
ردیفواحد یادگیري1:  الگوساز یقه لباس زنانهردیف

مراحل کاري
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11آماده سازي باالتنه جلو و پشت وایجاد تغییرات الزم براي ترسیم الگوي یقه1

22مدلسازي یقه هاي ایستاده و ب ب و ایستاده سرخود2
23مدلسازي یقه هاي شکاري و شومیزیه3
24مدلسازي یقه هاي آرشال و آبشاري4

25مدلسازي یقه هاي انگلیسی با برگرد و بدون برگرد5

26مدلسازي یقه هاي مسطح با پایه و بدون پایه6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ردیفواحد یادگیري1 : دوخت انواع پیراهنردیف

مراحل کاري
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11چیدمان الگو بر روي پارچه و انتقال آن بر روي پارچه1
22برش پارچه پیراهن (عالمتگذاري روي پارچه)2
23دوخت جیب، ساسون، برشف چین، پنل، پیلی انواع پیراهن و اطوي آن3
24الیی کاري و دوخت یقه و سجاف آن و اطوي آن4

25دوخت ضمایم آستین و وصل آستین به باالتنه5

26تمیزکاري و دوخت نهایی و اطوکاري نهایی6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

ردیفواحد یادگیري1: طراحی پیراهنردیف

مراحل کاري
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11آماده سازي باالتنه جلو و پشت جهت مدلسازي انواع پیراهن1
22انتقال ساسون هاي جلو و پشت باالتنه2
23مدلسازي انواع آستین3
24مدلسازي انواع مچ آستین4
25رفع انواع عیوب اندامی در باالتنه5
26مدلسازي انواع پیراهن و ترسیم الگوي بدون ساسون در باالتنه6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

سال تحصیلی: 1397-98

کد کتاب: 

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

مراحل کاري

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3: الگوساز پیراهن زنانه
کدواحد یادگیريکد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان2: دوخت پیراهن زنانه
کدواحد یادگیريکد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان1:  الگوساز یقه زنانه
کدواحد یادگیريکد

مراحل کاري

مراحل کاري

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی، مدلسازي لباس زنانه»
پایه: یازدهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد درس: کد رشته: 021220



سال تحصیلی: 1397-98

کد کتاب: 

     

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی، مدلسازي لباس زنانه»
پایه: یازدهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد درس: کد رشته: 021220

کدردیفواحد یادگیري 1: گلدوز دستی بر روي لباسردیف

مراحل کاري
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111انتخاب طرح و نقش مناسب براي گلدوزي دستی1
121پیاده سازي طرح روي لباس یا پارچه2
232آشنایی با انواع دوخت هاي اولیه و دوخت آن3
242دوخت انواع گل و برگ4
252انواع دوخت هاي توپر و ساتن و ...5
262انواع دوخت هاي تزیینی6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

ردیفواحد یادگیري 1: متناسب سازي لباس با رنگ، نقش و طرح، جنس پارچهردیف

مراحل کاري
حداقل نمره 

قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

211درك و نمایش تاثیرات متقابل رنگ و معانی آن در لباس1
122طراحی و نمایش انواع خطوط و نقوش بر روي لباس2
232کاربرد ابزار تکنیک مناسب براي ایجاد رنگ، بافت و جنس انواع پارچه3
141ایجاد صحیح سایه و روشن متناسب با جنس پارچه4
252طراحی و انتخاب طرح لباس و مناسب با جنس پارچه5
262طراحی لباس مناسب و برازنده براي افراد گروه هاي مختلف6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

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

این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت.
نام کارشناس

امضاء

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

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

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

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

طراحی لباس صنعتی و کارگري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

مراحل کاري

شناخت انواع فرم اندامی و چهره

طراحی مدل مو و یقه مناسب براي فرم چهره
طراحی لباس مناسب با فرم اندامی مختلف

انتخاب رنگ و جنس متناسب با شغل و اجتماع در لباس
طراحی لباس اداري و خدمات و تشریفات

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان5: دستیاري طراحی لباس (اکسسور)
کدواحد یادگیريکد

ترکمن دوزي و پته دوزي

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

مراحل کاري

آشنایی با تاریخچه رودوزي ها و مراحل تولید نخ ابریشم

نخ و پارچه مناسب ابریشم دوزي و شستشو و نگهداري آن

قالب دوزي و رشتی دوزي
مخمل دوزي و ممقان دوزي

بلوچ دوزي و خامه دوزي

نام فصل/پودمان4: ابریشم دوز
واحد یادگیري 2: ابریشم دوزکد



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

پودمان 3:    
درباره تحول 

پوشاك بانوان 
ایران

تحلیل ویژگی پوشاك بانوان ایرانی در 
دوران باستان، اسالم تا قاجار

باالتر از حد 
انتظار

ارائه نمونه پوشاك بانوان ایران با توجه به ویژگی لباس و دوران تاریخی به 
صورت موالژ و ماکت(کاغذ، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاك بانوان ایرانی در دوران تاریخی
تحقیق در مورد عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاك بانوان در دوران مختلف تاریخی
تجزیه و تحلیل پوشاك بانوان از طریق ارائه کنفرانس

مقایسه عوامل تاثیرگذار بر روند تحول تاریخی پوشاك بانوان

پایینتر از 
حد انتظار

بیان ویژگیهاي پوشاك بانوان ایرانی در دوران مختلف
توضیح عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

درحد انتظار

تجزیه، تحلیل و مقایسه مد و محصوالت مد، تحلیل آثار بنیانگذاران، 
طراحان مد و تولیدکنندگان لباس

تحلیل و مقایسه ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاك 
(طراح لباس، طراح فنی، طراح پارچه و ...)

پایینتر از 
حد انتظار

تحلیل ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاك (طراح لباس، 
طراح فنی، طراح پارچه و...)

 تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاك 
زنان ایرانی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 2:     
تحلیل ضرورت 
کاربرد مد در 

طراحی لباس و 
مشاغل مرتبط 

به آن

باالتر از حد 
انتظار

برقراري ارتباط با مشاغل مرتبط با مد و ارائه ایدههاي نو (خالقانه)
ارائه تحقیق و پژوهش در ارتباط مد و مشاغل مرتبط با مد

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

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1- تحلیل مد و مفاهیم پایه آن در 
طراحی و تولید پوشاك

2- تحلیل وظایف مشاغل مرتبط با 
طراحی و تولید پوشاك

تحلیل مد، عوامل پیدایش مد، 
محصوالت بنیانگذاران، طراحان مد و 

تولیدکنندگان لباس

تحلیل مشاغل مرتبط با طراحی لباس 
از منظر طراحی مد

درحد انتظار
تحلیل ویژگی و کاربرد انواع لیف، پارچه، ابزارهاي طراحی لباس، ماشینهاي 

دوخت و ایمنی کارگاه طراحی و دوخت

پایینتر از 2- تعیین ویژگیهاي ابزار طراحی
حد انتظار

بیان ویژگیهاي الیاف، نخ، پارچه، ابزار طراحی لباس، ماشینهاي دوخت و 
ایمنی کارگاه

تحلیل الیاف پارچه، مراحل تولید و 
نامگذاري پارچه و نخ

تحلیل ویژگی و کاربرد ابزار طراحی 
لباس

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی:  98-1397پایه: دهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب: 210580کد درس:  کد رشته: 021220

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان1:      
درباره ابزار و 
وسایل مورد 
نیاز طراحی و 

دوخت

1- تحلیل الیاف و مراحل تبدیل 
آن به پارچه

باالتر از حد 
انتظار

تهیه کاتالوگ انواع پارچه و نخهاي دوخت
توضیح انواع ماشینهاي دوخت 

چیدمان کارگاه دوخت با رعایت نکات ایمنی

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

  سال تحصیلی:  98-1397پایه: دهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب: 210580کد درس:  کد رشته: 021220

  
عنوان پودمان 

تکالیف عملکردي
(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 
انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی سبکها و جنبشهاي هنري(باروك، روکوکو و...)
تجزیه و تحلیل ویژگی پوشاك متأثر از سبکهاي مختلف(باروك، روکوکو 

و...) 
تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار(اختراعات، جنگ ها، ارتباطات بازرگانی و 

...) بر روي سبکها (باروك، روکوکو و...)

پایینتر از 
حد انتظار

بیان تاثیر سبکهاي هنري(باروك، روکوکو و...) بر روي مد و پوشاك
تعریف ویژگی سبکهاي هنري(باروك، روکوکو و...)

پودمان 5:         
  آشنایی با 
سبکها و 
جنبشهاي 

هنري طراحی 
مد

تحلیل تاثیر سبکهاي هنري(باروك 
روکوکو- بیگانه گرایی و...) بر روي مد 

و پوشاك
تحلیل ویژگی سبکهاي(باروك 

روکوکو- بیگانه گرایی و...)
تحلیل تاثیر عوامل مختلف( اختراعات، 

الهام از سبکهاي بیگانه، ارتباط 
بازرگانی، جنگ جهانی، تولید انواع 
پارچه و...) بر روي سبکهاي هنري 

(باروك روکوکو- بیگانه گرایی و...)، مد 
و پوشاك

باالتر از حد 
انتظار

ارائه نمونه پوشاك با توجه به سبکها (باروك، کوکو و...) به صورت موالژ و 
ماکت (با کاغذ، پارچه، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش درباره ویژگی سبکهاي هنري (باروك، روکوکو و...)
تحقیق و پژوهش درباره پوشاك با توجه به تاثیر سبکهاي هنري (باروك، 

روکوکو و...)

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1- تحلیل تاثیر جنبشها و 
سبکهاي هنري بر روي مد و 

پوشاك

2- تحلیل تاثیر عوامل مختلف بر 
روي سبکهاي هنري

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاك بانوان در دوران مختلف تاریخی
تجزیه و تحلیل پوشاك بانوان از طریق ارائه کنفرانس

مقایسه عوامل تاثیرگذار بر روند تحول تاریخی پوشاك بانوان

پایینتر از 
حد انتظار

بیان ویژگیهاي پوشاك بانوان باستان و اروپا و...  در دوران مختلف
توضیح عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاك 
باستان و اروپا

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 4:         
 درباره تحول 

پوشاك باستان 
و اروپا

 
تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تحول 

تاریخی پوشاك بانوان در اروپا

باالتر از حد 
انتظار

ارائه نمونه پوشاك بانوان باستان و اروپا با توجه به ویژگی لباس و دوران 
تاریخی به صورت موالژ و ماکت(کاغذ، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاك دیگر ملل در دوران تاریخی
تحقیق در مورد عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت. این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ 
نام کارشناس

امضاء

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

 − حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
− نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمانها ، شایستگی را کسب نماید. 
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوتهاي 
رشتههاي هنري از نظر موضوع، اهداف و 

حوزههاي کاربرد
مقایسه ابزار، روشها و فرآیند تولید اثر در 

رشتههاي مختلف هنري
بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا و آثار 
شاخص هنري

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 
دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیدههاي هنري، تحلیل فرایند  
طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء 
حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارتهاي طراحی 
دست آزاد

2- طراحی یک شی کاربردي کوچک مانند: 
جامدادي، میزکار، روپوش کارگاه و...

