
عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  الزامات محيط کار

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

210136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

تحلیل محیط کار- 1

برقراری ارتباط موثر و کنترل استرس در - 2

محیط کار
تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

کار و ارتباطات  محیط

انسانی

تحلیل وظایف و سلسله مراتب سازمانی، 

برقراری ارتباط موثر و کنترل استرس در 

شرایط بحرانی در محیط کار

باالتر از حد 

انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب فناوری

:  2پودمان 

کار   فناوری در محیط

انتخاب فناوری بر اساس شرح وظایف وکاربرد 

آن در انجام کار

باالتر از حد 

انتظار
3

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار- 1

کار با فناوری- 2

انتخاب فناوری، یادگیری فناوری،  به کارگیری فناوری

انتخاب فناوری، یادگیری فناوری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

محیط و قوانین کار

تحلیل قرار دادهای کاری به منظور تعیین حوزه 

شغل وشرایط قرار داد

باالتر از حد 

انتظار تکمیل نمونه قراردادهای کاری- 1

به کارگیری قوانین مربوطه به مرخصی، - 2

در محیط کار... بیمه و 

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن

تر از حد  پایین

انتظار
1تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  الزامات محيط کار

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

210136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

ایمنی و بهداشت 

کار محیط

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از استاندارد 

محیط کار وانتخاب ارگونومی

باالتر از حد 

انتظار

تر از حد  پایین

انتظار

کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار- 1

به کارگیری ایمنی وارگونومی حین کار- 2

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

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار

1تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

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

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1جستجو، تهیه رزومه

:  5پودمان 

مهارت کاریابی

تهیه رزومه کاری بر اساس نوع کار و تهیه 

نامه برای اشتغال به روش سابقه وتجربه

باالتر از حد 

انتظار
3

تعیین موقعیت های شغلی مربوط- 1

تهیه مدارک مورد نیاز درخواست شغل- 2

جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

پایینتر از حد انتظار

پودمان 3:       
طراحی کسبوکار

فهرستبندي منابع کلیدي
تعیین آثار تعارض در تیمکاري

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ثبت هزینه و درآمد

مدلسازي محیط داخلی (قوت و ضعف)

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

سرزمینی

تیمسازي کاري و تامین منابع مالی

تحلیل و تهیه مدل کسب و کار

بررسی ویژگیهاي تیمکاري
فهرستبندي فعالیتهاي کلیدي

3 طراحی ارزش براي کسب و کار

طراحی کانال ارتباطی

درحد انتظار

تحلیل محیط داخلی / خارجی به روش تحلیل موقعیت

2

دستهبندي مشتریان به لحاظ هدف

تامین منابع مالی در موقعیتهاي مختلف

مدلسازي محیط خارجی صنعت (فرصت و تهدید)

باالتر از حد انتظار

ایفاي نقش به عنوان سازنده گروه

ایفاي نقش به عنوان عضو موثر گروه

تشکیل تیمکاري

پودمان 2:    
نوآوري و 

تجاريسازي 
محصول

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

باالتر از حد انتظار
ارتقاي روامداري

درحد انتظار

بهکارگیري فنون خطرپذیري

2
ارتقاي خوداتکایی و خودباوري

ارائه ایده قابل تجاريسازي و سودمندي براساس عوامل موثر

1پایینتر از حد انتظار
بررسی چرخۀنوآوري

بررسی موانع تجاريسازي محصول

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

ارتقاي نگرش مثبت در خود

تحلیل اختراع براساس چرخۀ نوآوري

تحلیل خود و خودسنجی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

پودمان1:         حل 
خالقانه مسئلهها

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

یافته براساس قابلیت اجرا

باالتر از حد انتظار
کشف مسئله از روي مشاهدات

پایینتر از حد انتظار

درحد انتظار

مشاهده خلقت

2

حل مسئله به روش خالقانه در یک موقعیت واقعی

عیارسنجی ایدهها

استخراج راهحلهاي مسئله

تولید مسئله با مدل تفکر انتقادي

بررسی و تحلیل مراحل کشف مسئله

بررسی و تحلیل مراحل حل مسئله

ایدهپردازي

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

کد کتاب: 211138کد درس:  کد رشته: 

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

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق



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

کد کتاب: 211138کد درس:  کد رشته: 

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

پودمان 4:    
بازاریابی و فروش

طراحی ماتریس قیمت گذاري

قیمت گذاري به روش اصلی وجانبی

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

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

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

 − حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 

درحد انتظار

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

تعیین انواع روش هاي فروش

بررسی انواع شخصیت سازي درساخت نشان تجاري

بازاریابی و قیمتگذاري عرضه محصول و 
ارائه نشان تجاري

پایینتر از حد انتظار

تعیین کانال هاي ارتباط بامشتري

تعیین مزیت هاي رقابتی

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

سودمندي

باالتر از حد انتظار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

2

اجراي پروژة ایجاد کسب وکار نوآورانه

تحلیل مالحظات زیست محیطی و اجتماعی در ایجاد کسب و کار

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3
دستهبندي استراتژيهاي موقعیتیابی

انتخاب مشتریان بر اساس شاخص خرید

ثبت نشان تجاري براي یک کسب و کار

درحد انتظار

ساخت نشان تجاري براي یک کسب وکار

2

تعیین سازوکار طراحی محصول

انتخاب روش فروش براساس یک موقعیت کاري

تحلیل فاکتورهاي تاثیرگذاري برفروش محصول

1

پودمان 5:       
ایجاد کسبوکار 

نوآورانه

بهبود کسبوکار در یک موقعیت پروژة 
ایجاد کسبوکار نوآورانه

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

اجرا و سودمندي

3باالتر از حد انتظار

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

بررسی نیازهاي راه اندازي کسبوکارهاي کوچک و متوسط

بررسی رابطۀ نوآوري و رشد و بقاي کسب وکارهاي صنایع مختلف

تحلیل محصول و خدمت در سازمانهاي خدماتی و تولیدي

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

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

رشد/ پارك علم و فناوري یا کارگاه کارآفرینی هنرستان

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

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

تحلیل مشتري



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

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

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

سواد فناورانه

بررسی تاریخ فناوری، تأثیر فناوری بر آینده 

ها و تهدیدهای فرهنگی و  شغلی، شناخت فرصت

اخالقی یک فناوری، بررسی نقاط ضعف و 

قوت یک فناوری

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های مختلف سواد فناورانه تحلیل جنبه

.های رشته تخصصی خود را بداند جنبه تاریخی فناوری

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

های سواد فناورانه پیرامون هر فناوری توانایی تحلیل حوزه

.های رشته تخصصی خود را بداند جنبه تاریخی فناوری

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

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان 

فناوری اطالعات 

و ارتباطات

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و نوین 

فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته 

تخصصی و ایجاد یک محصول و ارزش آفرینی 

برای آن

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و

نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته 

تخصصی و زندگی روزمره خود و ایجاد 

های مادی و غیر مادی برای خود و  ارزش

جامعه

دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

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

تجاری سازی مصنوعات رشته تخصصی خود

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

سازی آن به صورت الکترونیکی

طراحی و اجرای یک دگردیسی دیجیتالی در رشته تخصصی خود

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

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

دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

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

سازی مصنوعات رشته تخصصی خود تجاری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

گرا  های هم فناوری

و مواد نوترکیب

توانایی به کارگیری و استفاده از نانو ذرات و 

های مختلف و تأثیر بر  مواد هوشمند در حوزه

دریا و انرژی پاک با زیست فناوری

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

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

تحلیل نانو ذرات و مواد هوشمند و به 

های  کارگیری این نانو ذرات در حوزه

مختلف و تأثیر زیست فناوری بر انرژی پاک 

و دریا

تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

های مختلف برای بهبود خواص به کارگیری نانوذرات در حوزه

های مختلف تحلیل مواد هوشمند و کاربردهای آن در حوزه

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

تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

های مختلف برای بهبود خواص به کارگیری نانوذرات در حوزه

های مختلف تحلیل مواد هوشمند و کاربردهای آن در حوزه



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

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211136: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل مراحل ایده تا محصول

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

شاخص تحقق

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

های نو  های استفاده از انرژی تحلیل ظرفیت

در محیط اطراف

های نو در زندگی کاربست انرژی

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک

های نو؛ شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

تحلیل کلیه مراحل رسیدن یک ایده به 

سازی و فروش آن محصول و تجاری

تحلیل مراحل ایده تا محصول

پردازی های ایده تسلط بر روش

:  5پودمان 

از ایده تا محصول

توانایی به کارگیری فنون ایده پردازی و 

راهکارهای ساخت محصول جدید در رشته  

تحصیلی خود

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

های  انرژی

تجدیدپذیر

20نمره پودمان از 

شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی های نو

ها برداری از آن های بهره تمیز دادن روش

توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک

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

(...خورشیدی و

های نو؛ شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی

توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی

تحلیل پارامترهای مؤثر بر ساخت نمونه اولیه و ثبت اختراع

های تجاری سازی و فروش محصوالت تحلیل روش

توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی

تحلیل مراحل ایده تا محصول

پردازی های ایده تسلط بر روش

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

های بهره برداری  توانایی ساخت خالقانه سیستم

های نو از انرژی



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

های بین کاال و خدمات تشخیص تمایزها و تفاوت

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت

های بین کاال و خدمات تشخیص تمایزها و تفاوت

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

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

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

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

سازی موفق و غیرموفق محصول تحلیل علل تجاری

مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید

سنجی تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکان

تر از  پایین

حد انتظار
تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

توسعه :      3پودمان 

محصول جدید

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

توسعه محصول جدید در رشته تحصیلی خود

باالتر از حد 

انتظار

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211137: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تولید :         1پودمان

و مدیریت تولید

تحلیل فرآیند تولید و ساخت محصوالت و نحوه انجام 

های تولیدی  فرآیندهای مدیریتی و خودمدیریتی در سیستم

و خدماتی

تعیین مراحل ساخت و تولید محصوالت پیرامون خود و 

های مدیریتی و خودمدیریتی در  بکارگیری تکنیک

زندگی روزمره

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

تر از  پایین

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

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

گذاری تعیین چشم انداز، مأموریت و هدف

های مدیریتی و خودمدیریتی توانایی کاربرد تکنیک

درحد انتظار

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

2

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت

درحد انتظار

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

2

1

مدیریت :     2پودمان 

منابع تولید  

تحلیل مفاهیم مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، 

ها و مدیریت  مدیریت مواد، مدیریت تجهیزات و دارایی

زمان

مهارت در تعیین و انتخاب منابع موردنیاز برای ساخت 

و تولید محصوالت

باالتر از حد 

انتظار

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

3

تحلیل تکنیک مدیریت نهان و نحوه بکارگیری آن

برآورد مالی برای چند نمونه از واحدهای کسب و کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

