
عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

کلیات:  1پودمان 

تحلیل تاریخ صنایع چوب در ایران- 1

بندی آن  تحلیل تاریخ صنایع چوب و طبقه

چوبی برتر براساس دوران تاریخی

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب آثارصنايع چوبي دوران تاريخي اسالم و 

ها بندي آن طبقه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مواد :       2پودمان 

اولیه چوبی و کاربرد 

ها آن

انتخاب مواد اولیه برای ساخت کابینت 

های محیطی،  آشپزخانه براساس ویژگی

استحکام و سفارش مشتری

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب مواد اولیه براي ساخت کابینت آشپزخانه 

هاي محیطي، استحکام، سفارش مشتري  براساس ويژگي

و زيبا شناسي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 
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3

2انتخاب آثارصنايع چوبي دوران تاريخي اسالمدرحد انتظار

تر از حد  پایینبندی آثار چوبی برتر در تاریخ اسالم طبقه- 2

انتظار
1تعريف آثار صنايع چوبي در دوران اسالم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
انتخاب مواد اولیه براساس شکل محیطي، استحکام و 

سفارش مشتري
2

تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب مواد اولیه براساس فقط شکل محیط

انتخاب مواد اولیه برای ساخت کابینت آشپزخانه- 1

انتخاب اتصال مناسب برای ساخت کابینت آشپزخانه- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبات و :    3پودمان 

1برآورد مواد اولیه

محاسبه و برآورد مواد اولیه برای ساخت کابینت - 1

برآورد مواد اولیه برای ساخت کابینت با آشپزخانه

افزار کات مستر براساس طرح و  استفاده از نرم

ها جویی در هزینه نقشه و صرفه

باالتر از حد 

انتظار

برآورد مواد اولیه براي ساخت کابینت با استفاده از 

وري افزار کات مستر با شاخص بهره نرم

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2استفاده از نرم افزار کات مستر براساس طرح و نقشهدرحد انتظار
افزار اتوکد  کشی کابینت مورد نظر با نرم نقشه- 2

تر از حد  پایینافزار کات مستر دراو و تهیه لیست برش با نرم کیچن

انتظار
1برآورد مواد اولیه به صورت ذهني
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2
مستر به  افزار کات انتخاب تعداد  برش از روی نرم- 2

تر از حد  پایینسازی آالت صنایع چوب در کابینت وسیله  ماشین

انتظار
1تعیین تعداد برش از روي نقشه و طرح

3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

نصب :         5پودمان

های  آالت و یونیت یراق

مقاومت قطعات در )کابینت

برابر نیروهای وارده و 

تغییر شکل در نقطه 

(شکست مواد چوبی

های کابینت آشپزخانه های نصب یونیت انتخاب روش- 1
انتخاب روش نصب یونیت براساس نیروهای 

های  فشاری و کششی وارده به اجزاء یونیت

کابینت

باالتر از حد 

انتظار

هاي زمیني و هوايي را با رعايت نوع نیروهاي  يونیت

آالت مربوطه نصب کند وارده  با يراق

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبات : 4پودمان 

2برآورد مواد اولیه

آالت با سرعت مناسب برای بریدن  انتخاب ماشین- 1

افزار کات  تحلیل تعداد برش با استفاده از نرممواد اولیه کابینت آشپزخانه

مستر و برآورد مواد اولیه برای تولید کابینت 

به روش کمترین هزینه

باالتر از حد 

انتظار

افزار کات مستر  محاسبه سرعت برش و استفاده از نرم

براي طراحي برش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

برآورد در مواد اولیه کابینت از روي نقشهدرحد انتظار

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

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شایستگي  زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

3

درحد انتظار
هاي زمیني و هوايي با توجه به نوع نیروي  نصب يونیت

ها وارد  بر اجزاي يونیت
2

ها آالت براساس روش نصب یونیت انتخاب یراق- 2

تر از حد  پایین

انتظار

هاي زمیني بدون لحاظ نیروهاي وارد بر  نصب يونیت

ها اجزاي يونیت
1


