در سیستم

On/Offو سیستم کنترلی 

2

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی درصد باالزدگی،  انواع پاسخ
1



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1نصب موتور1

1ساخت مدار راه انداز دستی2

AVR1ساخت مدار راه انداز موتور با میکرو کنترلر 3

2کنترل موتور با گوشی هوشمند4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه11بررسی قطعه کار اولیه11بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی قطعه کار آماده12سازی قطعه کار آماده12سازی وسایل انتخاب و آماده2

1سازی ابزار و وسایل آماده13بستن قطعه کار13سازی و بستن قطعه کار آماده3

1بستن قطعه کار24کاری انجام عملیات سوهان24کاری انجام عملیات اره4

2کاری قطعه کار سوراخ555
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه11نقشه خوانی1

1آماده سازی قطعه کار12خط کشی2

2کاری قطعه کار سوراخ13آماده سازی ابزار و وسایل3

1بستن قطعه کار14بستن قطعه کار4

2انجام عملیات پرچ کاری25کاری انجام عملیات خم5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

210478: کد کتاب0788100110: کد درس078810: کد رشته

 استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونيکي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمکاترونيک: رشته تحصيلی

نصب و راه اندازی سيستم های مکاترونيکی برنامه پذیر - 1پودمان /نام فصل

های  اندازی سيستم نصب و راه : 1 واحد یادگيری

پذیر مکاترونيکی برنامه

کد

کاری ساده پرداخت - 2پودمان /نام فصل

کدسوراخ کاری:4 واحد یادگيریکدسوهان کاری:3 واحد یادگيریکداره کاری:2 واحد یادگيری 

مونتاژ کاری - 3پودمان /نام فصل

کدپرچ کاری:6 واحد یادگيری کدکاری ورق و لوله خم:5 واحد یادگيری



210478: کد کتاب0788100110: کد درس078810: کد رشته

 استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونيکي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمکاترونيک: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی قطعه کار آماده2

1سازی وسایل آماده3

4
انجام عملیات جوش کاری  با قوس الکتریکی و

الکترود روپوش دار
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1نقشه خوانی1

1خط کشی2

1سازی ابزار و وسایل آماده3

1بستن قطعه کار4

2انجام عملیات مونتاژ کاری5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار - 4پودمان /نام فصل

کدجوش کاری با قوس الکتریکی و :7 واحد یادگيری

نصب و راه اندازی ساز و کارهای حرکتی - 5پودمان /نام فصل

نصب و راه اندازی ساز و کارهای :8 واحد یادگيری

حرکتی

کد

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

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

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

33

43

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

52

62

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 

راه اندازی کولر به صورت دستی

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« گرمايشي مكاترونيكي  نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و» درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210480: کد کتاب0788100210: کد درس

ساخت کولر آبي مکاترونيکي - 1پودمان /نام فصل

:کدساخت کولر آبي مکاترونيکي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سیم کشی

نصب موتور

مراحل کاری

راه اندازی کولر به صورت دستی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

ساخت دمنده مکاترونيکي - 2پودمان /نام فصل

:کدساخت دمنده مکاترونيکي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

راه اندازی دمنده

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(آنکوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

(بخش قدرت مدار)سیم کشی

(بخش الکترونیکی مدار) سیم کشی

نصب موتورها

نصب المنت ها

شناساندن ریموت به میکرو

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کد(آنکوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سیم کشی

نصب فن وحسگر وسرپیچ والمپ

وکوپل سرموتور به فریم رک تخم هاDC (1.2rpm)نصب موتور 

SIM900و ماژول Atmega16راه اندازی میکرو کنترلر اصلی 



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« گرمايشي مكاترونيكي  نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و» درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210480: کد کتاب0788100210: کد درس

ساخت کولر آبي مکاترونيکي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

53

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

نصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيک - 4پودمان /نام فصل

:کدنصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نیازسنجی ، ظرفیت سنجی

طراحی

انتخاب تجهیزات

آماده سازی

نصب و راه اندازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

و  تست آبگرمکن (در صورت نیاز)بستن سیستم کنترل 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشيدی - 5پودمان /نام فصل

:کدنصب و راه اندازی آبگرمکن خورشيدی: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

مونتاژ و نصب پایه

نصب کلکتور

نصب مخزن 

پر کردن سیال. لوله کشی و

.  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 *



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

52

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

52

2

مراحل کاری

مراحل کاری

کنترل ابعاد مواد اولیه

سازی دستگاه�آماده

سازی تیغه فرز�آماده

کار�بستن قطعه

انجام عملیات فرزکاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:کدساخت قطعات به روش فرزکاری: 3 واحد یادگيری

کنترل ابعاد مواد اولیه

سازی دستگاه�آماده

سازی ابزار�آماده

کار�بستن قطعه

انجام عملیات تراشکاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

ساخت قطعات به روش فرزکاری  -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

تهیه نقشه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

ساخت قطعات به روش تراشکاری  - 2پودمان /نام فصل

:کدساخت قطعات به روش تراشکاری: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های سه بعدی�سوار کردن مدل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت تجهيزات مکاترونيکي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

:کد کتاب:کد درس

های مکانيکي به کمک رایانه�تفسير نقشه - 1پودمان /نام فصل

:کدهای مکانيکي به کمک رایانه�ترسيم نقشه: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ترسیم نقشه دوبعدی

سازی سه بعدی�مدل



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت تجهيزات مکاترونيکي»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

:کد کتاب:کد درس

های مکانيکي به کمک رایانه�تفسير نقشه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ساخت ربات مسيریاب - 5پودمان /نام فصل

:کدساخت ربات مسيریاب: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

کار با چاپگر سه بعدی - 4پودمان /نام فصل

:کدکار با چاپگر سه بعدی: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

گیری قطعه�اندازه

سازی سه بعدی�مدل

. 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 *

مراحل کاری

ترسیم نقشه دوبعدی

سازی سه بعدی�مدل

های سه بعدی�سوار کردن مدل

تهیه نقشه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

.  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

STLتبدیل به فایل 

چاپ قطعه با استفاده از پرینتر سه بعدی



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

43

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

43

2

اندازی رله هوشمند��نصب و راه - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های هيدروليک و پنوماتيک �تعمير و نگهداری سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

:کد کتاب:کد درس

نمره شايستگي واحد يادگيري

:کداجرای مدارهای کاربردی با رله هوشمند: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

 به رله هوشمندLSCساز �سازي مدار و انتقال از شبيه�شبيه

کشي رله هوشمند بر روي تابلو توزيع و مونتاژ تجهيزات�نصب و سيم

نصب تجهيزات بر روي ماکت و تست عملکرد مدار

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

های پنوماتيکي�اندازی سيستم�نصب  و راه -  3پودمان /نام فصل

:کدهای پنوماتيکي�اندازی سيستم�نصب و راه: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

رسم مدار

fluidsimافزار �شبيه سازي مدار با نرم

انتخاب اجزا پنوماتيکي الزم جهت نصب دستگاه پرس

اندازي بخش پنوماتيکي دستگاه تامپو�نصب و راه

20نمره پودمان از 

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

ميانگين مراحل

های هيدروليکي�اندازی سيستم�نصب  و راه - 2پودمان /نام فصل

:کدهای هيدروليکي�اندازی سيستم�نصب و راه: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

رسم مدار

fluidsimافزار �سازي مدار با نرم�شبيه

انتخاب اجزا هيدروليکي الزم جهت نصب دستگاه پرس

اندازي بخش هيدروليکي دستگاه پرس�نصب و راه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

اندازی رله هوشمند��نصب و راه - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های هيدروليک و پنوماتيک �تعمير و نگهداری سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم: پایه