تر از  پایین

حد انتظار
1تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

سنجی تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکان

تحلیل مفهوم بازاریابی و ابعاد آن در توسعه محصول جدید

پردازی در محصوالت جدید مهارت در اجرای فنون ایده

درحد انتظار

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

2
مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید

سازی موفق و غیرموفق محصول تحلیل علل تجاری



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد

1396-97:    سال تحصيلييازدهم: پايه: رشته تحصيلي

211137: کد کتاب:  کد درس: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

وری مهارت در تحلیل و تشخیص پنج رویکرد بهبود بهره

های کیفیت در یک سیستم تفکیک انواع هزینه

وری مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهره

تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم

های پروژه تحلیل چگونگی مدیریت هزینه

تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن

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

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مدیریت :     4پودمان 

کیفیت

های کیفیت کاال و خدمات تحلیل مشخصه

ها و ابزارهای کنترل کیفیت  کارگیری روش به

محصوالت و مهارت در ارائه راهکارهایی برای افزایش 

های تولیدی و خدماتی وری در سیستم بهره

باالتر از حد 

انتظار

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم

کارگیری نمودار استخوان ماهی به منظور تشخیص علل افت کیفیت به

5s کارگیری و تحلیل اصول  مهارت در به

تجزیه و تحلیل فنون کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید

درحد انتظار

های کیفیت کاال و خدمات مقایسه مشخصه

2
وری مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهره

های کیفیت در یک سیستم تفکیک انواع هزینه

:  5پودمان 

مدیریت پروژه

مهارت در تجزیه و تحلیل مراحل انجام فرآیند مدیریت 

پروژه (نقش آفرینان)پروژه و تعیین عوامل 

کارگیری فنون کنترل پروژه و برآورد  مهارت در به

هزینه و زمان آن

باالتر از حد 

انتظار

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

3

تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن

ریزی و کنترل پروژه های برنامه مهارت در تعریف سیستم

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه

مهارت در ترسیم نمودار گانت برای هر پروژه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

2
ریزی و کنترل پروژه های برنامه مهارت در تعریف سیستم

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه

تر از  پایین

حد انتظار
1مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1بخش 

هنری، زبان بصری  خلق

و هنر طراحي

های هنری از نظر موضوع،  های رشته مقایسه و بیان وجه اشتراک و تفاوت

های کاربرد اهداف و حوزه

های مختلف هنری ها و فرآیند تولید اثر در رشته مقایسه ابزار، روش

بررسي تطبیق کاربرد زبان بصری و طراحي دست آزاد در هنرهای مختلف

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس طراحي و زبان  بصری 

1395-96:   سال تحصيليدهم:پايه:رشته تحصيلي

210213:کد کتاب:  کد درس:کد رشته

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار

ها بدون تحلیل های هنری و ارائه نمونه توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته

بیان کاربردهای زبان بصری و طراحی دست آزاد
1

3

درحد انتظار

اجرای صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصری اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

های مختلف  هماهنگی و توازن ترسیم در بخش

گیری کیفی از انواع خطوط در طراحی  بهره

طرح مسئله و ارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

ها تهیه نمودارهای مفهومی و تحلیل برای تولید گزینه

های متنوع طراحی گزینه

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادی

2

مدادی،  جا: طراحي یک شي کاربردی کوچک مانند- 2

...میزکار، روپوش کارگاه و

تر از  پایین

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

ارائه طرح ساده و تکراری از اشیاء کاربردی بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

طراحي از اشیاء طبیعي زیبا و آثار شاخص هنری- 1

تجربه طراحي دست آزاد و بیان رابطه طراحي دست آزاد و بیان رابطه 

های هنری، تحلیل فرایند  طراحي  طراحي دست آزاد با شناخت بهتر پدیده

یک شي کاربردی کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحي از اشیاء حقیقي 

های طراحي دست آزاد تبیین رابطه طراحي با مهارت

باالتر از حد 

انتظار

های مختلف هنری و تحلیل تطبیقي آثار  معرفي رشته- 1

شاخص در هنرهای مختلف

های زبان بصری و طراحي دست  تعیین جایگاه و کاربرد- 2

آزاد در هنرهای مختلف

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهای نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهای انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ی تخصصی هنرجو بیان و نمایش کاربردهای انواع خط و نقطه در آثار رشته

های خطی از موضوعات طبیعی و هنری سازی و ارائه طرح ساده

های خطی از  بندی مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح تبیین و به کارگیری اصول ترکیب

انسان ، مناظر و اشیاء

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهای آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تفکیک و نمایش کاربردهای مختلف تقطه و انواع خطوط در هنرها و 

ها در اشیاء طبیعي و آثار هنری های بیاني هر کدام از آن تشریح ویژگي

طراحي خطي از مناظر، انسان و دیگر وسایل موجود و تحلیل و ارائه 

اصول و فرآیند انجام کار طراحي

باالتر از حد 

انتظار

ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها ای و بیان تفاوت بررسی مقایسه

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

های هنری مختلف  تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

های واقعی موجود برای تحلیل پیدا کردن نمونه

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

های طراحی دست  گیری خوب از مهارت بهره

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهای ارائه شده در کالس

ها  تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

های آثار هنری های مشترک و تفاوت بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی

ها  بندی و ارائه روشن یافته دسته

گیری از نمودارها و جداول در گزارش نهایی بهره

تفکیک و معرفی درست عناصر بصری موجود در موضوعات طبیعی

نشینی و ترکیب عناصر بصری تحلیل و ارائه اصول هم

های طراحی دست آزاد گیری از مهارت بهره

ها براساس تطبیق با تصویر آن و یا خود  طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن

موضوع

های مختلف هنری های طراحی در رشته مقایسه اصول و فرآیند

تعیین جایگاه و کاربردهای نقطه و انواع خط در ترکیب - 1

اشیاء طبیعي و آثار هنری

به کارگیری صحیح نقطه و انواع خط در طراحي از اشیاء - 2

و موضوعات طبیعي

 :  3بخش

نقطه، خط و طراحي 

خطي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:  2بخش 

طراحي ابزار دیدن و 

خلق اثر هنری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس طراحي و زبان  بصری 

1395-96:   سال تحصيليدهم:پايه:رشته تحصيلي

210213: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

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهای انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنری و طبیعی

ها و احجام در ترکیب آثار هنری و طبیعی ها، سطوح، بافت ارائه کاربردهای انواع شکل

ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو ها ، سطوح، بافت بیان و نمایش کاربردهای انواع شکل

های خطی از موضوعات طبیعی و هنری که شامل انواع اشکال و سطوح،  سازی و ارائه طرح ساده

ها و احجام هستند  بافت

ها                            تبیین  بندی آن تحلیل آثار هنری و تبیین کاربردهای عناصر هنری در ترکیب

های مختلف  بندی در آثار طبیعت و آثار هنری رشته کاربردهای اصول ترکیب

بندی در آثار هنری موجود تفکیک و بیان کاربردهای اصول ترکیب

بندی های خطی از موضوعات طبیعی و هنری با تأکید براصول ترکیب سازی و ارائه طرح ساده

2

تعیین و نمایش مصادیق تناسب و تعادل در آثار طبیعي و -2

آثار هنری با ارائه ترکیب بندی با استفاده از اصول تناسب و 

تعادل

تر از  پایین

حد انتظار

ها و احجام بیان کاربردهای آن در رشتۀ تخصصی هنرجو تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت

ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو تعریف  طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت

بندی اصول ترکیب

ها بندی درآن طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین جایگاه و کاربردهای انواع شکل ها، سطوح بافت - 1

ها و حجم در طبیعت، مصنوعات و آثار هنری مختلف و خلق 

طرح های زیبا و متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت ها و 

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعي و آثار هنری و نمایش انواع حجم های مختلف

شکل ها، بافت ها و احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحي و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیبای اشکال و احجام ،تجزیه و 

تحلیل آثار هنری و طبیعي ساده سازی و بیان کاربردهای اصول ترکیب 

بندی در آن ها و ارائه طرح های متنوع و کیفي با رعایت اصول ترکیب 

بندی

باالتر از حد 

انتظار

ها و احجام  ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ای و بیان تفاوت بررسی مقایسه

در هنرهای مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنری 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

بندی در هنرهای مختلف های استفاده از اصول ترکیب بررسی تطبیقی و بیان روش

ها کارهای ارائه شده در کالس تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

های متفاوت   تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت

های ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستری بیان روش

ها و آثار هنری تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب   تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرح

های مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستری  های ارائه سطوح با بافت و رنگ بیان روش

ها تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگ

 تحلیل آثار هنری و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهای مختلف

2

معرفي انواع رنگها و تبیین ترکیب رنگ،معنا و ادراک - 2 

رنگ در هنرهای مختلف

تر از  پایین

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهای آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهای نور و سایه در آثار هنری رشته نخصصی هنرجو
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تجزیه و تحلیل انواع منابع نور و اثرات تاثیر آن بر - 1

انواع سطوح و کاربردهای آن در هنرهای مختلف، 

سازی رنگ، بافت و جنس سطوح با درجات خاکستری معادل
تحلیل مناظر طبیعي و آثار هنری و بیان انواع منابع نورو اثرات تابش نور 

بر ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه طرحهای دست آزاد با استفاده از 

نور و سایه ،  تحلیل مناظر طبیعي و آثار هنری و بیان مفهوم و جایگاه 

ها رنگ در هر یک از آن

باالتر از حد 

انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنری مختلف

های مختلف در مورد نحوه استفاده از رنگ در هنرهای مختلف  مصاحبه با هنرمندان رشته

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهای ارائه شده در کالس 

های استفاده از نور و سایه در هنرهای مختلف ای روش بررسی مقایسه

.  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 −

:  5بخش 

  نور و سایه در 

رنگ و -هنرهای بصری

کاربرد آن در هنر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:  4بخش 

سطح، شکل و حجم  

 به کارگیری اصول 

بندی در خلق  ترکیب

آثار هنری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 



پودمان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

ها،  شناخت تکنیک

ابزار و مواد

های دو بعدی پویانمایی سنتی  تکنیک- 1

های کاربرد و ابزار در  بررسی شیوهای و رایانه

ای در تولید  های سنتی و رایانه تکنیک

یک پویانمایی

باالتر از حد 

انتظار

ای  های تلفیقی سنتی و رایانه ترکیب و تشریح تکنیک

پویانمایی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
های دو بعدی و سه بعدی سنتی و  تجزیه و تحلیل تکنیک

ای رایانه
2

های سه بعدی پویانمایی سنتی  تکنیک- 2

ای و رایانه
تر از حد  پایین

انتظار
1های پویانمایی نام گذاری تکنیک

تر از حد پایین

انتظار
1تعریف ارگونومی و بیونیک

تفسیر و کاربرد علم بیونیک در طراحی شخصیت

 تعیین ارگونومی ابزار شخصی و تخصصی فردی

بررسی قلمرو دانش و ابزارها در تولید یک پویا نمایی

تحلیل وظایف کاری شاغلین در رشته پویا نمایی

: 2پودمان 

تاریخچه و روند 

تکامل پویا نمایی

تحلیل و بررسی وقایع علمی و اختراعات 

در ثبت حرکت براساس خطای دید و 

های تکنیک انیمیشن در ایران بررسی شیوه

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های اولیه در  تحلیل و بررسی تالش-1

ارتباط با ثبت حرکت

تعیین و بررسی تاریخچه پویانمایی در -2

ایران

ساخت ابزارهای اپتیکال

توضیح روند تاریخ پویانمایی جهان و بررسی تفکیک آن با 

تاریخ پویانمایی ایران

تر از حد  پایین

انتظار

برخی از مفاهیم و تاریخچه اصول پایداری دید را تعریف 

کند

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

درحد انتظار
تحلیل و تفکیک پیشرفت تاریخ پویانمایی در تکنیک و 

ابزار

دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه(انيميشن)پویانمایي : رشته تحصيلي

210655: کد کتاب: کد درس021130: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

 تحلیل رشته 

تحصیلی

تحلیل علم بیونیک در پویانمایی- 1
تحلیل آثار پویا نمایی در ارتباط با الهام 

از طبیعت وبررسی علم راحتی ابزار 

تخصصی انیمیشن

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تعیین ویژگی ابزارها و ارتباط آن با - 2

علم ارگونومی



دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه(انيميشن)پویانمایي : رشته تحصيلي

210655: کد کتاب: کد درس021130: کد رشته

پودمان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2تفکیک مراحل تولید یک فیلم پویانماییدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1مراحل تولید یک فیلم پویانمایی را تعریف کند

: 5پودمان

ساختار تولید فیلم 

پویانمایی

تحلیل و بررسی چگونگی خلق یک ایده و 

مراحل ارائه و اجرای آن در یک تولید 

پویانمایی

باالتر از حد 

انتظار

ارائه نمونه ای از مراحل پیش تولید، تولید و پس از تولید 

(اکسپریمنتال)در یک تکنیک انتخابی پویانمایی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین و ارزیابی مراحل پیش تولید، در -1

یک فیلم پویانمایی

تعیین وارزیابی مراحل تولید وپس از -2

تولید در یک فیلم پویانمایی

3

2تحلیل و مقایسه و ویژگی نماها و زوایای دوربیندرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ها های انتقال آن نام گذاری انواع نماها و ورش

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

زبان فنی رشته 

(مبانی سینما)

تحلیل عوامل تاثیر گذار بر مبانی و اصول 

زیبایی شناسی  تصویر در هر نما وتعیین 

های انتقال کاربرد روش

باالتر از حد 

انتظار
بسط و توسعه چند نمایی مختلف در یک گفتگو

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تهیه و تنظیم ساختار اصلی نماها در -1

ارتباط با اندازه، زاویه دوربین

تحلیل وبررسی روش های پیوند نماها-2 

.  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 −



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 

«طراحي شخصيت در پويا نمايي »درس

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه(انيميشن)پویا نمایي : رشته تحصيلي

210656: کد کتاب: کد درس021130: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

طراحی ابزاری 

شخصیت

طراحی ذهنی شخصیت- 1

شناسی  تحلیل پزهای متنوع و رعایت زیبایی

با توجه به خطوط سیال در طراحی

باالتر از حد 

انتظار
ها و نقوش سنتی در طراحی شخصیت بدون متن تفکیک و کاربرد المان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2بسط و توسعه  عناصر کیفیات بصری در طراحی شخصیت بدون متندرحد انتظار

تر از حد  پایینطراحی عینی شخصیت- 2

انتظار
1تعریف عناصر و کیفیات بصری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

طراحی 

آناتومی 

موجودات زنده

طراحی آناتومی انسان- 1

باالتر از حد 

انتظار

های ساختاری اجرای آناتومی موجودات زنده و  تفسیر شباهت

ها دگردیسی آن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل ایستایی و تعادل بدن در موجودات 

زنده

تحلیل اصول تناسبات و مرکز ثقل در بدن 

موجودات زنده

3

2بررسی اجزای آناتومی موجودات زندهدرحد انتظار

تر از حد  پایینطراحی آناتومی غیرانسانی- 2

انتظار
1تعریف اجزای آناتومی موجودات زنده

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

سازی  آماده

شخصیت

سازی ساده شخصیت آماده- 1

تحلیل رنگ و ابزارهای اجرایی در ایجاد 

جلوه های دیداری

باالتر از حد 

انتظار
های اکسپریمنتال و ترکیبی توضیح و تشریح تکنیک

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2های اجرایی رنگ و مواد تحلیل تکنیکدرحد انتظار

تر از حد  پایینسازی پیچیده شخصیت آماده- 2

انتظار
1 ابزارهای اجرایی رنگ و مواد را تعریف کند



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي شخصيت در پويا نمايي »درس
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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 −

3

2بسط و توسعه روانشناسی پرسوناژها برای محتویدرحد انتظار

تر از حد  پایینها پیکربندی اسکچ- 2

انتظار
1تعریف تیپ، پرسوناژ، شخصیت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

حجم : 5پودمان

بعدی  و سه

سازی شخصیت

ها و پزهای بدن از جهات  تحلیل انواع شیتسه بعدی سازی- 1

مختلف با توجه به تکنیک خروجی و 

مالحظات کارگردان

باالتر از حد 

انتظار
ها سازی شخصیت براساس تیپ تفسیر و آماده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان 

سازگاری و 

پیکربندی 

پرسوناژ

سازگاری پرسوناژ در متن- 1
تحلیل متن در طراحی شخصیت و بررسی 

منابع بصری و مشاهدات عینی

باالتر از حد 

انتظار
تحلیل شخصیت با توجه به نوع فیلمنامه و مخاطب

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2بسط و توسعه شخصیت در ابعاد مختلف پزهادرحد انتظار

تر از حد  پایینحجم سازی ترکیبی دو زون- 2

انتظار
1ها تعریف شیت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



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 

«متحركسازي دو بعدي »درس
1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه(انيميشن)پویا نمایي : رشته تحصيلي

210653: کد کتاب: کد درس021130: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

سازی  متحرک

در هم تنیده

سازی ذهنی متحرک- 1

ها بر  تحلیل قوانین فیزیک حرکت و تاثیرات آن

پویانمایی براساس قوانین اینرسی، جاذبه، جرم و 

وزن در پویایی حرکت

باالتر از حد 

انتظار
توضیح و تشریح علم فیزیک و مکانیک در قوانین حرکتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تحلیل برخی از قوانین دوازده گانه دیزنی و تفاوت آن با پویانمایی 

محدود در ارتباط با فیزیک حرکت در پویانمایی
2

تر از حد  پایینسازی عینی متحرک- 2

انتظار
1تفکیک غیرکاربردی بودن  قوانین فیزیک در انیمیشن محدود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

سازی  متحرک

مپودمانی

حرکت مفاصل ساده- 1
سازی  تحلیل  قوانین وزن، جاذبه در متحرک

اجسام انعطاف پذیر براساس اصل تعادل  در 

بی وزنی

باالتر از حد 

انتظار
ترکیب حرکت مفاصل چند تایی به همراه بازوهای متعدد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2بررسی و کاربست مپودمان و بازو در تعادل هنگام متحرک سازیدرحد انتظار
حرکت مفاصل پیچیده- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1تعیین مرکز ثقل در حرکات آیرودینامیک

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

سازی  متحرک

ترکیبی انسانی

سازی راه رفتن انسانی متحرک- 1

تحلیل طراحی حرکات ساده و پیچیده در راه 

رفتن انسان براساس منطق ایستایی و حرکت

باالتر از حد 

انتظار
توضیح و تشریح و ترکیب حرکات راه رفتن، دویدن و پریدن با هم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
بسط، توسعه و زمان بندی حرکات پریدن، راه رفتن و ایجاد تعادل در 

متحرک سازی
2

سازی پیچیدۀ انسانی متحرک- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1تفکیک و تشریح زبان بدن در شخصیت های تیپیک



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«متحركسازي دو بعدي »درس
1396-97:   سال تحصيليدهم: پایه(انيميشن)پویا نمایي : رشته تحصيلي

210653: کد کتاب: کد درس021130: 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 −

3

درحد انتظار
تحلیل و تفکیک کلیدهای اصلی و میانی در بازی سازی صورت و بدن 

در موقعیت های مختلف و اغراق شده
2

تر از حد  پایینبازی سازی بدن- 2

انتظار
1تفکیک حرکات بر اساس تیپ شخصیتی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان

اجرای حرکات 

ترکیبی

ترکیب حرکت و آماده سازی- 1
تحلیل قوانین پرسپکتیو در صحنه آرایی و 

سازی ترکیبی با رعایت اصول نقاط  متحرک

گریز

باالتر از حد 

انتظار
توضیح و تشریح حرکت یک سنجاب در پرسپکتیو

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان 

بازسازی 

موقعیتی

بازی سازی صورت- 1
تحلیل  تأثیر قوانین کالسیک پویانمایی در 

طراحی حرکات بر اساس اصول بازی سازی 

موقعیتی و اغراق

باالتر از حد 

انتظار
ترکیب و تحلیل بازی سازی صورت و بدن در یک عکس العمل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تفکیک و کاربرد کلیدهای داستان گو در یک حرکت ترکیبی پرسپکتیویدرحد انتظار

تر از حد  پایینپیاده سازی حرکت در پرسپکتیو- 2

انتظار
1نشان دادن نقاط گریز

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



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
تلفیق تصاویر در یک فضاي دوبعدي دیجیتال براساس استوري برد 

فیلم نامه
2

تر از حد  پاییناجرای فضای دوبعدی در رایانه- ۲

انتظار
1باز كردن یک تصویر در نرم افزار و تغییر ابعاد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

اجرای رایانه ای

فضای دو 

بعدی

انتقال تصاویر فضای دوبعدی به رایانه- ۱
سازی فضای دوبعدی؛ با استفاده از تلفیق  آماده

تصاویر در فتوشاپ براساس استوری برد فیلم 

نامه

باالتر از حد 

انتظار

آمیزي  طراحي یک فضا در حالت تمام صفحه به صورت الیه الیه و رنگ

پردازي و نور

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
شناخت، تشخیص و كاربرد فضاي طراحي شده پالت رنگ، با توجه به 

هارموني رنگ در استوري برد فیلم نامه
2

ایجاد سبك بصری- ۲

تر از حد  پایین

انتظار

طراحي استوري برد یک محتوي به صورت الیه الیه و ساخت آن با یكي 

از تكنیک هاي تصویرسازي
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

فضاسازی و 

پردازی  صحنه

دوبعدی

استوری برد و صحنه پردازی فضای فیلم-۱

 فضاسازی و صحنه پردازی دوبعدی؛ با 

استفاده از پالت رنگي و هارموني فرم و 

نامه رنگ، براساس استوری برد فیلم

باالتر از حد 

انتظار
اغراق و كاربرد یک سبک بصري در فضا و خلق یک فضاي هارمونیک

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

2پردازي طراحي یک فضا براي یک متن كوتاه  با رعایت اصول سبکدرحد انتظار
طراحي فضاها با توجه به فیلم نامه- ۲

تر از حد  پایین

انتظار
1آشنایي نظري با فضاسازي 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

فضاهای 

دوبعدی 

(کانسپت فضا)

فضاسازی مقدماتي- ۱
طراحي مفهومي فضا وصحنه دوبعدی با

استفاده از عناصر بصری بر اساس اصول

سبك پردازی

باالتر از حد 

انتظار
خلق یک فضاي دوبعدي جدید داراي سبک بصري

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي فضا و صحنه در پويانمايي» درس
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

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

.  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  −

3

درحد انتظار
تلفیق دوالیه پویانمایي با استفاده از تكنیک كروماكي با توجه به 

تروكاژهاي مورد نیاز
2

تر از حد  پایینپردازش صحنه سه بعدی- 2

انتظار
1تعریف و تحلیل تركیب بندي یک فضاي استاپ موشن

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان

تمهیدات و 

طراحي صحنه 

برای فضاهای 

سه بعدی 

سازی صحنه با استفاده از پرده  آمادهبررسي عملي فضاهای سه بعدی- 1

افزارهای  و نرم (سبز، آبي)کروماکي

مرتبط برای تلفیق تصاویر براساس نوع 

تروکاژها

باالتر از حد 

انتظار

ساخت یک فضاي تركیبي با استفاده از دیجیتال پینت از یک فضاي 

.واقعي آن را به یک فضاي فانتزي تبدیل كنید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
طراحي لي اوت با توجه به زوایاي دوربین و پرسپكتیو و نور و سایه با 

رعایت سبک بصري فیلم نامه مصور
2

تر از حد  پایین(لي اوت)تکمیل طرح بندی نهایي -2

انتظار
1تعریف لي اوت در پویانمایي

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

ارتباط عناصر 

فضای یك اثر 

لي اوت یا )

 (طرح بندی

استوری )نامه  فیلم (لي اوت)طرح بندی لي اوت در مرحله طراحي استوری برد- 1

با استفاده از زوایای دوربین،  (برد

پرسپکتیو، نور و سایه براساس سبك 

بصری فیلم نامه مصور

باالتر از حد 

انتظار
طراحي لي اوت كامل یک پروژه پویانمایي

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

3

درحد انتظار
اجرای نورپردازی یک صحنه با یک نور اصلی و یک 

نور عمومی با رعایت زمان و سبک بصری داستان
2

طراحی و اجرای نورپردازی- ۲

تر از  پایین

حد انتظار

نام گذاری تجهیزات نورپردازی و تعریف فرایند 

طراحی و اجرای نورپردازی
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

نورپردازی

آماده سازی نور و تجهیزات نورپردازی- ۱

 طراحی و اجرای نورپردازی سه بعدی 

ای؛ با استفاده از نور طبیعی و مصنوعی  صحنه

براساس زمان داستان و سبک بصری

باالتر از حد 

انتظار
طراحی، اجرا و فضاسازی روایی نورپردازی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

ساخت یک دکور ساده و اجزای مرتبط با دکور و 

های استاندارد عروسک در  شخصیت  با توجه به اندازه

صحنه

2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعریف فرایند ساخت دکور و اجرای صحنه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

ساخت صحنه 

و فضا

 (وسایل دکور)ساخت فضا و اجزای صحنه

سه بعدی صحنه ای؛ با استفاده از خمیر، 

مفتول، آبجکت و مفصل براساس استاندارد 

های عروسک در صحنه اندازه

باالتر از حد 

انتظار
ساخت و نصب و چیدمان دکور داخلی و خارجی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ساخت دکور صحنه- ۱

ساخت اجزای صحنه- ۲

3

درحد انتظار
سازی و ایستایی  ساخت شخصیت با قابلیت متحرک

روی صحنه
2

تر از  پایینساخت متعلقات سر و بدن شخصیت- ۲

حد انتظار
1تعریف فرایند ساخت و پرداخت شخصیت 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

ساخت 

شخصیت های 

سه بعدی 

صحنه ای 

(عروسک)

ساخت اسکلت بدن و حجم پردازی سر - ۱

و بدن شخصیت
ساخت شخصیت سه بعدی صحنه ای با 

استفاده از مفتول و خمیر براساس استاندارد 

قابلیت تحرک و ایستایی روی صحنه

باالتر از حد 

انتظار
ساخت و تجهیز شخصیت، لباس و ابزار مرتبط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد پويانمايي سه بعدي صحنه اي»درس
1396-97:    سال تحصیلیدهم: پایه(انیمیشن)پویا نمایی : رشته تحصیلی

211654: کد کتاب:  کد درس021130: کد رشته



استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد پويانمايي سه بعدي صحنه اي»درس
1396-97:    سال تحصیلیدهم: پایه(انیمیشن)پویا نمایی : رشته تحصیلی

211654: کد کتاب:  کد درس021130: 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 شایستگی  زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

.  است 3 یا ۲،۱نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات   −

.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان  − 

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

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی 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

3

درحد انتظار
انتخاب ابزار مناسب و مورد نیاز بافت

تفکیک اجزای نقش فرش و انواع نقشه فرش
2

بندی ابزارهای بافت فرش و  دسته- 2

تر از  پاییننوع کاربرد

حد انتظار
1دسته بندی ابزار بافت فرش

: 3پودمان 

تعاریف و 

اصطالحات

تحلیل اجزای نقش فرش و انواع - 1

نقشه فرش

باالتر از حد 

انتظار

بندی انواع نقشه فرش فراتر از محتوای کتاب درسی  دسته

و تفکیک اجزای نقش فرش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بندی انواع نقشه فرش و تفکیک  دسته

اجزای نقش فرش

بندی ابزار بافت براساس کاربرد هر  دسته

یک

3

درحد انتظار

های ایرانی  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و تمام نشانه

بودن آن

بررسی کلیه عوامل موثر در رشد تولیدات فرش در طول 

تاریخ

2

تحلیل تاریخي از چگونگي - 2

تر از  پایینتولیدات منحصر به فرد فرش در ایران

حد انتظار

های ایرانی  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و برخی نشانه

بودن آن
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

تاریخچه و 

پیشینه فرش

تحلیل و استدالل آغاز هنر - 1

های  بافي در ایران با پیشینه فرش

تر از کشورهای دیگر کهن

باالتر از حد 

انتظار

های ایرانی بودن  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و نشانه

دیگر آن

بندی عوامل موثر بر رشد تولیدات فرش در طول  اولویت

تاریخ

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بررسي و تحلیل قدمت فرش پازیریک و 

های ایراني بودن آن نشانه

بررسي و تحلیل چگونگي روند رو به 

رشد تولیدات فرش در ایران

3

درحد انتظار
تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش و اجزای آن 

های مختلف ها در طبقه بندی و دسته بندی فرش
2

های  بندی تحلیل تفاوت انواع طبقه- 2

ها فرش و بررسي انواع بافته
تر از  پایین

حد انتظار
1تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات:  1پودمان 

تحلیل عوامل موثر و تشکیل دهنده -1

فرش

باالتر از حد 

انتظار

تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش و اجزای آن 

بندی فرش و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن و طبقه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بررسي وتحلیل فرش از نظر شکل 

ظاهری، هدف ، فناوری و زیر مجموعه 

هر یک

بررسي استانداردهای انواع طبقه بندی 

فرش در ایران و تفاوت های آن ها با 

یکدیگر

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهفرش- صنایع دستي : رشته تحصيلي

210568: کد کتاب:  کد درس021410: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پایهفرش- صنایع دستي : رشته تحصيلي

210568: کد کتاب:  کد درس021410: 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 −

3

درحد انتظار

ها برابر استاندارد ارزیابی گمرک  محاسبه قیمت انواع فرش

کشور

بررسی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

2

تحلیل عوامل موثر در بازاریابي - 2

تر از  پایینفرش ایران در بازار رقابت امروزی

حد انتظار

ها  محاسبه تقریبی قیمت انواع فرش

بررسی احتمالی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران
1

:5پودمان 

ها براساس  تعیین قیمت انواع فرش- 1

ها جنس، وزن و منطقه آن

باالتر از حد 

انتظار

ها  پیش بینی تغییرات در برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش

برابر استاندارد ارزیابی گمرک کشور

اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ها  برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش

برابر استاندارد ارزیابي گمرک کشور

بررسي و تحلیل عوامل موثر در بازاریابي 

فرش ایران در بازار رقابت امروز

3

درحد انتظار

ها و در ابعاد  محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع فرش

مختلف

ها در ابعاد مختلف های انواع قالی  محاسب تعداد کل گره

2

های انواع  محاسبه تعداد کل گره- 2

تر از  پایینها در ابعاد مختلف قالي

حد انتظار

ها محاسبه تقریبی وزن چله، پود و پرز در انواع فرش

های انواع قالی محاسبه تقریبی تعداد کل گره
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مواد، : 4پودمان 

عناصر، تجهیزات 

و فرآیند تولید

تعیین وزن چله، پود و پرز در - 1

...های پشمي، ابریشمي و انواع قالي

باالتر از حد 

انتظار

ها و وزن چله و پود و پرز به روش  محاسبه تعداد گره

تجربی و هندسی

ها از روی نقشه و ابعاد محاسبه تعداد گره

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع 

در ابعاد ... های پشمي، ابریشمي و فرش

مختلف

ها با  های انواع قالي محاسبه تعداد کل گره

رجشمارهای مختلف در ابعاد گوناگون

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق



انتقال طرح بر كاغذ نقشه: 1واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازیابزارووسایلنسخهبرداریآماده1
1الصاقکاغذنقشهبهطرحاصل2
3نقشهکاغذبرطرحانتقال(بردارینسخه)2

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

آمیزی دستی نقشۀ فرش رنگ: 2واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آمیزیآمادهکردنمقدماترنگ1
2آمیزینقوشرنگ2
2نقشه(زمین)آمیزیمتنرنگ3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

زنی نقشه فرش نقطه:  3واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2(دورگیری)زنیآمادهکردنوسایلنقطه1
2(دورگیری)هاانتخابرنگ2
2نقوش(دورگیری)نقطهزنی3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

(دستی)زنی نقشۀ فرش  نقطه: 3پودمان /نام فصل

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

كد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای فرش کشي دستي و رايانه نقشه»درس 
(فرش)صنايع دستی :رشته تحصیلی

021410: كد رشته

كد

كد

210569: كد كتاب

1396-97: سال تحصیلی

انتقال طرح بر كاغذ نقشه:  1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: كد درس

(دستی)آمیزی نقشۀ فرش رنگ: 2پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای فرش کشي دستي و رايانه نقشه»درس 
(فرش)صنايع دستی :رشته تحصیلی

210569: كد كتاب021410: كد رشته

1396-97: سال تحصیلی

انتقال طرح بر كاغذ نقشه:  1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

: كد درس

ای فرش كشی رايانه نقشه: 4واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آمادهکردنطرحبرایانتقالبهرایانه1

2انتقالطرحبهرایانه2

2اصالحاندازهوابعادوخطوططرحدررایانه3
2رنگونقطهنقشهدررایانه4
2کشینقشهجدول5
2سازینقشهبرایچاپآماده6

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفبرش نقشۀ فرش: 5واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تقسیمبندینقشهبرایبرش1

222برشنقشه2
232شمارهگذاریقطعاتنقشه3

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

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−

تثبیت نقشه: 6واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

كد

برش و تثبیت نقشه: 5پودمان/نام فصل

كد

نمره شايستگی واحد يادگیری

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

ای فرش كشی رايانه نقشه: 4پودمان/نام فصل

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

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

می باشد

میانگینمراحل

تثبیتنقشه

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

تهیهوسایلتثبیتنقشه

چسباندنقطعاتنقشه

مراحل كاری

كد

20نمره پودمان از 



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211(براساس منطقه)بندی  تنظیم دار و سیه1
122زهوار بندی2
232ها کشی و تنظیم کشش چله چله3
442

22*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

1سربندی1
2خوانی و پود گذاری نقشه2
2زنی و شیرازه پیچی دفه3
2ها و جداسازی گلیم  از دار برش چله4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سربندی1
2نقشه خوانی و پودگذاری2
2دفه زنی و شیرازه پیچی3
2(1نقش دوزی )نقش اندازی سوزنی 4
2برش چله و جداسازی از دار5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

گليم سوزنی -  3پودمان /نام فصل

کد

بافت گليم ساده - 2پودمان /نام فصل

های چله روی کوجی اتصال نخ

کد

بستن نخ اتصال به کوجی و بستن کوجی به دار

زیرسازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

ها قرار دادن مهار و چوب هاف بین چله

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«چله كشي و بافت انواع گليم»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایه(فرش)صنایع دستی :رشته تحصيلی

210571: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

کوجی بندی : 2 واحد یادگيریچله کشی : 1واحد یادگيری

چله کشی و کوجی بندی - 1پودمان /نام فصل

کدکد

مراحل کاری

بافت گليم ساده: 3 واحد یادگيری

بافت گليم سوزنی: 4 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«چله كشي و بافت انواع گليم»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایه(فرش)صنایع دستی :رشته تحصيلی

210571: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

چله کشی و کوجی بندی - 1پودمان /نام فصل

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سربندی1

2نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری2

2دفه زنی و شیرازه پیچی3
2ها و جداسازی گلیم از دار برش چله4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1سربندی1

2خوانی و پودپیچی و پودگذاری نقشه2

2دفه زنی و شیرازه پیچی3

2ها و جداسازی گلیم از دار برش چله4

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 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 یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

5نمره مستمر از 

گليم ورنی  - 5پودمان /نام فصل

کد بافت گليم ورنی : 6واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

بافت گليم الدی: 5 واحد یادگيری

بافت گليم الدی  - 4پودمان /نام فصل

کد



رديفنصب دستگاه جاجیم بافي: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

1
گردآوری اطالعات مربوط به جاجیم، انواع دستگاه های جاجیم و 

اجزای آن و ویژگی های کارگاه
111

2
محاسبه و برآورد مساحت کارگاه جاجیم بافی، تعیین محل نصب

دستگاه جاجیم بافی
222

232اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده سازی آن برای چله ریزی3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رديفتهیه نخ های زيلو: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

