
عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و عوامل 
شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصههاي چهارگانۀ ارتباط مؤثر و 
تحلیل تأثیر متقابل آنها

1- تحلیل سبکها، پلها و موانع ارتباطی در 
برقراري ارتباط مفید و موثر

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و کنترل 
هیجانات در  برقراري ارتباط مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویتبندي 
فعالیتها در همۀ عرصههاي ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایههاي اجتماعی و 
اهمیت آنها در اصالح روابط خود

ارتباط موثر 
با خدا، 

خلقت و 
جامعه

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق -درحد انتظار
 پايبندي به حقوق

2

پایینتر از 
حد انتظار

1تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

3

درحد انتظار
اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 

چهارگانه - استمرار کیفی ارتباط
2

پایینتر از حد 
انتظار

اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 
چهارگانه

1

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

برنامهریزي فعالیتها در عرصههاي ارتباطی 
در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایههاي اجتماعی

باالتر از حد 
انتظار

اولویتبندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصههاي 
چهارگانه - استمرار کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

ارتباط موثر 
با خود و 

مهارتهاي 
ارتباطی

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 
الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین حق در عرصههاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق -
 پايبندي به حقوق - اشاعه رعایت حقوق در عمل

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

اهمیت، 
اهداف و 

عناصر ارتباط

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 
شخصیتی تاثیرگذار در عرصههاي چهار گانه

باالتر از حد 
انتظار

برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیطهاي متفاوت

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  ارتباط موثر

  سال تحصیلی:  97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: 
کد کتاب: 210209کد درس:  کد رشته: 

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیطهاي سادهدرحد انتظار

پایینتر از 
حد انتظار

1برقراري ارتباط

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس  ارتباط موثر

  سال تحصیلی:  97-1396پایه: دهمرشته تحصیلی: 
کد کتاب: 210209کد درس:  کد رشته: 

  
عنوان پودمان

تکالیف عملکردي
(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 
انتظار

نمره

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. 

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

اهمیت و کار 
کرد زبان 

بدن و فنون 
مذاکره

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

ارتباط موثر 
در کسب و 

کار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

3

درحد انتظار
آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در 

عرصههاي چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال
2

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با دیگران

پایینتر از حد 
انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در 
عرصههاي چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره

1

1- نشان دادن نقش آراستگیهاي ظاهر و 
باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 
ارتباط

1-تعیین نقش در آراستگیهاي ظاهر و باطن 
 در برقراري و حفظ ارتباط مفید و موثر

باالتر از حد 
انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصههاي 
چهارگانه - تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه 

فرهنگ مذاکره برد برد

3

درحد انتظار
انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست 

فعالیتها
2

2- نگرش سیستمی براي اصالح روابط در 
محیط کسب و کار

پایینتر از حد 
انتظار

1تهیه چک لیست فعالیتها

1- تهیه چک لیست براي همهي فعالیتهاي 
خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیرگذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کلنگر 
براي اصالح همۀ روابط و فعالیتهاي خود

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و گوهاي دو 
یا چند جانبه

باالتر از حد 
انتظار

انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامهریزي یک 
نمونه فعالیت


	ارتباط موثر



