
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



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211های آذرین، رسوبی و دگرگونی تعیین انواع سنگ1
121های تشکیل دهندۀ سنگ تعیین تعداد کانی2
132طراحی و انجام آزمایش برای تشکیل و تکامل خاک3
241های خاک مشخص کردن افق4

552

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
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111 مناسب گیاهان قابل کشت در منطقهPHتعیین 1
122گیری از نمونه خاک عصاره2
231تعیین اسیدیته خاک3
24گیری شوری خاک اندازه4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
گرانروی، نقطه انجماد، جوش،)بررسی خصوصیات فیزیکی آب

تبخیر، خاصیت اسمزی
1

1ها  آن بررسی خواص شیمیایی آب و اهمیت2
2تعیین معیارهای ارزیابی کیفیت آب3

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«آب، خاک و گياه»درس 
های  امور زراعی، امور باغی، امور دامی، ماشين: رشته تحصيلی

کشاورزی و صنایع غذایی
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایه

210211: کد کتاب: کد درس: کد رشته

خاک - 1پودمان /نام فصل

کدخصوصيات فيزیکی خاک : 2 واحد یادگيریکد تشکيل و تکامل خاک : 1واحد یادگيری

نمونه برداری و آماده سازی خاک

تعیین بافت خاک

تعیین پایداری خاکدانه ها

تعیین درصد تخلخل

تعیین رطوبت و نفوذپذیری خاک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

خواص شيميایی و بهسازی خاک - 2پودمان /نام فصل

کدها بهسازی خاک:4 واحد یادگيریکدخواص شيميایی خاک: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نقش مواد آلی در اصالح خاک

های رسی، شنی، شور بهسازی خاک

کنترل فرسایش خاک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

خواص خاک - 3پودمان /نام فصل

کدآب و خواص آن: 5 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«آب، خاک و گياه»درس 
های  امور زراعی، امور باغی، امور دامی، ماشين: رشته تحصيلی

کشاورزی و صنایع غذایی
1396-97: سال تحصيلیدهم:پایه

210211: کد کتاب: کد درس: کد رشته

خاک - 1پودمان /نام فصل

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی و مقایسه منابع آبی1

221گیری دبی به روش وزنی و روش حجمی اندازه2

232گیری دبی آب کانال با تعیین سرعت و سطح مقطع اندازه3
14تعیین بازده آبیاری4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111سازی بذر برای کاشت آماده1

121تهیه بستر بذر2

232کاشت دستی در سطح کوچک3

141مراقبت از گیاه4

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

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

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

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

منابع آب - 4پودمان /نام فصل

کدآب در خاک و گياه: 7 واحد یادگيریکدمنابع و انتقال آب: 6 واحد یادگيری

نمره شایستگی پودمان

مراحل کاری

طراحی و انجام آزمایش برای حرکت افقی آب در خاک

تعیین حدود آب در خاک

تعیین زمان آبیاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

کشت و نگهداری گياهان - 5پودمان /نام فصل

کدبرداشت و نگهداری گياهان: 9 واحد یادگيریکدکاشت گياهان: 8واحد یادگيری

مراحل کاری

رسیدگی فیزیولوژیکی و )تعیین رسیدگی برخی محصوالت کشاورزی

(تجاری

تعیین شرایط سیلو کردن علوفه

انبار کردن محصوالت کشاورزی

نگهداری سبزی و میوه

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

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  −

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

قبولی در واحد یادگيری می باشد



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهماشين هاي كشاورزي: رشته تحصيلي

210383: كد كتاب:  كد درس071620: كد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بهداشت : 1پودمان

و ایمنی محیط کار

کار و عوامل  آور محیط بررسی و تحلیل عوامل زیان

های پیشگیری از حوادث بر مبنای  ارگونومیکی و روش

های کشاورزی استانداردهای اصول ایمنی ماشین

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی  به

هنگام کار

3

2کار در شرایط مختلف    آور محیط تعیین عوامل زیاندرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1 کار آور محیط بندی انواع عوامل زیان طبقه

های پیشگیری  آور، ارگونومی و تحلیل روش تعیین عوامل زیان

 کار از حوادث محیط

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

مکانیزاسیون و 

های  اقتصاد ماشین

کشاورزی

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل و بررسی اهمیت مکانیزاسیون و -1

تعیین سطح آن

محاسبه سطح و درجه مکانیزاسیون براساس شاخص معیارهای 

.استاندارد مکانیزاسیون

های  ریزی و مدیریت کاربردی هزینه برنامه-2

های کشاورزی ثابت و جاری ماشین

های  های ثابت و جاری و هزینه سالیانه ماشین  محاسبه هزینه

ها براساس  کشاورزی و انتخاب راهکارهای مدیریت هزینه

اصول اقتصادی

3

درحد انتظار

های ثابت  های مکانیزاسیون، تفکیک هزینه محاسبه شاخص

ها و مدیریت  جاری، تعیین راهکاری موجود برای کاهش هزینه

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل عوامل موثر ماشین

2

تر از  پایین

حد انتظار

های ثابت از  های مکانیزاسیون، تفکیک هزینه تفکیک شاخص

جاری
1

های مکانیزاسیون و تحلیل آن، تعیین میزان  محاسبه شاخص

های ثابت و جاری و  های ثابت و جاری، محاسبه هزینه هزینه

ها، تعیین راهکارهای موجود برای کاهش  هزینه سالیانه ماشین

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل  ها و مدیریت ماشین هزینه

عوامل موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

محاسبات 

کاربردی

های کشاورزی و  محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین

ها با روش  تعیین توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین

محاسباتی یا ترسیمی

باالتر از حد 

انتظار

محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین و توان الزم تراکتور و 

انتخاب ماشین مناسب تراکتور با هر دو روش محاسباتی یا 

ترسیمی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های  محاسبه ظرفیت و عملکرد ماشین-1

کشاورزی

های  محاسبه توان مورد نیاز ماشین-2

کشاورزی

3

درحد انتظار

ها و  محاسبه توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین

های محاسباتی  انتخاب ماشین مناسب تراکتور با یکی از روش

یا ترسیمی

2

تر از  پایین

حد انتظار
1محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین 



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهماشين هاي كشاورزي: رشته تحصيلي
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

. را اخذ كند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را كسب نمايد ها پودمان نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه −

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

مقاومت قطعات 

در برابر تغییر 

شکل

قطعات مکانیکی ساده در  (استحکام و سفتی)مقایسه مقاومت

های خالص براساس استاندادهای مقاومت مصالح بار گذاری

باالتر از حد 

انتظار

های  تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل انواع روش

بارگذاری بر روی قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر جنس و 

ها، مقایسه استحکام قطعات  شکل مواد بر سفتی و استحکام آن

های  ساده در بارگذاری کششی و فشاری و تعیین روش

افزایش استحکام و سفتی قطعات

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی و تحلیل مقاومت قطعات در برابر تغییر 

شکل و مقایسه سفتی و استحکام قطعات

3

درحد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر 

ها، مقایسه استحکام  جنس و شکل مواد بر سفتی و استحکام آن

قطعات ساده در بارگذاری کششی و فشاری

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، مقایسه استحکام قطعات 

ساده در بارگذاری کششی و فشاری
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  5پودمان 

مواد و متالورژی

ها، کاربرد و خصوصیات، مواد صنعتی جامد و  تعیین ویژگی

های حفاظت مواد صنعتی جامد براساس  تحلیل روش

ها مطابق با استاندارد ملی  های فیزیکی و شیمیایی آن ویژگی

ایران

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن، روش 

محافظت از آن در برابر خوردگی و تحلیل علل انتخاب نوع 

ماده جامد در فرایند طراحی و ساخت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بندی مواد صنعتی جامد طبقه-1

حفاظت از مواد در برابر خوردگی-2

3

درحد انتظار
تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن و روش 

محافظت از آن در برابر خوردگی
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بندی انواع ماده صنعتی بندی و طبقه دسته



رديف

های  آماده کردن کارگاه تعمیر ماشین:1واحد يادگیری

کشاورزی

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111کنترل ساختمان و ایمنی کارگاه1
221تفکیک ابزار و تجهیزات2
132چیدمان ابزار و تجهیزات3
141نظافت محوطه تعمیرگاه و ابزار4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديف
های  ای ماشین های دوره انجام سرويس: 3واحد يادگیری

کشاورزی

رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بازدید روزانه و هفتگی1
121ای های دوره تعیین موارد سرویس2
232ای های دوره انجام سرویس3
141سازی مستند4

551

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديفای تراکتور های دوره انجام سرويس: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ای  بازدید دوره1

121رسانی های سیستم برق انجام سرویس2

232های سیستم انتقال توان انجام سرویس3

141های سیستم هیدرولیک انجام سرویس4

15های سیستم فرمان و ترمز انجام سرویس5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

های سیستم خنک کننده موتور انجام سرویس

 روانکاری موتور های سیستم انجام سرویس

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

اتصال ماشین به تراکتور

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تنظیم ماشین بعد از اتصال 

جدا کردن ماشین از تراکتور

کش های يدک اتصال ماشین: 6واحد يادگیری

سازی تراکتور برای کار آماده: 3پودمان /نام فصل

تعیین روش اتصال 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

مراحل کاری

کد

های سیستم سوخت رسانی انجام سرویس

: کد درس

کد

کد

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیری

های کشاورزی سرويس ماشین: 2پودمان/نام فصل

مراحل کاری

ای بازدید دوره

های سیستم هوا رسانی انجام سرویس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کشاورزی نگهداری و کاربرد ماشين»درس 
های کشاورزی ماشین: رشته تحصیلی

071620: کد رشته

کد

کد
برداری فلزات براده: 2واحد يادگیری

مراحل کاری

گیری اندازه

گذاری اندازه

برداری انجام براده

210384: کد کتاب

های دوره ای موتور ديزل  انجام سرويس: 4واحد يادگیری

کشاورزی

پرداخت نهایی

1396-97: سال تحصیلی

عملیات کارگاهی: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی واحد يادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شايستگی پودمان



: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کشاورزی نگهداری و کاربرد ماشين»درس 
های کشاورزی ماشین: رشته تحصیلی

210384: کد کتاب071620: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

عملیات کارگاهی: 1پودمان/نام فصل

دهم:پايه

کدرديفنورد تراکتوری حمل بار پی: 7واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111هدایت تراکتور1

122نورد به تراکتور اتصال پی2

231نورد هدایت و کنترل پی3

141نورد بارگیری پی4

15نورد تخلیه بار پی5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

رديفهای کشاورزی سازی چرخ ماشین آماده: 9واحد يادگیری

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111های کشاورزی پیاده کردن چرخ ماشین1

121گیری پنچر2

132سوار کردن چرخ3

24ها تنظیم چرخ4

15سنگین کردن تراکتور5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

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

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

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

يادگیری می باشد

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

های کشت و کار تعمیر عیوب جزئی ماشین

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های کشت و کار تعیین عیب ماشین

آماده کردن ماشین برای تعمیر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

سازی بیل برای شروع کار آماده

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

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

کد

نمره شايستگی واحد يادگیری

های کشت و کار های جزئی ماشین رفع عیب: 10واحد يادگیریکد

جایی بار با بیل تراکتوری به جا

کد

های کشاورزی نگهداری ماشین: 5پودمان/نام فصل

20نمره پودمان از 

کاربری بیل تراکتوری:8واحد يادگیری

مراحل کاری

ای بیل تراکتوری های دوره انجام سرویس

نمره شايستگی پودمان

های جزئی بیل رفع عیب

رانندگی تراکتور: 4پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده به کار نمودن ماشین1

1اتصال گاوآهن به تراکتور2

1بررسی شرایط اجرای شخم3

2انجام عملیات شخم4

1سرویس و نگهداری گاوآهن5
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

1انتخاب ماشین11انتخاب ماشین1

1آماده به کار نمودن ماشین12آماده به کار نمودن ماشین2

2انجام عملیات شکل دهی زمین23انجام عملیات خاکورزی ثانویه3

1سرویس و نگهداری ماشین14سرویس و نگهداری ماشین4
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
نمره

1آماده به کار کردن ماشین1

1انتخاب ماشین2

1اتصال ماشین به تراکتور3

2تنظیم و کالیبره کردن ماشین4

2انجام عملیات کاشت5

1سرویس و نگهداری ماشین6
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

210386: کد کتاب0716200210: کد درس071620: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كاربرد و سرويس ماشين هاي كاشت و داشت»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهماشين های کشاورزی: رشته تحصيلی

خاکورزی اوليه - 1پودمان /نام فصل

کدشخم مکانيزه: 1واحد یادگيری

خاکورزی ثانویه و شکل دهی زمين - 2پودمان /نام فصل

کددهی مکانيزه زمين شکل: 3 واحد یادگيریکدتهيه مکانيزه بستر بذر: 2 واحد یادگيری

کاشت مکانيزه -  3پودمان /نام فصل

کدکاشت مکانيزه: 4 واحد یادگيری



210386: کد کتاب0716200210: کد درس071620: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كاربرد و سرويس ماشين هاي كاشت و داشت»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهماشين های کشاورزی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1انتخاب ماشین11آماده کردن سم11انتخاب ماشین1

1روشن کردن موتور12انتخاب ماشین سم پاش12آماده به کار نمودن ماشین2

2کار با ماشین 13انجام عملیات سم پاشی23انجام عملیات کود دهی3

1رفع عیوب جزئی ماشین24سرویس و نگهداری سم پاش ها14سرویس و نگهداری ماشین4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار1

1راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار2

2تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار3

1انجام فرایند آبیاری تحت فشار4

1سرویس و نگهداری شبکه آبیاری تحت فشار5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

داشت مکانيزه - 4پودمان /نام فصل

کود دهی و کنترل مکانيکی علف : 5 واحد یادگيری

های هرز

کدنگهداری مکانيزه فضای سبز: 7 واحد یادگيریکدسم پاشی مکانيزه: 6 واحد یادگيریکد

.  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−

آبياری تحت فشار -  5پودمان /نام فصل

کاربرد و سرویس آبياری تحت : 8 واحد یادگيری

فشار

کد



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2ای تنظیم ماشین برداشت ذرت علوفه1

1ای ماشین سرویس دوره2

1ای های برداشت ذرت علوفه حمل و نقل ماشین3

2اندازی اولیه و آماده به کار نمودن ماشین راه4

1اجرای عملیات برداشت5

1های جزئی ماشین رفع عیب6
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

1بند قبل از شروع کار کردن دستگاه بسته آماده11سازی شانه خورشیدی بازدید اولیه و اماده11اندازی بازدید اولیه دروگر قبل از راه1

2بند علوفه نخ کردن بسته12اتصال شانه خورشیدی به تراکتور12اتصال دروگر به تراکتور 2

1بند علوفه اتصال و حمل و نقل بسته23تنظیم شانه خورشیدی23تنظیمات دروگر 3

2بند علوفه تنظیم بسته14انجام عملیات ردیف کردن علوفه14انجام عملیات درو4

1بند در مزرعه اندازی اولیه و کار با بسته راه155سرویس دروگر و انبار کردن ماشین5

1بند علوفه سرویس و نگهداری بسته666
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 

*محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده به کار نمودن کمباین1

2رانندگی و حمل و نقل کمباین2

2تنظیم کمباین3

1انجام عملیات برداشت با کمباین 4

1سرویس و نگهداری کمباین5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 

*محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

211383: کد کتاب: کد درس071620: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاربرد و سرويس ماشين های برداشت و پس از برداشت»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایههای کشاورزی ماشين: رشته تحصيلی

برداشت علوفه سيلو کردنی - 1پودمان /نام فصل

کاربرد و سرویس ماشين برداشت ذرت : 1واحد یادگيری

(چاپر)ای علوفه

کد

برداشت علوفه خشک کردنی - 2پودمان /نام فصل

کاربرد و سرویس شانه های : 3 واحد یادگيریکدکاربرد و سرویس دروگرهای علوفه: 2واحد یادگيری

خورشيدی

کدبند علوفه کاربرد و سرویس بسته: 4 واحد یادگيریکد

برداشت مکانيزه غالت - 3پودمان /نام فصل

کدکاربرد و سرویس کمباین غالت: 5واحد یادگيری



211383: کد کتاب: کد درس071620: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاربرد و سرويس ماشين های برداشت و پس از برداشت»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایههای کشاورزی ماشين: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1زمینی های برداشت سیب آماده به کار کردن ماشین1

1کن به تراکتور زمینی اتصال سیب2

2کن  زمینی تنظیم سیب3

1اجرای عملیات برداشت4

1زمینی های برداشت سیب سرویس و نگهداری ماشین5
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

2های بوجاری تنظیمات ماشین1

1اندازی و کار با ماشین بوجاری راه2

1های بوجاری سرویس و نگهداری ماشین3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 

*محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

زمينی برداشت سيب - 4پودمان /نام فصل

های برداشت  کاربرد و سرویس ماشين: 6واحد یادگيری

سيب زمينی

کد

.  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−

پس از برداشت غالت و حبوبات - 5پودمان /نام فصل

کدهای بوجاری کاربرد و سرویس ماشين:7واحد یادگيری



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1عیب یابی و رفع عیوب بدون باز کردن سرسیلندر1

1باز کردن اجزاي سرسیلندر2

1شستشو و کنترل اجزي سرسیلندر3

2کنترل نهایی، تعمیر و بستن اجزاي سرسیلندر4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
عیب یابی و رقع عیب نیم موتور بدون باز کردن 

قطعات
1

1پیاده کردن قطعات نیم موتور2

1شستشو و کنترل قطعات باز شده3

2تعمیر و بستن قطعات نیم موتور و کنترل نهایی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
عیب یابی و رفع عیوب سیستم خنک کاري موتور 

بدون باز کردن تجهیزات
21

عیب یابی و رفع عیوب سیستم سوخت رسانی بدون 

باز کردن تجهیزات
21

عیب یابی و رفع عیوب سیستم روغن کاري 

موتور بدون باز کردن تجهیزات
2

1باز کردن اجزاي سیستم روغن کاري12باز کردن اجزاي سیستم سوخت رسانی12باز کردن قطعات سیستم خنک کاري موتور2

1تعمیر و بستن اجزاي سیستم روغن کاري13تعمیر و بستن اجزاي سیستم سوخت رسانی13بستن و تعمیر اجزا سیستم خنک کاري موتور3

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 یادگیرينمره شایستگی واحد یادگیرينمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - تعمیر سیستم هاي تکمیلی موتور تراکتور

واحد یادگیري3: تعمیر سیستم خنک کاري موتور 

تراکتور

 واحد یادگیري4: تعمیر سیستم سوخت رسانی کد

موتور تراکتور

 واحد یادگیري5: تعمیر سیستم روغن کاري موتور کد

تراکتور

کد

نام فصل/پودمان 2 - تعمیر نیم موتور تراکتور

کدواحد یادگیري2: تعمیر نیم موتور تراکتور

نام فصل/پودمان 1 - تعمیر سرسیلندر تراکتور

کدواحد یادگیري1: تعمیر سرسیلندر تراکتور

کد کتاب: 211384کد درس: کد رشته: 071620

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تعمیر موتور و سیستم هاي مکانیکی تراکتور»

سال تحصیلی: 97-1396پایه: یازدهمرشته تحصیلی: ماشین هاي کشاورزي



کد کتاب: 211384کد درس: کد رشته: 071620

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تعمیر موتور و سیستم هاي مکانیکی تراکتور»

سال تحصیلی: 97-1396پایه: یازدهمرشته تحصیلی: ماشین هاي کشاورزي

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
عیب یابی و رفع عیوب سیستم انتقال قدرت بدون 

باز کردن تجهیزات
2

1باز کردن اجزاي سیستم انتقال قدرت2

2تعمیر و بستن اجزاي سیستم انتقال قدرت3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
عیب یابی و رفع عیوب سیستم ترمز بدون باز کردن 

تجهیزات
11

عیب یابی و رفع عیوب سیستم فرمان بدون 

بازکردن تجهیزات
2

1باز کردن اجزاي سیستم فرمان12باز کردن اجزاي سیستم ترمز2

2تعمیر و بستن اجزاي سیستم فرمان23تعمیر و بستن اجزاي سیستم ترمز3

24تنظیم و هواگیري سیستم ترمز4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیرينمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