211تعیین ابعاد و مشخص کردن نقشه زیلو 1

222تعیین رنگ و جنس نخ های مورد نیاز براساس نقشه زیلو 2

3
محاسبه مقدار طولی و یا وزنی نخ های مورد نیاز و برآورد هزینه مواد 

مصرفی ، خرید نخ و انتقال آن به کارگاه
232

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديفتهیه نخ های جاجیم:5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

1
های طرح جاجیم،  تعاریف ساختارهای انواع جاجیم ، اصول و ویژگی

جنس و رنگ الیاف مورد نیاز مبتنی بر نقشه
112

2
های مورد نیاز و برآورد مقادیر طولی و وزنی  تعیین جنس و رنگ نخ

ها آن
222

3
های  گردآوری اطالعات مربوط به بازارهای نخ مصرفی جاجیم و شیوه

تهیه نخ
232

241گردآوری اطالعات پیرامون نحوه عرضه نخ و انتقال نخ  4

552

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«نصب دستگاه و توليد جاجيم و زيلو»درس 
فرش- صنايع دستي: رشته تحصیلي

021410: کد رشته

کد

نصب دستگاه زيلو بافي: 2واحد يادگیریکد

مراحل کاری

گردآوری اطالعات مربوط به جاجیم، انواع دستگاه های زیلو و اجزای 

آن

محاسبه و برآورد مساحت کارگاه زیلو بافی، تعیین محل نصب دستگاه 

زیلو بافی

اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده سازی آن برای چله ریزی

211568: کد کتاب

بافت زيلو: 4واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلي

نصب دستگاه جاجیم  و زيلو بافي: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

کد

میانگین مراحل

کد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگي واحد يادگیری

بافت زيلو: 2پودمان/نام فصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

مراحل کاری

گردآوری اطالعات مربوط به جاجیم، انواع دستگاه های زیلو و اجزای 

آن

محاسبه و برآورد مساحت کارگاه زیلو بافی، تعیین محل نصب دستگاه 

زیلو بافی

اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده سازی آن برای چله ریزی

بافت جاجیم ساده:6واحد يادگیریکد

بافت جاجیم ساده: 3پودمان /نام فصل

مراحل کاری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کشی با کشش یکسان براساس نقشه   چله

ها برش و دوخت لبه های قطعات نوار جاجیم به یکدیگر و سردوزی آن

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

سربندی و پوددهی براساس نقشه  

بافتن جاجیم با رعایت اصول فنی و بدون اشکال 

جداسازی جاجیم با رعات بافته شده از دستگاه 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگیری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«نصب دستگاه و توليد جاجيم و زيلو»درس 
فرش- صنايع دستي: رشته تحصیلي

211568: کد کتاب021410: کد رشته

1396-97: سال تحصیلي

نصب دستگاه جاجیم  و زيلو بافي: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

بافت جاجیم نقش دار:  7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1
تعیین ابعاد و طرح و مواد اولیه مبتنی بر نقشه برای بافت جاجیم 

دار نقش
2

2بندی منظم کشی و کوجی چله2

1فراهم کردن مقدمات بافت و روش پوددهی  3
2پوددهی و پیشروی بافت جاجیم  4

5
های قطعات جاجیم به یکدیگر و برش و دوخت لبه)تکمیل جاجیم 

(ها سردوزی آن

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

بافت جاجیم شیرکي: 8واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1سازی طرح و نقشه آماده1

2بندی  کشی و کوجی چله2

2سربندی و شیرازه پیچی در یک طرف بافت  3

2شروع بافت و اجرای اجزاء اصلی طرح با پودپیچی  4

1پیشروی و اتمام بافت - پایین کشی جاجیم5

6
دوخت - برش بر اساس طرح)جداسازی و مراحل تکمیل جاجیم

ها و سردوزی  کناره
2

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

میانگین 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−

بافت جاجیم نقش دار: 4پودمان/نام فصل

بافت جاجیم شیرکي: 5پودمان/نام فصل

کد

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

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

باشد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آمادهكردنفرشبرایكزدادن11دوردوزیفرش11هابراساسنوعپرداختبندیفرشدسته1

2آمادهكردندستگاهكز22گیریهابرایخاکبندیفرشدسته22سازیدستگاهپرداختآماده2

2كزدادنفرشوجاروكردن23گیریسازیدستگاهخاکآماده23هارویمیزكارپهنكردنفرش3

24گیریهادردستگاهخاکقراردادنفرش24پرداختكردن4

255نازکكاری5

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

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

1سازیدستگاهآبگیریآماده21هابراساسنوعشستنبندیفرشدسته1

2آبگیریفرش12پهنكردنوخیساندن2

2كردنفرشخشک23شویفرشوشست3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*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

1سازیدستگاهپرداختآماده1

2هارویمیزكارپهنكردنفرش2

2نهایی موگیری3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

پرداخت نهایی فرش - 3پودمان /نام فصل

کد(موگيری)پرداخت نهایی فرش:6واحد یادگيری

وشوی فرش شست - 2پودمان /نام فصل

کدخشک کردن فرش: 5 واحد یادگيریکدوشوی اوليه فرش شست: 4واحد یادگيری

211569: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«کاری فرش پرداخت و سرويس»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهفرش _صنایع دستی : رشته تحصيلی

پرداخت اوليه فرش - 1پودمان /نام فصل

کدگزدادن فرش: 3 واحد یادگيریکدگيری فرش خاک: 2 واحد یادگيریکدپرداخت اوليه فرش:1واحد یادگيری



211569: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«کاری فرش پرداخت و سرويس»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهفرش _صنایع دستی : رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1پهنوثابتكردنفرش1

2گونیاكردنفرش2

2نیاز مورد روش با فرش ابعاد کردن تصحیح و کشیدن3

2ثبیتكردناندازهفرش4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2زنی گره دو1

2وپیچیشیرازه(دوزیشیرازه)2

2سرصافی و زنی سرنخ3

1چرمدوزی4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

.  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−

کاری فرش سرویس - 5پودمان /نام فصل

کدکاری فرش سرویس: 8واحد یادگيری

دارکشی فرش - 4پودمان /نام فصل

کددارکشی فرش:7واحد یادگيری

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 *



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

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهطراحي و دوخت: رشته تحصيلي

210580: کد کتاب:  کد درس021220: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

درباره ابزار و 

وسایل مورد نیاز 

طراحی و دوخت

تحلیل الیاف و مراحل تبدیل آن به پارچه- 1

باالتر از حد 

انتظار

های دوخت تهیه کاتالوگ انواع پارچه و نخ

های دوخت  توضیح انواع ماشین

چیدمان کارگاه دوخت با رعایت نکات ایمنی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
های  تحلیل ویژگی و کاربرد انواع لیف، پارچه، ابزارهای طراحی لباس، ماشین

دوخت و ایمنی کارگاه طراحی و دوخت
2

های ابزار طراحی تعیین ویژگی- 2

تر از حد  پایین

انتظار

های دوخت و  های الیاف، نخ، پارچه، ابزار طراحی لباس، ماشین بیان ویژگی

ایمنی کارگاه
1

گذاری پارچه  تحلیل الیاف پارچه، مراحل تولید و نام

و نخ

تحلیل ویژگی و کاربرد ابزار طراحی لباس

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل :     2پودمان 

ضرورت کاربرد مد 

در طراحی لباس و 

مشاغل مرتبط به آن

باالتر از حد 

انتظار

(خالقانه)های نو  برقراری ارتباط با مشاغل مرتبط با مد و ارائه ایده

ارائه تحقیق و پژوهش در ارتباط مد و مشاغل مرتبط با مد

(...مدارس، اداری و )پیشنهاد کاربرد مد در لباس مشاغل خاص 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مد و مفاهیم پایه آن در طراحی و - 1

تولید پوشاک

تحلیل وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و - 2

تولید پوشاک

تحلیل مد، عوامل پیدایش مد، محصوالت 

کنندگان لباس گذاران، طراحان مد و تولید بنیان

تحلیل مشاغل مرتبط با طراحی لباس از منظر طراحی 

مد

3

درحد انتظار

گذاران، طراحان  تجزیه، تحلیل و مقایسه مد و محصوالت مد، تحلیل آثار بنیان

کنندگان لباس مد و تولید

تحلیل و مقایسه ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاک 

(...طراح لباس، طراح فنی، طراح پارچه و )

2

تر از حد  پایین

انتظار

طراح لباس، )تحلیل ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاک 

(...طراح فنی، طراح پارچه و
1

 تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاک زنان ایرانی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

درباره :    3پودمان 

تحول پوشاک 

بانوان ایران

تحلیل ویژگی پوشاک بانوان ایرانی در دوران باستان، 

اسالم تا قاجار

باالتر از حد 

انتظار

ارائه نمونه پوشاک بانوان ایران با توجه به ویژگی لباس و دوران تاریخی به 

(...کاغذ، مقوا و)صورت موالژ و ماکت

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاک بانوان ایرانی در دوران تاریخی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان تحقیق در مورد عوامل تاثیر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاک بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاک بانوان از طریق ارائه کنفرانس

گذار بر روند تحول تاریخی پوشاک بانوان مقایسه عوامل تاثیر

2

تر از حد  پایین

انتظار

های پوشاک بانوان ایرانی در دوران مختلف بیان ویژگی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان توضیح عوامل تاثیر
1



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهطراحي و دوخت: رشته تحصيلي

210580: کد کتاب:  کد درس021220: کد رشته

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

.  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 −

تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاک باستان و اروپا

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

درباره تحول 

پوشاک باستان و 

اروپا

گذار بر تحول تاریخی پوشاک  تحلیل عوامل تاثیر

بانوان در اروپا

باالتر از حد 

انتظار

ارائه نمونه پوشاک بانوان باستان و اروپا با توجه به ویژگی لباس و دوران 

(...کاغذ، مقوا و)تاریخی به صورت موالژ و ماکت

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاک دیگر ملل در دوران تاریخی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان تحقیق در مورد عوامل تاثیر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاک بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاک بانوان از طریق ارائه کنفرانس

گذار بر روند تحول تاریخی پوشاک بانوان مقایسه عوامل تاثیر

2

تر از حد  پایین

انتظار

در دوران مختلف...  های پوشاک بانوان باستان و اروپا و بیان ویژگی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان توضیح عوامل تاثیر
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

درحد انتظار

(...باروک، روکوکو و)های هنری ها و جنبش تحلیل و مقایسه ویژگی سبک

باروک، روکوکو )های مختلف تجزیه و تحلیل ویژگی پوشاک متأثر از سبک

 (...و

اختراعات، جنگ ها، ارتباطات بازرگانی و )گذار تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر

...(باروک، روکوکو و)ها  بر روی سبک (...

