
صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته
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تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الياف نساجي تعيين ويژگي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210241: کد کتاب0723100110: کد درس

های الياف سلولزی تعيين ویژگي - 1پودمان /نام فصل

:کدهای الياف سلولزی تعيين ویژگي:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع الیاف از طریق سوزاندن

(ای و تک تک دسته)گیری و تعیین نمودار طول الیاف پنبه  نمونه

مراحل کاری

تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

های الياف حيواني تعيين ویژگي - 2پودمان /نام فصل

:کدهای الياف حيواني تعيين ویژگي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

:کدهای الياف بازیافتي تعيين ویژگي:  3 واحد یادگيری

تعیین نوع الیاف به روش میکروسکوپی

تعیین عناصر موجود در الیاف

(نئوکارمین)های رنگی تعیین الیاف نساجی از طریق معرف

تعیین تجعد الیاف

الستین تعیین الیاف نساجی از طریق معرف رنگی شر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های الياف بازیافتي تعيين ویژگي -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

تعیین خواص کششی الیاف با دستگاه اینسترون

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

استات سلولز استات و تری انجام عملیات صابونی کردن الیاف دی

تعیین جرم مخصوص و سطح مخصوص

گیری جرم مخصوص الیاف به روش ستون مایع اندازه

تعیین مقاومت الیاف به روش تک تک



صنایع نساجي: رشته تحصيلي

072310: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الياف نساجي تعيين ويژگي»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210241: کد کتاب0723100110: کد درس

های الياف سلولزی تعيين ویژگي - 1پودمان /نام فصل
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های الياف پلي استر تعيين ویژگي - 5پودمان /نام فصل

:کدهای الياف پلي استر تعيين ویژگي: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

تعيين ویژگي های الياف نایلون و اکریليک - 4پودمان /نام فصل

:کدتعيين ویژگي های الياف نایلون و اکریليک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین اثر آب بر خواص الیاف نساجی

(آلی)های شیمیایی تعیین الیاف نساجی با استفاده از حالل

تعیین الیاف نساجی با استفاده از اسیدها و بازها

تعیین نقطه ذوب الیاف

تعیین سطوح مقطع الیاف به روش میکروسکوپی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

تعیین الیاف موجود در پارچه و تعیین نسبت آن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

تعیین اثر نور بر خواص الیاف نساجی

تعیین ظرافت الیاف به روش میکروسکوپ پروژکتینا

تعیین ظرافت الیاف از روی جرم طولی

تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *


