
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

:2و1فصل 

-کلیات 

کمیت ها و مفاهیم

تحلیل مسیر توسعه حرفه ای در رشته تحصیلي با 

استفاده از نتایج ارزیابي محیطي منطقه محور

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

مقایسه مشاغل مختلف رشته از دیدگاه امكان و ایجاد

ارزیابي مقایسه ای نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز شغل

ارائه دالیل انتخاب نرم افزار و سخت افزار در مشاغل مختلف

مقایسه مشاغل مختلف رشته از دیدگاه امكان و ایجاد

ارزیابي مقایسه ای نرم افزار و سخت افزار موردنیاز شغل

ای در رشته تحلیل مسیر حرفه-1

: 3فصل 

حل مسئله

حل مسئله به روش بارش فکری-1

حل مساله واحد به دو روش بارش فکری و روش 

ای  و تحلیل مقایسه (فردی و گروهي)الگوریتمي

ها روش

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ای روش  ها  ارزیابي  مقایسه
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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تحلیل شغل 

انتخاب سخت افزار و نرم افزار مورد - 2

(ابزار وتجهیزات)نیازرشته 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تحلیل نتایج روش بارش فكری در حل مساله

تحلیل نتایج  روش  الگوریتمي در حل مساله

انتخاب روش مناسب در حل یک مسئله

ای روش  ها  ارزیابي مقایسه

حل مساله به روش الگوریتمي و فلوچارت-2 تحلیل نتایج روش بارش فكری در حل مساله

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1مقایسه الگوریتم و فلوچارت

تحلیل نتایج  روش  الگوریتمي در حل مساله

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4فصل 

مسئله  حل

تبدیل مبناها

تحلیل سیستم های عدد نویسي-1

تحلیل و ارزیابي سیستم های عددنویسي و تبدیل 

مبنا از دیدگاه سهولت و کاربرد

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین  مبنای یک عدد

ها به یكدیگر تبدیل مبنا

های عدد نویسي ارزیابي کاربرد سیستم

تبدیل مبنا- 2

 تعیین  مبنای یک عدد

ها به یكدیگر تبدیل مبنا

های عدد نویسي ارزیابي کاربرد سیستم

ارائه دالیل انتخاب یک سیستم عددنویسي برای یک کاربرد کامپیوتری

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ها شناخت مبنا
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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 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

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

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

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

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5فصل 

جامعه اطالعاتي

تحلیل جامعه اطالعاتي  از دیدگاه دستاوردها، 

مالحظات فرهنگي و امنیت اطالعات

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ارزیابي فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه 

اطالعاتي

 ارزیابي کاربرد دستاوردهای جامعه اطالعاتي در زندگي

 ارزیابي راه های حفظ امنیت داده و مقابله با خطرات تهدید کننده جامعه اطالعاتي در 

یک موقعیت

ای های رایانه  ارزیابي مزایا و مضرات بازی

های استفاده مناسب از فضای مجازی و مقابله با اعتیاد اینترنتي  ارزیابي روش

پیشنهاد وخلق راهكارهای جدید برای جلوگیری از تهدیدات فرهنگي در جامعه اطالعاتي

3

2درحد انتظار

تر از حد پایین

انتظار
1ارائه مفاهیم کلیدی و مشخصه های جامعه اطالعاتي

پیشنهاد طراحي یک بازی رایانه ای برای حفظ هویت دیني وملي

 ارزیابي کاربرد دستاوردهای جامعه اطالعاتي در زندگي

 ارزیابي راه های حفظ امنیت داده و مقابله با خطرات تهدید کننده جامعه اطالعاتي در 

یک موقعیت

ای های رایانه  ارزیابي مزایا و مضرات بازی

های استفاده مناسب از فضای مجازی و مقابله با اعتیاد اینترنتي  ارزیابي روش

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

2درحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1ارائه مفاهیم رباتیک و رایانش ابری

: 6فصل 

های نوین فناوری

تحلیل و بررسي تاثیر  فناوری های ربات و رباتیک 

ورایانش ابری بر زندگي انسان با معیار شاخص 

های توسعه پایدار

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل فناوری های رباتیک، رایانش ابری و 

 تحلیل آثار ربات  طراحي شده بر زندگي انسانتوسعه پایدار

تحلیل اثرات رایانش ابری بر زندگي انسان با تاکید بر حفظ  محیط زیست

 تحلیل آثار ربات  طراحي شده بر زندگي انسان

تحلیل اثرات رایانش ابری بر زندگي انسان با تاکید بر حفظ  محیط زیست

های جدید یا تغییر طراحي های موجود  به منظور رفع نواقص ارائه طراحي


