
 

نمرهنتایج مورد انتظارتکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان

نمرهنتایج مورد انتظارتکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

مسئولیت پذیري در تولید کاال

مسئولیت پذیري در ارائه 
خدمات

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان 3

استاندارد سازي داوطلبانه کاال و 
استفاده از نشان در برچسب به صورت 

اختیاري 
کنترل فرایند خدمت به منظور صحت 
خدمات مورد نیاز و جلب رضایت مشتري

باالتر از حد 
انتظار

تضمین کیفیت کاال از طریق صدور 
ضمانت گارانتی و ارانتی 

نشان دادن وفاداري به کاالي تولید 
داخل از طریق معرفی کیفیت و رقابت 

قیمتی

تولید کاال و ارائه 
خدمات براساس رضایت 

مشتري پودمان 2: 

مسئولیت پذیري

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس اخالق حرفه اي

رشته تحصیلی: اخالق حرفه اي 

کد رشته: 

پایه: دوازدهم

کد کتاب: کد درس:

پودمان 1: 

امانت داري

شاخص تحقق استاندارد عملکرد (کیفیت)

  سال تحصیلی: 1397-98

1

3

درحد
 انتظار

(کسب شایستگی)

نشان دادن مدارك و اسناد تولید به 
مشتري قبل از خرید 

صدور برگه فروش معتبر با نشان دادن 
تفکیک محاسبه قیمت (سود و ارزش 

افزوده سهم مشتري و مالیات)

2

2

1پایین تر از حد انتظار

3

درحد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان 3

نمره پودمان از 20

امانت داري در تولید

امانت داري در فروش
تولید و فروش کاال و 

خدمات بر اساس 
دستورالعمل هاي قانونی

پایین تر از 
حد انتظار

(عدم احراز شایستگی)

باالتر ازحد 
انتظار

صدور برگه فروش معتبر با نشان دادن 
تفکیک محاسبه قیمت (سود و ارزش 

افزوده سهم مشتري و مالیات)
تصمین کیفیت کاال و خدمات از طریق 

صدور گواهی خدمات پس از فروش



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس اخالق حرفه اي 

رشته تحصیلی: اخالق حرفه اي 

کد رشته: 

پایه: دوازدهم

کد کتاب: کد درس:

   

  سال تحصیلی: 1397-98

نمرهنتایج مورد انتظارتکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان

نمرهنتایج مورد انتظارتکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

نمره مستمر از 5

راست گویی در حرفه

پرهیز از ریا و رشوه

نمره پودمان از 20

  

 

تکیه بر صالحیت 
حرفه اي و تالش در 
تنوع و کیفیت کار 

براساس استانداردهاي 
ملی و بین المللی

فروش کاال و خدمات 
براساس قیمت تمام 

شده، رقابت پذیري و 
ماندگاري در کسب و کار

پرهیز از کم فروش و گرانفروشی

پودمان 4: 

رعایت انصاف

درحد
 انتظار

(کسب شایستگی)

تعیین قیمت کاال و خدمات براساس 
مقررات (قیمت گذاري استاندارد و 

مرسوم در کشور و شرایط منطقه اي)
نشان دادن اسناد خرید و برچسب 

قیمت کاال و خدمات به صورت 
استاندارد

پایین تر از 
ظا  ان

  

پودمان 3: 

درستکاري

1

2
رعایت حقوق دیگران

1

باالتر ازحد 
انتظار

ارائه قیمت و هزینه خدمات و تولید 
محصول براساس ریز فعالیت ها و ارائه 

برگه فروش و قیمت گذاري براین اساس
تحلیل و بررسی منشور اخالقی حرفه

3

3

درحد
 انتظار

(کسب شایستگی)

پرهیز از رقابت از طریق رانت و 
رشوه با ارزیابی آثار آن در اقتصاد ملی 

پذیرش فعالیت کاري در حوزه 
تخصص و توان شایستگی حرفه اي

2

نمره شایستگی پودمان 3
نمره پودمان از 20

باالتر ازحد 
انتظار

پرهیز از جانشینی نشان تجاري 
(برند) خارجی با کاالهاي ساخت داخل 
جانشین سازي نوآوري و کارآفرینی 

به جاي رشوه در حوزه کاري

پایین تر از 
حد انتظار

(عدم احراز شایستگی)



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس اخالق حرفه اي 

رشته تحصیلی: اخالق حرفه اي 

کد رشته: 

پایه: دوازدهم

کد کتاب: کد درس:

   

  سال تحصیلی: 1397-98

نمرهنتایج مورد انتظارتکالیف عملکردي (واحدهاي یادگیري)عنوان پودمان

−  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.

پودمان 5: 

بهروري

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

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

    
   

    
    

نمره پودمان از 20

استفاده از منابع 
براساس صرفه جویی در 

مقیاس

  

 

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان 3

نمره پودمان از 20

   
حد انتظار

(عدم احراز شایستگی)

مدیریت منابع 
محکم کاري

1

پایین تر از 
حد انتظار

(عدم احراز شایستگی)
1

باالتر ازحد 
انتظار

تطبیق و مقایسه محصول با نقشه 
تغییر در فرآیندها براي صرفه جویی در 

منابع کشور
3

درحد
 انتظار

(کسب شایستگی)

برنامه ریزي براي استفاده حداقلی از 
منابع و اولویت بندي هزنیه ها 

بسته بندي و حمل و نقل براساس 
دستورالعمل هاي استاندارد با نشان دادن 

برچسب

2

شاخص تحققاستاندارد عملکرد (کیفیت)

  


	پرينت