:کد کتاب:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

43

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

43

2

مراحل کاری

رسم مدار

fluidsimافزار �شبيه سازي مدار با نرم

انتخاب اجزا هيدروليکي و برقي الزم جهت نصب دستگاه گيوتين

اندازي بخش الکتروهيدروليکي دستگاه گيوتين�نصب و راه

الکتروهيــدروليک - 4پودمان /نام فصل

:کداندازی تجهيزات الکتروهيدروليکي�نصب و راه: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

رسم مدار

افزار لدر�سازي مدار فرمان در نرم� و شبيهfluidsim سازي مدار با نرم افزار�شبيه

انتخاب اجزا پنوماتيکي و برقي الزم جهت نصب سيستم مورد نظر

اندازي بخش الکتروپنوماتيکي سيستم مورد نظر�نصب و راه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

الکتروپنوماتيک - 5پودمان /نام فصل

:کدالکتروپنوماتيک: 5واحد یادگيری

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 نکردن 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 يادگيري

.  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−

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 



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: پايهمکانيک خودرو: رشته تحصيلي

210489:  کد کتاب:  کد درس071610: کد رشته

3

2مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرودرحد انتظار
بررسی راهکارهای موفقیت شغلی در -2 

تر از حد  پایینمشاغل مکانیک خودرو

انتظار
1مقایسه مشاغل اصلی مرتبط با خودرو 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2
تحلیل خواص مواد عمومی مورد استفاده در - 2

صنعت خودرو
تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب جنس قطعات عمومی با توجه به خواص

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان

ایمنی و بهداشت

کاربرد ایمنی در کارگاه تخصصی-1 

نشان دادن کاربرد ایمنی و بهداشت در کار با 

ادوات تخصصی  تعمیرگاه خودرو

باالتر از حد 

انتظار

نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی و ارگونومی در هنگام کار در 

کارگاه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

:  1پودمان 

شامل معرفی رشته و 

آینده شغلی و 

الزامات تعمیرکار 

موفق

تحلیل مشاغل مرتیط با خودرو- 1
مقایسه مشاغل مرتبط با خودرو و انتخاب 

راهکارهای الزم در موفقیت شغلی یا توجه به  

های شخصی و امکانات توانایی

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرو و ارائه راهکار اولیه 

در موفقیت شغلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی 

کارگاه
2

کاربرد بهداشت عمومی و فردی در کارگاه - 2

تخصصی
تر از حد  پایین

انتظار
1نشان دادن نکات بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی

3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

کاربرد مواد در 

خودرو

تعیین مواد پرکاربرد با توجه به خواص - 1 

 انتخاب جنس قطعات و مواد مصرفی در فرآیند ها در خودرو آن

تعمیرات با توجه به خواص فنی و فراوانی کاربرد 

براساس استانداردها و دفترچه راهنمای تعمیرات

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب جنس قطعات با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و 

تاثیرات ایمنی و زیست محیطی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار
انتخاب جنس قطعات با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و 

تاثیرات ایمنی



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهمکانيک خودرو: رشته تحصيلي

210489:  کد کتاب:  کد درس071610: 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

اصول و مبانی 

کاربردی در خودرو

محاسبه متغیرهای پایه هندسی و دینامیکی موتور 

ها و تبدیل واحدهای پایه با دقت  خودرو و چرخ

 درصد10

باالتر از حد 

انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 

 درصد10محاسبه متغیرهای هندسی پایه در موتور خودرو با دقت 

محاسبه متغیرهای دینامیکی پایه در موتور خودرو و چرخ ها با دقت 

 درصد10

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 

 درصد10محاسبه متغیرهای هندسی پایه در موتور خودرو با دقت 

2

تر از حد  پایین

انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 
1

- حجم موتور)محاسبات مربوط به سیلندر-1 

(حجم جابجایی حجم مفید

فشار - محاسبات مربوط به راندمان- 2

هیدرولیکی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مقاومت:  5پودمان 

مقایسه سفتی قطعات مکانیک ساده در -1 

های خالص بارگذاری
مقایسه نسبی سفتی  قطعات در بارگذاری 

کششی، فشاری، برشی، پیچشی، خمشی  ساده  با 

ها توجه  مشخصات هندسی و جنس آن

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی، برشی، 

پیچشی و خمشی

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  −

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

3

درحد انتظار
مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی،  برشی، 

پیچشی
2 مقایسه استحکام  قطعات مکانیک ساده در - 2

های خالص  بارگذاری
تر از حد  پایین

انتظار
1مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی و برشی



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1موتور جانبی تجهیزات هایتسمه بررسی11آچارکشی سیستم مولد قدرت1

1های تجهیزات جانبی موتور خارج کردن تسمه12آچارکشی سیستم انتقال قدرت2

2های تجهیزات جانبی موتور نصب تسمه13آچارکشی سیستم کنترل و هدایت خودرو3

14آچارکشی سیستم شاسی و تعلیق خودرو4

15بررسی اتصاالت مدارهای الکتریکی5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل11بررسی روغن موتور1

1تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل12تخلیه روغن موتور2

2پر کردن روغن جعبه دنده و دیفرانسیل13تعویض فیلتر روغن3

24پر کردن روغن موتور4

15(موتور و اتاق)تعویض فیلترهای هوا 5

16تعویض فیلتر بنزین6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی مایع خنک کاری موتور11بررسی مایع ترمز11بررسی مایع هیدرولیک فرمان1

1بررسی نشتی مدار خنک کاری موتور12تخلیه مایع ترمز12سر ریز مایع هیدرولیک فرمان2

2تعویض مایع خنک کاری موتور23پر کردن و هواگیری مدار هیدرولیک ترمز23پر کردن مایع هیدرولیک3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعویض مایعات خودرو - 3پودمان /نام فصل

تعویض مایع سيستم ترمز بدون :6 واحد یادگيریکدتعویض مایع هيدروليک فرمان:5 واحد یادگيری

(ABS)ضد قفل 

کدتعویض مایع خنک کننده موتور:7واحد یادگيریکد

تعویض روغن های خودرو - 2پودمان /نام فصل

تعویض روغن جعبه دنده :4 واحد یادگيریکدتعویض روغن های موتور:3 واحد یادگيری

خودرو (دستی)

کد

های تجهيزات جانبی موتور های خودرو و تعویض تسمه بازدید - 1پودمان /نام فصل

های خودرو آچارکشی مجموعه:1واحد یادگيری
های تجهيزات  تعویض تسمه:2 واحد یادگيریکد

جانبی موتور

کد

210490: کد کتاب0716100110: کد درس071610: کد رشته

 استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سرويس و نگهداری خودروهای سواری»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمکانيک خودرو: رشته تحصيلی



210490: کد کتاب0716100110: کد درس071610: کد رشته

 استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سرويس و نگهداری خودروهای سواری»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمکانيک خودرو: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2بررسی عملکرد موتور1

1تنظیمات سرویس سریع موتور2

1تعویض قطعات معیوب سرویس سریع موتور3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1(کاری کاری و روغن خنک)تخلیه مایعات موتور1

1پیاده کردن سیستم مولد قدرت از روی شاسی2

2تعویض سیستم مولد قدرت3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

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

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

پياده و نصب کردن سيستم مولد قدرت  - 5پودمان /نام فصل

پياده و نصب کردن سيستم مولد :9واحد یادگيری

قدرت

کد

عيب یابی مقدماتی سيستم مولد قدرت -4پودمان /نام فصل

کدعيب یابی سيستم مولد قدرت:8 واحد یادگيری



مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071610: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

42

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 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کد

(بدون بازنمودن اجزاء)بررسی و رفع عیوب مقدماتی نیم موتور 

(بدون باز کردن موتور از روي خودرو)بررسی و تعمیر اجزا نیم موتور 

بررسی متعلقات نیم موتور

(موتور)تعمیر و جمع آوري نیم موتور 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

تعمير سيستم اگزوز خودرو -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

رفع عیوب اگزوز بدون بازکردن اجزاء

هاي کنترل بررسی سیستم اگزوز به وسیله دستگاه

تعمیر سیستم اگزوز

مراحل کاری

تعمير سيستم اگزوز خودرو: 3 واحد یادگيری

جمع کردن سر سیلندر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

تعمير نيم موتور - 2پودمان /نام فصل

:کدتعمير نيم موتور: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

تعمیر مجموعه سرسیلندر با باز کردن سرسیلندر از روي موتور

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210492: کد کتاب0715100210: کد درس

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

:کدتعمير سرسيلندر: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیوب بدون باز کردن سرسیلندر

رفع عیوب سرسیلندر با باز کردن اجزاء



مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071610: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210492: کد کتاب0715100210: کد درس

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

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 

.  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

تعمير سيستم خنك کننده موتور - 5پودمان /نام فصل

:کدتعمير سيستم خنك کننده موتور: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري موتور بدون باز کردن تجهیزات رفع عیوب سیستم خنک

بررسی سیستم خنک کاري موتور 

تعمیر اجزاء سیستم خنک کاري موتور

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

کاری موتور سيستم روغن - 4پودمان /نام فصل

:کدکاری موتور سيستم روغن: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري موتور بررسی سیستم روغن

کاري موتور عیب یابی سیستم روغن

کاري موتور تعمیر سیستم روغن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



مکانيک خودرو:  رشته تحصيلي

071610:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

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 

رفع عیوب کالچ پس از باز کردن

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«دنده و ديفرانسيل تعمير جعبه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211489: کد کتاب:کد درس

تعمير کالچ - 1پودمان /نام فصل

:کدتعمير کالچ: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیب سیستم کالچ بدون باز کردن از روی خودرو

باز کردن مجموعه کالچ از روی خودرو

بستن مجموعه کالچ

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

(دستي)های معمولي تعمير جعبه دنده - 2پودمان /نام فصل

:کد(دستي)های معمولي تعمير جعبه دنده: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

مراحل کاری

رفع عیب بدون باز کردن مجموعه گاردان

تعویض مجموعه گاردان

بستن مجموعه گاردان

مراحل کاری

:کدتعمير مجموعه گاردان: 3 واحد یادگيری

رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه جعبه دنده

باز کردن مجموعه جعبه دنده از روی خودرو

تعمیر مجموعه جعبه دنده خودرو پس از بازکردن

بستن مجموعه جعبه دنده بر روی خودرو

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

تعمير مجموعه گاردان -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل



مکانيک خودرو:  رشته تحصيلي

071610:کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«دنده و ديفرانسيل تعمير جعبه»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211489: کد کتاب:کد درس

تعمير کالچ - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

تعمير دیفرانسيل خودروهای محرک عقب - 4پودمان /نام فصل

:کدتعمير دیفرانسيل خودروهای محرک عقب: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیب بدون باز کردن از روی خودرو

باز کردن دیفرانسیل از روی خودرو

سازی رفع عیوب دیفرانسیل پس از پیاده

بستن دیفرانسیل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

تعمير پلوس - 5پودمان /نام فصل

:کدتعمير پلوس: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس

باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو

تعمیر مجموعه پلوس خودرو

بستن مجموعه پلوس روی خودرو

.  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 *



رديفسرويس چرخ خودرو: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212رفع عیب بدون باز کردن چرخ1
122تعویض چرخ2
232تعمیر چرخ3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديف
تعمیر اجزای اصطکاکی سیستم ترمز و : 3واحد يادگیری

سیستم پارک خودرو

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2رفع عیب بدون باز کردن اجزا اصطکاکی از روی خودرو1
2تعمیر اجزا اصطکاکی ترمز دیسکی2
2تعمیر اجزا اصطکاکی ترمز کفشکی3
1تعویض پدال ترمز4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تعمیر اجزای هیدرولیکی ترمز: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2رفع عیب بدون باز کردن اجزای هیدرولیکی از روی خودرو1
2تعویض بوستر و سیلندر ترمز2
2تعویض کالیپر چرخ3
1تعویض پدال ترمز4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«تعمير سيستم ترمز، تعليق و فرمان»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمکانیک خودرو: رشته تحصیلی

211490: کد کتاب: کد درس071610: کد رشته

تعویض بلبرینگ یا رولبرینگ چرخ

تعویض توپی چرخ

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

سرويس چرخ خودرو: 1پودمان/نام فصل

کدتعمیر توپی چرخ: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

رفع عیب بدون باز کردن بلبرینگ یا رولبرینگ و توپی چرخ

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تعمیر اجزای اصطکاکی سیستم ترمز و سیستم پارک خودرو:2پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعمیر اجزای هیدرولیکی ترمز: 3پودمان /نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«تعمير سيستم ترمز، تعليق و فرمان»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمکانیک خودرو: رشته تحصیلی

211490: کد کتاب: کد درس071610: کد رشته

سرويس چرخ خودرو: 1پودمان/نام فصل

تعمیر سیستم تعلیق خودرو: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ها از روی خودرو رفع عیب بدون باز کردن مجموعه تعلیق چرخ1

1های جلو باز کردن و کنترل مکانیزم و فنربندی چرخ2

2های جلو تعمیر و بستن مکانیزم و فنربندی چرخ3
1های عقب باز کردن و کنترل مکانیزم و فنربندی چرخ4
2های عقب تعمیر و بستن مکانیزم و فنربندی چرخ5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تعمیرات سیستم فرمان خودرو سواری: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2رفع عیب بدون باز کردن مجموعه فرمان از خودرو1

2باز کردن سیستم فرمان از روی خودرو2

2تعمیر جعبه فرمان مکانیکی3

2بستن سیستم فرمان مکانیکی روی خودرو4

2*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−

تعمیر سیستم تعلیق خودرو: 4پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعمیرات سیستم فرمان خودرو سواری: 5پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

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 نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

يادگیری می باشد



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: پايهمكانيك موتورهاي دريايي: رشته تحصيلي

210217: کد کتاب:  کد درس071630: کد رشته

ها تجزیه وتحلیل سامانه رانش انواع کشتی- 1

ها در  به کارگیری اختراعات دریایی و نقش آن- 2

های طبیعی سازی پدیده مدل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

ها و  بررسی مشاغل دریایی و سلسله مراتب کارکنان کشتی

های  نویسی در موقعیت بررسی کاربرد و نحوه ساختار گزارش

گوناگون زندگی روزمره

باالتر از حد 

انتظار

بررسی و تحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

 تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

رانی در دریا، ها وکشتی 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 نحوه گزارش نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

یافتن سلسله مراتب افراد روی کشتی،

نویسی، تمیزدادن ساختارگزارش

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

2

تر از  پایین

حد انتظار

های انجام شده در  نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت تعیین  سلسله مراتب افراد روی کشتی، نحوه گزارش

زندگی روزمره
1

برداری  های بهره تجزیه و تحلیل چگونگی روش- 1

ازدریاها و چگونگی تامین امنیت دریاها

های دریایی چگونگی برقراری ارتباط با سازمان- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مبانی :       2پودمان 

علوم دریایی

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

های آنها، بررسی موقعیت و نقش دریاهای  ها وتفاوت ویژگی

مجاور ایران در زندگی روزمره و امنیت ملی

باالتر از حد 

انتظار

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

های دریایی دولتی و غیردولتی در ایران و تمیزدادن وظایف هرکدام، بکاربردن مفاهیم  مقایسه انواع سازمان

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

ها، های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آن بدست آوردن روش

برداری از دریا های بهره روش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

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

ها های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آن بدست آوردن روش

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 دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

شناورها

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

و بارگیری انواع کاالها در بنادر

باالتر از حد 

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

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 

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

توانایی تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

2

تر از  پایین

حد انتظار

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

(....مسافربری و
1

تجزیه و تحلیل ویژگی انواع شناورها- 1

تعیین نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی- 2



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهمكانيك موتورهاي دريايي: رشته تحصيلي