بخش3 :   نقطه، 
خط و طراحی خطی

نمره مستمر از 5

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

1- تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه و انواع 
خط در ترکیب اشیاء طبیعی و آثار هنري

2- به کارگیري صحیح نقطه و انواع خط در 
طراحی از اشیاء و موضوعات طبیعی

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی
تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا
هماهنگی و توازن ترسیم در بخشهاي مختلف 

بهرهگیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 
طرح مسئله و ارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینهها
طراحی گزینههاي متنوع
ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

پایینتر از 
حد انتظار

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

ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات 
فنی

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها
ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشتهي تخصصی هنرجو
سادهسازي و ارائه طرحهاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کارگیري اصول ترکیببندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ 
طرحهاي خطی از انسان ، مناظر و اشیاء

پایینتر از 
حد انتظار

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو
طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 
انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگیهاي 

بیانی هر کدام از آنها در اشیاء طبیعی و آثار 
هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 
موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

باالتر از حد 
انتظار

بررسی مقایسهاي و بیان تفاوتها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها
تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرحهاي هنري مختلف 
تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بخش 1:     
خلقهنري،  زبان 

بصري و هنر طراحی

باالتر از حد 
انتظار

پیدا کردن نمونههاي واقعی موجود براي تحلیل
مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهرهگیري خوب از مهارتهاي طراحی دست 
تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1- معرفی رشتههاي مختلف هنري و 
تحلیل تطبیقی آثار شاخص در هنرهاي 

مختلف

2- تعیین جایگاه و کاربردهاي زبان بصري 
و طراحی دست آزاد در هنرهاي مختلف

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و زبان بصري  

  سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهمرشته تحصیلی:

کد کتاب:210213کد درس:  کد رشته:

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

بخش 2:  طراحی 
ابزار دیدن و خلق 

اثر هنري

باالتر از حد 
انتظار

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

مقایسه اصول و فرآیندهاي طراحی در رشتههاي مختلف هنري

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرحها 
استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگیهاي مشترك و تفاوتهاي آثار هنري
دستهبندي و ارائه روشن یافتهها 

بهرهگیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی
تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول همنشینی و ترکیب عناصر بصري
بهرهگیري از مهارتهاي طراحی دست آزاد

پایینتر از 
حد انتظار

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشتههاي هنري و ارائه نمونهها بدون تحلیل
بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و زبان بصري                

  سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهمرشته تحصیلی:

کد کتاب:210213کد درس:  کد رشته:

     
   

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و زبان بصري                

  سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهمرشته تحصیلی:

کد کتاب:210213کد درس:  کد رشته:

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار

−  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.

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور و اثرات 
تاثیر آن بر انواع سطوح و کاربردهاي آن در 
هنرهاي مختلف، معادلسازي رنگ، بافت و 

جنس سطوح با درجات خاکستري

 2- معرفی انواع رنگها و تبیین ترکیب 
رنگ،معنا و ادراك رنگ در هنرهاي مختلف

 − حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
− نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمانها ، شایستگی را کسب نماید. 

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

بخش 5:  نور و 
سایه در هنرهاي 

بصري-رنگ و 
کاربرد آن در هنر

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان انواع 
منابع نورو اثرات تابش نور بر ایجاد سطوح 

روشن و تاریک و ارائه طرحهاي دست آزاد با 
استفاده از نور و سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و 
آثار هنري و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر 

یک از آنها

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

1- تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع شکل 
ها، سطوح بافت ها و حجم در طبیعت، 

مصنوعات و آثار هنري مختلف و خلق طرح 
هاي زیبا و متنوع با استفاده از انواع شکل، 

بافت ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و تعادل 
در آثار طبیعی و آثار هنري با ارائه ترکیب 
بندي با استفاده از اصول تناسب و تعادل

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور
 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافتهاي متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري - 
 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و 

مرکب  - بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات 
مختلف خاکستري تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها -  تحلیل آثار هنري و 

بیان اصول استفاده از رنگ 
بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف

پایینتر از 
حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو
بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

باالتر از حد 
انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف - 
مصاحبه با هنرمندان رشتههاي مختلف در مورد نحوه استفاده از رنگ در هنرهاي 

مختلف 
تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسهاي روشهاي استفاده از نور و سایه در هنرهاي مختلف

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و 
طبیعی - ارائه کاربردهاي انواع شکلها، سطوح، بافتها و احجام در ترکیب آثار هنري 
و طبیعی - بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکلها ، سطوح، بافتها و احجام در رشتۀ 
تخصصی هنرجو - سادهسازي و ارائه طرحهاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که 

شامل انواع اشکال و سطوح، بافتها و احجام هستند  - تحلیل آثار هنري و تبیین 
کاربردهاي عناصر هنري در ترکیببندي آنها  -تبیین کاربردهاي اصول ترکیببندي 

در آثار طبیعت و آثار هنري رشتههاي مختلف  - تفکیک و بیان کاربردهاي اصول 
ترکیببندي در آثار هنري موجود - سادهسازي و ارائه طرحهاي خطی از موضوعات 

طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیببندي

پایینتر از 
حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافتها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی 
هنرجو - طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافتها و احجام در رشتۀ 

تخصصی هنرجو تعریف اصول ترکیب بندي - طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ 
تخصصی و رعایت اصول ترکیببندي درآنها

شاخص تحقق

بخش 4: سطح، 
شکل و حجم  -       

   به کار گیري 
اصول ترکیب بندي 
در خلق آثار هنري

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی 
و آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها
طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 
طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 
و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

باالتر از حد 
انتظار

بررسی مقایسهاي و بیان تفاوتها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، 
بافتها و احجام در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس
طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس
بررسی تطبیقی و بیان روشهاي استفاده از اصول ترکیببندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونهها کارهاي ارائه شده در کالس

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت.
نام کارشناس

امضاء
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حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

212طراحی تناسبات اندام مانکن1
122طراحی اسکلت مانکن2
232طراحی عضالت اندام مانکن3
141طراحی سر و چهره4

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

نمره

2تعیین مختصات اندازه گیري اندام1
2ترسیم الگو2
1رفع عیوب اندامی3

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب و برش پارچه1
2راه اندازي و نگه داري ماشین هاي دوخت2
2دوخت هاي اولیه3

