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نتایج مورد 
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نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

نمره پودمان از 20

1-بررسی روشهاي تولید 
-انتقال وتوزیع انرژي 

الکتریکی
3

2درحد انتظار

پایینتر از 
حد انتظار

1تعیین وضعیت انتقال انرژي

تحلیل انتقال انرژي 
الکتریکی از تولید تا 

مصرف از دیدگاه افت توان 
با استفاده از نقشه، نوع 

مصرف و توزیع بار 
موقعیتی 

با استفاده از قانون کولن 
مقدار و نوع نیروي 

بینبارهاي الکتریکی را 
تشخیص دهد.

باالتر از حد 
انتظار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

1- تحلیل تولید و انتقال انرژي از نیروگاه تا 
مصرف در حالتهاي مختلف

2-محاسبه نیروي بین دوبار الکتریکی 
درموقعیتهاي مختلف حقیقی

3 -تحلیل شدت میدان الکتریکی بین چند بار 
مختلف

1- تحلیل تولید و انتقال انرژي از نیروگاه تا 
مصرف در حالتهاي مختلف

2-محاسبه نیروي بین دوبار الکتریکی 
درموقعیتهاي مختلف حقیقی

با استفاده از قانون اهم 
مدارهاي مقاومتی وتوان 
الکتریکی را تحلیل کند

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1-حل مدارهاي مقاومتی و محاسبه مقدار توان 
الکتریکی

2-تحلیل توان الکتریکی و مقدار مصرف
3

درحد 
انتظار

حل مدارهاي مقاومتی و محاسبه مقدار توان 
الکتریکی

2

پایینتر از 
حد انتظار

1 بکارگیري قوانین اهم در مدارهاي ساده

پودمان1:     
   تولید 
انرژي 

الکتریکی

2- محاسبه کار و توان الکتریکی

1-کاربرد قانون اهم
پودمان 2:   

   کار و 
توان 

الکتریکی

2-کاربرد قانون کولن در 
موقعیتهاي مختلف 

عملکردي
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایینتر از 
حد انتظار

حل مدارهاي مقاومتی ساده

نمره پودمان از 20

 1-تحلیل و محاسبه مقادیر موثر و ماکزیمم 
جریان و ولتاژ

2-محاسبه فرکانس و طول موج واختالف فاز 
از روي نمودار

1-تحلیل و محاسبه مقادیر موثر و ماکزیمم 
جریان و ولتاژ

2-محاسبه فرکانس و طول موج و اختالف فاز 
و ترسیم نمودارهاي اختالف فاز بین جریان و 

ولتاژ

1

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

3

درحد 
انتظار

حل مدارهاي مقاومتی سري و موازي و چند 
حلقهاي

2

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

1-تحلیل مدارهاي 
الکتریکی متناوب مقاومتی 

به روش عددي
3

درحد 
انتظار

2

پایینتر از 
حد انتظار

1محاسبه فرکانس و زمان تناوب

با استفاده از روابط حاکم بر 
مدارهاي جریان 

متناوب،کمیتهاي مرتبط 
با جریان متناوب را 

محاسبه و ترسیم کند.

باالتر از 
حد انتظار

پودمان 3:  
اتصاالت 
سري و 
موازي 

الکتریکی

پودمان 4:   

مدارهاي 
جریان 
متناوب

1-تحلیل مدارهاي سري و 
موازي پیلهاي الکتریکی

2-تحلیل مدارهاي سري و 
موازي مقاومتی

2- تحلیل مدارهاي 
الکتریکی متناوب مقاومتی 

به روش رسم دیاگرام

شاخص تحقق

با استفاده از قانون 
 (K.C.LوK.V.L)کیرشف
مدارهاي مقاومتی سري و 
موازي و مختلط را تحلیل 

کند.

باالتر از 
حد انتظار

حل مدار الکتریکی مقاومتی مختلط و محاسبه 
ولتاژ و جریان نقطهاي مدار

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

−  نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 یا 3 است . 

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.

− حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
− نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمانها ، شایستگی را کسب نماید. 

1-با استفاده از روابط حاکم 
بر مدارهاي جریان متناوب 

مقادیر مختلف توان را 
محاسبه و دیاگرام آن را 

ترسیم کند.
1-تحلیل بردار مثلث توان در مدارهاي جریان 

متناوب

1

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

باالتر از 
حد انتظار

ترسیم مثلث توان و تحلیل ارتباط توانها در 
مدار با چند المان پسیو، تفاوت انواع وسایل 

اندازهگیري آنالوگ ودیجیتال

2-با استفاده از 
دستورالعمل بکارگیري 

دستگاههاي اندازهگیري 
الکتریکی نحوه اندازهگیري 

کمیتهاي الکتریکی را 

3

درحد 
انتظار

2
2-تحلیل نحوه قرار گرفتن آمپرمتر و ولت متر 

در مدارالکتریکی

پایینتر از 
حد انتظار

تفکیک توان موثر از توان غیر موثر، تعیین 
AC و DC گیري جریان و ولتاژروش اندازه

پودمان 5: 
اندازهگیري 
کمیتهاي 
الکتریکی

1-تحلیل مقادیر مختلف 
توان در مدارهاي جریان 

متناوب

2- بررسی روشهاي 
اندازهگیري کمیتهاي 

الکتریکی

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
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