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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  دانش فني تخصصي
  سال تحصيلي: 98-1397پايه: دوازدهم رشته تحصيلي: الكترونيك و مخابرات دريايي

كد كتاب: 212281كد درس:  كد رشته: 071420
استاندارد عملكرد 

شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان1:  بررسي 
اصول مخابرات 

دريايي

شناسايي اجزاي سيستم هاي 
مخابراتي

بررسي مباني مخابراتي وكاربرد 
آنها در آنتن هاوعملكرد انواع 

مدوالسيون ها

باالتر از حد 
انتظار

1-اجزاي يك سيستم مخابراتي را تجزيه وتحليل نمايد. 2-انواع آنتن هاي مخابراتي را تجزيه وتحليل 
نمايد 3-نحوة انجام مدوالسيون وانواع آنها را به طور عمومي و كلي تجزيه وتحليل نمايد

 هنرجو، توانايي  بررسي همة شاخص هاي باال را داشته باشد.

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 2: 
تحليل مدارهاي 

الكتريكي

بررسي وتجزيه وتحليل 
مدارهاي مقاومتي

بررسي اتصال مقاومت ها وقوانين 
مربوط به آنها وتجزيه وتحليل 

مدارهاي مقاومتي

باالتر از حد 
انتظار

1-اتصال مربوط به مقاومت را بررسي كند   -2قوانين مربوط به اتصال مقاومت ها را بررسي كند 
 3-مدار هاي مقاومتي را تجزيه و تحليل نمايد.

*هنرجو توانايي انجام همه  شاخص ها را داشته باشد

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

عملكرد سيستم هاي مخابراتي

درحد انتظار
1-اجزاي يك سيستم مخابراتي را تجزيه وتحليل نمايد. 2-انواع آنتن هاي مخابراتي را تجزيه وتحليل 

نمايد 3-نحوة انجام مدوالسيون وانواع آنها را به طور عمومي و كلي تجزيه وتحليل نمايد
*هنرجو توانايي انجام2مورد  از  شاخص ها را داشته باشد

2

پايين تر از 
حد انتظار

1-اجزاي يك سيستم مخابراتي را تجزيه وتحليل نمايد. 2-انواع آنتن هاي مخابراتي را تجزيه وتحليل 
نمايد 3-نحوة انجام مدوالسيون وانواع آنها را به طور عمومي و كلي تجزيه وتحليل نمايد

*هنرجو توانايي انجام1 مورد  از  شاخص ها را داشته باشد
1

3

درحد انتظار
1-اتصال مربوط به مقاومت را بررسي كند   -2قوانين مربوط به اتصال مقاومت ها را بررسي كند 

 3-مدار هاي مقاومتي را تجزيه و تحليل نمايد.
*هنرجو توانايي انجام2 مورد  از  شاخص ها را داشته باشد

2

پايين تر از 
حد انتظار

1-اتصال مربوط به مقاومت را بررسي كند   -2قوانين مربوط به اتصال مقاومت ها را بررسي كند 
 3-مدار هاي مقاومتي را تجزيه و تحليل نمايد.

*هنرجو توانايي انجام1 مورد  از  شاخص ها را داشته باشد
1

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 3:تحليل 
مدارهاي 
الكترونيكي

تحليل مدارهاي ديودي

چگونگي ساخت وعملكرد وباياس 
ديود و ترانزيستورها را تجزيه 

وتحليل نمايد.

باالتر از حد 
انتظار

1چگونگي ساخت و عملكرد ديود و ترانزيستورها را بررسي كند.2-  انواع ديود ها و طرز كار آنهارا بررسي 
كند 3 -نامگذاري ديود و ترانزيستور چگونه انجام مي شود. 4-ضرايب در ترانزيستورها وپارامترهاي آنها 

را بررسي وتجزيه وتحليل نمايد. 5-انواع باياس در ترانزيستورها را تجزيه وتحليل نمايد وترانزيستورها 
را نام گذاري كند.

• هنرجو توانايي  بررسي همة شاخص هافوق را داشته باشد

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار

1-چگونگي ساخت و عملكرد ديود و ترانزيستورها را بررسي كند. 2-  انواع ديود ها و طرز كار آن هارا 
بررسي كند  3-نامگذاري ديود و ترانزيستور چگونه انجام مي شود.  4-ضرايب در ترانزيستورها 

وپارامترهاي آنها را بررسي وتجزيه وتحليل نمايد. 5-انواع باياس در ترانزيستورها را تجزيه وتحليل 
نمايد وترانزيستورها را نام گذاري كند.

