
عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی پایه

  سال تحصیلی: 98-1397پایه: دهم رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد کتاب: 210311کد درس:  کد رشته: 092210

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان1: 
کلیات آموزش 

و پرورش 
پیش از 
دبستان

تحلیل آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

تحلیل کلیات آموزش و پرورش 
پیش از دبستان با استفاده از 
منابع علمی و آموزشی معتبر، 
آیین نامه ها، دستورالعمل هاي 

وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار

1- تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان
2- کاربرد اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان در فعالیت هاي آموزشی

3- مقایسه تاریخچه آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران و جهان
4- مقایسه انواع مراکز پیش از دبستان با یکدیگر

5- تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز پیش از دبستان
6- تعیین تشابهات و تفاوت هاي نظرات پیشگامان آموزش پیش از دبستان در جهان و ایران

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 2: 
اصول و 
مفاهیم 

آموزش و 
پرورش پیش 

از دبستان

تحلیل اصول و ویژگی هاي 
برنامه هاي آموزشی دوره 

پیش از دبستان

تحلیل اصول و مفاهیم آموزش 
و پرورش پیش از دبستان با 

استفاده از منابع علمی و 
آموزشی معتبر، آیین نامه ها، 

دستورالعمل هاي وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان 

بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار

1- به کارگیري اصول و مفاهیم حاکم بر برنامه ها در اجراي فعالیت هاي آموزشی پیش 
از دبستان

2- طراحی واحد کار براي آموزش مفاهیم پیش از دبستان
به کارگیري روش هاي مختلف در اجراي فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان  -3

4- تحلیل عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

تحلیل عناوین و وظایف 
کارکنان مراکز پیش از 

دبستان
درحد انتظار

1- تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان
2- کاربرد اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان در فعالیت هاي آموزشی

3- مقایسه تاریخچه آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران و جهان
4- تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز پیش از دبستان

2

پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دو شاخص از شاخص هاي در حد انتظار

3

درحد انتظار

1- به کارگیري اصول و مفاهیم حاکم بر برنامه ها در اجراي فعالیت هاي آموزشی پیش 
از دبستان

2- طراحی واحد کار براي آموزش مفاهیم پیش از دبستان
به کارگیري روش هاي مختلف در اجراي فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان  -3

2
برنامه ریزي فعالیت هاي 

آموزشی
پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام یک شاخص از شاخص هاي در حد انتظار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 3:  
کاربرد بازي، 
اسباب بازي، 
فعالیت هاي 

هنري و 
ورزشی در 
برنامه هاي 

آموزشی پیش 
از دبستان

کاربرد بازي و اسباب بازي در 
برنامه هاي آموزشی پیش از 

دبستان

کاربرد بازي، اسباب بازي، 
فعالیت هاي هنري و ورزشی در 

برنامه هاي آموزشی پیش از 
دبستان با استفاده از منابع 

علمی و آموزشی معتبر، آیین 
نامه ها، دستورالعمل هاي وزارت 

آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار

1- طراحی بازي هاي آموزشی براي کودکان پیش از دبستان
2- طراحی فعالیت هاي هنري براي کودکان پیش از دبستان
3- ساخت کاردستی براي انجام فعالیت هاي هنري کودکان

4- طراحی فعالیت هاي ورزشی براي کودکان پیش از دبستان

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار
1- طراحی بازي هاي آموزشی براي کودکان پیش از دبستان
2- طراحی فعالیت هاي هنري براي کودکان پیش از دبستان

3- طراحی فعالیت هاي ورزشی براي کودکان پیش از دبستان
2 کاربرد فعالیت هاي هنري و 

ورزشی در برنامه هاي 
پایینتر از آموزشی پیش از دبستان

حد انتظار
1توانایی انجام یک شاخص از شاخص هاي در حد انتظار



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی پایه

  سال تحصیلی: 98-1397پایه: دهم رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد کتاب: 210311کد درس:  کد رشته: 092210

  
عنوان پودمان 

تکالیف عملکردي
(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 
انتظار

نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پودمان 4:  
سازماندهی 

منابع 
آموزشی 

(انسانی، فضا، 
مواد و 

تجهیزات)

سازماندهی نیروي انسانی 
مورد نیاز

سازماندهی منابع آموزشی 
(انسان، فضا، مواد و تجهیزات) 

بر اساس منابع علمی و 
آموزشی معتبر، آیین نامه ها، 

دستورالعمل هاي وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان 

بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار

1- سازماندهی نیروي انسانی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان
2- تحلیل شرایط استقرار یا محل مرکز آموزشی براي انجام فعالیت هاي آموزشی

3- تحلیل ویژگی هاي مکانی مرکز پیش از دبستان براي انجام فعالیت هاي آموزشی
4- سازماندهی فضاي آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

5- سازماندهی تجهیزات آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار

1- سازماندهی نیروي انسانی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان
2- سازماندهی فضاي آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

3- تحلیل ویژگی هاي مکانی مرکز پیش از دبستان براي انجام فعالیت هاي آموزشی
4- سازماندهی تجهیزات آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

2
سازماندهی فضا و 

تجهیزات آموزشی مورد 
پایینتر از نیاز

حد انتظار
1توانایی انجام یک شاخص از شاخص هاي در حد انتظار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 5: 
مستندسازي

تحلیل روش هاي 
مستندسازي

مستندسازي بر اساس منابع 
علمی و آموزشی معتبر، 

آیین نامه ها، دستورالعمل هاي 
وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار

1- مقایسه روش هاي مستندسازي
2- تحلیل دانستنی هاي اصلی در چیدمان و طراحی فضاي آموزشی

3- تهیه گزارش از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان
4- کاربرد انواع روش هاي ثبت مشاهده از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان

5- کاربرد انواع رسانه در مستندسازي فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان
6- تهیه کارپوشه از مجموعه فعالیت هاي آموزشی

7- مستندسازي از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان

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 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.

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

مورد تایید قرار گرفت.

نام کارشناس

امضاء

3

درحد انتظار

1- تهیه گزارش از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان
2- کاربرد انواع روش هاي ثبت مشاهده از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان

3- کاربرد انواع رسانه در مستندسازي فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان
4- تهیه کارپوشه از مجموعه فعالیت هاي آموزشی

5- مستندسازي از فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان

2
کاربرد مستندسازي در 

آموزش و پرورش پیش از 
دبستان

پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دو شاخص از شاخص هاي در حد انتظار



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

ارتباط موثر با خدا، 
خلقت و جامعه

1-  توجه به اهمیت زمان و 
اولویتبندي فعالیتها در همۀ 

عرصههاي ارتباطی
برنامهریزي فعالیتها در عرصههاي 

ارتباطی در قالب استفاده حداکثري از 
زمان و حفظ سرمایههاي اجتماعی

باالتر از حد 
انتظار

اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 
چهارگانه - استمرار کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

2- تعیین نقش سرمایههاي اجتماعی 
درحد انتظارو اهمیت آنها در اصالح روابط خود

اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 
چهارگانه - استمرار کیفی ارتباط

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 
کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

درحد انتظار
تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر 

حق - پايبندي به حقوق
2

پایینتر از 
حد انتظار

1تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

3

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

2

پایینتر از 
حد انتظار

اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 
چهارگانه

1

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

ارتباط موثر با خود 
و مهارتهاي 

ارتباطی

1- تحلیل سبکها، پلها و موانع 
ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر
کنترل هیجانات در برقراري ارتباط 

براساس الگوهاي اثر گذاري متقابل در 
عرصه هاي چهارگانه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر 
حق - پايبندي به حقوق - اشاعه رعایت حقوق در عمل

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

اهمیت، اهداف و 
عناصر ارتباط

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و عوامل 
برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس شخصیتی اثر گذار در آن

عوامل شخصیتی تاثیرگذار در عرصههاي 
چهار گانه

باالتر از حد 
انتظار

برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیطهاي متفاوت

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

  سال تحصیلی:  98-1397پایه: دهمرشته تحصیلی:

کد کتاب: 210209کد درس:  کد رشته:

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیطهاي سادهدرحد انتظار
2- تعیین عرصههاي چهارگانۀ ارتباط 

مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل آنها
پایینتر از 
حد انتظار

1برقراري ارتباط

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)



 

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

  سال تحصیلی:  98-1397پایه: دهمرشته تحصیلی:

کد کتاب: 210209کد درس:  کد رشته:

  
عنوان پودمان

تکالیف عملکردي
(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 
انتظار

نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

* 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. 

