
صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته
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5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدهای دوار کار با دستگاه: 3 واحد يادگيری

مراحل کاری

ها کار با پمپ

ها کار با مخلوط کن

ها  کار با سانتریفوژ

هاي کاهش اندازه  کار با دستگاه

هاي حرارتی کار با مبدل

کننده هاي خنک کار با برج

ها کن کار با خشک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های دوار دستگاه -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

های حرارتي دستگاه - 2پودمان /نام فصل

:کدهای حرارتي کار با دستگاه: 2 واحد يادگيری

میانگین مراحل

موازنه مواد ورودي و خروجی به یک سیستم

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها در صنايع شيميايي عمليات دستگاه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210523: کد کتاب0711100210: کد درس

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل

:کدبكارگيری محاسبات در صنايع شيميايي:  1واحد يادگيری

مراحل کاری

کارگیري یكاها وابعاد  به

تبدیل یكاها



صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ها در صنايع شيميايي عمليات دستگاه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پايه

210523: کد کتاب0711100210: کد درس

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل
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5نمره مستمر از 

نمره شايستگي پودمان

20نمره پودمان از 

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

. را اخذ کند2واحد يادگيری حداقل نمره شايستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شايستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آيد های واحدهای يادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

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

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگيری مي (های غيرفني و توجهات زيست محيطي ايمني، بهداشت، شايستگي)ارزشيابي *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

دستگاه های جداکننده - 5پودمان /نام فصل

:کدکار با دستگاه های جداکننده: 5واحد يادگيری

مراحل کاری

سازي در صنایع شیمیایی هاي جدا بكارگیري روش

هاي تقطیر  کار با برج

هاي استخراج  کار با برج

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

راکتور و مخازن  - 4پودمان /نام فصل

:کدکار با راکتور و مخازن: 4 واحد يادگيری

مراحل کاری

تعیین سرعت واکنش

کار با رآکتورهاي شیمیایی 

کار با مخازن ذخیره

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