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

 واحد یادگیري2:طراحی دامنواحد یادگیري1:طراحی اندام

 واحد یادگیري3:ترسیم الگوي اساس دامن

 واحد یادگیري4:دوخت اولیه لباس

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - دوخت اولیه لباس
کد

نمره مستمر از 5

طراحی خطوط روي اندام تحتانی (دامن)
طراحی دامن روي مانکن

ترسیم فنی دامن
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی، مدل سازي و دوخت دامن»
پایه:دهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد درس:کد رشته:021220

سال تحصیلی: 1397-98

کد کتاب: 210581

نام فصل/پودمان 1 - طراحی دامن
کدکد

مراحل کاري

طراحی پز و فیگور مانکن

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 - ترسیم الگو دامن
کد



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1انتخاب مدل دامن1
2انتخاب پارچه2
2تبدیل الگوي اساس به مدل دامن3

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1دوخت هاي اولیه دامن1
2دوخت زیپ2
2دوخت آستري3
1دوخت نوار کمري4

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

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

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

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگیهاي غیرفنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگ 
میباشد

 واحد یادگیري5:مدل سازي دامن

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - دوخت دامن
کد واحد یادگیري6:دوخت دامن

نمره مستمر از 5

نام فصل/پودمان 4 - مدل سازي دامن
کد

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت.
نام کارشناس

امضاء



نمره

      

       

      
  

  

     

      



گیري                           

     

      

          
 



حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

212طراحی پز و فیگور مانکن1
222طراحی خطوط روي اندام تحتانی2
232طراحی شلوار روي مانکن3
14ترسیم فنی شلوار4

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

نمره

1انتخاب مدل1
2انتخاب پارچه2
2تبدیل الگوي اساس به مدل3

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

نمره

1برش پارچه1
2دوخت قسمت هاي شلوار2
2دوخت زیپ3
2دوخت نوار کمري4

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

 واحد یادگیري4: دوخت شلوار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و دوخت لباس زنانه (ویژه دختران)»
رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

کد

کد

مراحل کاري

تعیین مختصات اندازه گیري اندام
ترسیم الگو

رفع عیوب اندام

نام فصل/پودمان 1 - الگوسازي شلوار

پایه:دهم

کد درس: 0212200210

کد  واحد یادگیري2: ترسیم الگوي اساس شلوارواحد یادگیري1: طراحی شلوار

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 - مدل سازي شلوار

نام فصل/پودمان 3 - دوخت شلوار

 واحد یادگیري3: مدل سازي شلوار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

کد

سال تحصیلی: 97-98

کد کتاب: 210583

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



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و دوخت لباس زنانه (ویژه دختران)»
رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

     

پایه:دهم

کد درس: 0212200210

سال تحصیلی: 97-98

کد کتاب: 210583

کد

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

111تعیین مختصات اندازه گیري اندام1
222ترسیم الگو2
232رفع عیوب اندامی3

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

نمره

1برش پارچه1
2دوخت قسمت هاي مختلف باالتنه2
2دوخت یقه3
2دوخت آستین4

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

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

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

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

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی پودمان

 واحد یادگیري6: ترسیم الگوي اساس آستین واحد یادگیري 5: ترسیم الگوي اساس باال تنه

واحد یادگیري 7: دوخت بلوز

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

کد

مراحل کاري

رفع عیوب اندامی

نمره مستمر از 5

نام فصل/پودمان 5 - دوخت بلوز

تعیین مختصات اندازه گیري اندام

نام فصل/پودمان 4 - الگوسازي بلوز

نمره شایستگی واحد یادگیري

کد

ترسیم الگو

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید. * توجه: 

توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت. این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... 
نام کارشناس

امضاء



نمره

       

       

     

      

     

139   

  



       

       

     

139   

  

نمره

                           باشد

     

     

          
 



ردیفردیف

مراحل کاري
حداقل 

نمره قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

112ترسیم دگمه خور یک ردیفه و دو ردیفه1
222طراحی انواع یقه هاي ساده خطی،ایستاده،برگردان و برگردان با پایه هفت2
231طراحی انواع آستین هاي ساده ،پفی،سرخود،رگالن و افتاده3
242طراحی انواع مچ شومیزیه،پاکتی،کشی،پیلی دار و لیفه اي4
25طراحی الگوي گسترده پیراهن بر روي مانکن5

16آشنایی با خطوط و تدابیر بصري6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

 واحد یادگیري1: ترسیم الگوي کودكردیف

مراحل کاري
حداقل 

نمره قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111اندازه گیري اندام کودك دختر و شناخت و کاربرد ابزار ترسیم الگو1
222ترسیم الگوهاي دامن تنگ،کلوش و شلواري2
232تریسم الگوي اساس باالتنه و آستین3
241ترسیم الگوهاي آستین پفی،کیمونو و رگالن و الگوهاي یقه ب.ب،ملوانی4
252ترسیم الگوي شلوار و پیراهن5
2ترسیم الگوهاي پیشبند،کاله و سرهمی6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

 واحد یادگیري1: گلدوزي لباس و ملزومات کودكردیف

مراحل کاري
حداقل 

نمره قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111شناخت ابزار و وسایل گلدوزي و انتقال طرح روي پارچه1
221انجام دوختهاي اولیه شامل : شالل،ساقه،بست،بخیه،زنجیره،گرهدانه دوزي،دندان    2
232گلدوزي با پارچه هاي بافته شده3
142 گلدوزي روي پارچه ضخیم4
252 شماره دوزي روي انواع پارچه ها5
262 شماره دوزي روي پارچه آیدا یا کانت6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و دوخت لباس بچه گانه»
رشته تحصیلی:طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

واحد یادگیري2 - طراحی سربندکد

نام فصل/پودمان1: دستیاري طراحی لباس

پایه:یازدهم

کد درس: 

کد

کد

میانگین مراحل

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

مراحل کاري

طراحی انواع روسري
طراحی انواع شال سر

طراحی انواع مقنعه

واحد یادگیري2 - دوخت لباس کودك

طراحی انواع  چادر

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

سال تحصیلی:  1397-98

کد کتاب: 212580

نام فصل/پودمان2: بچه گانه و دخترانه دوز

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

مراحل کاري

انتخاب پارچه مناسب و برش آن
دوخت بلوز با دامن یا شلوار

دوخت پیراهن دخترانه
دوخت پیش بند یا کاله

دوخت سرهمی

واحد یادگیري2 : اسموك دوزي

نام فصل/پودمان 3:گلدوزي

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

مراحل کاري

کد

 آشنایی با ابزار و وسایل اسموك دوزي

اسموك دوزي با ماشین دوخت

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

آماده کردن پارچه براي اسموك دوزي

دوخت انواع اسموك (کبل، بخیه مواج، النه زنبوري ، بخیه 
دوخت انواع گلدوزي روي اسموك

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

دوخت یراق و تور به یقه

میانگین مراحل



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و دوخت لباس بچه گانه»
رشته تحصیلی:طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

    

پایه:یازدهم

کد درس: 

سال تحصیلی:  1397-98

کد کتاب: 212580

نمره پودمان از 20



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «طراحی و دوخت لباس بچه گانه»
رشته تحصیلی:طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

    

پایه:یازدهم

کد درس: 

سال تحصیلی:  1397-98

کد کتاب: 212580

کد واحد یادگیري1: گلدوزي ماشینی روي لباسردیف

مراحل کاري
حداقل 

نمره قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

1
آشنایی با انواع ماشینهاي همه کاره و ارتباط درجه تنظیم دوخت و درجه پهناي 

زیگزاگ
111

122 آشنایی با ابزارو وسایل گلدوزي ماشینی 2

232دوختهاي اولیه با پایه ، دوخت خطوط منحنی3
242دوخت طرح ها به روش خطی ساده (دوردوزي و کردونه)4

5
 دوخت طرحها به روش سایه زدن با استفاده از کردونه دوزي ، توپردوزي و 

دوخت ساده خطی
25

26ترکیب گلدوزي و تکه دوزي ، گلدوزي روي ارگانزا6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

واحد یادگیري1: ترسیم الگوي سرویس خوابردیف

مراحل کاري
حداقل 

نمره قبولی
نمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111ویژگی اتاق و وسایل سرویس خواب و اندازه گیري قسمت هاي مختلف تخت1
221ترسیم الگوي بالش2
232 ترسیم الگوي تشک و محافظ دیواره تخت3
242ترسیم الگوي لحاف و روتختی4
25ترسیم الگوي کیسه خواب و ساك دستی 5
26ترسیم الگوي تشک بازي و تشک دو لبه6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت. این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ 
نام کارشناس

امضاء

نمره شایستگی پودمان از 3

واحد یادگیري 2 - دوخت سرویس خواب

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

مراحل کاري

نام فصل/پودمان5:سرویس خواب

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

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

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20

کد

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

 −نمره پودمان از میانگین نمرههاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست میآید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 

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

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

دوخت بالش ، تشک و لحاف

نمره مستمر از 5

واحد یادگیري2 تکه دوزي روي لباس

مراحل کاري

آشنایی با ابزار و وسایل تکه دوزي و ماشین دوخت

تکه دوزي با ماشین دوخت به روش برودري یا با زانفیکس

 تکه دوزي با دست (کاغذ پنهان یا تا کردن لبه پارچه ، با فوتر و 
تکه دوزي برعکس از پشت پارچه)

ترکیب تکه دوزي یا گلدوزي

نام فصل/پودمان4:تکه دوز

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

دوخت کیسه خواب یا تشک بازي یا تشک دولبه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

شناخت انواع پرکننده ها مناسب سرویس خواب

انتخاب پارچه و رنگ مناسب سرویس خواب

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل



حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

نمره

212تبدیل مانکن استاندارد به اندازه هاي شخصی به روش برجسته کاري1
122مدلسازي وساخت دامن راسته روي مانکن2
232مدلسازي وساخت دامن ترك روي مانکن3
2مدلسازي وساخت دامن هاي چین دار و کلوش روي مانکن4
2مدلسازي وساخت دامن پیلی دار روي مانکن5
2مدلسازي وساخت دامن برش دار با چین روي باسن6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

نمره
112ساخت پاترون باالتنه جلو و پروگیري آن1
122ساخت پاترون باالتنه پشت ، پروگیري و تکمیل پاترون نهایی2
232مدل سازي و انتقال ساسون به شش نقطه قید شده در کتاب3
24ساخت برش هاي پرنسسی در جلو4
25ساخت برش هاي پرنسسی در پشت5

262ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

نمره

111اندازه گیري حلقه آستین و ... جهت ساخت دست1
221ترسیم الگوي دست طبق اندازه هاي گرفته شده روي مانکن2
232برش و دوخت و پرکردن قسمتهاي مختلف دست 3

242روش اتصال دست به سمت چپ مانکن
252ترسیم الگوي آستین ساده براي دست مانکن
262ترسیم یک مدل آستین سرخود براي باالتنه 

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

نمره شایستگی واحد یادگیري
نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

اندازه گیري مکانهاي مورد نیاز جهت رسم یقه
ساخت یقه هاي ساده خطی ( گرد ، هفت ، چهارگوش) 

ساخت یقه هاي ایستاده

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 - الگوساز حجمی باالتنه ( بلوز زنانه ) : اتصاالت  
کد واحد یادگیري4کد واحد یادگیري5: ساخت الگو و مدل سازي آستین حجمی

مراحل کاري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ساخت یقه آرشال
ساخت یقه انگلیسی دوتکه

ساخت یقه هاي فانتزي ( واالن دار ، چین دار )

نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

مراحل کاري
مدل سازي و ساخت یقه هاي دراپه

مدل سازي و ساخت دراپه در زیر بغل (درز پهلو)
مدل سازي و ساخت دامن دراپه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 -  الگوسازي حجمی باالتنه(بلوز زنانه): مدل هاي پایه 
کد واحد یادگیري4کد واحد یادگیري3:ترسیم الگوي اساس دامن

مدلسازي وساخت شلوار راسته اولیه روي مانکن
مدلسازي وساخت شلوار برش دار روي مانکن

مدلسازي وساخت الگوي شلوار پیلی دار روي مانکن

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 1 - الگوساز حجمی دامن و شلوار زنانه  
کد واحد یادگیري2:ساخت الگو و مدل سازي شلوار حجمیکدواحد یادگیري1:ساخت الگو و مدل سازي دامن حجمی

مراحل کاري

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس « طراحی لباس به روش حجمی»
سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب: کد درس:کد رشته: 021220 



           

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس « طراحی لباس به روش حجمی»
سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهمرشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب: کد درس:کد رشته: 021220 

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

نمره

111اسکن و ذخیره سازي طرح دستی1

2
دورگیري طرح اندام و لباس اسکن شده و ویرایش خطوط ترسیمی در 

نرم افزار کرل
121

3
تراز، تکثیر و ایجاد پیوند اشکال دورگیري شده به وسیله تغییرات 

عمومی در نرم افزار کرل
232

242ایجاد رنگ و بافت بر روي اشکال دورگیري شده در نرم افزار کرل4

252ایجاد رنگ و بافت بر روي اشکال دورگیري شده در نرم افزار کرل5

6
ساخت پس زمینه و گرفتن خروجی از طرح آماده شده در نرم افزار 

کرل
362

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

حداقل نمره مراحل کاريردیف
قبولی

حداقل نمره ردیفنمره
قبولی

نمره

112اندازه گیري قسمتهاي مختلف اندام پسران1
222ترسیم الگوي پیراهن ، آستین ، مچ و یقه  شومیز2
232ترسیم الگوي اساس کت همراه با یقه آرشال و انگلیسی3
242ترسیم الگوي اساس کاپشن همراه با کاله4
2ترسیم الگوي شلوار پیش سینه دار5
2ترسیم الگوي شلوار جین6

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

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

مراحل کاري

انتخاب و برش پارچه
دوخت پیراهن شومیز
دوخت کت یا کاپشن

دوخت شلوارپیش سینه دار یا جین

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - خیاط پسرانه دوز
کد واحد یادگیري4کدواحد یادگیري6:دوخت دامن

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت.
نام کارشناس

امضاء

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

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

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

تراز، تکثیر و ایجاد پیوند اشکال دورگیري شده به وسیله تغییرات 
عمومی در نرم افزار فتوشاپ

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

نمره مستمر از 5

ایجاد طرح، حجم و شفافیت بر روي لباس طراحی شده در نرم افزار 
فتوشاپ

ساخت پس زمینه و گرفتن خروجی از طرح آماده شده در نرم افزار 
فتوشاپ

ایجاد رنگ و بافت بر روي اشکال دورگیري شده در نرم افزار فتوشاپ

 واحد یادگیري4کد واحد یادگیري5:مدل سازي دامن

مراحل کاري

اسکن و ذخیره سازي طرح دستی

دورگیري طرح اندام و لباس اسکن شده و ویرایش خطوط ترسیمی در نرم  

نام فصل/پودمان 4 -  طراح لباس با رایانه
کد



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره 
نمره

1
تبدیل مانکن استاندارد به اندازه هاي 

شخصی به روش برجسته کاري
11

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام لري 
وبختیاري

11

12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12ساخت دامن راسته روي مانکن2

23ساخت دامن ترك روي مانکن3
طراحی شیشه اي لباس محلی برروي 

اندام
23

4
ساخت دامن هاي چین دار و کلوش روي 

مانکن
24

طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 
لباس محلی

24

25ساخت دامن پیلی دار روي مانکن5
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 

جنس ومدل لباس
25

26ساخت دامن برش دار با چین روي باسن6
طراحی لباس جدید با الهام از لباس 

هاي لري وبختیاري
26

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 
محیطی*

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

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

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره 
نمره

1
ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام 

آذربایجان واردبیل
11

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام 
گیالن،مازندران،ترکمن

11

12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس2

3
طراحی شیشه اي  اجزاي لباس محلی 

برروي اندام
23

طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی 
برروي اندام

23

4
طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 

لباس محلی آذربایجان واردبیل
24

طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 
لباس گیالن،مازندران،ترکمن

24

5
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 

جنس ومدل لباس
25

کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 
جنس ومدل لباس

25

6
طراحی لباس جدید با الهام از لباس هاي 

آذربایجان ،شاهسون،قره پاپاق،
26

طراحی لباس جدید با الهام از لباس 
هاي گیالن،مازندران،ترکمن

26

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 
محیطی*

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

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

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

کد کتاب: کد درس: کد رشته:  021220

نام فصل/پودمان 1 - خیاط لباس هاي سنتی اقوام شمال وشمالغرب ایران
کد واحد یادگیري :کد واحد یادگیري : لباس لر ي وبختیاريکدواحد یادگیري: پوشا ك کردي

نام فصل/پودمان 2 - خیاطی لباس هاي محلی اقوام شمال وشمالغرب ایران 
واحد یادگیري: آذربایجان واردبیل

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«.طراحی ودوخت لباس هاي محلی بانوان ایران»
سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد واحد یادگیري :کد واحد یادگیري : گیالن ،مازندران،ترکمنکد



کد کتاب: کد درس: کد رشته:  021220

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«.طراحی ودوخت لباس هاي محلی بانوان ایران»
سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره 

ول ق

نمره

1
ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام 

قشقایی واوز
11

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام 
:هرمزگان وخوزستان

1ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام ابیانه11

1هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس2

3
طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی 

برروي اندام
23

طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی 
برروي اندام

23
طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی برروي 

اندام
2

4
طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 

لباس قشقایی واوز
24

طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 
لباس هرمگان وخوزستان

24
طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه لباس 

ابیانه
2

5
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 

جنس ومدل لباس
25

کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 
جنس ومدل لباس

25
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با جنس 

و مدل باس
2

6
طراحی لباس جدید با الهام از لباس هاي 

قشقایی واوز
26

طراحی لباس جدید با الهام از لباس 
هاي هرمزگان وخوزستان

26
طراحی لباس جدید با الهام از لباس هاي 

ابیانه
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 
محیطی*

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

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

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره 

قبولی

نمره

1
ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام 

خراسانی
11ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام افشاري11

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام سیستان 
وبلوچستان

1

1هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس12هماهنگی طراحی فیگور وپز بانوع لباس2

3
طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی 

برروي اندام
23

طراحی شیشه اي اجزا ي لباس محلی 
برروي  اندام

23
طراحی شیشه اي اجزاي لباس محلی برروي 

اندام
2

4
طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 

لباس خراسانی
24

طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه 
لباس  افشاري

24
طراحی تزیینات ونقوش  وجنس پارچه لباس

 سیستان وبلوچستان
2

5
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 

جنس ومدل لباس
25

کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با 
جنس  ومدل لباس

25
کاربرد تکنیک رنگ آمیزي متناسب با جنس 

ومدل  لباس
2

6
طراحی لباس جدید با الهام از لباس هاي 

خراسانی
26

طراحی لباس جدید با الهام از لباس 
هاي افشاري

26
طراحی لباس جدید با الهام از لباس هاي 

وسیستانی وبلوچستانی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 
محیطی*

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

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

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - خیاط لباس هاي سنتی اقوام مرکزي وجنوب ایران
کد واحد یادگیري ::ابیانهکد واحد یادگیري :هرمزگان وخوزستانکدواحد یادگیري:قشقایی واوز

نام فصل/پودمان 4 -  خیاط لباس هاي سنتی اقوام شرق ایران
کد واحد یادگیري :سیستان وبلوچستانکد واحد یادگیري :افشاريکدواحد یادگیري:خراسانی



کد کتاب: کد درس: کد رشته:  021220

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«.طراحی ودوخت لباس هاي محلی بانوان ایران»
سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 

نمره 

قبولی

نمره

21اندازه گیري اندام1
انتخاب پارچه با طرح ورنگ وجنس 

متناسب با لباس محلی منطقه
11

22ترسیم الگوي  اساس انواع لباس ایران2
 چیدمان تکه هاي مختلف لباس محلی 

برروي پارچه وبرش آن
22

3
تبدیل الگوي اساس به طرح لباس محلی 

منطقه
23

آماده نمودن تزیینات مربوط به لباس 
محلی منطقه

13

24تهیه پاترون الگو  ي انواع  لباس4
روش مناسب وصل قسمت هاي مختلف 

لباس
24

25دوخت  پاترون الگو  ي انواع  لباس5
دوخت لباس محلی منطقه به اندازه 

سایز عروسک
25

26تهیه ماکت لباس محلی منطقه26پرو پاترون برروي اندام ومتناسب سازي الگو6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست 
محیطی*

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

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

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید قرار گرفت. این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ 
نام کارشناس

امضاء

نام فصل/پودمان 5 - دوزنده لباس محلی
کد  واحد یادگیري :کد واحد یادگیري 12: دوخت لباس محلی ایرانکد واحد یادگیري 11:  الگو لباس محلی ایران

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

 −نمره پودمان از میانگین نمرههاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست میآید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
−نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ میشود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري، شایستگی را کسب نماید. 

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



تکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان
نتایج مورد 

انتظار

تکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان
نتایج مورد 

انتظار

واحد یادگیري2 : تحلیل فرم 
هاي اندامی در طراحی لباس

پایینتر از 
حد انتظار

دانستن بخش کمی از چرخه مد و تجزیه و تحلیل مفاهیم آن و 
نظریه هاي مد و کاربرد آنها و دانستن بخش کمتري از تجزیه و 

تحلیل  فرم هاي اندام زنانه و لباس هاي مختلف مناسب هر فرم 
اندامی. و ارائه ندادن تحقیق و ارائه کار خواسته شده.

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

واحد یادگیري 2: تحلیل 
درحد انتظارسبک پوشاك در عصر حاضر

دانستن تعداد بیشتري از دسته بندي هاي تن پوش ها و دانستن  
بیشتر سبک هاي عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه کامل 

فعالیت هاي عملی و تحقیق ها .

پایینتر از 
حد انتظار

دانستن تعداد کمی از دسته بندي هاي تن پوش ها و دانستن  
کمی از سبک هاي عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه 

ناقص از فعالیت هاي عملی وتحقیق ها .

پودمان1:
سبک و 

مدل هاي 
پوشش

واحدیادگیري 1 :  تن پوش 
هاي زنانه از منظر طرح و مدل

شناخت سبک هاي مهم و 
مطرح پوشش در دنیاي مد، 

جهت کسب توانایی در تجزیه و 
تحلیل و دسته بندي تن پوش ها

باالتر از حد 
انتظار

دانستن تمامی دسته بندي هاي تن پوش ها و دانستن تمام سبک 
هاي عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه کامل فعالیت هاي 

عملی و تحقیق ها .

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 2: 
چرخه مد 
و تحلیل 
اندامی

واحد یادگیري1: چرخه مد

بررسی تئوري ها و نظریه هاي 
مهم مد و شناخت انواع اندام ها 
و پوشش هاي مناسب هر اندام 
جهت کاربرد در موقعیت هاي 

مختلف اجتماعی و زندگی 
روزمره.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن چرخه مد و تجزیه و تحلیل مفاهیم آن و نظریه هاي مد و 
کاربرد آنها و تجزیه و تحلیل بازار مد جامعه خود و دانستن و تجزیه و 
تحلیل تمامی فرم هاي اندام زنانه و لباس هاي مختلف مناسب هر فرم 

اندامی. و ارائه تحقیق و ارائه کار خواسته شده.