2

تر از حد  پایین

انتظار

بر روی مد و پوشاک (...باروک، روکوکو و)های هنری بیان تاثیر سبک

(...باروک، روکوکو و)های هنری تعریف ویژگی سبک
1

:  5پودمان 

ها و  آشنایی با سبک

های هنری  جنبش

طراحی مد

بیگانه - باروک روکوکو)های هنری تحلیل تاثیر سبک

بر روی مد و پوشاک (...گرایی و

بیگانه - باروک روکوکو)های تحلیل ویژگی سبک

(...گرایی و

اختراعات، الهام از  )تحلیل تاثیر عوامل مختلف

های بیگانه، ارتباط بازرگانی، جنگ جهانی،  سبک

های هنری  بر روی سبک (...تولید انواع پارچه و

، مد و پوشاک(...بیگانه گرایی و- باروک روکوکو)

باالتر از حد 

انتظار

به صورت موالژ و  (...باروک، کوکو و)ها  ارائه نمونه پوشاک با توجه به سبک

(...با کاغذ، پارچه، مقوا و)ماکت 

(...باروک، روکوکو و)های هنری  تحقیق و پژوهش درباره ویژگی سبک

باروک، )های هنری  تحقیق و پژوهش درباره پوشاک با توجه به تاثیر سبک

(...روکوکو و

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های هنری بر  ها و سبک تحلیل تاثیر جنبش- 1

روی مد و پوشاک

تحلیل تاثیر عوامل مختلف بر روی - 2

های هنری سبک



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمرهحداقل نمره قبولیردیفنمره

111طراحی تناسبات اندام مانکن1

121طراحی اسکلت مانکن2

131طراحی عضالت اندام مانکن3

141طراحی سر و چهره4

22*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

1تعیین مختصات اندازه گیری اندام1

1ترسیم الگو2

1رفع عیوب اندامی3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب و برش پارچه1

1راه اندازی و نگه داری ماشین های دوخت2

1دوخت های اولیه3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

طراحی دامن:2 واحد یادگيریطراحی اندام:1واحد یادگيری

ترسيم الگوی اساس دامن:3 واحد یادگيری

دوخت اوليه لباس:4 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

دوخت اوليه لباس - 3پودمان /نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

طراحی پز و فیگور مانکن

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

ترسيم الگو دامن - 2پودمان /نام فصل

کد

(دامن)طراحی خطوط روی اندام تحتانی 

طراحی دامن روی مانکن

ترسیم فنی دامن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

طراحی دامن - 1پودمان /نام فصل

کدکد

مراحل کاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي، مدل سازی و دوخت»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهطراحی و دوخت: رشته تحصيلی
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استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي، مدل سازی و دوخت»درس 
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایهطراحی و دوخت: رشته تحصيلی

210581: کد کتاب:کد درس021220:کد رشته

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب مدل دامن1

1انتخاب پارچه2

1تبدیل الگوی اساس به مدل دامن3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1دوخت های اولیه دامن1

1دوخت زیپ2

1دوخت آستری3

1دوخت نوار کمری4

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

مدل سازی دامن:5 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

دوخت دامن - 5پودمان /نام فصل

کد دوخت دامن:6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

مدل سازی دامن - 4پودمان /نام فصل

کد



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212طراحي پز و فيگور مانكن1
222طراحي خطوط روي اندام تحتاني2
232طراحي شلوار روي مانكن3
24ترسيم فني شلوار4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2انتخاب مدل1
2انتخاب پارچه2
2تبدیل الگوي اساس به مدل3

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2برش پارچه1
2دوخت قسمت هاي شلوار2
2دوخت زیپ3
2دوخت نوار كمري4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)طراحي و دوخت لباس زنانه »درس 
طراحی و دوخت: رشته تحصيلی

021220: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

تعيين مختصات اندازه گيري اندام

ترسيم الگو

رفع عيوب اندام

210583: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

الگوسازی شلوار - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0212200210: کد درس

کد ترسيم الگوی اساس شلوار: 2 واحد یادگيریطراحی شلوار: 1واحد یادگيری

مدل سازی شلوار: 3 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگی واحد یادگيری

مدل سازی شلوار - 2پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

دوخت شلوار - 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

دوخت شلوار: 4 واحد یادگيری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)طراحي و دوخت لباس زنانه »درس 
طراحی و دوخت: رشته تحصيلی

210583: کد کتاب021220: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

الگوسازی شلوار - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0212200210: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تعيين مختصات اندازه گيري اندام1

222ترسيم الگو2

232رفع عيوب اندامي3

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2برش پارچه1

2دوخت قسمت هاي مختلف باالتنه2

2دوخت یقه3

2دوخت آستين4

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست 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 واحد یادگيری

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

تعيين مختصات اندازه گيري اندام

5نمره مستمر از 

دوخت بلوز - 5پودمان /نام فصل

کد

ترسيم الگو

الگوسازی بلوز - 4پودمان /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

ترسيم الگوی اساس آستين: 6 واحد یادگيریترسيم الگوی اساس باال تنه: 5 واحد یادگيری 

دوخت بلوز: 7واحد یادگيری 

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

مراحل کاری

رفع عيوب اندامي



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: پايهگرافيك- فتو : رشته تحصيلي

210592: کد کتاب: کد درس028820: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان

کلیاتی درباره 

گرافیك- فتو  

بررسی و تحلیل بیونیك و بیودیزاین و - 1

تطبیق آن با دنیای پیرامون
 تحلیل آثار گرافیکی با استفاده از 

طراحی زنده و طراحی با الهام از طبیعت

باالتر از حد 

انتظار

توضيح و تشريح گرافيك نوين و پيوستگي آن با عكاسي و 

در آثار گرافيك (بيونيك)تحليل كاربرد علوم طبيعت الگو 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مواد، : 2پودمان 

ابزار و تجهیزات

بررسی شیوه کاربرد تنظیمات دستگاه 

دوربین عکاسی

باالتر از حد 

انتظار
های تهيه عكس به روش خالقانه روش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ای براساس سوژه های حرفه تنظيم دوربيندرحد انتظار

3

درحد انتظار
گرافيك و - تحليل وظايف كاری شاغلين در رشته فتو 

ارتباط آن با طبيعت الگوها
2

استفاده از بیودیزاین در آثار گرافیکی- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1«ديزاين- بيو»و « بيونيك» تعريف 

3

2

تر از حد  پایین

انتظار
1نام گذاری اجزا دوربين عكاسي

های اصلی  تحلیل و بررسی وکاربرد قسمت

یك دوربین عکاسی در فرایند انجام کار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

تاریخچه

بررسی و تحلیل وقایع هنری در تولید و 

محصوالت گرافیکی براساس دوره های 

تاریخی

باالتر از حد 

انتظار

تحليل شيوه های كاربرد نوآوری ها و اختراعات در آثار 

گرافيكي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2تحليل وقايع هنری در چاپ و تاثير آن در هنر گرافيكدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تعريف مفاهيم شهر نشيني و نام بردن تمدن ها

بررسی اثر وقایع تاریخ هنر در - 1

شکل گیری سبك  ها و جنبش های هنری

تعیین و ارزیابی ارتباط بین سبك ها و - 2

های هنری با پیشرفت فناوری های  جنبش

جدید در هنر عکاسی و چاپ



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهگرافيك- فتو : رشته تحصيلي

210592: کد کتاب: کد درس028820: 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 

مفاهیم و 

اصطالحات

تحلیل و بررسی چگونگی کاربرد - 1

مفاهیم و اصطالحات در زمینه حرفه ای
بررسی و تحلیل قوانین مربوط به 

محیط های کار هنری بر اساس قوانین 

انجمن صنفی طراحان گرافیك و حقوق 

عکاسان

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2.بررسي و كاربست قوانين با زمينه شغلي گرافيك و عكاسيدرحد انتظار
تهیه و تنظیم قرارداد های کاری در - 2

تر از حد  پایینطراحی گرافیك

انتظار
1.برخي از مفاهيم در حوزه گرافيك و عكاسي را تعريف كند

ای تفسير تعهدات طراحان گرافيك و عكاسان درحوزه حرفه

.گرافيك را تحليل كند-مفاهيم پايه و اصل در رشته فتو

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

های حل  مهارت

مسئله

 بررسی و تحلیل چگونگی آفرینش یك 

های ارائه و اجرای آن با  ایده و راه

رعایت نکات ایمنی

باالتر از حد 

انتظار
(بصری)پردازی در حل مسائل ديداری كاربرد ايده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کار و  کنترل مخاطرات شغلی در محیط-1

بکارگیری ایمنی و بهداشت

پردازی و اجرای پروژه ایده-2

.  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

2تحليل ايده تا محصولدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تحليل حوادث شغلي



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1قاب یا شاسی اندازه کردن مشخص21آماده سازی تجهیزات عکاسی و ست نور1

1ساختن و یا تهیه شاسی یا قاب22نصب اتصاالت برقی نورها2

2قرار دادن عکس درون قاب13آماده سازی سیستم های کامپیوتری3

2نصب عکس روی شاسی14تست فالش های نورپردازی4

25آماده سازی صحنه عکاسی5

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

2نگارش دستی11پذیرش سفارش1

2طراحی اتودهای اولیه در نرم افزار12آماده سازی مقدماتی2

1ارائه نهایی به مشتری23اجرا و تایپ موضوع مربوطه3

14تحویل نهایی4

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

1انتخاب عکس11آماده کردن مدل برای عکاسی1

2ویرایش در رایانه روتوش و بازسازی22نورپردازی2

2گرفتن خروجی13تهیه عکس یا عکس برداری3

24ویرایش و گرفتن خروجی نهایی4

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 

210593: کد کتاب0288200110: کد درس028820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عکاسي پرسنلي و ويرايش حروف و تصوير»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهگرافيک- فتو: رشته تحصيلی

آماده سازی آتليه عکاسی - 1پودمان /نام فصل

کدقاب کردن و شاسی کاری:2 واحد یادگيریکدآماده سازی آتليه عکاسی:1 واحد یادگيری

حروف نگاری - 2پودمان /نام فصل

کدخوشنویسی:4 واحد یادگيریکدتایپ فارسی و التين:3 واحد یادگيری

عکاسی پرسنلی - 3پودمان /نام فصل

کدروتوش کاری عکس:6 واحد یادگيریکدعکاسی پرسنلی:5 واحد یادگيری



210593: کد کتاب0288200110: کد درس028820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عکاسي پرسنلي و ويرايش حروف و تصوير»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهگرافيک- فتو: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تهیه فیلم چاپ11آماده سازی مقدمات چاپ1

2ساخت شابلون و چاپ طرح روی کاغذ12(بر روی لوحه)ارائه طرح اولیه 2

2چاپ بر روی پارچه23آماده سازی لوحه3

24نمونه گیری چاپ و اجرای نهایی4

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

2انتخاب عکس ها21آماده کردن فایل چاپ11پذیرش سفارش1

2مونتاژ با رایانه22آماده کردن دستگاه چاپ12پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار2

2گرفتن خروجی23چاپ کردن عکس13آماده سازی نهایی طرح در نرم افزار3

24حفظ و نگهداری دستگاه ها44

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 

چاپ - 4پودمان /نام فصل

کدچاپ سيلک:8 واحد یادگيریکدچاپ دستی:7 واحد یادگيری

ویرایش تصویر - 5پودمان /نام فصل

کدمونتاژ عکس:11 واحد یادگيریکدکاربر چاپ عکس:10 واحد یادگيریکدکاربری نرم افزار ویرایش:9 واحد یادگيری

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−



گرافيک-فتو: رشته تحصيلي

028820: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

 نهايي اجراي طرح

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«سازي آموزشي و تايپوگرافي تصوير»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210595: کد کتاب0288200210: کد درس

سازي شبيه - 1پودمان /نام فصل

:کدسازي شبيه: 1واحد یادگيري

مراحل کاري

هاي دستي سازي طرح و اجراي روش آماده

افزار مناسب آن سازي طرح با انتخاب نرم آماده

ارائه طرح، اصالحات و تحويل فايل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

سازي تصویر - 2پودمان /نام فصل

:کدسازي تصویر: 2 واحد یادگيري

مراحل کاري

بررسي و آنالیز موضوع

طراحي اتودهاي اولیه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

(Ai)افزار طراحي گرافيک  اجراي نرم -  3پودمان /نام فصل

:کد(Ai)افزار طراحي گرافيک  اجراي نرم:  3 واحد یادگيري

مراحل کاري

نمره شايستگي واحد يادگیري

افزار و كاربرد ابزارهاي آن مهارت كار با نرم

افزار سازي طرح و اتود اولیه در نرم پیاده

افزار و خروجي گرفتن از طرح سازي نهايي طرح براي پرينت در نرم آماده

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل



گرافيک-فتو: رشته تحصيلي

028820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«سازي آموزشي و تايپوگرافي تصوير»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210595: کد کتاب0288200210: کد درس