• هنرجو توانايي  بررسي 3 مورد از  شاخص هافوق را داشته باشد

2

تحليل مدارهاي ترانزيستوري
پايين تر از 
حد انتظار

1-چگونگي ساخت و عملكرد ديود و ترانزيستورها را بررسي كند.  2-  انواع ديود ها و طرز كار آن هارا 
بررسي كند   3-نامگذاري ديود و ترانزيستور چگونه انجام مي شود. 4-ضرايب در ترانزيستورها 

وپارامترهاي آنها را بررسي وتجزيه وتحليل نمايد. 5-انواع باياس در ترانزيستورها را تجزيه وتحليل 
نمايد وترانزيستورها را نام گذاري كند.

• هنرجو توانايي  بررسي 2 مورد از  شاخص هافوق را داشته باشد

1
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پودمان 4: كاربري 
ماشين هاي 

الكتريكي دريايي

بررسي  كميت هاي مغناطيسي

تجزيه وتحليل كمّيت هاي 
مغناطيسي در  مدارهاي با فاصلة 

هوايي وبدون فاصلة هوايي
بررسي انواع ماشين هاي الكتريكي 

يك فاز و سه فاز

باالتر از حد 
انتظار

 1- ميدانهاي مغناطيسي وكميتهاي مغناطيسي را تجزيه وتحليل كند. 2-مدارهاي مغناطيسي با فاصلة 
هوايي وبدون فاصله هوايي را تجزيه وتحليل نمايد. 3-اشين هاي القايي سه فاز را تجزيه وتحليل كند. 4-

دياگرام توان وتلفات را در ماشين ها تجزيه وتحليل نمايد. 5-ماشين هاي الكتريكي تك فاز را تجزيه و 
تحليل كند.

• هنرجو توانايي بررسي همة شاخص ها را داشته  باشد

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار

 1- ميدانهاي مغناطيسي وكميتهاي مغناطيسي را تجزيه وتحليل كند. 2-مدارهاي مغناطيسي با فاصلة 
هوايي وبدون فاصله هوايي را تجزيه وتحليل نمايد. 3-ماشين هاي القايي سه فاز را تجزيه وتحليل كند.  

4-دياگرام توان وتلفات را در ماشين ها تجزيه وتحليل نمايد.
 5-ماشين هاي الكتريكي تك فاز را تجزيه و تحليل كند.

• هنرجو توانايي بررسي 3 مورد از  شاخص ها را داشته باشد

2

بررسي ماشين هاي الكتريكي
پايين تر از 
حد انتظار

1- ميدانهاي مغناطيسي وكميتهاي مغناطيسي را تجزيه وتحليل كند.2-مدارهاي مغناطيسي با فاصلة 
هوايي وبدون فاصله هوايي را تجزيه وتحليل نمايد.  3-ماشين هاي القايي سه فاز را تجزيه وتحليل كند. 

4-دياگرام توان وتلفات را در ماشين ها تجزيه وتحليل نمايد.  5-ماشين هاي الكتريكي تك فاز را تجزيه و 
تحليل كند.

• هنرجو توانايي بررسي 2مورد از شاخص ها را داشته  باشد

1

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 5:   كسب 
اطالعات فني

توانايي ارتباط مكالمه اي با 
شناور ها و ايستگاه هاي 

ارتباطي

به كارگيري اطالعات فني در  حوزه 
تخصصي

باالتر از حد 
انتظار

 1-كاربرد اصطالحات تخصصي را بداند.2-توانايي نقشه خواني ،كانالوگ خواني و استفاده از كتب دريايي 
را داشته باشد. 3-توانايي استخراج و كسب اطالعات از منابع به روز را داشته باشد  *هنرجو توانايي 

انجام همه شاخص ها را داشته باشد

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

−  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. 

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودكار قرمز مشخص فرماييد.
اين نمون برگ ارزشيابي در تاريخ ......................... توسط كارشناس محترم رشته مورد تاييد 

قرار گرفت.
نام كارشناس

امضاء

3

درحد انتظار
 1-كاربرد اصطالحات تخصصي را بداند.2-توانايي نقشه خواني ،كانالوگ خواني و استفاده از كتب دريايي 

را داشته باشد. 3-توانايي استخراج و كسب اطالعات از منابع به روز را داشته باشد. *هنرجو توانايي 
انجام 2مورد از شاخص ها را داشته باشد

2

پايين تر از 
حد انتظار

 1-كاربرد اصطالحات تخصصي را بداند.2-توانايي نقشه خواني ،كانالوگ خواني و استفاده از كتب دريايي 
را داشته باشد.          3-توانايي استخراج و كسب اطالعات از منابع به روز را داشته باشد. *هنرجو 

توانايي انجام 1مورد از شاخص ها را داشته باشد
1