3

درحد انتظار
آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در 

عرصههاي چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره - مذاکره 
فعال

2

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 
دیگران

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 
پایینتر از ارتباط

حد انتظار
آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در 

عرصههاي چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره
1

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

اهمیت و کار کرد 
زبان بدن و فنون 

مذاکره

1-تعیین نقش در آراستگیهاي ظاهر 
و باطن  در برقراري و حفظ ارتباط 

مفید و موثر

1- نشان دادن نقش آراستگیهاي ظاهر و 
باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

باالتر از حد 
انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصههاي 
چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه 

فرهنگ مذاکره برد برد

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار
انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست 

فعالیتها
2

2- نگرش سیستمی براي اصالح روابط 
در محیط کسب و کار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کلنگر 
براي اصالح همۀ روابط و فعالیتهاي خود

پایینتر از 
حد انتظار

1تهیه چک لیست فعالیتها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

ارتباط موثر در 
کسب و کار

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 
گوهاي دو یا چند جانبه

1- تهیه چک لیست براي همهي 
فعالیتهاي خود از جمله سخنرانی خود به 

منظور اجراي یک سخنرانی مطلوب و 
تاثیرگذار

باالتر از حد 
انتظار

انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامهریزي یک 
نمونه فعالیت

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته: 092210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
21
31
42
52

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري
میانگین مراحل

کد واحد یادگیري3: کنترل بیماريهاي شایع کودکان

کنترل بهداشت فردي
پایش رشد کودك

بررسی پرونده سالمت کودك در مراکز پیش از دبستان
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان 3 -  کنترل بیماريهاي شایع کودکان

نمره شایستگی واحد یادگیري
میانگین مراحل

مراحل کاري
پیشگیري از بیماريهاي شایع در کودکان

مراقبت از کودك بیمار
تهیه گزارش از وضعیت بیماري کودك

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

مراحل کاري

پرورش مهارتهاي هماهنگی عضالت
پرورش مهارتهاي حرکتی حفظ تعادل

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 -نظارت بر بهداشت فردي کودك
کد واحد یادگیري2: نظارت بر بهداشت فردي کودك

میانگین مراحل

پرورش مهارتهاي حرکتی عضالت کوچک

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «مراقبت از سالمت کودك»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:دهم

کد کتاب: 210312کد درس: 0922100110

نام فصل/پودمان 1 -توسعه شاخصهاي رشد جسمی ـ حرکتی
کد:واحد یادگیري1:توسعه شاخصهاي رشد جسمی ـ حرکتی

مراحل کاري
تعیین شاخصهاي رشد جسمی ـ حرکتی
پرورش مهارتهاي حرکتی عضالت بزرگ



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته: 092210

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «مراقبت از سالمت کودك»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:دهم

کد کتاب: 210312کد درس: 0922100110

        

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
22
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
21
32
42
51

2

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

− 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

حمل و انتقال مصدوم
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري
میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 5 -  انجام کمکهاي اولیه به هنگام بروز حوادث
کدواحد یادگیري5: انجام کمکهاي اولیه به هنگام بروز حوادث

مراحل کاري
تعیین نوع آسیب دیدگی

تهیه وسایل مورد نیاز در کمکهاي اولیه
ارزیابی وخامت حال مصدوم 

انجام کمکهاي اولیه

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 4 - نظارت بر تغذیه سالم کودك
کد واحد یادگیري4: نظارت بر تغذیه سالم کودك

مراحل کاري
تهیه و کنترل برنامه غذایی کودکان

کنترل بهداشتی مواد غذایی
نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذایی کودکان با همکاري مدیر

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



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته: 092210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32
41
51

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
31
42
51
62

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32
42
51

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

کنترل ایمنی فضاي سبز
کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازي داخل حیاط

کنترل ایمنی استخر شنا

کنترل نور و تهویه محیط بسته
کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 - کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاري مدیر
کد:واحد یادگیري3: کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاري مدیر

کنترل ایمنی فضاي شنبازي و آببازي

مراحل کاري
کنترل  بهداشتی فضاي فیزیکی داخل محیط بسته

کنترل بهداشتی فاضالب
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري

کنترل بهداشتی جمعآوري و دفع زباله

مراحل کاري
کنترل ایمنی سطح فضاي باز و حیاط

کنترل بهداشتی استخر
کنترل بهداشتی فضاي شنبازي و آببازي

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

کنترل ایمنی در  برق حیاط و فضاي باز

کنترل بهداشتی وسایل بازي در حیاط

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:دهم

کد کتاب: 210314کد درس: 0922100210

نام فصل/پودمان 1 - کنترل بهداشتی محیط باز با همکاري مدیر

کد: واحد یادگیري1: کنترل بهداشتی محیط باز با همکاري مدیر
مراحل کاري

کنترل بهداشتی سطح فضاي باز و حیاط
کنترل بهداشتی فضاي سبز و باغبانی

نام فصل/پودمان 2 - کنترل ایمنی محیط باز با همکاري مدیر

کد: واحد یادگیري2: کنترل ایمنی محیط باز با همکاري مدیر



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته: 092210

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:دهم

کد کتاب: 210314کد درس: 0922100210

          

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
31
42

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
22
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

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

−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.

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

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

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

کد:واحد یادگیري5: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودك
مراحل کاري

تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودك
کنترل ایمنی و بهداشتی مکان مورد نیاز خواب،  استراحت و اوقات فراغت کودك

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز  خواب، استراحت و اوقات فراغت کودك

نام فصل/پودمان 5 - کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودك

کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی

کنترل  ایمنی فضاي فیزیکی  محیط بسته

نام فصل/پودمان 4 - کنترل ایمنی محیط بسته با همکاري مدیر

کد: واحد یادگیري4: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاري مدیر
مراحل کاري

کنترل ایمنی سیمکشی و برق داخل ساختمان 

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازي



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته:092210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
22
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

به کارگیري حقوق کودك در توسعه ارتباط و مشارکت با کودك

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارتهاي ارتباطی و مشارکتی»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:یازدهم
کد کتاب: 211311کد درس:

نام فصل/پودمان 1 - توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کودك
کد:واحد یادگیري1:  توسعه مشارکت مربی با کودك

مراحل کاري
برقراري ارتباط مؤثر با کودك

توسعه مشارکت با کودك

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 - توسعه ارتباط و مشارکت مربی با مدیر 

کد: واحد یادگیري2: توسعه ارتباط و مشارکت مربی با مدیر

توسعه شناخت روشهاي ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان 

مراحل کاري
توسعه شناخت وظایف و شرایط کارکنان مراکز پیش از دبستان

ارتباط و مشارکت مربی در تدوین برنامه هاي آموزشی مرکز پیش از دبستان
اطالع رسانی موارد خاص کودکان به مدیر

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 -  توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان

کد: واحد یادگیري3: توسعه ارتباط و مشارکت مربی با  کارکنان
مراحل کاري

نظارت بر فعالیت مراقب و مربییار
توسعه شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان

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

نمره شایستگی واحد یادگیري



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته:092210

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارتهاي ارتباطی و مشارکتی»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:یازدهم
کد کتاب: 211311کد درس:

          

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32

2

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

توسعه شناخت روشهاي آموزش خانواده 

نام فصل/پودمان 4 - توسعه ارتباط و مشارکت مربی با والدین

کد: واحد یادگیري4: توسعه ارتباط و مشارکت مربی با والدین
مراحل کاري

برقراري ارتباط موثر با والدین
توسعه مشارکت با والدین 

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 5 -  کنترل ورود و خروج کودکان 
کد:واحد یادگیري5: کنترل ورود و خروج کودکان  

*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

مراحل کاري
کنترل ورود کودك

کنترل خروج کودك
کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد

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

نمره شایستگی واحد یادگیري

− 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.



