
عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار
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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

درباره ابزار و 

وسایل مورد نیاز 

طراحی و دوخت

تحلیل الیاف و مراحل تبدیل آن به پارچه- 1

باالتر از حد 

انتظار

های دوخت تهیه کاتالوگ انواع پارچه و نخ

های دوخت  توضیح انواع ماشین

چیدمان کارگاه دوخت با رعایت نکات ایمنی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
های  تحلیل ویژگی و کاربرد انواع لیف، پارچه، ابزارهای طراحی لباس، ماشین

دوخت و ایمنی کارگاه طراحی و دوخت
2

های ابزار طراحی تعیین ویژگی- 2

تر از حد  پایین

انتظار

های دوخت و  های الیاف، نخ، پارچه، ابزار طراحی لباس، ماشین بیان ویژگی

ایمنی کارگاه
1

گذاری پارچه  تحلیل الیاف پارچه، مراحل تولید و نام

و نخ

تحلیل ویژگی و کاربرد ابزار طراحی لباس

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل :     2پودمان 

ضرورت کاربرد مد 

در طراحی لباس و 

مشاغل مرتبط به آن

باالتر از حد 

انتظار

(خالقانه)های نو  برقراری ارتباط با مشاغل مرتبط با مد و ارائه ایده

ارائه تحقیق و پژوهش در ارتباط مد و مشاغل مرتبط با مد

(...مدارس، اداری و )پیشنهاد کاربرد مد در لباس مشاغل خاص 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مد و مفاهیم پایه آن در طراحی و - 1

تولید پوشاک

تحلیل وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و - 2

تولید پوشاک

تحلیل مد، عوامل پیدایش مد، محصوالت 

کنندگان لباس گذاران، طراحان مد و تولید بنیان

تحلیل مشاغل مرتبط با طراحی لباس از منظر طراحی 

مد

3

درحد انتظار

گذاران، طراحان  تجزیه، تحلیل و مقایسه مد و محصوالت مد، تحلیل آثار بنیان

کنندگان لباس مد و تولید

تحلیل و مقایسه ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاک 

(...طراح لباس، طراح فنی، طراح پارچه و )

2

تر از حد  پایین

انتظار

طراح لباس، )تحلیل ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاک 

(...طراح فنی، طراح پارچه و
1

 تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاک زنان ایرانی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

درباره :    3پودمان 

تحول پوشاک 

بانوان ایران

تحلیل ویژگی پوشاک بانوان ایرانی در دوران باستان، 

اسالم تا قاجار

باالتر از حد 

انتظار

ارائه نمونه پوشاک بانوان ایران با توجه به ویژگی لباس و دوران تاریخی به 

(...کاغذ، مقوا و)صورت موالژ و ماکت

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاک بانوان ایرانی در دوران تاریخی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان تحقیق در مورد عوامل تاثیر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاک بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاک بانوان از طریق ارائه کنفرانس

گذار بر روند تحول تاریخی پوشاک بانوان مقایسه عوامل تاثیر

2

تر از حد  پایین

انتظار

های پوشاک بانوان ایرانی در دوران مختلف بیان ویژگی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان توضیح عوامل تاثیر
1
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

.  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 −

تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاک باستان و اروپا

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

درباره تحول 

پوشاک باستان و 

اروپا

گذار بر تحول تاریخی پوشاک  تحلیل عوامل تاثیر

بانوان در اروپا

باالتر از حد 

انتظار

ارائه نمونه پوشاک بانوان باستان و اروپا با توجه به ویژگی لباس و دوران 

(...کاغذ، مقوا و)تاریخی به صورت موالژ و ماکت

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاک دیگر ملل در دوران تاریخی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان تحقیق در مورد عوامل تاثیر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاک بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاک بانوان از طریق ارائه کنفرانس

گذار بر روند تحول تاریخی پوشاک بانوان مقایسه عوامل تاثیر

2

تر از حد  پایین

انتظار

در دوران مختلف...  های پوشاک بانوان باستان و اروپا و بیان ویژگی

گذار بر تحول تاریخی پوشاک بانوان توضیح عوامل تاثیر
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

درحد انتظار

(...باروک، روکوکو و)های هنری ها و جنبش تحلیل و مقایسه ویژگی سبک

باروک، روکوکو )های مختلف تجزیه و تحلیل ویژگی پوشاک متأثر از سبک

 (...و

اختراعات، جنگ ها، ارتباطات بازرگانی و )گذار تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر

...(باروک، روکوکو و)ها  بر روی سبک (...

2

تر از حد  پایین

انتظار

بر روی مد و پوشاک (...باروک، روکوکو و)های هنری بیان تاثیر سبک

(...باروک، روکوکو و)های هنری تعریف ویژگی سبک
1

:  5پودمان 

ها و  آشنایی با سبک

های هنری  جنبش

طراحی مد

بیگانه - باروک روکوکو)های هنری تحلیل تاثیر سبک

بر روی مد و پوشاک (...گرایی و

بیگانه - باروک روکوکو)های تحلیل ویژگی سبک

(...گرایی و

اختراعات، الهام از  )تحلیل تاثیر عوامل مختلف

های بیگانه، ارتباط بازرگانی، جنگ جهانی،  سبک

های هنری  بر روی سبک (...تولید انواع پارچه و

، مد و پوشاک(...بیگانه گرایی و- باروک روکوکو)

باالتر از حد 

انتظار

به صورت موالژ و  (...باروک، کوکو و)ها  ارائه نمونه پوشاک با توجه به سبک

(...با کاغذ، پارچه، مقوا و)ماکت 

(...باروک، روکوکو و)های هنری  تحقیق و پژوهش درباره ویژگی سبک

باروک، )های هنری  تحقیق و پژوهش درباره پوشاک با توجه به تاثیر سبک

(...روکوکو و

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های هنری بر  ها و سبک تحلیل تاثیر جنبش- 1

روی مد و پوشاک

تحلیل تاثیر عوامل مختلف بر روی - 2

های هنری سبک


