
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

دانش فني پايهاستاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

1396-97:    سال تحصيليدهم: پايهمکانيک خودرو: رشته تحصيلي

210489:  کد کتاب:  کد درس071610: کد رشته

3

2مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرودرحد انتظار
بررسی راهکارهای موفقیت شغلی در -2 

تر از حد  پایینمشاغل مکانیک خودرو

انتظار
1مقایسه مشاغل اصلی مرتبط با خودرو 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2
تحلیل خواص مواد عمومی مورد استفاده در - 2

صنعت خودرو
تر از حد  پایین

انتظار
1انتخاب جنس قطعات عمومی با توجه به خواص

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان

ایمنی و بهداشت

کاربرد ایمنی در کارگاه تخصصی-1 

نشان دادن کاربرد ایمنی و بهداشت در کار با 

ادوات تخصصی  تعمیرگاه خودرو

باالتر از حد 

انتظار

نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی و ارگونومی در هنگام کار در 

کارگاه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

:  1پودمان 

شامل معرفی رشته و 

آینده شغلی و 

الزامات تعمیرکار 

موفق

تحلیل مشاغل مرتیط با خودرو- 1
مقایسه مشاغل مرتبط با خودرو و انتخاب 

راهکارهای الزم در موفقیت شغلی یا توجه به  

های شخصی و امکانات توانایی

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرو و ارائه راهکار اولیه 

در موفقیت شغلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی 

کارگاه
2

کاربرد بهداشت عمومی و فردی در کارگاه - 2

تخصصی
تر از حد  پایین

انتظار
1نشان دادن نکات بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی

3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

کاربرد مواد در 

خودرو

تعیین مواد پرکاربرد با توجه به خواص - 1 

 انتخاب جنس قطعات و مواد مصرفی در فرآیند ها در خودرو آن

تعمیرات با توجه به خواص فنی و فراوانی کاربرد 

براساس استانداردها و دفترچه راهنمای تعمیرات

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب جنس قطعات با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و 

تاثیرات ایمنی و زیست محیطی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

درحد انتظار
انتخاب جنس قطعات با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و 

تاثیرات ایمنی
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان

اصول و مبانی 

کاربردی در خودرو

محاسبه متغیرهای پایه هندسی و دینامیکی موتور 

ها و تبدیل واحدهای پایه با دقت  خودرو و چرخ

 درصد10

باالتر از حد 

انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 

 درصد10محاسبه متغیرهای هندسی پایه در موتور خودرو با دقت 

محاسبه متغیرهای دینامیکی پایه در موتور خودرو و چرخ ها با دقت 

 درصد10

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 

 درصد10محاسبه متغیرهای هندسی پایه در موتور خودرو با دقت 

2

تر از حد  پایین

انتظار

تبدیل واحدهای پایه به کار رفته شده در نگهداری و تعمیرات خودرو 

 درصد10با دقت 
1

- حجم موتور)محاسبات مربوط به سیلندر-1 

(حجم جابجایی حجم مفید

فشار - محاسبات مربوط به راندمان- 2

هیدرولیکی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مقاومت:  5پودمان 

مقایسه سفتی قطعات مکانیک ساده در -1 

های خالص بارگذاری
مقایسه نسبی سفتی  قطعات در بارگذاری 

کششی، فشاری، برشی، پیچشی، خمشی  ساده  با 

ها توجه  مشخصات هندسی و جنس آن

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی، برشی، 

پیچشی و خمشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

.  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 −

3

درحد انتظار
مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی،  برشی، 

پیچشی
2 مقایسه استحکام  قطعات مکانیک ساده در - 2

های خالص  بارگذاری
تر از حد  پایین

انتظار
1مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی و برشی


