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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کنترل بهداشتي وسایل بازی در حياط

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل بهداشت و ايمني محيط مراکز پيش از دبستان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210314: کد کتاب0922100210: کد درس

کنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

:کدکنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر: 1 واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل بهداشتي سطح فضای باز و حياط

کنترل بهداشتي فضای سبز و باغباني

بازی بازی و آب کنترل ایمني فضای شن

کنترل بهداشتي استخر

بازی بازی و آب کنترل بهداشتي فضای شن

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيری

کنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر - 2پودمان /نام فصل

:کدکنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل ایمني سطح فضای باز و حياط

کنترل ایمني در  برق حياط و فضای باز

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيری

کنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر - 3پودمان /نام فصل

:کدکنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر: 3واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل  بهداشتي فضای فيزیکي داخل محيط بسته

کنترل بهداشتي فاضالب

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيری

کنترل ایمني فضای سبز

کنترل ایمني وسایل و تجهيزات بازی داخل حياط

کنترل ایمني استخر شنا

کنترل نور و تهویه محيط بسته

کنترل بهداشتي آب مصرفي و آشاميدني

آوری و دفع زباله کنترل بهداشتي جمع



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کنترل بهداشت و ايمني محيط مراکز پيش از دبستان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210314: کد کتاب0922100210: کد درس

کنترل بهداشتي محيط باز با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

کنترل  ایمني فضای فيزیکي  محيط بسته

کنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر - 4پودمان /نام فصل

:کدکنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

مراحل کاری

تنظيم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

کنترل ایمني و بهداشتي وسایل مورد نياز  خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

کنترل ایمني و بهداشتي مکان مورد نياز خواب،  استراحت و اوقات فراغت کودک

کشي و برق داخل ساختمان  کنترل ایمني سيم

کنترل ایمني وسایل و تجهيزات آموزشي و بازی

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيری

کنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک - 5پودمان /نام فصل

کنترل ایمني سيستم گرمایشي و سرمایشي

. 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 نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيری

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

:کدکنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک: 5واحد یادگيری


