
تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کاربرد بازی و اسباب بازی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

های ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان کاربرد فعالیت

های آموزشی پیش از دبستان های هنری در برنامه کاربرد فعالیت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های آموزشي پيش از دبستان های هنری و ورزشي در برنامه کاربرد بازی، اسباب بازی، فعّاليت - 3پودمان /نام فصل

های آموزشي پيش از  های هنری و ورزشي در برنامه کاربرد بازی، اسباب بازی، فعّاليت: 3 واحد یادگيری

دبستان

کد

ارائه یک برنامه آموزشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان - 2پودمان /نام فصل

کداصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان:  2 واحد یادگيری

مراحل کاری

های آموزشی پیش از دبستان های برنامه توسعه شناخت از اصول و ویژگی

توسعه شناخت از عناصر برنامه درسی

توسعه شناخت از عناوین مراکز پیش از دبستان

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني پايه

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210311: کد کتاب: کد درس

کليات آموزش وپرورش پيش از دبستان - 1پودمان /نام فصل

:کدکليات آموزش و پرورش پيش از دبستان: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت از نظریات پیشگامان آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران و جهان

توسعه شناخت از وظایف مربی و سایر کارکنان



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فني پايه

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210311: کد کتاب: کد درس

کليات آموزش وپرورش پيش از دبستان - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
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2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

. 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 *

به کارگیری انواع رسانه در مستندسازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

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

های ثبت مشاهده در مستندسازی به کارگیری روش

طراحی فضای آموزشی براساس استانداردها

به کارگیری مواد و تجهیزات براساس استانداردها

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

مستندسازی - 5پودمان /نام فصل

کدمستندسازی: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

های مستندسازی توسعه شناخت روش

به کارگیری گزارش نویسی در مستندسازی

تعیین نیروی انسانی مورد نیاز براساس استانداردها

(انساني، فضا، مواد و تجهيزات)سازماندهي منابع آموزشي - 4پودمان /نام فصل

کد(انساني، فضا، مواد و تجهيزات)سازماندهي منابع آموزشي: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری