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

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

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

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

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

نام فصل/پودمان 5 - تعمیر سیستم هاي فرمان و ترمز تراکتور

کد واحد یادگیري8: تعمیر سیستم فرمان تراکتورکدواحد یادگیري7: تعمیر سیستم ترمز تراکتور

نام فصل/پودمان 4 - تعمیر سیستم انتقال قدرت تراکتور

واحد یادگیري6: تعمیر و تنظیم سیستم انتقال 

قدرت تراکتور

کد



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
تعیین انواع مواد مغذی و روش های نگهداری و 

ها جلوگیری از فساد آن
2

تر از  پایینتحلیل عوامل موثر بر فساد مواد غذایی- 2

حد انتظار
1تعیین انواع مواد مغذی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

تغذیه و مواد 

غذایی

تحلیل انواع مواد مغذی در ساختمان مواد - 1

غذایی
بررسی و تحلیل انواع مواد مغذی، طبقه بندی و 

ها در بدن، عوامل موثر بر فساد مواد  نقش آن

ها براساس  غذایی و روش های نگهداری آن

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نقش وانواع مواد مغذی و روش های نگهداری و 

ها جلوگیری از فساد آن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

2
تحلیل نقش صنایع غذایی در توسعه پایدار- 2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین نقش کشاورزی در معیشت افراد جامعه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

میکروبیولوژی 

مواد غذایی

تحلیل نقش میکروب ها در زندگی انسان- 1
بندی  بررسی و تحلیل ساختمان و طبقه

ها در صنایع غذایی  ها و نقش آن میکروارگانیسم

براساس مبانی نظری

باالتر از حد 

انتظار

ها در  ها و تعیین نقش آن طبقه بندی میکروارگانیسم

تولیدات صنایع غذایی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
ها در فرایند تولید  تعیین نقش میکروارگانیسم

محصوالت صنایع غذایی
2

تحلیل نقش باکتری ها و قارچ ها در صنایع - 2

تر از  پایینغذایی

حد انتظار
1ها بندی میکروارگانیسم طبقه

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

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

210371: کد کتاب:کد درس072110: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان 

جایگاه و اهمیت 

کشاورزی

تحلیل اهمیت و ضرورت کشاورزی- 1
بررسی و تحلیل ضرورت کشاورزی و صنایع 

ها از نظر امنیت و ایمنی غذایی  غذایی و نقش آن

FAOبراساس شاخص های 

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه وضعیت کشاورزی و صنایع غذایی با کشورهای 

پیشرفته از دیدگاه توسعه پایدار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تفکیک نقش صنایع غذایی در امنیت غذایی با ایمنی 

غذایی



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

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

210371: کد کتاب:کد درس072110: 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
انتخاب ارگونومی، بکارگیری قوانین  بهداشت و ایمنی 

کار محیط
2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین مولفه های انتخاب ارگونومی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

بهداشت و ایمنی 

محیط کار

آور  بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل زیان

کار، عوامل ارگونومیکی، تسهیالت  محیط

کار و اصول پیشگیری از  بهداشتی محیط

حوادث براساس استانداردهای سازمان ملی 

استاندارد ایران

باالتر از حد 

انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی 

کار کار و پیشگیری از حوادث محیط محیط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

به کارگیری بهداشت و ایمنی و -  1

ارگونومی هنگام انجام کار

پیشگیری از وقوع حوادث محیط کار- 2 

: 4پودمان 

اصول کنترل 

کیفیت مواد غذایی

بررسی و تحلیل عوامل موثر برکیفیت مواد تحلیل عوامل موثر بر کیفیت مواد غذایی- 1

غذایی، مراحل و آزمون های کنترل کیفیت مواد 

غذایی براساس استانداردهای سازمان ملی

استاندارد ایران

باالتر از حد 

انتظار

تعیین ضرورت آزمون های کنترل کیفی محصوالت 

غذایی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین عوامل موثر بر کیفیت مواد غذایی و ضرورت 

انجام آزمون های کنترل کیفی
2

تحلیل مراحل  کنترل کیفیت مواد غذایی- 2

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین نقش کنترل کیفیت مواد غذایی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

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

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تهیه مواد اولیه1
121سازی مواد اولیه پاک2
232خشک کردن3
141سورتینگ4

151بندی بسته5

161انبارش6

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
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تهیه مواد اولیه1
222آسیاب کردن2
131مخلوط کردن3
141بندی بسته4

151انبارش5

661

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهیه مواد اولیه1
1جداسازی پوسته بیرونی2
1گیری پسته شو و نم و شست3
2خشک کردن 4
1مغز کردن5
1بسته بندی و انبارش6

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

میانگین مراحل

توليد لواشک: 2 واحد یادگيریتوليد ميوه خشک: 1واحد یادگيری

توليد سبزی خشک: 4 واحد یادگيریتوليد و بسته بندی پودر ادویه جات: 3 واحد یادگيری

تهیه مواد اولیه

خشک کردن

سورتینگ

نمره شایستگی واحد یادگيری

فراوری مغزهای درختی: 5 واحد یادگيری

مراحل کاری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«فراوری گياهان دارويي و خشکبار»درس 
صنایع غذایی: رشته تحصيلی

072110: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

تهیه مواد اولیه

سازی شو و پاک و شست

پخت و تعلیظ

210372: کد کتاب

فرموالسیون

1396-97: سال تحصيلی

ها فراوری ميوه - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0721100110: کد درس

کد

کد

خشک کردن

بندی و انبارش بسته

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

فرموالسیون

بندی بسته

نمره شایستگی واحد یادگيری

توليد محصوالت پودری و سبزی خشک -  2پودمان /نام فصل

فراوری مغزهای درختی - 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

انبارش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«فراوری گياهان دارويي و خشکبار»درس 
صنایع غذایی: رشته تحصيلی

210372: کد کتاب072110: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

ها فراوری ميوه - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0721100110: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهیه مواد اولیه1

2تقطیر2

1پاستوریزاسیون3
1بندی بسته4
1انبارش5

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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهیه مواد اولیه1

2خشک کردن2

1سوتینگ و خرد کردن3

1فرموالسیون4

1بندی بسته5

1انبارش6

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−

توليد عرقيات گياهی: 6 واحد یادگيری

های گياهی توليد دمنوش: 7واحد یادگيری

کد

های گياهی توليد دمنوش - 5پودمان /نام فصل

توليد عرقيات گياهی - 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

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2خام دريافت شير1

1خام سازي شير ذخيره2

1استاندارد سازي3

1پاستوريزاسيون4

5CIP1

1بندي و سردخانه گذاري  بسته6
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين 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

2سازي مواد اوليه آماده21سازي مواد اوليه آماده11سازي مواد اوليه آماده1

1پخت و تغليظ12فرموالسيون12همگن سازي2

1سالم سازي13پاستوريزه كردن13دهی شير حرارت3

1بندي و انبارش بسته14بندي و سردخانه گذاري بسته14مايه زنی4

255خانه گذاري بندي و گرم بسته5

166سردخانه گذاري6

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحلميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازي مواد اوليه آماده1

1پاستوريزاسيون و هموژنيزاسيون2

1رسانيدن3

2انجماد و هوادهی4

1بندي و سفت كردن بسته5

1سردخانه گذاري6
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

توليد بستنی - 3پودمان /نام فصل

کدتوليد بستنی: 5 واحد یادگيری

های تخميری شير توليد فراورده - 2پودمان /نام فصل

کدتوليد کشک: 4 واحد یادگيری کدتوليد دوغ: 3 واحد یادگيریکدتوليد ماست: 2 واحد یادگيری

210374: کد کتاب0721100210: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد فراورده هاي لبني»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

توليد شير پاستوریزه - 1پودمان /نام فصل

کدتوليد شير پاستوریزه: 1واحد یادگيری



210374: کد کتاب0721100210: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«توليد فراورده هاي لبني»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازي شير خام دريافت و ذخيره1

1استاندارد كردن شير2

2مايه زنی3

1عمليات لخته4

1بندي و سردخانه گذاري بسته5
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين 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

1سازي مواد اوليه آماده21سازي مواد اوليه آماده1

1رسانيدن خامه12خامه گيري2

2كره زنی13استاندارد كردن3

1دهی زنی و مالش نمك14فرايند حرارتی4

1بندي و انبارش  بسته15بندي و انبارش  بسته5
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره 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−

توليد خامه و کره - 5پودمان /نام فصل

کدتوليد کره: 8 واحد یادگيریکدتوليد خامه: 7 واحد یادگيری

توليد پنير - 4پودمان /نام فصل

کدتوليد پنير: 6 واحد 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 *



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1انتخاب مواد اوليه11انتخاب مواد اوليه1

2ها انتخاب افزودنی22ها انتخاب افزودنی2

1سردخانه گذاری13انبارداری3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين 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

1زدايي انجماد11تميز کردن1

1وشو قطعه قطعه کردن و شست12بندی و سورتينگ درجه2

1پخت مقدماتی23های زاید جداسازی قسمت3

2گيری استخوان14خرد کردن4

15بری آنزیم5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1توزین1

1نمك تهيه شربت و آب2

2تهيه سس کنسروها3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

211371: کد کتاب: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد کمپوت و کنسرو»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

تهيه مواد اوليه کنسروی - 1پودمان /نام فصل

تهيه مواد اوليه کنسروهای :2 واحد یادگيریکدتهيه مواد اوليه کنسروهای گياهی:1واحد یادگيری

گوشتی

کد

سازی مواد اوليۀ کنسروی آماده - 2پودمان /نام فصل

سازی مواد اوليۀ کنسروهای  آماده:3واحد یادگيری

گياهی

سازی مواد اوليۀ  آماده:4 واحد یادگيریکد

کنسروهای گوشتی

کد

فرموله کردن مواد کنسروی - 3پودمان /نام فصل

کدفرموله کردن مواد کنسروی: 5واحد یادگيری



211371: کد کتاب: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد کمپوت و کنسرو»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تخليه هوای اتوکالو11ظروف هواي تخليه11انتخاب ظروف کنسروی1

2سالم سازی حرارتی12بستن در ظروف12پرکردن محصول درون ظروف2

1سردکردن23کنترل کيفی عمليات دربندی13تنظيم فضای خالی سرقوطی3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحلميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1كنسروي ظروف کيفی كنترل11کنترل شرایط محيطی انبار قرنطينه1

2کنترل کيفی فيزیکوشيميایی محصول12چيدمان محصول در انبار قرنطينه2

2کنترل کيفی ميکربی محصول13مستندسازی3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات 

*زیست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين 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 *

قوطی کردن و سالم سازی حرارتی - 4پودمان /نام فصل

کدفرایند حرارتی: 8 واحد یادگيریکددربندی ظروف کنسروی: 7 واحد یادگيریکدپر کردن ظروف کنسروی: 6واحد 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−

گذاری و کنترل کيفيت قرنطينه - 5پودمان /نام فصل

کنترل کيفيت محصوالت : 10 واحد یادگيریکدگذاری قرنطينه: 9واحد یادگيری

کنسروی

کد



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازيمواداوليهآماده1

1توليدخمير2

2تخمير3

1دهيخميرشكل4

1پخت5

1بنديسردكردنوبسته6
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

1سازيمواداوليهآماده1

2توليدخمير2

1گيريوگردنكردنخميرچانه3

1گيريوتخميرنهایيقالب4

1پخت5

1بنديسردكردنوبسته6
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

1سازيمواداوليهآماده11سازيمواداوليهآماده11سازيمواداوليهآماده1

1توليدخمير22توليدخمير22توليدخمير2

1دهيخميرشكل13سازيمغزيآماده13گيريقالب3

1تخمير14گيريقالب14پخت4

2زنيكردنوروكشسرخ15پخت15بنديوانبارشبسته5

1بنديوانبارشبسته16بنديوانبارشبسته66
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهات

*زیستمحيطي
2

ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهات

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحلميانگينمراحلميانگينمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

211372: کد کتاب: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و بسته بندی فراورده های غالت»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

های سنتی توليد نان - 1پودمان /نام فصل

کدهای سنتی توليد نان: 1واحد یادگيری

های صنعتی توليد نان - 2پودمان /نام فصل

کدهای صنعتی توليد نان: 2واحد یادگيری

جات آردی توليد شيرینی - 3پودمان /نام فصل

کدتوليد دونات: 5 واحد یادگيریکدتوليد کلوچه: 4 واحد یادگيریکدتوليد کيک: 3واحد یادگيری



211372: کد کتاب: کد درس072110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و بسته بندی فراورده های غالت»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهصنایع غذایی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازيمواداوليهآماده1

1توليدخمير2

1دهيخميرشكل3

2پخت4

1بنديوانبارشبسته5
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
نمره

1سازيمواداوليهآماده11سازيمواداوليهآماده1

1توليدخمير12توليدخمير2

1اكسترودكردن13دهيوبرششكل3

2خشکكردن24خشکكردن4

1بنديوانبارشبسته15بنديوانبارشبسته5
توجهاتوغيرفنيشایستگي،بهداشت،ایمني

*زیستمحيطي
2

ایمني،بهداشت،شایستگيغيرفنيوتوجهات

*زیستمحيطي
2

ميانگينمراحلميانگينمراحل

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 *

توليد بيسكویت - 4پودمان /نام فصل

کدتوليد بيسكویت: 6واحد 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−

توليد فراورده های خميری - 5پودمان /نام فصل

کدتوليد پاستا: 8 واحد یادگيریکدتوليد رشته آشی و پلویی: 7واحد یادگيری



عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

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: پايهامور دامي: رشته تحصيلي

210347: کد کتاب0811100110:  کد درس081110:کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

تحلیل کشاورزی پایدار با استفاده از شاخصتحلیل اهمیت و ضرورت کشاورزی- 1

و(EPI)عملکرد محیط زیستی 

استانداردهای فدراسیون جهانی جنبش 

(IFOAM)کشاورزی ارگانیک 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم، انسان و حیوان در 

برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل
2

تحلیل و بررسی اهمیت مکانیزاسیون و - 2

تعیین آن
تر از  پایین

حد انتظار

توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم در برنامه پرورش 

دام، طیور و زنبور عسل
1

باالتر از حد 

انتظار

توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم، انسان و سالمت و 

رفاه حیوان در برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

بهداشت و ایمنی 

کار محیط

20نمره پودمان از 

به کارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی 

هنگام انجام کار

3

2تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کاردرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین عوامل زیان آور در محیط کار

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل 

کار و عوامل ارگونومیکی  آور محیط زیان

های  براساس آیین نامه ایمنی در کارگاه

دامپروری مصوب وزارت کار و امور 

اجتماعی

باالتر از حد 

انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کار و 

پیشگیری از حوادث محیط کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

محاسبات کاربردی

گیری طول و تبدیل واحدها،  اندازه

گیری زاویه و پیاده کردن آن، تعیین  اندازه

شیب زمین، محاسبه میزان ماده ضدعفونی 

پاش و  کننده براساس حجم مخزن محلول

تعیین حجم سالن مرغداری یا دامداری

باالتر از حد 

انتظار

گیری طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور و  اندازه

گیری زاویه پیاده کردن آن به کمک متر و  های سبک و اندازه دام

کش و تبدیل واحدها خط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب زمین، 

گیری زاویه و پیاده کردن آن اندازه

3

درحد انتظار
گیری طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور و  اندازه

های سبک دام
2

تر از  پایین

حد انتظار
1های سبک گیری طول و مساحت زمین محل پرورش طیور و دام اندازه
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

.  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

: 4پودمان 

نظام دامپروری کشور

بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز و 

زنبور عسل، تعیین ظرفیت سالن پرورش 

های سبک و  طیور و جایگاه پرورش دام

زنبورستان براساس قوانین و استانداردهای 

نظام دامپروری کشور

باالتر از حد 

انتظار

بررسی محل پرورش و محاسبه فضای مورد نیاز برای پرورش طیور، 

گوسفند و بز و زنبور عسل براساس قوانین  نظام دامپروری کشور

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی محل پرورش و محاسبه ظرفیت 

، (گوشتی و تخمگذار)سالن پرورش مرغ 

داشتی و )جایگاه پرورش گوسفند و بز 

و زنبورستان (پرواری

3

درحد انتظار
محاسبه فضای مورد نیاز برای پرورش مرغ، گوسفند و بز و زنبور 

عسل براساس قوانین نظام دامپروری کشور
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز و زنبور عسل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

تشریح و فیزیولوژی

بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین 

های پیشین، جداسازی  سن دام براساس دندان

های بدن دام و  های مختلف دستگاه بخش

گوارش، تولید مثل، ادراری، گردش )طیور

ها و تعیین نقش آن (خون و حرکتی

باالتر از حد 

انتظار

بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

های بدن دام و  های مختلف دستگاه های پیشین، جداسازی بخش دندان

(گوارش، تولید مثل، ادراری، گردش خون و حرکتی)طیور

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های مختلف  جداسازی و تعیین نقش بخش

گوارش، تولید )های بدن دام و طیور دستگاه

(مثل، ادراری، گردش خون و حرکتی

3

درحد انتظار
بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

های پیشین دندان
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1یابسازیوسیلهنطفهآماده21مرغتخم فروش مراکز به مراجعه21هامرغازقفسآوریتخمجمع1

1دارزائدمرغهاینطفهتعیینتخم12مرغانتخابتخم12مرغتفکیکظاهریتخم2

2تمیزکردنتخممرغهایآلوده23مرغخریدتخم23مرغهابهانبارحملتخم3

2مستندسازی14هایخریداریشدهنگهداریتخم24مرغهابندیونگهداریتخمبسته4

155گذاربررسیبازدهیگلهتخم5

166مرغکارتنکردنتخم6

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
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1هاشمارشجوجه21وشویدستگاههچرشست21وشویدستگاهسترشست1

2هابراساسنوعدرجهجداکردنجوجه22ضدعفونیدستگاههچر22ضدعفونیدستگاهستر2

1هابهکارتنانتقالجوجه13تنظیمدستگاههچر13تنظیمدستگاهستر3

2هایوازدهمعدومنمودنجوجه24هاازدستگاهستربهدستگاههچرمرغانتقالتخم24مرغهادردستگاهسترچیدنتخم4

15ثبتاطالعات5
هاازسبدهایهچریبهاتاقانتقالجوجه

بندیدرجه
2مستندسازی15

16ثبتاطالعات66

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
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تهیهجوجهیکروزه21جمعکردنکود11تخلیهسالنپرورشمرغ1

1ضدعفونیماشینحملجوجهدرمزرعه22انبارکردنکود22وشویسالنپرورشمرغشست2

2هابهداخلسالنپرورشانتقالکارتن13فراوریکود13ضدعفونیسالنپرورشمرغ3

1هاهاازکارتنتخلیهجوجه244سازیبسترزائدپرورشمرغآماده4

2هاتغذیهاولیهجوجه255ضدعفونیتجهیزات5

1هایوازدهجداسازیجوجه166اندازیزائدتجهیزاتراه6
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 

210348:کد کتاب0811100110:کد درس081110:کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش مرغ»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور دامی: رشته تحصيلی

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی  - 1پودمان /نام فصل

مرغ و انتقال آن به  آوری تخم جمع: 1واحد یادگيری

انبار

کدیابی نطفه: 3 واحد یادگيریکدمرغ نطفه دار تهيه تخم: 2 واحد یادگيریکد

کشی مدیریت جوجه - 2پودمان /نام فصل

کدبندی جوجه یک روزه درجه: 6 واحد یادگيریکدکار با دستگاه هچر: 5 واحد یادگيریکدکار با دستگاه ستر: 4 واحد یادگيری

پرورش جوجه - 3پودمان /نام فصل

سازی کود  آوری و ذخيره جمع:8 واحد یادگيریکدسازی سالن پرورش مرغ آماده:7 واحد یادگيری

مرغی

کدریزی در سالن پرورش مرغ جوجه: 9واحد یادگيریکد



210348:کد کتاب0811100110:کد درس081110:کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش مرغ»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور دامی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازیخوراکمرغآماده21تهیهجیرهازمتخصصتغذیهطیور1

2توزیعخوراکمرغدرسالنپرورش12تهیهموادخوراکیمورداستفادهدرجیرهمرغ2

2مستندسازیخوراکمصرفی23نگهداریخوراک3

14مستندسازی4

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
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
هایمربوطبهدریافتوبررسیدستورالعمل

شرایطمحیطی
2هااقداماتقرنطینه11بریهابرایتولکآمادهکردنمرغ21

1گزارشسالمتیگله22قطعکردنخوراک22هایکنترلکنندهشرایطمحیطیتنظیمدستگاه2

2آوریتلفاتجمع23کاهشمدتوشدتنورسالنپرورش23بررسیحسگرهایکنترلشرایطمحیطی3

2هامعدومسازیالشه24قطعآب14ثبتاطالعاتحسگرها4

15بریتغذیهخوراکمخصوصدورانتولک55

16پایاندادنبهدورانتولک66

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 

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 *

تغذیه مرغ - 4پودمان /نام فصل

کددهی مرغ خوراک:11 واحد یادگيریکدتهيه خوراک:10 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−

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ - 5پودمان /نام فصل

کنترل شرایط محيطی در سالن :12واحد یادگيری

پرورش

کدپيشگيری از بيماری ها:14 واحد یادگيریکدبری اجباری تولک:13 واحد یادگيریکد



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي محل1
222نظافت جايگاه2
231ضدعفوني جايگاه3
242استقرار تجهيزات4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعيين دام1
222آماده كردن وسايل2
232مهار دام3
24شماره زدن4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهية مواد اوليه خوراك1
2آماده كردن خوراك دام2
1بندي گله براي تغذيه دسته3
2تميز كردن آخورها4
2دهي خوراك5

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

تهية گوسفند و بز:2 واحد یادگيری

ثبت نمون برگ مشخصات: 4 واحد یادگيریزنی شماره: 3 واحد یادگيری

کدتغذیة دستی: 5 واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شایستگی واحد یادگيری

ثبت مشخصات  - 2پودمان /نام فصل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

مراحل کاری

تهية شناسنامه

ثبت آمار گله

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(كوچك)هاي سبك  توليد و پرورش دام»درس 

امور دامی: رشته تحصيلی

081110: کد رشته

کد

کد

مراحل کاری

انتخاب گوسفند و بز

مراجعه به مراكز خريد و فروش

انعقاد قرارداد

210350: کد کتاب

انتقال به جايگاه قرنطينه

1396-97: سال تحصيلی

اندازی محل پرورش گوسفند و بز راه -1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0811100211: کد درس

سازی محل پرورش گوسفند و بز آماده: 1واحد یادگيری

کد

ميانگين مراحل

تغذیة گوسفند و بز - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

5نمره مستمر از 

ثبت محصوالت



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(كوچك)هاي سبك  توليد و پرورش دام»درس 

امور دامی: رشته تحصيلی

210350: کد کتاب081110: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی دهم:پایه

0811100211: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2هدايت گله به چراگاه1

2چرانيدن گوسفندان2

1هاي گله در زمان چرامراقبت3
2بازگرداندن گله از چرا4

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212انتخاب كردن گوسفندان1

221وشوي گوسفندان شست2

132چيني پشم3

242چيني بررسي گوسفند بعد از پشم4

551

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

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

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

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

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

ميانگين مراحل

هدايت گوسفند و بز به سمت حمام ضدكنه

شوي دام داخل حمام ضدكنه و شست

مراقبت از دام بعد از حمام ضدكنه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

آماده كردن حمام ضدكنه

محاسبة سم مورد نياز

مراحل کاری

تغذیه با استفاده از چراگاه - 4پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد حمام دادن: 8 واحد یادگيریچينی پشم: 7واحد یادگيری 

کدچرای گوسفند و بز: 6 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

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

بهداشت جلدی گوسفند و بز - 5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



انتخاب محل استقرار کندوها: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ها تعیین محل استقرار کلنی1
1بررسی نوع پوشش گیاهان منطقه2
2دهی گیاهان در زمان انتقال بررسی زمان گل3
1بررسی ظرفیت چرای زنبورستان4

2تهیه آبشخور5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

آماده کردن وسايل زنبورداری: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1خرید کندو و طبق1
2تهیه تجهیزات و وسایل2
2ها دوزی قاب کشی و موم سیم3
1تعمیر تجهیزات4

1ها ضدعفونی کندو و طبق5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

خريد کلنی زنبور عسل: 3واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2مراجعه به فروشندگان کلن 1
1ها بررسی کلنی2
1انعقاد قرارداد3
2ها به زنبورستان انتقال کلنی4
2استقرار کلنی در زنبورستان5

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«پرورش زنبور عسل و توليد محصوالت آن»درس 

1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهامور دامی: رشته تحصیلی

211347: کد کتاب: کد درس081110: کد رشته

انتخاب محل زنبورستان : 1پودمان/نام فصل

کد

تجهیزات زنبورداری: 2پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تهیه کلنی  زنبور عسل: 3پودمان /نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«پرورش زنبور عسل و توليد محصوالت آن»درس 

1396-97: سال تحصیلیيازدهم:پايهامور دامی: رشته تحصیلی

211347: کد کتاب: کد درس081110: کد رشته

انتخاب محل زنبورستان : 1پودمان/نام فصل

رديفهای زنبور عسل تغذيه کلنی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعیین مقدار غذای مورد نیاز کلنی زنبور عسل1

122آماده کردن مواد غذایی کلنی زنبور عسل2

231تغذیه کلنی زنبور عسل3

442

552

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

برداشت تولیدات زنبور عسل: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آوری گرده تعیین زمان برداشت عسل و جمع1

2آوری گرده انتخاب کلنی زنبور عسل برای برداشت عسل و جمع2

2برداشت شان عسل از کندو3

1استخراج عسل از شان4

1موم آوری و استخراج گرده، موم و بره جمع5

1نگهداری تولیدات زنبور عسل6

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

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

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

 بررسی محل زنبورستان 

کد

های زنبور عسل تغذيه و انتقال کلنی: 4پودمان/نام فصل

های زنبور عسل کوچ دادن کلنی: 5واحد يادگیریکد

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

ها برای کوچ آماده کردن کلنی

ها انتقال کلنی

ها استقرار کلنی

ها بررسی کلنی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

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

می باشد

تولیدات زنبور عسل : 5پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



رديفسازی محل پرورش ماكیان  آماده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211تخليه محل پرورش ماکيان1
222وشوي سالن پرورش ماکيان شست2
232ضدعفوني محل پرورش ماکيان3
242سازي بستر و قفس براي پرورش ماکيان آماده4

5
گذاري در محل پرورش و نصب آبخوري، دانخوري و النه تخم

نگهداري ماکيان
151

162گازدهي محل پرورش ماکيان6

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تغذيه ماكیان: 3واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهيه جيره از متخصص تغذیه ماکيان1
2تهيه اقالم مورد استفاده در جيره ماکيان2
1انبار کردن مواد خوراکي3
2آماده کردن خوراك ماکيان4

2دهي ماکيان خوراك5

1ثبت اطالعات خوراك مصرفي6

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

رديف

تأمین و كنترل شرايط محیطی سالن : 4واحد يادگیری

پرورش ماكیان

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2هاي مربوط به شرایط محيطي دریافت و بررسي دستورالعمل1
1هاي کنترل شرایط محيطي تنظيم دستگاه2
1بررسي حسگرهاي کنترل شرایط محيطي3
2مستندسازي4

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

امور فنی پرورش ماكیان : 3پودمان /نام فصل

كد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

: كد درس

كد

تغذیه اوليه جوجه ماکيان

هاي وازده معدوم کردن جوجه

ميانگين مراحل

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شايستگی واحد يادگیری

تغذيه ماكیان: 2پودمان/نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش ماکيان»درس 
امور دامی: رشته تحصیلی

081110: كد رشته

كد

ريزی در محل پرورش ماكیان  جوجه: 2واحد يادگیریكد

مراحل كاری

تهيه جوجه یك روزه ماکيان

ضدعفوني ماشين حمل جوجه در زمان ورود به محل پرورش

انتقال کارتن یا سبدها به داخل محل پرورش

211348: كد كتاب

تخليه جوجه ها از کارتن یا سبد

1396-97: سال تحصیلی

اندازی محل پرورش ماكیان  راه: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه



: كد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش ماکيان»درس 
امور دامی: رشته تحصیلی

211348: كد كتاب081110: كد رشته

1396-97: سال تحصیلی

اندازی محل پرورش ماكیان راه: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

های ماكیان پیشگیری از بیماری: 5واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کنترل تردد1

2ضدعفوني وسایل نقليه در زمان ورود به محل پرورش2

1گزارش از وضعيت سالمت گله3
2آوري تلفات جمع4
1سازي تلفات معدوم5

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

تولیدمثل ماكیان : 6واحد يادگیریرديف

مراحل كاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2آوري تخم ماکيان جمع1

1دار مناسب انتخاب تخم نطفه2

2دار هاي نطفه ضدعفوني تخم3

1دار به دستگاه ستر انتقال تخم نطفه4

1دار به دستگاه هچر انتقال تخم نطفه5

2ثبت اطالعات6

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

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

. را اخذ كند2واحد يادگیری حداقل نمره شايستگی   كند كه در ارزشیابی زمانی هنرجو شايستگی كسب می−

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

. واحدهای يادگیری، شايستگی را كسب نمايد شود كه هنرجو در كلیه نمره پودمان و نمره كلی درس زمانی لحاظ می−

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

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

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

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

كد

بهداشت محل پرورش ماكیان : 4پودمان/نام فصل

تولیدمثل ماكیان : 5پودمان/نام فصل

كد



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: پايهامور زراعي: رشته تحصيلي

210359: کد کتاب: کد درس081120: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان

تحلیل اهمیت و ضرورت  - 1

کشاورزی
های کشاورزی،  بررسی و تحلیل ضرورت

بندی گیاهان زراعی از نظر کاربرد و  دسته

ها و معیار  پودمان کاشت و تعیین شاخصه

مکانیزاسیون

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2هایمکانیزاسیونبندیگیاهانزراعیوتعیینشاخصدستهدرحد انتظار
تحلیل و بررسی اهمیت  - 2

پایین تر از حد مکانیزاسیون و تعیین آن

انتظار

بندیگیاهانزراعییاتعییندرستنبودنیکیازموارددسته

هایمکانیزاسیونشاخص
1

باالتر از حد 

انتظار

بندیگیاهانزراعیتحلیلضرورتواهمیتکشاورزی،دسته

هایدرمنطقه،تحلیلعلتتوسعهمکانیزاسیونبانمونه

هایمکانیزاسیونکشاورزی،تعیینشاخص

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

بهداشت و 

کار ایمنی محیط

20نمره پودمان از 

به کارگیری بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام انجام کار

3

درحد انتظار

فیزیکی،)کارکشاورزانآوردرمحیطتعیینعواملزیان

،رعایتبهداشتوایمنی(شیمیایی،ارگونومیکی،روانی

کارمحیط

2

پایین تر از حد 

انتظار
1آوریارعایتنکردننکاتایمنیعدمتعیینعواملزیان

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل 

آور محیط کار، عوامل ارگونومی،  زیان

تسهیالت بهداشتی محیط کار و اصول 

پیشگیری از حوادث

باالتر از حد 

انتظار

آوردرمحیطکارکشاورزانتعیینتحلیلعواملزیان

،تسهیالتبهداشتی(فیزیکی،شیمیایی،ارگونومیکی،روانی)

کارهایپیشگیریازحوادثمحیطکارکاروارائهراهمحیط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

کود و سم

تعیین نقش انواع کودها در گیاهان زراعی  تعیین کاربرد نوع کود1

بندی سموم، تعیین مشخصات سم با  و دسته

استفاده از برچسب سم و بررسی عوامل 

مؤثر در کشاورزی کم نهاده

باالتر از حد 

انتظار

بندیسمومبهلحاظشکلوتعییننقشانواعکودهاودسته

ها،تعیینمشخصاتسموکالیبرهکردننوعآفاتوبیماری

سمپاشوتحلیلعواملمؤثردرکشاورزیکمنهاده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
ها،بندیسمومبهلحاظشکلونوعآفاتوبیماریدسته

کالیبرهکردنسمپاش
2

 تعیین کاربرد نوع سم2

پایین تر از حد 

انتظار
1بندیسمومیاکالیبرهنکردنسمپاشعدمدسته



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:   سال تحصيليدهم: پايهامور زراعي: رشته تحصيلي

210359: کد کتاب: کد درس081120: 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 −

.  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

: 4پودمان 

اقتصاد 

کشاورزی

بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزی 

ریزی زراعی با استفاده از تجزیه و  و برنامه

تحلیل عوامل مؤثر

باالتر از حد 

انتظار

زراعیبرنامهتنظیم،کشاورزیاقتصاداهمیتتحلیلوبررسی

وتولیدعملیاتیبرنامهومحیطیتحلیلوتجزیهازاستفادهبا

تعیینسودناخالص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ریزی مدیریت مزرعه برنامه

3

درحد انتظار
تولیدعملیاتبهتوجهبازراعیبرنامهارائهوتنظیم(طراحی

(طرحتوجیهیبرایتولیدیکمحصول
2

پایین تر از حد 

انتظار
1عدمطراحیطرحتوجیهیبرایتولیدیکمحصول

استاندارد عملکرد

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

محاسبات 

کاربردی

گیری طول و تبدیل واحدها،  اندازه

گیری زاویه و پیاده کردن آن، تعیین  اندازه

گیری حجم مخازن و  شیب زمین، اندازه

میزان بارندگی با استفاده از ابزار ساده 

کش مانند متر و خط

باالتر از حد 

انتظار

گیریگیریطول،مساحت،حجم،شیبزمین،اندازهاندازه

گیریمیزانزاویهوپیادهکردنزاویهبهکمکمترواندازه

هابارندگیوتحلیلکاربردآن

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب زمین، 

گیری زاویه و پیاده کردن آن انداز ه

3

درحد انتظار

گیریگیریطول،مساحت،حجم،شیبزمین،اندازهاندازه

گیریمیزانزاویهوپیادهکردنزاویهبهکمکمترواندازه

بارندگی

2

پایین تر از حد 

انتظار

طول،مساحت،حجم،(درصد60کمتراز)گیریعدماندازه

میزان،مترکمکبهزاویهکردنپیاده،زاویه،زمینشیب

بارندگی

1



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تهیه مواد ضدعفونی کننده11های ضروری بذر تعیین نوع تیمار21تعیین ویژگی های بذر1

1آماده کردن بذر برای ضدعفونی22سازی محلول مورد نیاز تیمار آماده12بررسی شرایط کشت و کار2

2آماده کردن مواد ضدعفونی کننده13آماده مردن بذر برای تیمار13 تعیین تراکم بوته3

2انجام فرآیند ضدعفونی 24اجرای تیمار24محاسبات مقدار بذر4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تعیین روش کاشت11تهیه مواد تلقیح کننده1

1تعیین زمان کاشت12آماده کردن بذر برای تلقیح2

1تعیین عمق کاشت23انجام فرایند تلقیح3

2کاشت بذر در سطح مزرعه44
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

2تعیین زمان وجین11شکنی تعیین زمان سله1

2تعیین روش وجین12شکنی تعیین روش سله2

2های هرز وجین علف23شکنی انجام سله3

2عملیات تکمیلی پس از وجین14شکنی عملیات تکمیلی پس از سله4
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 

210360: کد کتاب0811200110: کد درس081120: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«پرورش و توليد حبوبات»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور زراعی: رشته تحصيلی

سازی بذر برای کاشت آماده - 1پودمان /نام فصل

کدضدعفونی بذر:3 واحد یادگيریکدتيمار بذر: 2 واحد یادگيریکدتعيين مقدار بذر مصرفی: 1 واحد یادگيری

کشت حبوبات - 2پودمان /نام فصل

کدکاشت دستی:5 واحد یادگيریکدتلقيح بذر:4 واحد یادگيری

شکنی و وجين سله - 3پودمان /نام فصل

کدوجين: 7 واحد یادگيریکدشکنی دستی سله: 6 واحد یادگيری



210360: کد کتاب0811200110: کد درس081120: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«پرورش و توليد حبوبات»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور زراعی: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1دهی پای بوته تعیین زمان خاک11های تنک کردن تعیین محل11انتخاب زمان واکاری1

1دهی تعیین روش خاک12انتخاب زمان تنک کردن12تعیین نقاط نیاز به واکاری2

1کود ریزی23انجام تنک کردن23سازی بذر یا نشا آماده3

2دهی انجام عمل خاک14عملیات تکمیلی24انجام کاشت مجدد4

1دهی عملیات پس از خاک155عملیات تکمیلی5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1های رسیدگی محصول های شاخص گیری اندازه1

2تعیین زمان برداشت2

1انتخاب روش و ابزار3

2انجام عملیات برداشت4

1عملیات تکمیلی پس از برداشت5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

مراقبت از بوته - 4پودمان /نام فصل

کدخاک دهی پای بوته:10 واحد یادگيریکدتنک کردن دستی:9 واحد یادگيریکدواکاری: 8 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−

برداشت - 5پودمان /نام فصل

کدبرداشت دستی: 11 واحد یادگيری



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1بررسي اجزاي تراكتور1
2اندازي تراكتور راه2
2هدايت تراكتور3
1سرويس و نگهداري تراكتور4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211رسم كروكي1
122بندي زمین قطعه2
232برداري نمونه3
141سازي نمونه براي ارسال به آزمايشگاه آماده4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1هاي شخم انتخاب ماشین1
2هاي شخم سازي ماشین آماده2
1تعیین عمق و زمان شخم3
1اتصال و تنظیمات اولیه گاوآهن4
2اجراي شخم5

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

رانندگی و سرویس تراکتور: 1واحد یادگيری

سازی زمين برای شخم آماده: 3 واحد یادگيریبرداری از خاك نمونه: 2 واحد یادگيری

شخم زدن زمين: 4 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

آبیاري قبل از شخم

اقدامات قبل از شخم - 2پودمان /نام فصل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاری

ها جمع آوري ناخالصي

رفع عوارض

مصرف كود دامي

کد

شخم - 3پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات خاک ورزی»درس 
امورزراعی: رشته تحصيلی

081120: کد رشته

کد

کد

210362: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

رانندگی تراکتور - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0811200210: کد درس

کد

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات خاک ورزی»درس 
امورزراعی: رشته تحصيلی

210362: کد کتاب081120: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

رانندگی تراکتور - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0811200210: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1هاي نرم كردن انتخاب ماشین1

1هاي نرم كردن سازي ماشین آماده2

2هاي نرم كردن تنظیم ماشین3
2انجام عملیات نرم كردن خاك4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111هاي هموار كردن انتخاب ماشین1

121هاي هموار كردن سازي ماشین آماده2

232هاي هموار كردن اتصال و تنظیم ماشین3

241هموار كردن خاك4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

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−

کد

کردن خاك نرم - 4پودمان /نام فصل

کردن خاك نرم: 5 واحد یادگيری

دهی سطح زمين شكل: 7 واحد یادگيریهموار کردن: 6واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

دهی سطح زمين زراعی شكل - 5پودمان /نام فصل

کد

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 

نمره شایستگی پودمان

کد

20نمره پودمان از 

انتخاب ماشین

آماده به كار نمودن ماشین

مراحل کاری

نمره شایستگی واحد یادگيری

میانگین مراحل

دهي زمین انجام عملیات شكل

سرويس و نگهداري ماشین

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي



بذرپاشی: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1فراهم کردن شرایط بذر پاشی با بذرپاش1
2تنظیم کردن بذرپاش2
2عملیات پخش بذر در سطح مزرعه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفزير خاک کردن بذر: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111های مورد نیاز برای زیر خاک کردن بذر انتخاب ماشین1
222انجام عملیات زیر خاک کردن بذر2
232عملیات پس از زیر خاک کردن بذر3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

کار آبی خطی: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1(کار خطی)سازی ماشین بذر ریز آبی  آماده1
2کار آبی تنظیم خطی2
2کار آبی کاشت بذور ریزدانه با خطی3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاشت گياهان زراعي»درس 
امور زراعی: رشته تحصیلی

081120: کد رشته

کد

کد

211359: کد کتاب

ايجاد نهرها: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلی

بذرپاشی: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کد

آراستن سطح مزرعه: 2پودمان/نام فصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

مراحل کاری

تعیین محل ایجاد نهرها

اتصال نهرکن به تراکتور و انجام تنظیمات اولیه

ایجاد نهرهای آبیاری و زهکشی

کد

کار آبی  خطی: 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاشت گياهان زراعي»درس 
امور زراعی: رشته تحصیلی

211359: کد کتاب081120: کد رشته

1396-97: سال تحصیلی

بذرپاشی: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

: کد درس

کاری ديم: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تعیین شرایط کشت دیم در منطقه1

2در زراعت دیم (سازی زمین آماده)ورزی کمینه  عملیات خاک2

1های عمیق کار دیم سازی ماشین آماده3
2کار دیم کاشت با دستگاه خطی4

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

دانه کاری  تک: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1کار سازی ماشین تک دانه آماده1

2کار تنظیم ماشین تک دانه2

2کار کاشت با ماشین تک دانه3

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

میانگین مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

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

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

کاری ديم: 4پودمان/نام فصل

دانه کاری  تک: 5پودمان/نام فصل

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کد

5نمره مستمر 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  (های غیرفنی و توجهات زيست محیطی ايمنی، بهداشت، شايستگی)ارزشیابی *

يادگیری می باشد

کد

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان



امور زراعي: رشته تحصيلي

081120: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

52

62

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 

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

:کدکنترل آفات گياهان زراعي: 3 واحد یادگيری

هاي هرز تعيين انواع علف

هاي هرز کنترل مکانيکي و فيزيکي علف

هاي هرز کنترل شيميايي علف

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

کنترل آفات گياهان زراعي -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

مراحل کاری

 شناسايي آفات

تعيين روش کنترل آفات

عمليات کنترل آفات

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

مراحل کاری

کود دهي همراه با آب آبياري

کود دهي نواري

کود دهي به روش محلول پاشي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

های هرز گياهان زراعي کنترل علف - 2پودمان /نام فصل

:کدهای هرز گياهان زراعي کنترل علف: 2 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

پخش کود جامد شيميايي 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت و نگهداري گياهان زراعي »درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211360: کد کتاب:کد درس

تقویت گياهان زراعي - 1پودمان /نام فصل

:کدتقویت گياهان زراعي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

تعيين نياز گياه به مواد غذايي

تعيين زمان مناسب تقويت گياهان زراعي



امور زراعي: رشته تحصيلي

081120: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت و نگهداري گياهان زراعي »درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211360: کد کتاب:کد درس

تقویت گياهان زراعي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

52

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

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

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

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

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

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

های گياهان زراعي کنترل بيماری - 5پودمان /نام فصل

:کدهای گياهان زراعي کنترل بيماری: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي گياهان زراعي  شناسايي بيماري

هاي گياهان زراعي تعيين روش کنترل بيماري

هاي گياهان زراعي عمليات پيشگيري وکنترل بيماري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

توليد حشرات مفيد برای کنترل آفات - 4پودمان /نام فصل

:کدتوليد حشرات مفيد برای کنترل آفات: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

شناسايي حشرات مفيد

آماده سازي انسکتاريوم

پرورش ميزبان واسط 

پرورش و رهاسازي زنبور تريکوگراما

پرورش و رهاسازي بالتوري سبز

پرورش و رهاسازي کفشدوزک کريپتولموس

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل



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
رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد يك محصول ، انتخاب 

نوع محصول
2 تعیین نقش كشاورزی در توسعه اقتصادی- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1بررسی و تحليل اهميت اقتصاد کشاورزی

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

اقتصاد كشاورزی و 

امنیت غذایی

تحلیل اقتصادكشاورزی- 1

تحلیل نقش كشاورزی در توسعه اقتصادی ، 

های اقتصادی در كشاورزی تعیین تاثیر شاخص

باالتر از حد 

انتظار

رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد يك محصول، توليد 

منطقی در کشاورزی ، انتخاب نوع محصول برای توليد، مفهوم توليد 

از نظر مصرف کنندگان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
انتخاب ارگونومی، استفاده از تجهيزات و وسايل بهداشتی و ايمنی 

کار محيط
2

كار  پیشگیری از وقوع حوادث محیط- 2

تر از حد  پایینكشاورزی

انتظار
1کار عدم استفاده از تجهيزات و وسايل ايمنی و بهداشت محيط

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان 

بهداشت و ایمنی 

كار  محیط

كارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی  به- 1

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل زیان آور هنگام انجام كار

محیط كار، عوامل ارگونومیکی، تسهیالت 

كار و اصول پیشگیری از حوادث بهداشتی محیط

باالتر از حد 

انتظار

کار و  آور، ارگونومی و تسهيالت بهداشتی محيط تعيين عوامل زيان

کار خالقيت در پيشگيری از حوادث محيط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تحليل ضرورت کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون 

خاک، استراتژی امنيت غذا
2

تحلیل و بررسی اهمیت كشاورزی پایدار-2

تر از حد  پایین

انتظار

بررسی ضرورت کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون 

خاک، استراتژی امنيت غذا
1

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

كلیات: 1پودمان

تحلیل اهمیت و ضرورت كشاورزی-1
بررسی و تحلیل ضرورت كشاورزی پایدار، 

كشاورزی ارگانیک، كشت بدون خاک، 

FAOاستراتژی امنیت غذا براساس 

باالتر از حد 

انتظار

تحليل  کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون خاک، 

FAOهای  استراتژی امنيت غذا از ديدگاه شاخص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:     سال تحصيليدهم: پايهامور باغي: رشته تحصيلي

210335: کد کتاب:  کد درس081210: کد رشته



دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:     سال تحصيليدهم: پايهامور باغي: رشته تحصيلي

210335: کد کتاب:  کد درس081210: 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

2بندی گياهان باغی دستهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تفکيك گياهان

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  5پودمان 

گیاه شناسی

های  تعیین و تفکیک اجزای یاخته، بافت، اندام

گذاری گیاهان  از روی شکل ظاهر گیاهی و نام

باالتر از حد 

انتظار
بندی مرفولوژيکی و سيستميك توانمندی در دسته

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین و تفکیک اجزاء یاخته، بافت و انواع آن، 

های گیاهی، انواع ریشه، ساقه، برگ، گل،  اندام

میوه و دانه

3

درحد انتظار

گيری تاسيسات و  وری در بکار تنظيم برنامه کاری واعمال بهره

گيری  رس کردن ، اندازه کشت منطقی ، خارج از پودمان ، پيش

مساحت، حجم و شيب زمين باتلورانس قابل قبول

2
گیری  تعیین طول، حجم، شیب زمین، اندازه- 2

زاویه و پیاده كردن آن
تر از حد  پایین

انتظار

مساحت ، )وری ،  محاسبه نادرست  کشت غير منطقی ، عدم بهره

(شيب، حجم 
1

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

تأسیسات باغبانی و 

محاسبات كاربردی

خزانه هوای آزاد، )ریزی برای كاربرد برنامه- 1

(شاسی، تونل پالستیکی، گلخانه

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برای كار برد 

گیری طول و تبدیل  تاسیسات باغبانی اندازه

گیری زاویه و پیاده كردن آن،  واحدها، اندازه

گیری حجم مخازن و  تعیین شیب زمین، اندازه

میزان بارندگی با استفاده از ابزار ساده مانند متر 

كش و خط

باالتر از حد 

انتظار

وری در بکارگيری تاسيسات و  تنظيم برنامه کاری و اعمال بهره

کشت منطقی، خارج از پودمان، پيش رس کردن، صرفه جويی در 

گيری  گيری طول، مساحت، حجم، شيب زمين و اندازه منابع اندازه

زاويه و پياده کردن آن به کمك متر و خط کش و تبديل واحدها 

بطور دقيق

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازیزمینپاک1

1کوددهی2

1خاکورزی3

1دهیقطعهبندیوشکل4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تأمینآب11سازیبذرتهیهوآماده1

1ایجادانهار12تهیهوسایلکاشت2

1بندیگوشه13سرویستنظیموسایلکاشت3

1انتقالوتوزیعآب14استقراربذر4

هاخورهاوزهکشتنظیمسطحآبورودیدرآب15پوششبذر5

1هاومرزهاترمیمبندی،گوشه66
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تعیینزمانسلهشکنی21انتخابزمانتنککردن11آوریبقایایخشکشدهگیاهانجمع1

2تعیینابزارسلهشکنی22هایتنککردنتعیینمحل12تهیهبذر2

2انجامعملسلهشکنی23انجامتنککردن23سازیبذرآماده3

24عملیاتتکمیلی24سازیبسترآماده4

255کاشتمجدد5

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

پرورش دهنده سبزی و صيفی -  3پودمان /نام فصل

کدسله شکنی:6 واحد یادگيریکدتنک:5 واحد یادگيریکدواکاری:4 واحد یادگيری

سبزی - 2پودمان /نام فصل

کدآبياری ثقلی:3 واحد یادگيریکدکاشت سبزی:2 واحد یادگيری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش سبزی و صيفي»درس

1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور باغی: رشته تحصيلی

210336: کد کتاب0812100110: کد درس081210: کد رشته

بستر سازی سبزی و صيفی - 1پودمان /نام فصل

کدآماده سازی بستر کشت سبزی و :1واحد یادگيری



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش سبزی و صيفي»درس

1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهامور باغی: رشته تحصيلی

210336: کد کتاب0812100110: کد درس081210: کد رشته

نمرهحداقل مراحل کاریردیفنمرهحداقل مراحل کاریردیفنمرهحداقل مراحل کاریردیف

1زدنقیمبهنیازخاک21تعیینزمانتعیینبوتهپایعلف21دهیدفعزمانتعیینهرز2های

2تهیهابزارووسایل12دهیتعیینروشخاک22تعییننوعقیم2

2هایهرزحذفکردنعلف23مخلوطکردنکودباخاک23انتخابمحلقیم3

2دهیبقایاسازمان24دهیانجامعملخاک24زنیانجامعملقیم4

15دهیآبیاریپسازخاک55

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تعیینزمانبرداشت21تعییننوعکود21تعیینابزارووسایل1

1تعیینابزارووسایلبرداشت12پاشیانتخابروشکود22تعیینروشایجادسایه2

1برداشتسبزی23تعیینمیزانکود23سفیدکردن3

1پاکسازیوشستوشو14انتخابوسایلکودپاشی44

1بندیدرجهبندیودسته25انجامعملکودپاشی55
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

صيفی کار - 4پودمان /نام فصل

.  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−

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

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 *

برداشت کننده سبزی و صيفی -  5پودمان /نام فصل

کدبرداشت سبزی:12 واحد یادگيریکدکود سرک کردن:11 واحد یادگيریکدسفيد کردن:10 واحد یادگيری

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

کددفع علف های هرز:9 واحد یادگيریکدخاک دهی پای بوته:8 واحد یادگيریکدقيم زدن:7 واحد یادگيری



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111هاي توليد در منطقه بررسي امكانات و نهاده1
122بازديد سالن پرورش2
232بررسي سيستم كنترلي سالن پرورش3
242سازي سالن اندازي و آماده راه4

551

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112توزين مواد مصرفي براي تهيه كمپوست1
122اختالط مواد مصرفي2
231هوا دادن و برگردان توده كمپوست3
241زني كمپوست قالب4

25هاي پاستوريزه سازي كمپوست و پر كردن سالن آماده5

26سازي كمپوست پاستوريزاسيون و بهينه6

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112تنظيم كردن دماي سالن1

122تنظيم كردن رطوبت داخل سالن2

231تنظيم كردن ميزان هواي داخل سالن3

241تهيه كردن فرم براي ثبت دما و رطوبت4

251پاشي كردن سالن پرورش سم5

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

دهم:پایه

0812100210: کد درس

کد

نگهداري در انبار مواد خريداري شده

ميانگين مراحل

تهيه مواد بستری قارچ: 2 واحد یادگيری تعيين محل پرورش قارچ خوراکی: 1واحد یادگيری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و عرضه قارچ هاي صدفي و دكمه اي»درس 
امور باغی: رشته تحصيلی

081210: کد رشته

کد

مراحل کاری

خريداري كاه و كلش گندم

خريداري كود مرغي

گچ يا سولفات كلسيم خريداري سنگ

210338: کد کتاب

خريداري مالس چغندر و اوره

1396-97: سال تحصيلی

آماده کردن سالن - 1پودمان /نام فصل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

پاشي خاك پوششي  سم

انتخاب كردن خاك پوششي

آبياري خاك پوششي

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

 ضدعفوني كردن و پاستوريزاسيون خاك پوششي

کدکد

پرورش دهنده قارچ صدفی - 3پودمان /نام فصل

اضافه کردن خاك پوششی: 6 واحد یادگيریکنترل عوامل محيطی پرورش قارچ: 5 واحد یادگيری

 اضافه كردن خاك به بستر

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

پرورش

نمره شایستگی واحد یادگيری

کشت و کار قارچ - 2پودمان /نام فصل

مایه کوبی ميسيليوم رانی: 4 واحد یادگيریایجاد بستر قارچ خوراکی: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

انتخاب نوع نژاد و بذر و ميزان موردنياز

تهيه بذر در آزمايشگاه

 مخلوط كردن بذر با كمپوست

کد کد

5نمره مستمر از 

ميانگين مراحل



دهم:پایه

0812100210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و عرضه قارچ هاي صدفي و دكمه اي»درس 
امور باغی: رشته تحصيلی

210338: کد کتاب081210: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

آماده کردن سالن - 1پودمان /نام فصل

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212دهي خاك پوششي ريزي جهت خراش برنامه1

122دهي خاك پوششي آبياري قبل از خراش 2

231دهي خاك پوششي خراش 3

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظيم شرايط محيطي سالن پرورش1

121آبياري بستر پرورش2

231ثبت كردن دما و رطوبت روزانه3

442

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

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

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

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

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

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد (سالن پرورش)هوادهی خاك پوششی : 8 واحد یادگيریدهی خاك پوششی خراش: 7 واحد یادگيری

برداشت، درجه بندی، بسته بندی قارچ خوراکی: 10 واحد یادگيریعمليات نگهداری ضمن رشد قارچ: 9واحد یادگيری

مراحل کاری

5نمره مستمر از 

آبياري بستر سالن پرورش

تنظيم شرايط محيطي سالن پرورش

پرورش دهنده قارچ دکمه ای - 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  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

بندي قارچ هاي چيده شده  بسته

نگهداري قارچ چيده شده

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ريزي جهت برداشت قارچ برنامه

بندي قارچ هاي چيده شده درجه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

مراحل کاری

ريزي جهت هوادهي سالن پرورش برنامه

بندی قارچ بسته - 5پودمان /نام فصل

کد



سازی زمین گیاهان دارويي آماده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

1پاکسازی زمیني1
1کوددهي2
2شخم زدن3
2دیسک زدن4

2صاف و هموار کردن5

2دهي زمین بندی و شکل قطعه6

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رديفتكثیر به روش خوابانیدن: 2واحد يادگیری رديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111انتخاب پایه1
121انتخاب روش خوابانیدن2
232آماده کردن ساقه رونده3
242آماده کردن خاك4

252انجام عمل خوابانیدن5

262جدا کردن ساقه از پایه مادری6

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديفتكثیر گیاهان با پاجوش: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111پاکسازی زمیني1

121کوددهي2

232شخم زدن3

242دیسک زدن4

25صاف و هموار کردن5

26دهي زمین بندی و شکل قطعه6

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

تعیین زمان رسیده بودن پیاز، غده، ریزوم

مراحل کاری

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

آماده کردن پیاز، غده، ریزوم

سازی بستر کاشت پیاز، غده، ریزوم آماده

کاشت پیاز، غده، ریزوم

نمره شايستگي واحد يادگیری

20نمره پودمان از 

تكثیر گیاهان دارويي با غده ريزوم و پیاز:5واحد يادگیری

تكثیر گیاهان با پاجوش: 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کد

آماده کردن خاك

قلمه زدن

تكثیر به روش خوابانیدن: 2پودمان/نام فصل

انتقال قلمه

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

مراحل کاری

انتخاب پایه

انتخاب روش قلمه زدن

گیری قلمه

کد

: کد درس

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازي گياهان دارويي توليد و آماده»درس 
امور باغي: رشته تحصیلي

081210: کد رشته

کد

کد

211335: کد کتاب

تكثیر با قلمه: 3واحد يادگیری

1396-97: سال تحصیلي

سازی زمین گیاه دارويي آماده: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه



: کد درس

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازي گياهان دارويي توليد و آماده»درس 
امور باغي: رشته تحصیلي

211335: کد کتاب081210: کد رشته

1396-97: سال تحصیلي

سازی زمین گیاه دارويي آماده: 1پودمان/نام فصل

يازدهم:پايه

کدرديفتكثیر گیاهان دارويي با بذر: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111های کاشت تعیین روش1

121سازی بذر تهیه و آماده2

232تعیین وسایل کاشت3

242استقرار بذر4

25پاشش بذر5

26نصب تابلوی کاشت6

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

رديفبرداشت بذر گیاهان دارويي: 8واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولي
نمره

حداقل نمره 

قبولي
نمره

111درو کردن1

121جمع آوری2

232کوبیدن3

242جداسازی4

252سته بندی5

262انبار کردن6

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

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−

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیری

شستشو

خشک کردن

بوجاری

بسته بندی

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

تعیین زمان برداشت

برداشت

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

مراحل کاری

محاسبه سطح پوشش

تكثیر گیاهان دارويي با بذر: 4پودمان/نام فصل

5نمره مستمر از 

کد

بذرگیری گیاهان دارويي: 5پودمان/نام فصل

کد برداشت گیاهان دارويي: 9واحد يادگیری

(موقت)پوشاندن گلخانه: 7واحد يادگیری

مراحل کاری

سازی زیر پوشش کشي و آماده سیم

نمره شايستگي واحد يادگیری

تهیه پوشش

کشیدن پوشش

5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

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  (های غیرفني و توجهات زيست محیطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشیابي *

مي باشد

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 



سازی زمین درختان میوه آماده: 1واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1پاكسازي زمين 1
1كوددهی2
2شخم3
2بندي و پياده كردن نقشۀ كاشت قطعه4

2چاله كنی5

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

رديفسازی نهال تهیه وآماده: 2واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعيين مراكز خرید نهال1
121نهال خرید2
232نهال ونقل حمل3
242استقرار موقت نهال4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

عوامل مؤثر در تعیین نیاز آبی گیاهان: 4واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب روش آبياري1
1آبياري مكانيزه2
2گلخانه در آبیاري سیستم نگهداري و سرویس3
2شستوشو و جرم زدایی سيستم آبياري4
2آبياري دستی5
2روزآمد كردن سيستم آبياري6

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

اندازی سیستم آبیاری راه: 3پودمان /نام فصل

کد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

5نمره مستمر از 

مراحل کاری

ها  كودریزي داخل چاله

آرایش ریشه و سربرداري

پراليناژ

خاكدهی و آبياري اوليه

سازی نهال تهیه وآماده: 2پودمان/نام فصل

کدکاشت درختان میوه و زينتی:3واحد يادگیریکد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش درختان ميوه و زينتي»درس 

1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهامورباغی:  رشته تحصیلی

211336: کد کتاب: کد درس081210: کد رشته

سازی زمین درختان میوه آماده: 1پودمان/نام فصل

کد



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و پرورش درختان ميوه و زينتي»درس 

1396-97: سال تحصیلیدهم:پايهامورباغی:  رشته تحصیلی

211336: کد کتاب: کد درس081210: کد رشته

سازی زمین درختان میوه آماده: 1پودمان/نام فصل

پیوند: 5واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تعيين زمان پيوند1

1انتخاب ابزار و وسایل مناسب پيوند2

2تهيۀ پيوندک3
2زنی پیوند4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

سازی نهال برای فروش آماده: 6واحد يادگیریرديف

مراحل کاری
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب گياه1

1گیاه جایيجابه2

2بندي گياه بسته3

2حمل و نقل گياه4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غيرفنی و توجهات زیست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شايستگی واحد يادگیری

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

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

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

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

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

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

می باشد

5نمره مستمر از 

نمره شايستگی پودمان

20نمره پودمان از 

سازی نهال برای فروش آماده: 5پودمان/نام فصل

کد

5نمره مستمر از 

پیوند: 4پودمان/نام فصل

کد
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