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته:092210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
21
32
41

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
32

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
21
32

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 1 - توسعه واژگان کودك

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارتهاي کالمی کودك»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:یازدهم
کد کتاب: 211312کد درس:

کد: واحد یادگیري2: توسعه مهارتهاي شنیداري کودك

کد:واحد یادگیري1:  توسعه واژگان کودك

مراحل کاري

توسعه شناخت زبان

درهمتنیدگی زبان

بکارگیري سبکهاي یادگیري زبان

توسعه شناخت دو زبانگی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 2 - توسعه مهارتهاي شنیداري کودك

توسعه شناخت مراحل سخنگفتن

مراحل کاري

توسعه شناخت مراحل شنیدن

پرورش گوشدادن فعال

پرورش توانمنديهاي شنیداري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 3 -  توسعه مهارتهاي بیانی کودك

هاي بیانی کودك کد: واحد یادگیري3: توسعه مهارت

مراحل کاري

آمادهکردن کودك براي سخنگفتن

کاربرد توانائیهاي گفتاري در زندگی روزانه کودکان

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري



رشته تحصیلی: تربیت کودك
کد رشته:092210

      

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارتهاي کالمی کودك»
سال تحصیلی: 98-1397پایه:یازدهم
کد کتاب: 211312کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
32
42

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
32
42

2

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

توسعه توانایی خواندن در  فعالیت روزانه 

نام فصل/پودمان 4 - آمادهکردن کودك براي خواندن

کد: واحد یادگیري4: آمادهکردن کودك براي خواندن

مراحل کاري

توسعه شناخت خواندن

پرورش کتابخوانی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

پرورش شناخت دیداري نمادها، حروف و کلمات

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 5 -  آمادهکردن کودك براي نوشتن
کد:واحد یادگیري5:  آمادهکردن کودك براي نوشتن

مراحل کاري

توسعه شناخت نوشتن

سازماندهی فضا  براي نوشتن

هماهنگی چشم و  دست(عضالت بزرگ و کوچک ) براي نوشتن

پرورش تجسم فضایی در نوشتن

*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

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

− 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.



رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11
22
32

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31

2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 1 -پرورش خود آگاهی کودك 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي عاطفی ـ اجتماعی کودك  »

سال تحصیلی:  98-1397پایه:دوازدهم 

کد کتاب:413212کد درس:

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

کد:واحد یادگیري1: پرورش خود آگاهی کودك
مراحل کاري

توسعه شناخت مهارت هاي عاطفی ـ اجتماعی کودك 
پرورش بیان توانمندي هاي و محدودیت هاي کودك

پرورش بیان هیجانات
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 2 -پرورش آگاهی کودك از   احساسات دیگران

کد: واحد یادگیري2: پرورش آگاهی کودك از   احساسات دیگران
مراحل کاري

توسعه درك احساس دیگران (از طریق ارتباط کالمی و غیر کالمی)
پرورش ابراز همدلی با دیگران

پرورش ابراز وجود
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نام فصل/پودمان 3 -  توسعۀ برقراري ارتباط کودك با دیگران

کد: واحد یادگیري3: توسعۀ برقراري ارتباط کودك با دیگران
مراحل کاري

 توسعۀ برقراري ارتباط کودك با بزرگساالن
توسعۀ برقراري ارتباط کودك با همساالن

توسعۀ برقراري ارتباط با کودکان نیازهاي ویژه

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري از 3



رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته:

       

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي عاطفی ـ اجتماعی کودك  »

سال تحصیلی:  98-1397پایه:دوازدهم 

کد کتاب:413212کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
11

22

32

42
2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12

22

31
2

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

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

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

گرفت.

نام کارشناس

امضاء

نام فصل/پودمان 4 - پرورش آگاهی کودك از فرهنگ جامعه 

کد: واحد یادگیري4:پرورش آگاهی کودك از فرهنگ جامعه
مراحل کاري

  پرورش آداب اجتماعی ــ اخالقی
پرورش آموزه هاي دینی، ملی و مناسبت هاي اجتماع

  توسعه احترام به محیط زیست
پرورش احترام  به حقوق شهروندي

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نام فصل/پودمان 5 - فعالیت ها در کودك مشارکت پرورش 

کد:واحد یادگیري5:فعالیت ها در کودك مشارکت پرورش 
مراحل کاري

توسعه مشارکت کودك در فعالیت ها
توسعه مسئولیت پذیري کودك در فعالیت هاي اجتماعی

 توسعه ایفاي نقش هاي گروهی

 −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

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

− 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.



رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
31
41

2
*

 .حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی «2» است  *
نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41
52

2
*

حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی «2» است.
نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
42
51

2
*

حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی «2» است.
نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 1 - پرورش توانمندي هاي شناختی کودك

        استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس « پرورش مهارتهاي شناختی و خالق»

سال تحصیلی:  98-1397پایه:دوازدهم 

کد کتاب: 212312کد درس:

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

کد:واحد یادگیري1: 
مراحل کاري

 توسعه شناخت مغز و کارکردهاي شناختی
 پرورش توجه کودك

 پرورش حافظه کودك
 پرورش کارکردهاي اجرائی کودك

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

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 2 - پرورش حواس کودك

کد: واحد یادگیري2:
مراحل کاري

پرورش حس بینائی کودك
پرورش حس شنوائی کودك
پرورش حس بویایی کودك

پرورش حس چشایی کودك
پرورش حس المسه کودك

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نام فصل/پودمان 3 -  پرورش شناخت کودك از محیط طبیعی 

کد: واحد یادگیري3:
مراحل کاري

پرورش کاوشگري کودك از محیط طبیعی
پرورش شناخت کودك از موجودات زنده

پرورش شناخت کودك از کره زمین
پرورش شناخت کودك از آب و هوا و جهار فصل

پرورش شناخت کودك از نور

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري از 3



رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته:

        

        استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس « پرورش مهارتهاي شناختی و خالق»

سال تحصیلی:  98-1397پایه:دوازدهم 

کد کتاب: 212312کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
22
31
41

2
*

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

نمرهحداقل نمره قبولیردیف
12
21
32
41

2
*

حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی «2» است.
نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

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

نام فصل/پودمان 4 - پرورش کودك براي درك مفاهیم ریاضی

کد: واحد یادگیري4:
مراحل کاري

 پرورش درك کودك از مفاهیم فیزیکی ( اندازه، زمان، مکان)
پرورش درك کودك از مفاهیم منطقی - ریاضی

پرورش درك کودك از مفهوم عدد
پرورش درك کودك از اَشکال هندسی

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

نام فصل/پودمان 5 - توسعه ویژگی هاي تفکر خالق

کد:واحد یادگیري5:
مراحل کاري

پرورش ویژگی هاي تفکر خالق( اصالت، سیالی، انعطاف پذیري، بسط)
 پرورش مهارتهاي حل مسئله کودك

 پرورش تخیل کودك
توسعه شناخت عوامل و موانع  توسعه خالقیت

 −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

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

نمره شایستگی واحد یادگیري از 3

− 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.



عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  دانش فنی تخصصی
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استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان1:کاربر
د روان 

شناسی در 
آموزش و 

پرورش کودك

تحلیل روان شناسی کودك
کاربرد روان شناسی در آموزش 
و پرورش کودك  بر اساس منابع 
معتبر علمی و آموزشی سازمان 
بهزیستی و آموزش و پرورش 

پیش از دبستان

باالتر از حد 
انتظار

 بکارگیري فواید روان شناسی در آموزش کودك
تحلیل رفتار کودك با استفاده از ویژگی هاي رفتار کودك با روشهاي خالق

-مقایسه نظریه هاي یادگیري کودکان
-اجراي تحقیق علمی در زمینه رفتار کودکان با نوآوري

-طبقه بندي هوش کودکان با استفاده از ویژگی ها براي آموزش

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 2: 
کاربرد 

بهداشت 
روانی در دوره 

کودکی 

تحلیل عملکرد بهداشت 
روانی در پیش از دبستان

توسعه شناخت بهداشت روانی 
در دوره کودکی بر اساس  منابع 
معتبر علمی و آموزشی سازمان 
بهزیستی  و آموزش و پرورش 

پیش از دبستان

باالتر از حد 
انتظار

طراحی فعالیت آموزشی در مراکز پیش از دبستان بر اساس بهداشت روانی 
کودك با شیوه هاي خالق   

طراحی فعالیت هایی براي آموزش مهارتهاي زندگی جهت سالمت روانی کودك با 
شیوه هاي خالق     

طراحی فعالیت هایی با موضوع تاثیر دین بر سالمت روانی کودکان با شیوه هاي 
خالق

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

تحلیل رفتار کودك

درحد انتظار

 بکارگیري فواید روان شناسی در آموزش کودك
تحلیل رفتار کودك 

-مقایسه نظریه هاي یادگیري کودکان
-اجراي تحقیق علمی در زمینه رفتار کودکان با نوآوري

2

پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها

3

درحد انتظار
طراحی فعالیت هایی براي آموزش مهارتهاي زندگی جهت سالمت روانی کودك 

طراحی فعالیت هایی با موضوع تاثیر دین بر سالمت روانی کودکان
2

به کار گیري اصول 
بهداشت روانی در آموزش 
پایینتر از و پرورش پیش از دبستان

حد انتظار
1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 3: 
شناخت 
مشکالت 
رفتاري 

کودك در 
دوره  پیش از 

دبستان

تحلیل  مشکالت رفتاري 
کودکان

توسعه شناخت مشکالت  شایع 
رفتاري در کودکان پیش از 

دبستان بر اساس  منابع معتبر 
علمی و آموزشی سازمان 

بهزیستی  و آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

باالتر از حد 
انتظار

توانایی تحلیل مشکالت رفتاري کودکان         
 به کار گیري روش هاي برخورد با مشکالت رفتاري کودکان به روش خالق 

ارجاع کودکان به مشاوره هاي تخصصی

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار
به کار گیري روش هاي برخورد با مشکالت رفتاري کودکان به روش خالق  

 ارجاع کودکان به مشاوره هاي تخصصی
2

به کار گیري روش هاي 
برخورد با مشکالت رفتاري 

کودکان
پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها
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عنوان پودمان 

تکالیف عملکردي
(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 
انتظار

نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

* 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

2
به کارگیري رویکردها در 
آموزش و پرورش پیش از 

دبستان
پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها

3

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

پودمان 5: 
کاربرد متون 
تخصصی در 
آموزش هاي 

پیش از 
دبستان

کاربرد متون تخصصی در 
آموزش کودکان پیش از دبستان 
بر اساس  منابع معتبر علمی و 
آموزشی سازمان بهزیستی  و 

آموزش و پرورش پیش از 
دبستان

باالتر از حد 
انتظار

توسعه شناخت اصطالحات تخصصی در آموزش و پرورش پیش از دبستان
- کاربرد متون تخصصی در آموزش و پرورش پیش از دبستان براساس کتابهاي 

تخصصی پایه10، 11و 12
- بکارگیري اصطالحات و متون تخصصی در طراحی فعالیت هاي آموزشی بر 

اساس رشد همه جانبه کودك

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 4: به 
کار گیري 

رویکردها و 
روش هاي 
تلفیقی در 
آموزش و 

پرورش پیش 
از دبستان

تحلیل رویکردهاي 
آموزشی پیش از دبستان

بکار گیري رویکردها  و روش 
هاي تلفیق تدریس در دوره 

پیش از دبستان بر اساس  منابع 
معتبر علمی و آموزشی سازمان 
بهزیستی  و آموزش و پرورش 

پیش از دبستان

باالتر از حد 
انتظار

توانایی تحلیل چهار رویکرد آموزشی پیش از دبستان و به کار گیري این 
رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان و نوآوري در روش هاي 

آموزش

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار
توانایی تحلیل چهار رویکرد آموزشی پیش از دبستان و به کار گیري این 

رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان

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

3

درحد انتظار
توسعه شناخت اصطالحات تخصصی در آموزش و پرورش پیش از دبستان

 - کاربرد متون تخصصی در آموزش و پرورش برخی از جنبه هاي رشد کودك در 
پایه 12،11،10

2

پایینتر از 
حد انتظار

1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها

تحلیل اصطالحات تخصصی 
در آموزش و پرورش پیش از 

دبستان

به کار گیري متون تخصصی 
در آموزش و پرورش رشد 

همه جانبه کودك
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