
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
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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بهداشت : 1پودمان

و ایمنی محیط کار

کار و عوامل  آور محیط بررسی و تحلیل عوامل زیان

های پیشگیری از حوادث بر مبنای  ارگونومیکی و روش

های کشاورزی استانداردهای اصول ایمنی ماشین

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

کارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی  به

هنگام کار

3

2کار در شرایط مختلف    آور محیط تعیین عوامل زیاندرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1 کار آور محیط بندی انواع عوامل زیان طبقه

های پیشگیری  آور، ارگونومی و تحلیل روش تعیین عوامل زیان

 کار از حوادث محیط

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

مکانیزاسیون و 

های  اقتصاد ماشین

کشاورزی

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل و بررسی اهمیت مکانیزاسیون و -1

تعیین سطح آن

محاسبه سطح و درجه مکانیزاسیون براساس شاخص معیارهای 

.استاندارد مکانیزاسیون

های  ریزی و مدیریت کاربردی هزینه برنامه-2

های کشاورزی ثابت و جاری ماشین

های  های ثابت و جاری و هزینه سالیانه ماشین  محاسبه هزینه

ها براساس  کشاورزی و انتخاب راهکارهای مدیریت هزینه

اصول اقتصادی

3

درحد انتظار

های ثابت  های مکانیزاسیون، تفکیک هزینه محاسبه شاخص

ها و مدیریت  جاری، تعیین راهکاری موجود برای کاهش هزینه

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل عوامل موثر ماشین

2

تر از  پایین

حد انتظار

های ثابت از  های مکانیزاسیون، تفکیک هزینه تفکیک شاخص

جاری
1

های مکانیزاسیون و تحلیل آن، تعیین میزان  محاسبه شاخص

های ثابت و جاری و  های ثابت و جاری، محاسبه هزینه هزینه

ها، تعیین راهکارهای موجود برای کاهش  هزینه سالیانه ماشین

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل  ها و مدیریت ماشین هزینه

عوامل موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

محاسبات 

کاربردی

های کشاورزی و  محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین

ها با روش  تعیین توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین

محاسباتی یا ترسیمی

باالتر از حد 

انتظار

محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین و توان الزم تراکتور و 

انتخاب ماشین مناسب تراکتور با هر دو روش محاسباتی یا 

ترسیمی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های  محاسبه ظرفیت و عملکرد ماشین-1

کشاورزی

های  محاسبه توان مورد نیاز ماشین-2

کشاورزی

3

درحد انتظار

ها و  محاسبه توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین

های محاسباتی  انتخاب ماشین مناسب تراکتور با یکی از روش

یا ترسیمی

2

تر از  پایین

حد انتظار
1محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین 
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

. را اخذ كند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را كسب نمايد ها پودمان نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه −

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

مقاومت قطعات 

در برابر تغییر 

شکل

قطعات مکانیکی ساده در  (استحکام و سفتی)مقایسه مقاومت

های خالص براساس استاندادهای مقاومت مصالح بار گذاری

باالتر از حد 

انتظار

های  تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل انواع روش

بارگذاری بر روی قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر جنس و 

ها، مقایسه استحکام قطعات  شکل مواد بر سفتی و استحکام آن

های  ساده در بارگذاری کششی و فشاری و تعیین روش

افزایش استحکام و سفتی قطعات

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی و تحلیل مقاومت قطعات در برابر تغییر 

شکل و مقایسه سفتی و استحکام قطعات

3

درحد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر 

ها، مقایسه استحکام  جنس و شکل مواد بر سفتی و استحکام آن

قطعات ساده در بارگذاری کششی و فشاری

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، مقایسه استحکام قطعات 

ساده در بارگذاری کششی و فشاری
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  5پودمان 

مواد و متالورژی

ها، کاربرد و خصوصیات، مواد صنعتی جامد و  تعیین ویژگی

های حفاظت مواد صنعتی جامد براساس  تحلیل روش

ها مطابق با استاندارد ملی  های فیزیکی و شیمیایی آن ویژگی

ایران

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن، روش 

محافظت از آن در برابر خوردگی و تحلیل علل انتخاب نوع 

ماده جامد در فرایند طراحی و ساخت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بندی مواد صنعتی جامد طبقه-1

حفاظت از مواد در برابر خوردگی-2

3

درحد انتظار
تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن و روش 

محافظت از آن در برابر خوردگی
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بندی انواع ماده صنعتی بندی و طبقه دسته


