
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
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210604: کد کتاب:  کد درس021210: کد رشته

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1پودمان

آشنایی با رشته 

معماری داخلی

تحلیل وظایف شاغلین در معماری داخلی و - 1

ها با دکوراتورها و  مقایسه حوزه فعالیت آن

طراحان داخلی
تعیین وظایف شاغلین و مقایسه با فعالیت دکوراتورها و 

ها و  ای، تحلیل نوآوری طراحان داخلی مطابق حوزه حرفه

برداری شده از طبیعت در معماری داخلی  های الگو نمونه

مطابق منابع مرجع معماری داخلی

باالتر از 

حد انتظار

ای در حوزه  های خالقانه های طبیعی طرح  الگو برداری از نمونه

معماری داخلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل فرم در معماری بیونیك- 2

تر از  پایین

حد انتظار
1

های الگو برداری شده از طبیعت را تحلیل کند ها و نمونه نوآوری

وظایف شاغلین و قلمرو رشته را تعیین کند و با فعالیت 

دکوراتورها و طراحان داخلی مقایسه کند

های الگو برداری شده  ها و نمونه بیان نوآوری

بیان وظایف شاغلین معماری داخلی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

مصالح، ابزار 

وتجهیزات

تحلیل ویژگی های عناصر اصلی فضاهای - 1

داخلی

باالتر از 

حد انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تحلیل  فرآیند طراحی معماری داخلی و - 2

ای رشته های رایانه مقایسه فناوری

تر از  پایین

حد انتظار
1بیان مفاهیم، اصول و حقایق رشته

های مرجع  تحلیل مفاهیم، اصول، حقایق رشته براساس کتاب

(time saver) تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماری داخلی، تحلیل مفاهیم،و بازار کار حرفه ای رشته

اصول و حقایق رشته

بیان مفاهیم، اصول و حقایق رشته

تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماری داخلی و مقایسه 

 time)های مرجع  ای براساس کتاب  های رایانه فناوری

saver) ای رشته و بازار کار حرفه

ای در حوزه رشته های رایانه مقایسه فناوری

:  2پودمان 

مبانی اصلی رشته 

معماری داخلی

تحلیل مفاهیم، اصول و حقایق رشته معماری - 1

داخلی

باالتر از 

حد انتظار

پیشنهاد مفاهیم و اصول در حوزه معماری داخلی براساس مفاهیم 

مطرح شده

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار های مصالح ساختمانی  تعیین ویژگی- 2

خاک، آجر، کاشی، سرامیك، سنگ،گچ و )سنتی

(آهك
تر از  پایین

حد انتظار
1

تحلیل ویژگی های عناصر اصلی فضاهای داخلی براساس 

کتاب های مرجع معماری داخلی

ارائه نمونه هایی از فضاهای داخلی در تبیین ویژگی عناصر 

فضاهای داخلی

هایی از بكارگیری مناسب و یا نامناسب مصالح در  ارائه نمونه

فضاهای داخلی

های عناصر اصلی فضاهای داخلی تحلیل ویژگی

 8های مصالح ساختمانی براساس مبحث  تعیین ویژگی

 سازمان مدیریت 55مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره 

ریزی و برنامه

ها تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی براساس ویژگی آن

های عناصراصلی فضاهای داخلی بیان ویژگی

های مصالح ساختمانی بیان ویژگی
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  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 −

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

مصالح، ابزار و 

تجهیزات

باالتر از 

حد انتظار

هایی از بكارگیری مناسب و یا نامناسب مصالح در  ارائه نمونه

فضاهای داخلی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1

های مصالح ساختمانی جدید  تعیین ویژگی- 1

سیمان، بتن، شیشه، چوب، رنگ، شیشه، )

(ها ها و پالستیك های سلولزی، فلزات ،عایق پوشش

 مقررات ملی 8تعیین ویژگی مصالح براساس مبحث 

ریزی  سازمان مدیریت و برنامه55ساختمان و نشریه شماره 
تعیین مشخصات فنی ابزار و تجهیزات

ها تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی براساس ویژگی آن

تعیین مشخصات فنی ابزار و تجهیزات در - 2

معماری داخلی

انتخاب ابزار و تجهیزات ترسیمی و اجرایی براساس 

مشخصات فنی

های مصالح ساختمانی بیان ویژگی

نام بردن ابزار و تجهیزات

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

بهداشت، ایمنی و 

حفاظت

تحلیل و تعیین مفاهیم ایمنی، بهداشت و - 1

حفاظت کارگاه به همراه وسایل و تجهیزات 

تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه و مربوطه

 12مشخص کردن تجهیزات و وسایل مربوطه مطابق مبحث 

مقررات ملی ساختمان

باالتر از 

حد انتظار

تعیین عملكرد مناسب در صورت وقوع حادثه در کارگاه 

ساختمانی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تحلیل ضرورت کاربرد ایمنی، بهداشت و - 2

تر از  پایینحفاظت کارگاه

حد انتظار
1تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه

انتخاب وسایل و تجهیزات براساس مصادیق رعایت ایمنی و 

ها های آن تعیین استاندارد

تعیین مصادیق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه


