
حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته
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نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدنشاني خدمات آتش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع حریق 

ها  تعیین تجهیزات اطفاء حریق و ارزیابی كیفیت آن

اطفاء حریق 

تهیه گزارش 

نشاني  خدمات آتش -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

اي كنترل و نظارت دوره

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

نگهبان پایانه  - 2پودمان /نام فصل

:کدنگهبان پایانه: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

بكارگیري تجهیزات امنیتی و حفاظتی و تامین امنیت محیط

ها دریافت گزارش از اتاق كنترل و رسیدگی و پاسخگوئی به آن

انتخاب تجهیزات امنیتی و حفاظتی

تشخیص نقاط ضعف در شرایط مختلف

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي نگهداري و كنترل پايانه سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210326: کد کتاب1041100210: کد درس

متصدی تدارکات پایانه   - 1پودمان /نام فصل

:کدمتصدی تدارکات پایانه  : 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ارزیابی خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

(قیمت)برآورد هزینه 



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«هاي نگهداري و كنترل پايانه سيستم»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210326: کد کتاب1041100210: کد درس

متصدی تدارکات پایانه   - 1پودمان /نام فصل
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20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  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 *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

انبارداری حمل و نقل  - 5پودمان /نام فصل

:کدانبارداری حمل و نقل : 5واحد یادگيری

مراحل کاری

پذیرش بار

چیدمان و نگهداري بار

تحویل كاال

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

های حفاظتي متصدی سيستم - 4پودمان /نام فصل

:کدهای حفاظتي متصدی سيستم: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي حفاظتی  اندازي سیستم راه

بازبینی و كنترل تصاویر و هشدارهاي ارسالی 

تهیه گزارش فنی 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