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار

دانستن بخش بیشتري از چرخه مد و تجزیه و تحلیل مفاهیم آن و 
نظریه هاي مد و کاربرد آنها و تجزیه و تحلیل بازار مد جامعه خود و 
دانستن قسمتی از تجزیه و تحلیل  فرم هاي اندام زنانه و لباس هاي 

مختلف مناسب هر فرم اندامی. و ارائه تحقیق و ارائه کار خواسته شده.

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی تخصصی

  سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت
کد کتاب: کد درس:  کد رشته: 

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی تخصصی

  سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت
کد کتاب: کد درس:  کد رشته: 

تکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان   
نتایج مورد 

انتظار

تکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان
نتایج مورد 

انتظار

واحد یادگیري 2 : فناوري و 
مواد

پایینتر از 
حد انتظار

دانستن کمی از مطالب تاریخچه سایزبندي و عوامل بوجود آمدن 
آن در تولید لباس ها و تحلیل سیستم هاي سایزبندي  در تولید 

انبوه لباس و مشکالت و کمبودهاي آنان .و دانستن کم از  مفاهیم 
تغییر سایز الگو و روش ها و مقیاس هاي مختلف تغییر سایز در 

لباس .و ارائه ندادن تحقیق.

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

درحد انتظار

دانستن و به کارگیري بیشتر عناصر بصري در لباس ها و تجزیه و 
تحلیل کیفیت هاي بصري در لباس و فرم هاي اندامی مختلف. و 

دانستن بیشتر، کاربرد و تاثیرات آن در لباس، و شناخت کامل از 
انواع مختلف رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد رنگ ها 

در زیبائی لباس .و ارائه فعالیت هاي عملی .

واحد یادگیري 2 : رنگ در 
زیبائی شناسی لباس

پایینتر از 
حد انتظار

دانستن و به کارگیري کمی از عناصر و کیفیت هاي بصري در 
لباس و فرم هاي اندام هاي مختلف و دانستن کمی از زیبائی 

شناسی در لباس و ارائه ندادن فعالیت هاي عملی .

پودمان 
3: عناصر 
بصري و 
تحلیل 
رنگ

واحد یادگیري 1 : عناصر 
بصري در زیبائی شناسی لباس

کسب مهارت چگونگی کار با 
عناصر بصري و به کاربردن 

کیفیت هاي بصري و چگونگی 
ترکیب رنگها و تاثیراتی که در 

لباس ایجاد می کنند.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن و به کارگیري تمامی عناصر بصري در لباس ها و تجزیه و 
تحلیل کیفیت هاي بصري در لباس و فرم هاي اندامی مختلف. و 

دانستن کامل کاربرد و تاثیرات آن در لباس و شناخت کامل از 
انواع مختلف رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد رنگ ها 

در زیبائی لباس .و ارائه کامل فعالیت هاي عملی.

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 4: 
سایزبندي 
و فناوري 

مواد

واحد یادگیري 1 : سایزبندي و 
فناوري مواد

کسب بینش عمیق نسبت به 
تاریخچه و عوامل پیدایش 

سایزبندي، روش ها و مقیاس 
هاي آن و تجزیه و تحلیل 
فناوري هاي جدید دنیا در 
زمینه طراحی، دوخت و مد.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن تاریخچه سایزبندي و عوامل بوجود آمدن آن در تولید 
لباس ها و تحلیل سیستم هاي سایزبندي  در تولید انبوه لباس و 
مشکالتت و کمبودهاي آنان .و دانستن مفهوم تغییر سایز الگو و 

روش ها و مقیاس هاي مختلف تغییر سایز در لباس و ارائه تحقیق 
در زمینه سایز بندي و فناوري  مواد .

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار

دانستن بیشتر مطالب تاریخچه سایزبندي و عوامل بوجود آمدن 
آن در تولید لباس ها و تحلیل سیستم هاي سایزبندي  در تولید 

انبوه لباس و مشکالت و کمبودهاي آنان .و دانستن بیشتر مفاهیم 
تغییر سایز الگو و روش ها و مقیاس هاي مختلف تغییر سایز در 

لباس و ارائه تحقیق

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی تخصصی

  سال تحصیلی: 98-1397پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت
کد کتاب: کد درس:  کد رشته: 

   
تکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان

نتایج مورد 

انتظار

−زمانی هنرجو شایستگی کسب میکند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.
 − حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 

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

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودکار قرمز مشخص فرمایید.

این نمون برگ ارزشیابی در تاریخ ......................... توسط کارشناس محترم رشته مورد تایید 

قرار گرفت.

نام کارشناس

امضاء

درحد انتظار

دانستن بیشتر،  لغات و اصطالحات در زمینه طراحی ، 
الگو سازي  و دوخت به زبان انگلیسی و دانستن بیشتر 
درك مطلب به زبان انگلیسی در زمینه رشته تخصصی 

خود. و ارائه تحقیق و ترجمه مرتبط با رشته.
واحد یادگیري 2:                     

 H HHHH HH H H         
H H HH HH H  H H HHH H

پایینتر از 
حد انتظار

دانستن کمی از،  لغات و اصطالحات در زمینه طراحی ، 
الگو سازي  و دوخت به زبان انگلیسی و دانستن کمی از 
درك مطلب به زبان انگلیسی در زمینه رشته تخصصی 

خود. و ارائه ندادن تحقیق و ترجمه مرتبط با رشته خود 
.

پودمان 5: 
 کسب 
مهارت 

هاي فنی

                     : واحد یادگیري 1
 H H HH HH H  H H HHH H         

H H H HH
کسب توانایی درك متن هاي 

انگلیسی مرتبط با رشته خود و 
شناخت معادل هاي انگلیسی 
ابزار طراحی و دوخت، الگو و 
انواع پارچه و انواع لباس ها.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن کامل به زبان انگلیسی، تمامی لغات و 
اصطالحات در زمینه طراحی ، الگو سازي  و دوخت و 
دانستن کامل درك مطلب به زبان انگلیسی در زمینه 
رشته تخصصی خود. و ارائه تحقیق و ترجمه مرتبط با 

رشته.

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

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

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)
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