
عنوان 
پودمان

تكاليف عملكردي
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج مورد 
نمرهانتظار

عنوان 
پودمان

تكاليف عملكردي
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج مورد 
نمرهانتظار

عنوان 
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تكاليف عملكردي
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج مورد 
نمرهانتظار

3

درحد انتظار

تشريح عملكرد مدار دكدر و مالتي پلكسر واجراي توابع با استفاده از دكدر و 
مالتي پلكسر     3- تشريح جدول درستي انواع فليپ فالپ ها  4-  تشريح انواع 
شيفت رجيستر ها از نظر ورود و دريافت اطالعات  5- تشريح عملكرد شمارنده 

صعودي و نزولي  6-  تشريح عملكرد مدار مبدل A/D و  D/A  (10 دقيقه)

2

كسب شايستگي طراحي مدارهاي ديجيتالي 
و اجراي توابع آن

طراحي مدارهاي تركيبي و اجراي توابع و 
طراحي مدارهاي ترتيبي با رعايت 

پايين تر از استانداردهاي تعريف شده
حد انتظار

نوشتن توابع منطقي به صورت استاندارد مين ترم  :   تشريح عملكرد گيت هاي 
منطقي پايه و ترسيم جدول درستي آن ها - (10 دقيقه)  2-   تشريح قوانين 

جبر بول  ( 10دقيقه)    3- ساده سازيتوابع منطقي  با به كارگيري قوانين جبر 
بول  (15 دقيقه) 4- ساده سازي توابع منطقي  با به كارگيري نقشه كارنو  (15 

دقيقه)

1

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

ودمان 3: 
تحليل 

مدارهاي 
ديجيتال

كسب شايستگي به كارگيري قوانين جبر بول 
و نقشه كارنو

طراحي مدارهاي تركيبي و اجراي توابع و 
طراحي مدارهاي ترتيبي با رعايت 

استانداردهاي تعريف شده

باالتر از 
شبيه سازي مدارها با استفاده از نرم افزار -حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار
نوشتن چند برنامه ساده با دستورهاي حلقه، شرطي وحلقه شرطي درزبان 
C 4-  تشريح توابع و توابع كتابخانه اي استاندارد و استفاده از آن ها در 

C نوشتن برنامه ساده به زبان
2

برنامه نويسي به زبانC  (يا هر زبان به روز 
ديگر) و تحليل برنامه هاي آماده پروژه هاي 

الكترونيكي

تحليل انواع برنامه هاي آماده به زبان C براي 
مدارهاي كنترلي ساده با استفاده از خروجي هاي 

LCD و LED  و ورودي هاي حسگر دما ، 
رطوبت نور

پايين تر از 
11- طراحي الگوريتم و فلوچارت  2- عملگرهاو كاربردآن در برنامه Cحد انتظار

شاخص تحقق

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

ودمان 2: 
برنامه 

ويسي به 
 cزبان

كسب شايستگي در طراحي 
الگوريتم(فلوچارت) مدار پروژه ساده 

الكترونيكي

ترسيم اجراي فلوچارت و نوشتن چند برنامه 
ساده با انواع دستورات اجراي آن به صورت 

نرم افزاري -

باالتر از 
حد انتظار

5- استفاده از شبيه سازي در نرم افزار در برنامه C-1- تحليل برنامه هاي نوشته 
شده به زبان C براي شمارنده 2- تحليل برنامه هاي نوشته شده به زبان C براي 

LCD  3-  تحليل برنامه هاي نوشته شده به زبان C براي كنترل دما ور  4-
اجراي انواع برنامه هاي كنترلي با نرم افزار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان1: 
كسب 

اطالعات 
فني

كسب شايستگي در ترجمه متون  ساده فني و 
راهنماي كاربر دستگاههاي الكترونيكي-كسب 
شايستگي در استخراج و ترجمه قسمتهايي از 

ترجمه روان، بومي سازي شده نمونه هايي  برگه هاي اطالعات قطعات الكترونيكي
ازمتون ساده فني تخصصصي رشته 

الكترونيك

باالتر از 
حد انتظار

داشتن گنجينه واژه كافي در حافظه و استفاده از آن   - تر جمه متن ساده فني 
-ترجمه روان متن مربوط به يك كنترلر سامانه خانگي به فارسي 
   ترجمه روان متن مربوط به  سامانه حفاظتي يا ايمني به فارسي

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني تخصصي.
  سال تحصيلي: 98-1397پايه: دوازدهمشته تحصيلي: الكترونيك

كد كتاب: 212275كد درس:  د رشته: 071410

3

توانايي كسب اطالعات مورد نياز درباره 
قطعات و تجهيزات سامانه هاي الكترونيكي از 

رسانه هاي مختلف با توجه به نياز

انتخاب صحيح و اژه هاي متناسب بامتن  فني --  استخراج واژه هاي  كليدي و ترجمه درحد انتظار
2آن ها به فارسي (15 دقيقه) 3- ترجمه روان متن مربوط به قطعات الكترونيكي به فارسي

پايين تر از 
حد انتظار

استفاده دقيق و صحيح از واژه نامه هاي كاغذي و الكترونيكي-استفاده دقيق از 
1واژه نامه

استاندارد عملكرد 
( كيفيت) 



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني تخصصي.
سال تحصيلي: 98-1397پايه: دوازدهمشته تحصيلي: الكترونيك

كد كتاب: 212275كد درس:د رشته: 071410

تكاليف عملكرديوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج مورد
نمرهانتظار

عنوان
پودمان

تكاليف عملكردي
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج مورد
نمرهانتظار

نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 
زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي	پودمان حداقل نمره شايستگي 2 را اخذ كند.

− حداقل نمره قبولي پودمان 12 از 20 است. 
 نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه	پودمان ها	، شايستگي را كسب نمايد. 

3

درحد انتظار

مدار معادل DC و AC تقويت كننده اميتر مشترك
محاسبه  خازن باي پس در مدار تقويت كننده اميتر مشترك
ترسيم مدار معادل AC تقويت كننده دوطبقه كوپالژ خازني

حل مسائل و محاسبه كميت هاي تقويت كننده CE يك طبقه و دو طبقه
AC كوپالژ خازني در

حل مسائل و محاسبه فركانس در نوسان سازها

2

مدار معادل   AC تقويت كننده هاي يك
پايين تر ازطبقه و دو طبقه

حد انتظار

تشريح مدارهايRL و RC سري و موازي و حل مسائل آن    2-  تشريح
مدارهايRL و RC به عنوان فيلتر و حل مسائل   3-   تشريح

مدارهايRLC سري و موازي و حل مسائل آن
1

استاندارد عملكرد
شاخص تحقق( كيفيت) 

ودمان 5:  
محاسبه
AC قادير
ر مدارهاي
كترونيكي

تحليل انواع فيلترها، نوسان سازها و انجام
محاسبات ساده مدارهاي تك فاز و سه فاز

تحليل انواع فيلتر هاو مدارهاي تكفاز و سه
فاز و مدل سازي تقويت گننده و بررسي مدار

نوسان ساز

باالتر از
حد انتظار

استفاده از اعداد مختلط براي حل  مسائل جريان متناوب(15 دقيقه) 6-
مدارهاي تك فاز و سه فاز و حل مسائل آن ( 10دقيقه)

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار

حل مسائل مدار يك حلقه اي با يك ديود
حل مسائل  مدار يك حلقه اي با چند ديود

شرح اجزاءمدار ترانزيستوري يك طبقه  و حل تمرين  حل مسائل تبديل
مدارهاي معادل تونن به نورتن و برعكس

حل مسائل تطابق در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

2

به كارگيري قوانين تونن و نورتن و تبديالت
مربوطه و تطابق در مدارهاي الكترونيكي ساده

تحليل و حل مدارهاي مقاومتي، ديودي و
ترانزيستوري دو حلقه اي با كمك قوانين

پايين تر ازكيرشهف،تونن و نورتن
حد انتظار

شرح روش هاي حل مدارهاي مقاومتي يك حلقه اي و دوحلقه اي
محاسبه مقاديردر يك مدار مقاومتي يك حلقه اي

محاسبه مقاديردر يك مدار مقاومتي دو حلقه اي  - محاسبه مدار معادل
تونن  در يك مدار مقاومتي يك حلقه اي

محاسبه مدار معادل تونن  مدار تقويت كننده ترانزيستوري
محاسبه مدار معادل نورتن در يك مدار مقاومتي يك حلقه اي

1

استاندارد عملكرد
شاخص تحقق( كيفيت) 

ودمان 4: 
محاسبات
DC در
مدارهاي

كترونيكي

به كارگيري قوانين كيرشهف در تحليل و
محاسبات مدارهاي الكترونيكي

تحليل و حل مدارهاي مقاومتي، ديودي و
ترانزيستوري دو حلقه اي با كمك قوانين

كيرشهف، قضاياي تونن و نورتن

باالتر از 
حل  مسائل مدار ترانزيستوري دو طبقه اجراي نرم افزاري و مقايسه نتايجحد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20