سازي شبيه - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

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 

تایپوگرافي - 5پودمان /نام فصل

:کدتایپوگرافي: 5واحد یادگيري

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

مراحل کاري

به كارگیري انواع حروف در طراحي اتودهاي اولیه

طراحي يك لوگو

گذاري و اصول طراحي قلم گیري عالئم نشانه طراحي يك عنوان و يك جمله با بكار

طراحي اتودهاي اولیه

اجراي كار نهايي به صورت دستي يا نرم افزاري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

تحلیل و بررسي ويژگي حروف و دسته بندي انواع فونت

مراحل کاري

اجراي قلم فارسي - 4پودمان /نام فصل

:کداجراي قلم فارسي: 4 واحد یادگيري

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

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

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

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

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



ها و رويدادها عکاسی همايش: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1پذيرش سفارش1
1برنامه ريزي كردن براي عكاسي2
2تهية عكس3
2ويرايش و چاپ عكس4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ها و مراسم آئینی عکاسی جشن: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1پذيرش سفارش1
1برنامه ريزي كردن براي عكاسي2
2تهية عكس3
2ويرايش و چاپ عكس4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفجو و بايگانی عکس و جست: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتقال فايل عكس به رايانه1

221دست هبندي عكس ها بر اساس زمان، زمان و موضوع2

232انتخاب عكس3

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

يازدهم:پايه

: کد درس

طراحی آلبوم: 3پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عکاسي آتليه و مراسم»درس 
گرافیک- فتو: رشته تحصیلی

028820: کد رشته

کد

کد

211592: کد کتاب

1396-97: سال تحصیلی

عکاسی همايش: 1پودمان/نام فصل

کد

عکاسی جشن و مراسم آئینی: 2پودمان/نام فصل

طراحی آلبوم: 4واحد يادگیریکد

مراحل کاری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ويرايش عكس

طراحي صفحات آلبوم

آماده كردن براي چاپ و تهيه آلبوم

نمره شايستگی واحد يادگیری

ميانگين مراحل



يازدهم:پايه

: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عکاسي آتليه و مراسم»درس 
گرافیک- فتو: رشته تحصیلی

211592: کد کتاب028820: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

عکاسی همايش: 1پودمان/نام فصل

عکاسی پرتره بزرگسال: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1آماده كردن مدل براي عكاسي1

1زمينه انتخاب صحنه و پس2

2نورپردازي و نورسنجي چهره3
2(عكس برداري)تهية عكس 4
1ويرايش و چاپ عكس5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

عکاسی از کودک و نوجوان: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1آماده كردن كودک براي عكاسي1

1زمينه انتخاب صحنه و پس2
2نورپردازي و نورسنجي چهره3
2تهية عكس4
1ويرايش و چاپ عكس5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

. را اخذ کند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگی   کند که در ارزشیابی زمانی هنرجو شايستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آيد های واحدهای يادگیری آن پودمان به دست می نمره پودمان از میانگین نمره−

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

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

کد

عکاسی پرتره: 4پودمان/نام فصل

عکاسی کودک: 5پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

.  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



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازيمقدماتپروژهآماده1

2هاياوليهطراحيكردننمونه2

2ارائهطرحبهمشتري3
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2بررسيوآناليزموضوع1

2طراحيكردناتودهاياوليه2

2هاواصالحاتنهایيارائهطرح3

1پذیرشسفارش4
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازيمقدماتپروژهآماده1

2طراحياتودهاياوليه2

2ارائهطرحواصالحوتحویلفایلنهایي3

2ارائهفایلنهایيبهمشتري4

2پذیرشسفارش5
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

211593: کد کتاب: کد درس028820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي نشانه، تصويرگری کتاب کودک و نظارت چاپ»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهگرافيک- فتو: رشته تحصيلی

نشانه و پيکتوگرام - 1پودمان /نام فصل

های  نشانه)نشانه و پيکتوگرام: 1واحد یادگيری

(راهنمای تصویری

کد

نشانه نوشتاری - 2پودمان /نام فصل

کدطراحی نشانه نوشتاری: 2واحد یادگيری

تصویرسازی کتاب کودک - 3پودمان /نام فصل

کدتصویرسازی کتاب کودک:  3واحد یادگيری



211593: کد کتاب: کد درس028820: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي نشانه، تصويرگری کتاب کودک و نظارت چاپ»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهگرافيک- فتو: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1(نوعكار)كنترلپروژه1

2نظارتبرليتوگرافي2

2نظارتبرچاپافست3
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحل

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

1انتخابنوعصحافيومتریال21كنترلفایلبرايفرمبندي21سازيومقدماتپروژهآماده1

2هاومتریالجلدكنترلكاغذ22اجرايفرمبندينهایي22كنترلسفارشطراحيتيغ2

2ساختجلدوصحافي23كنترلنهایيطرح23نظارتبرساختوتحویلتيغبهمشتري3

2كنترلنهایي244آمادهكردنطرحبرايچاپوارائهنهایي4
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحلميانگينمراحلميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نظارت بر چاپ - 4پودمان /نام فصل

کدنظارت بر چاپ: 4واحد یادگيری

صحافی - 5پودمان /نام فصل

کدجلدسازی و صحافی: 7 واحد یادگيریکدفرم بندی: 6 واحد یادگيریکدحجم- برش- تا: 5واحد یادگيری

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−



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: پايهمعماری داخلي: رشته تحصيلي

210604: کد کتاب:  کد درس021210: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

آشنایی با رشته 

معماری داخلی

تحلیل وظایف شاغلین در معماری داخلی و - 1

ها با دکوراتورها و  مقایسه حوزه فعالیت آن

طراحان داخلی
تعیین وظایف شاغلین و مقایسه با فعالیت دکوراتورها و 

ها و  ای، تحلیل نوآوری طراحان داخلی مطابق حوزه حرفه

برداری شده از طبیعت در معماری داخلی  های الگو نمونه

مطابق منابع مرجع معماری داخلی

باالتر از 

حد انتظار

ای در حوزه  های خالقانه های طبیعی طرح  الگو برداری از نمونه

معماری داخلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل فرم در معماری بیونیك- 2

تر از  پایین

حد انتظار
1

های الگو برداری شده از طبیعت را تحلیل کند ها و نمونه نوآوری

وظایف شاغلین و قلمرو رشته را تعیین کند و با فعالیت 

دکوراتورها و طراحان داخلی مقایسه کند

های الگو برداری شده  ها و نمونه بیان نوآوری

بیان وظایف شاغلین معماری داخلی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

مصالح، ابزار 

وتجهیزات

تحلیل ویژگی های عناصر اصلی فضاهای - 1

داخلی

باالتر از 

حد انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تحلیل  فرآیند طراحی معماری داخلی و - 2

ای رشته های رایانه مقایسه فناوری

تر از  پایین

حد انتظار
1بیان مفاهیم، اصول و حقایق رشته

های مرجع  تحلیل مفاهیم، اصول، حقایق رشته براساس کتاب

(time saver) تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماری داخلی، تحلیل مفاهیم،و بازار کار حرفه ای رشته

اصول و حقایق رشته

بیان مفاهیم، اصول و حقایق رشته

تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماری داخلی و مقایسه 

 time)های مرجع  ای براساس کتاب  های رایانه فناوری

saver) ای رشته و بازار کار حرفه

ای در حوزه رشته های رایانه مقایسه فناوری

:  2پودمان 

مبانی اصلی رشته 

معماری داخلی

تحلیل مفاهیم، اصول و حقایق رشته معماری - 1

داخلی

باالتر از 

حد انتظار

پیشنهاد مفاهیم و اصول در حوزه معماری داخلی براساس مفاهیم 

مطرح شده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار های مصالح ساختمانی  تعیین ویژگی- 2

خاک، آجر، کاشی، سرامیك، سنگ،گچ و )سنتی

(آهك
تر از  پایین

حد انتظار
1

تحلیل ویژگی های عناصر اصلی فضاهای داخلی براساس 

کتاب های مرجع معماری داخلی

ارائه نمونه هایی از فضاهای داخلی در تبیین ویژگی عناصر 

فضاهای داخلی

هایی از بكارگیری مناسب و یا نامناسب مصالح در  ارائه نمونه

فضاهای داخلی

های عناصر اصلی فضاهای داخلی تحلیل ویژگی

 8های مصالح ساختمانی براساس مبحث  تعیین ویژگی

 سازمان مدیریت 55مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره 

ریزی و برنامه

ها تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی براساس ویژگی آن

های عناصراصلی فضاهای داخلی بیان ویژگی

های مصالح ساختمانی بیان ویژگی



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهمعماری داخلي: رشته تحصيلي

210604: کد کتاب:  کد درس021210: 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 

مصالح، ابزار و 

تجهیزات

باالتر از 

حد انتظار

هایی از بكارگیری مناسب و یا نامناسب مصالح در  ارائه نمونه

فضاهای داخلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

های مصالح ساختمانی جدید  تعیین ویژگی- 1

سیمان، بتن، شیشه، چوب، رنگ، شیشه، )

(ها ها و پالستیك های سلولزی، فلزات ،عایق پوشش

 مقررات ملی 8تعیین ویژگی مصالح براساس مبحث 

ریزی  سازمان مدیریت و برنامه55ساختمان و نشریه شماره 
تعیین مشخصات فنی ابزار و تجهیزات

ها تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی براساس ویژگی آن

تعیین مشخصات فنی ابزار و تجهیزات در - 2

معماری داخلی

انتخاب ابزار و تجهیزات ترسیمی و اجرایی براساس 

مشخصات فنی

های مصالح ساختمانی بیان ویژگی

نام بردن ابزار و تجهیزات

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

بهداشت، ایمنی و 

حفاظت

تحلیل و تعیین مفاهیم ایمنی، بهداشت و - 1

حفاظت کارگاه به همراه وسایل و تجهیزات 

تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه و مربوطه

 12مشخص کردن تجهیزات و وسایل مربوطه مطابق مبحث 

مقررات ملی ساختمان

باالتر از 

حد انتظار

تعیین عملكرد مناسب در صورت وقوع حادثه در کارگاه 

ساختمانی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تحلیل ضرورت کاربرد ایمنی، بهداشت و - 2

تر از  پایینحفاظت کارگاه

حد انتظار
1تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه

انتخاب وسایل و تجهیزات براساس مصادیق رعایت ایمنی و 

ها های آن تعیین استاندارد

تعیین مصادیق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2به کارگیری اصول هنرهای و تجسمی1

2انتخاب روش ارائه کار و طراحی2

2انتخاب سوژه و زاویه دید3

2ترسیم و ارائه موضوع طراحی4

2ارائه نهایی5
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

2ترسیم پالن معماری1

2ترسیم برش از پالن معماری2

2ترسیم نماها3

2(پالن سایت)ترسیم پالن جانمایی4

1ارائه تصاویر سه بعدی5
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

1سازی کارگاه آماده11سازی کارگاه آماده11سازی سازی بستر کف آماده1

1کنترل بستر کار و تاسیسات12کاری کنترل سفت22نصب موکت2

2برش و نصب23اجرای بستر زیرسازی23ها ها و همپوشانی پرداخت نهایی گوشه3

1پرداخت نهایی24نصب کاغذ دیواری44

15پرداخت سطح نهایی55

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 

تهيه کروکی و ترسيمات دست آزاد در معماری داخلی- 1پودمان /نام فصل

:کدتهيه کروکی و ترسيمات دست آزاد:1 واحد یادگيری

ترسيم فنی و نقشه کشی معماری داخلی- 2پودمان /نام فصل

210605: کد کتاب0212100210: کد درس021210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تزئينات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعماری داخلی: رشته تحصيلی

اجرای کف پوش موکت و کاغذ دیواری- 3پودمان /نام فصل

:کدپوشش سقف کاغذی: 5 واحد یادگيری:کددیوارپوش کاغذی: 4 واحد یادگيری:کدپوش موکتی کف: 3 واحد یادگيری

ترسيم فنی و نقشه کشی معماری :2 واحد یادگيری

داخلی

:کد



210605: کد کتاب0212100210: کد درس021210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تزئينات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعماری داخلی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازی کارگاه آماده1

2کنترل زیرسازی موجود2

2اجرای پوشش سلولزی3

1کنترل و پرداخت نهایی4
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
نمره

1سازی کارگاه آماده11سازی کارگاه آماده1

2کنترل آماده کردن رویه زیرسازی22کاری کنترل سفت2

2تهیه رنگ23آمیزی دیوار اجرای رنگ3

4
آمیزی شده و کنترل و پرداخت سطوح رنگ

تحویل نهایی
1آمیزی رنگ14

1تمیزکاری و کنترل نهایی و تهیه چک لیست55
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 

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 *

اجرای دیوارپوش سلولزی- 4پودمان /نام فصل

:کداجرای دیوارپوش سلولزی: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−

اجرای نقاشی سقف و دیوار - 5پودمان /نام فصل

:کداجرای پوشش سقف با رنگ:8 واحد یادگيری:کدنقاشی سقف و دیوار:  7 واحد یادگيری



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1اجرای رولوه كف فضا11فضا کف رولوه11رولوه كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی آجری12آماده سازی بستر كف سازی12آماده سازی بستر كف سازی2

2ریسمان كشی و اجرای دلیل23ریسمان كشی و اجرای دلیل23ریسمان كشی و اجرای دلیل3

2نصب قطعات  آجری24نصب كف سرامیکی24نصب كف سنگی4

1بندكشی،عمل آوری و پرداخت15بند كشی،عمل آوری و پرداخت15عمل آوری و پرداخت5

1كنترل كارها و تحویل نهایی16كنترل كارها و تحویل كار16كنترل كارها و تحویل كار6
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 

نصب لوازم بهداشتی - 2پودمان /نام فصل

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2آماده سازی بستر1

2نصب كاسه توالت2

2تراز كردن كاسه توالت3

1دوغاب ریزی و بندكشی4
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
مراحل کاریردیفنمره

حداقل نمره

قبولی
نمره

1آماده سازی كارگاه11آماده سازی كارگاه11آماده سازی كارگاه11آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پیش آمده از معماری12كنترل سفت كاری12كنترل سفت كاری12كنترل سفت كاری2

23اجرای آجركاری سطح دیوار23اجرای زیرسازی23آماده سازی سنگ3
دیوار )اجرای سازه نگهدارنده جدا كننده سنگی 

(زیر سازی
2

2نصب سنگ به دیوار اجرا شده 24بندكشی،كنترل و پرداخت نهایی24اجرای پوشش كاشی24تهیه مالت ونصب سنگ4

1بند كشی، پرداخت و تحویل نهایی155(تحویل نهایی)بندكشی،كنترل و نظافت سطح 15بندكشی ،عمل آوری و پرداخت5
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

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

اجرای پارتيشن سنگی ، سراميكی و آجری -  3پودمان /نام فصل

پارتيشن سنگی: 8 واحد یادگيریکداجرای دیوارپوش آجری: 7 واحد یادگيریکداجرای دیوارپوش کاشی: 6 واحد یادگيریکددیوار پوش سنگی: 5 واحد یادگيری

کدنصب لوازم بهداشتی:4 واحد یادگيری

اجرای کف سنگی، سراميكی و آجری - 1پودمان /نام فصل

کداجرای کف آجری: 3 واحد یادگيریکداجرای کف سراميكی: 2 واحد یادگيریکداجرای کف سنگی: 1واحد یادگيری

210607: کد کتاب0212100210: کد درس021210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تزيينات سنگي، سراميكي و پليمري در فضاهاي داخلي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعماری داخلی: رشته تحصيلی



210607: کد کتاب0212100210: کد درس021210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تزيينات سنگي، سراميكي و پليمري در فضاهاي داخلي»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهمعماری داخلی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده سازی كارگاه11رولوه كف فضا1

1كنترل سفت كاری12آماده سازی بستر كف سازی2

2اجرای زیرسازی23اجرای كف پلیمری3

2اجرای پوشش پلیمری24عمل آوری و پرداخت4

1كنترل سطح دیوارپوش پلیمری و تحویل نهایی15كنترل كار و تحویل5
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

1آماده سازی كارگاه11آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پیش آمده از معماری12كنترل سفت كاری2

2اجرای سازه نگهدارنده23اجرای زیرسازی3

2اجرای قطعات پلیمری24اجرای ستون و سرستون پلیمری4

1پرداخت كلی جداكننده  پلیمری و تحویل نهایی15پرداخت نهایی و تحویل كار5
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 

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 *

.  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−

و ستون پليمری (جدا کننده)اجرای پارتيشن -  5پودمان /نام فصل

کداجرای پارتيشن پليمری:12 واحد یادگيریکدستون و سر ستون پليمری:11 واحد یادگيری 

اجرای تزیينات پليمری کف و دیوار - 4پودمان /نام فصل

کداجرای دیوارپوش پليمری:10 واحد یادگيری کداجرای کف پليمری:9 واحد یادگيری



رديف

تهیة برنامة اولیة طرح فضاهای داخلي :1واحد يادگیری

مسكوني

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

212گردآوری اطالعات پایه از کارفرما1
222برداشت اطالعات میدانی2
232تجزیه و تحلیل اطالعات3
242ارائه برنامه نهایی اولیه4

552

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رديف
های اولیه فضاهای داخلي  ارائة طرح: 3واحد يادگیری

مسكوني

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

212تهیۀ مبانی طراحی فضاهای داخلی مسکونی1

2
بندی معیارهای طراحی فضاهای داخلی مسکونی و اولویت

کارگیری مناسب ترین معیارها به
222

232های اولیۀ داخلی مسکونی ارائۀ طرح3
442

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديف

تهیة طرح های اجرايي فضاهای داخلي :5واحد يادگیری

مسكوني

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

2ترسیم پالن از طرح های اجرایی1
2ترسیم برش از طرح های اجرایی2
2ترسیم نما از طرح های اجرایی3
2ترسیم نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی4
2تهیۀ جدول نازک کاری5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

ها تدوین اصول اولیه در ارزیابی طرح

تعیین و بررسی اجزا و الزامات فنی، کارکردی، زیبایی شناسی ،

ها اقتصادی و فرهنگی طرح

ها براساس اصول تدوین شده مقایسۀ طرح

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

کشي اجرايي فضاهای داخلي مسكوني نقشه: 3پودمان /نام فصل

ارائه طرح نهایی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

ريزی طرح داخلي مسكوني برنامه: 1پودمان/نام فصل

: کد درس

کد

کد

تدوین گزارش مطالعاتی

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگي واحد يادگیری

طراحي فضاهای داخلي مسكوني: 2پودمان/نام فصل

مراحل کاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«معماری داخلي فضاهای مسکوني»درس 
معماری داخلي: رشته تحصیلي

021210: کد رشته

کد

تهیة گزارش مطالعات مقدماتي از طراحي :2واحد يادگیریکد

فضاهای داخلي

مراحل کاری

بندی فضاهای داخلی مسکونی ها و دسته تعیین عرصه

تعیین استانداردها و ضوابط فضاها و مبلمان داخلی مسکونی

های کمی و کیفی طرح داخلی فضاهای مسکونی تهیه ویژگی

211604: کد کتاب

تهیة طرح نهايي فضاهای داخلي مسكوني: 4واحد يادگیری

های برجستۀ معماری داخلی مسکونی ارائۀ نمونه

1396-97: سال تحصیلي يازدهم:پايه

20نمره پودمان از 



ريزی طرح داخلي مسكوني برنامه: 1پودمان/نام فصل

: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«معماری داخلي فضاهای مسکوني»درس 
معماری داخلي: رشته تحصیلي

211604: کد کتاب021210: کد رشته

1396-97: سال تحصیلي يازدهم:پايه

رديف

ارائه نمونه مصالح طرح فضاهای داخلي : 6واحد يادگیری

مسكوني

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

2انجام مترۀ طرح تهیه شده1

2انجام برآورد طرح تهیه شده2

2ارائۀ آلبوم مصالح به کار رفته در پروژه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

های دو بعدی با رايانه تهیه نقشه: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

2به کارگیری ابزار ترسیمی1

2اجرای ویرایش اشکال و ترسیمات2
2استفاده از ابزارها و امکانات جانبی اتوکد3
2گذاری نقشه ها اندازه4
2دریافت خروجی نهایی5

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

میانگین 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−

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

5نمره مستمر از 

انتخاب مصالح طرح داخلي مسكوني:  4پودمان/نام فصل

 معماری داخلي با رايانه1نقشه کشي فاز : 5پودمان/نام فصل

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

باشد

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

کد

کد



پوش چوبی اجرای کف: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2سازیکارگاهورولوۀکففضاآماده1
2(اجرایفوم)سازیبسترکفسازیآماده2
2(قطعاتلمینت،نبشیهاواتصاالت)هابرشقطعاتونصبآن3
2کنترلوپرداختنهاییکف4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

اجرای ديوارپوش چوبی: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
ودیوارتسطیح،اولیهموادمقدارتعیین،دیوارسطحکردنرولوه

کنترلمسیرهایتأسیساتی
2

2نصبقطعاتچوبیزیرکار2

2نصبقطعاتچوبیروکار3
2نصبقرنیزهاوتنظیموپرداختنهایی4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کنندۀ چوبی اجرای جدا: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2بررسیوکنترلنقشهوجزئیاتوتعیینمقدارمواداولیه1
2کشیوساختقطعاتشاسیزیرکارخط2
2اتصالقطعاتونصبلوال3
2نصبپارچهوپرداختوتنظیمپارچه4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کنندۀ چوبی جدا: 3پودمان /نام فصل

کد

ديوارپوش چوبی: 2پودمان/نام فصل

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای تزيينات چوبي و پارچه»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمعماری داخلی: رشته تحصیلی

211605: کد کتاب: کد درس021210: کد رشته

پوش چوبی اجرای کف: 1پودمان/نام فصل

کد



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ای تزيينات چوبي و پارچه»درس 
1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهمعماری داخلی: رشته تحصیلی

211605: کد کتاب: کد درس021210: کد رشته

پوش چوبی اجرای کف: 1پودمان/نام فصل

اجرای مبلمان چوبی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ترسیمنقشهرویقطعهکار1

2کاریوپرداختلبهقطعاتبرش2

2کوبیکفچوبیرویه3
2مونتاژمبلمانچوبی4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفاجرای ديوارپوش پارچه ای تزيینی: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
استقراروموقعیتبررسیوبودنشاقولیوترازنظرازدیواربررسی

خروجیتأسیسات
212

222هابهیگدیگربرشقطعاتقابچوبیواتصالآن2

232برشونصبپارچه3

242نصبدیوارپوشیبهدیواروتنظیمآن4

22*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−

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

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

مراحل کاری

سازیکارگاهآماده

هابرشپارچهوآمادهسازیقاب

هانصبپارچهرویقاب

نصبقطعاتآمادهشدنبهسقفوتعبیهحفرۀتأسیساتی

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تزيینات پارچه ای: 5پودمان/نام فصل

کداجرای سقف کاذب پارچه ای: 6واحد يادگیریکد

5نمره مستمر از 

مبلمان چوبی:  4پودمان/نام فصل
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