
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

3

درحد انتظار
انتخاب ابزار مناسب و مورد نیاز بافت

تفکیک اجزای نقش فرش و انواع نقشه فرش
2

بندی ابزارهای بافت فرش و  دسته- 2

تر از  پاییننوع کاربرد

حد انتظار
1دسته بندی ابزار بافت فرش

: 3پودمان 

تعاریف و 

اصطالحات

تحلیل اجزای نقش فرش و انواع - 1

نقشه فرش

باالتر از حد 

انتظار

بندی انواع نقشه فرش فراتر از محتوای کتاب درسی  دسته

و تفکیک اجزای نقش فرش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بندی انواع نقشه فرش و تفکیک  دسته

اجزای نقش فرش

بندی ابزار بافت براساس کاربرد هر  دسته

یک

3

درحد انتظار

های ایرانی  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و تمام نشانه

بودن آن

بررسی کلیه عوامل موثر در رشد تولیدات فرش در طول 

تاریخ

2

تحلیل تاریخي از چگونگي - 2

تر از  پایینتولیدات منحصر به فرد فرش در ایران

حد انتظار

های ایرانی  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و برخی نشانه

بودن آن
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

تاریخچه و 

پیشینه فرش

تحلیل و استدالل آغاز هنر - 1

های  بافي در ایران با پیشینه فرش

تر از کشورهای دیگر کهن

باالتر از حد 

انتظار

های ایرانی بودن  بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و نشانه

دیگر آن

بندی عوامل موثر بر رشد تولیدات فرش در طول  اولویت

تاریخ

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بررسي و تحلیل قدمت فرش پازیریک و 

های ایراني بودن آن نشانه

بررسي و تحلیل چگونگي روند رو به 

رشد تولیدات فرش در ایران

3

درحد انتظار
تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش و اجزای آن 

های مختلف ها در طبقه بندی و دسته بندی فرش
2

های  بندی تحلیل تفاوت انواع طبقه- 2

ها فرش و بررسي انواع بافته
تر از  پایین

حد انتظار
1تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات:  1پودمان 

تحلیل عوامل موثر و تشکیل دهنده -1

فرش

باالتر از حد 

انتظار

تفکیک شکل ظاهری، هدف و فناوری فرش و اجزای آن 

بندی فرش و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن و طبقه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بررسي وتحلیل فرش از نظر شکل 

ظاهری، هدف ، فناوری و زیر مجموعه 

هر یک

بررسي استانداردهای انواع طبقه بندی 

فرش در ایران و تفاوت های آن ها با 

یکدیگر

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 
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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  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

ها برابر استاندارد ارزیابی گمرک  محاسبه قیمت انواع فرش

کشور

بررسی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

2

تحلیل عوامل موثر در بازاریابي - 2

تر از  پایینفرش ایران در بازار رقابت امروزی

حد انتظار

ها  محاسبه تقریبی قیمت انواع فرش

بررسی احتمالی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران
1

:5پودمان 

ها براساس  تعیین قیمت انواع فرش- 1

ها جنس، وزن و منطقه آن

باالتر از حد 

انتظار

ها  پیش بینی تغییرات در برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش

برابر استاندارد ارزیابی گمرک کشور

اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ها  برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش

برابر استاندارد ارزیابي گمرک کشور

بررسي و تحلیل عوامل موثر در بازاریابي 

فرش ایران در بازار رقابت امروز

3

درحد انتظار

ها و در ابعاد  محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع فرش

مختلف

ها در ابعاد مختلف های انواع قالی  محاسب تعداد کل گره

2

های انواع  محاسبه تعداد کل گره- 2

تر از  پایینها در ابعاد مختلف قالي

حد انتظار

ها محاسبه تقریبی وزن چله، پود و پرز در انواع فرش

های انواع قالی محاسبه تقریبی تعداد کل گره
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مواد، : 4پودمان 

عناصر، تجهیزات 

و فرآیند تولید

تعیین وزن چله، پود و پرز در - 1

...های پشمي، ابریشمي و انواع قالي

باالتر از حد 

انتظار

ها و وزن چله و پود و پرز به روش  محاسبه تعداد گره

تجربی و هندسی

ها از روی نقشه و ابعاد محاسبه تعداد گره

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع 

در ابعاد ... های پشمي، ابریشمي و فرش

مختلف

ها با  های انواع قالي محاسبه تعداد کل گره

رجشمارهای مختلف در ابعاد گوناگون

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق


