
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: پايهمکاترونيک: رشته تحصيلي

210477: کد کتاب:  کد درس078810: کد رشته

3

درحد انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

ها،تعیین مشخصات اصلی سلف، اتصال   سیم و اتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک

.تعیین ظرفیت خازن، اتصال سری و موازی خازن. ها سری و موازی سلف

2 آمپر  -مدارات و منحنی ولت)تحلیل دیود- 2

(نواحی کار فعال، اشباع وقطع)وتحلیل ترانزیستور

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

.ها  سیم واتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

الکترونیک: 1پودمان

تحلیل منابع مستقیم ومتناوب، مقاومت، سلف -1

ها و خازن و اتصاالت سری و موازی آن

بررسی مفاهیم اولیه برق و اجزاء یک مدارالکتریکی از جمله 

فرکانس، مقاومت الکتریکی واتصال (ac وdc)منابع تغذیه، 

ها، سلف و خازن و اتصال سری و موازی  سری و موازی آن

(دیود وترانزیستور)ها،قطعات الکترونیک آن

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین انواع جریان متناوب، نحوه تولید جریان متناوب و مشخصات این نوع جریان، تعیین 

ها، تعیین مشخصات اصلی سلف، اتصال  سیم واتصال سیم و موازی مقاومت مقاومت یک 

دیود و منحنی . تعیین ظرفیت خازن، اتصال سری و موازی خازن. ها سری و موازی سلف

ولت آمپر و ترانزیستور و نواحی کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

نویسی برنامه: 2پودمان 

های پردازش و کنترل با  بررسی مفاهیم اولیه سیستم

تعریف بیت، بایت، درگاه، گذرگاه، )میکروکنترلر از جمله

،PINX رجیستر PORTX ، رجیستر DDRXرجیستر 

های میکروکنترلر در  ، کاربردcبدنه اصلی یک برنامه به زبان 

 ، نمایشگر PWM ، ADCخروجی دیجیتال، /حالت ورودی

 ، I2Cای، نمایشگر کریستال مایع، ارتباط سریال  هفت قطعه

سنج دیجیتال، سنسور  ها، سنسور سطح، سنسور فاصله سوئیچ

دمای آنالوگ

باالتر از حد 

انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، تعیین وضعیت مورد نیاز در 

خروجی دیجیتالمختص هر مدار ، رجیسترهای کنترلی ، تعیین نحوه نوشتن / حالت ورودی 

نحوه  (کد ویژن ، پروتئوس  ) ، نحوه نصب برنامه های مورد نیاز cبرنامه به زبان 

پیکربندی و تنظیمات پروگرامر ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، نحوه راه 

اندازی مدارهای میکروکنترلری ، نحوه رفع خطاها در برنامه و برد الکترونیکی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل اجزاء  میکروکامپیوترها و  - 1

میکروکنترلرها

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی  - 2

بر پایه میکروکنترلر ، برنامه  (سیستمهای نهفته)

نویسی مقدماتی میکروکنترلر  ، شبیه سازی 

عملکرد مدارهای میکروکنترلری

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، تعیین وضعیت مورد نیاز در 

خروجی دیجیتال ، مقادیر رجیسترهای کنترلی ، تعیین نحوه نوشتن برنامه / حالت ورودی 

 ، نحوه نصب و تنظیمات پروگرمر ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، cبه زبان 

نحوه راه اندازی مدارهای میکروکنترلری

2

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین اجزاء اصلی ، مشخصات اصلی یک میکروکنترلر ، نحوه نصب و تنظیمات پروگرمر 

اندازی مدارهای میکروکنترلری ، نحوه انتقال برنامه به حافظه میکروکنترلر، نحوه راه
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فیزیک :   3پودمان 

نیرو و )مکانیک

(های آن ویژگی

بررسی مفاهیم اولیه مکانیک و رفتارهای مختلف 

و نقش هرکدام در پیرامون (کششی، برشی وخمشی)نیرو

باالتر از حد 

انتظار

، فشار، جرم، چگالی، (ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

های  های نیوتون، کار، توان، اصل پاسکال، قانون برنولی، شناسایی قسمت گشتاور، قانون

مختلف هیدرولیک و پنوماتیک

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تحلیل مفاهیم پایه مکانیک و تحلیل - 1

های نیرو ویژگی

نیروها در هیدرولیک و پنوماتیک و کاربرد -2

ها در صنعت آن

3

درحد انتظار
، فشار، جرم، چگالی، قانون (ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

برنولی، اصل پاسکال
2

پایین تر از 

حد انتظار
1(ها و انواع نیرو ها، مولفه ویژگی)تعیین طول، سطح، حجم، نیرو

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2درحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
1های مکانیکی تفکیک اجزاء ماشین در سیستم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مکانیک :  4پودمان 

(اجزاء ماشین)

ها در ساخت قطعات و  تحلیل نقش خواص مواد و استفاده آن

شناخت تحلیل اجزای مختلف مکانیکی و کاربرد هر یک در 

قطعات

باالتر از حد

انتظار

تکنولیژیکی، تعریف شکل پذیری، - فیزیکی- تفکیک مواد از لحاظ خواص مکانیکی

چقرمگی، استحکام، شکل پذیری، نقطه ذوب، انبساط حرارتی، جرم مخصوص، قابلیت 

بندها،  ها، انواع آب هدایت الکتریکی، قابلیت چکشخواری، براده برداری، انواع کوپلینگ

ها ها و بادامک ها، فنرها، چرخدنده انواع یاتاقان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

پذیری،  تکنولیژیکی، تعریف شکل- فیزیکی- تفکیک مواد از لحاظ خواص مکانیکی

چقرمگی، استحکام

ها ها و بادامک ها، فنرها، چرخدنده بندها، انواع یاتاقان تفکیک انواع آب

ها تحلیل انواع مواد و خواص آن- 1 

تحلیل اجزای ماشین- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل:  5پودمان 

کننده،  کنترل)بررسی یک سیستم کنترلی و تعیین اجزاء آن

(...ها، حسگر و محرك

باالتر از حد

انتظار

تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی، بدست آوردن روابط بین ورودی و  درصد باالزدگی، انواع پاسخ

های سری و موازی ساده، نوشتن شبه دستور برای سنسورها و عملگرها  خروجی در سیستم

ی مکاترونیکی، تبدیل شبه  های ساده ، مدلسازی سیستمOn/Offو سیستم کنترلی 

دستورات به یک زبان برنامه نویسی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بسته و  باز و حلقه تحلیل سیستم کنترل حلقه-1

ها نمودار بلوکی سیستم

تحلیل عملگر و حسگر در یک سیستم کنترل و -2

شبه دستورات ساده

.  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

 تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی، بدست آوردن روابط بین ورودی و  درصد باالزدگی، انواع پاسخ

های سری و موازی ساده، نوشتن شبه دستور برای سنسورها و عملگرها  خروجی در سیستم

On/Offو سیستم کنترلی 

2

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین اجزای سیستم کنترلی، باز یا بسته بودن سیستم، خطای حالت دائم، ثابت زمانی، 

ها، تحلیل نمودار بلوکی درصد باالزدگی،  انواع پاسخ
1