210217: کد کتاب:  کد درس071630: 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 −

تجزیه وتحلیل اجزای ساختمانی کشتی و بکارگیری - 1

اصطالحات مربوط  به ساختمان کشتی در زندگی روزمره

بررسی  ساختار سازه کشتی و- 2

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

کشتی ساختمان

بررسی کاربرد ونحوه بکارگیری  هر کدام از اجزای ساختمانی 

ها گیری آن کشتی وپیدا کردن محل وموقعیت قرار

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

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

پیدا کردن 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 

3

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه و پاشنه و دیواره تصادم 

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

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

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان

های سطحی، های ضد نفوذ آب  ودریچه یافتن کارایی درب

2

تر از  پایین

حد انتظار

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

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

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

1

:  5پودمان 

فیزیک دریا

و مقاومت قطعات

بررسی وتعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی به هنگام حرکت در 

گذاری  میان امواج و یا درحال انجام مانور و همچنین انواع بار

ها روی قطعات وتغییر شکل آن

باالتر از حد 

انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تحلیل نیروهای وارد بر 

کشتی در سرعت ثابت

بررسی و تعیین نیروهای وارد بر کشتی درامواج، تمیزدادن انواع  نیروهای وارد بر کشتی درحال مانور، پیدا کردن 

های طبیعی و بیان انواع آن، انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات،  فشارهای وارده برسازه کشتی در اثر پدیده

بررسی و شناسایی مفاهیم االستیک و پالستیک و شکست، بررسی مقاومت در برابر تغییر شکل، محاسبه ممان 

اینرسی، محاسبه نیروهای پیچشی و برشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبه و بکارگیری نیروهای وارد بر کشتی توابع - 1

های طبیعی و بررسی انواع بارگذاری وتاثیر  دراثر پدیده

آن بر قطعات 

تجزیه و تحلیل  انواع حرکات کشتی وتاثیر هر کدام - 2

های ایجاد تغییر شکل در  برکشتی و  بررسی انواع حالت

قطعات

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تمیزدادن انواع  نیروهای 

های طبیعی و بیان انواع آن،  وارد بر کشتی درحال مانور، پیداکردن فشارهای وارده برسازه کشتی در اثرپدیده

انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات 

بررسی وشناسایی مفاهیم االستیک و پالستیک و شکست    بررسی مقاومت 

در برابر تغییر شکل

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی 

بررسی کاربرد و شناخت خطوط بارگیری کشتی، انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات، شناسایی مفاهیم االستیک
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



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



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی وسایل�انتخاب و آماده2

1سازی و بستن قطعه کار�آماده3

2انجام عملیات اره کاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1سازی وسایل�انتخاب و آماده2

1سازی و بستن قطعه کار�آماده3

2کاری�انجام عملیات سوهان4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه1

1انتخاب و آماده سازی وسایل2

1سازی و بستن قطعه کار آماده3

2کاری انجام عملیات سوراخ4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

کاری سوراخ: 3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

کاری سوراخ - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

کاری�سوهان - 2پودمان /نام فصل

کاری�اره:  1واحد یادگيری

کاری و شابر کاری�سوهان: 2 واحد یادگيری 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 
مكانيك موتورهای دریایی: رشته تحصيلی

071630: کد رشته

کد

کد

210224: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

کاری�اره -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0716300210: کد درس



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 
مكانيك موتورهای دریایی: رشته تحصيلی

210224: کد کتاب071630: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

کاریاره -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0716300210: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121سازی وسایل انتخاب و آماده2

131سازی و بستن قطعه کار آماده3

242انجام عملیات حدیده کاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121سازی وسایل انتخاب و آماده2

131سازی و بستن قطعه کار آماده3

242انجام عملیات پیشانی تراشی 4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

5نمره مستمر از 

کد

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

انجام عملیات قالویز کاری

20نمره پودمان از 

قالویز کاری: 5 واحد یادگيریحدیده کاری: 4 واحد یادگيری

کدرو تراشی: 7 واحد یادگيریپيشانی تراشی: 6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

پيچ بری -  4پودمان /نام فصل

تراشكاری - 5پودمان /نام فصل

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی قطعه کار اولیه

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

نمره شایستگی پودمان

کد

مراحل کاری

سازی و بستن قطعه کار آماده

نمره شایستگی واحد یادگيری

سازی وسایل انتخاب و آماده

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

سازی و بستن قطعه کار آماده

انجام رو تراشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

بررسی قطعه کار اولیه

سازی ابزار انتخاب و آماده

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی



مکانيک موتورهای دریایي: رشته تحصيلي

071630: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

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 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

كاريروان

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

210432: کد کتاب:کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

:کدداری شناور نگه:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

زداييزنگ

آميزيرنگ

مراحل کاری

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

نمرهشايستگيواحديادگيري

کار با طناب - 2پودمان /نام فصل

:کدکار با طناب: 2 واحد یادگيری

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

:کدسازی انبارها و مخازن کشتي آماده: 3 واحد یادگيری

بررسيطناب

سازيطنابآماده

كارگيريطناببه

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

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

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

مراحل کاری

بررسيانبارومخازن

سازيانبارهاومخازنآماده

بازرسينهاييانبارهاومخازن

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي



مکانيک موتورهای دریایي: رشته تحصيلي

071630: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

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

210432: کد کتاب:کد درس

داری شناور نگه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

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 

نمرهشايستگيواحديادگيري

نگهباني و سکاني - 4پودمان /نام فصل

:کدنگهباني و سکاني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نگهباني

بانيديده

سکاني

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

ميانگينمراحل

نمرهشايستگيواحديادگيري

ميانگينمراحل

آالت عرشه کاربری ماشين - 5پودمان /نام فصل

:کدآالت عرشه کاربری ماشين: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

لنگر،زنجيرودوارلنگر

جرثقيلكشتي

دربانبارها

*ايمني،بهداشت،شايستگيغيرفنيوتوجهاتزيستمحيطي

.  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 *



مکانيک موتورهای دریایي: رشته تحصيلي

071630: 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

12

21

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کاری ورق فلزی برش - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاری برق و گاز جوش»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211502: کد کتاب:کد درس

نمره شايستگي واحد يادگيري

:کدکاری ورق فلزی برش: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي نقشه خواندن و پياده

کاري ورق فلزي با قيچي دستي برش

کاري ورق فلزي با قيچي اهرمي برش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

ميانگين مراحل

کاری ورق و مقاطع فلزی خم -2پودمان /نام فصل

:کدکاری ورق و مقاطع فلزی خم: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري ورق هاي خم کاربرد استاندارد

کاري سرد و حرارتي خم

ها ها و لوله کاري پروفيل خم

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

کاری برق جوش -  3پودمان /نام فصل

:کدکاری برق جوش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري برق دستي جوش

ايجاد قوس الکتريکي و گرده جوش

کاري انواع اتصاالت جوش

کاري با گاز محافظ جوش

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري



مکانيک موتورهای دریایي: رشته تحصيلي

071630: کد رشته

کاری ورق فلزی برش - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاری برق و گاز جوش»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211502: کد کتاب:کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31

41

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 

کاری گاز جوش - 4پودمان /نام فصل

:کدکاری گاز جوش: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

اندازي دستگاه جوش گاز شناسايي و راه

کاري گاز بدون مفتول جوش

کاري گاز با مفتول مسوار جوش

کاري گاز با مفتول برنجي جوش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

بازرسي جوش - 5پودمان /نام فصل

:کدبازرسي جوش: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

شناسايي عيوب جوش

هاي جلوگيري از عيوب جوش روش

هاي جوش آزمايش

. 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 *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

.  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−
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