
مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2کارگیریقوانینایمنیدرآزمایشگاهبه1

1شناساییموادووسایلآزمایشگاهی2

1قراردادنموادووسایلآزمایشگاهیدرمکانمناسب3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیریمقدارمعینیازمادهاندازه1

1سازیانجاممحاسباتمحلول2

2تهیهمحلولباغلظتمشخص3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1گیرینقطهذوباندازه1

1گیرینقطهجوشاندازه2

1گیرینقطهچگالیاندازه3

1گیرینقطهگرانرویاندازه4

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

تعيين مشخصات مواد شيميایی:3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

کد

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات آزمايشگاهي در صنايع شيميايي»درس 
صنایع شيميایی: رشته تحصيلی

071110: کد رشته

کد

کد

210521: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

به کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0711100110: کد درس

کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی به: 1واحد یادگيری

سازی محلول - 2پودمان /نام فصل

تعيين مشخصات مواد شيميایی - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

سازی های محلول آزمایش:2 واحد یادگيری



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات آزمايشگاهي در صنايع شيميايي»درس 
صنایع شيميایی: رشته تحصيلی

210521: کد کتاب071110: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

به کارگيری مواد و وسایل آزمایشگاهی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0711100110: کد درس

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1تهیهچندنمونهفرآوردهمعدنیدرآزمایشگاه1

1تهیهچندنمونهفرآوردهآلیدرآزمایشگاه2

1معدنیدرآزمایشگاه-تهیهچندنمونهفرآوردهآلی3

2*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112هایگازانبارداریایمنکپسول1

222هایگازحملونقلصحیحوایمنکپسول2

131هایگازشناساییانواعکپسول3

241هایگازبازوبستنشیررگالتوربهکپسول4

15تخلیهگازخطجریانبهطورایمن5

22*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−
.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کدهای شيميایی در آزمایشگاه تهيه فرآورده:4 واحد یادگيری

های شيميایی در آزمایشگاه تهيه فرآورده -  4پودمان /نام فصل

خدمات ایمنی در آزمایشگاه شيمی - 5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

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

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

می باشد

امحای مواد زائد آزمایشگاهی: 6 واحد یادگيری

میانگینمراحل

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد کدکار با کپسول گاز: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

زائدموادسازیخنثی

تحویلموادزائدبهواحدپشتیبانی

سازیکندموادزائدآزمایشگاهیراشناساییوجدا

آوریموادزائددرظروفمخصوصجمع

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 


