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تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
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ها تجزیه وتحلیل سامانه رانش انواع کشتی- 1

ها در  به کارگیری اختراعات دریایی و نقش آن- 2

های طبیعی سازی پدیده مدل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

ها و  بررسی مشاغل دریایی و سلسله مراتب کارکنان کشتی

های  نویسی در موقعیت بررسی کاربرد و نحوه ساختار گزارش

گوناگون زندگی روزمره

باالتر از حد 

انتظار

بررسی و تحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

 تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

رانی در دریا، ها وکشتی تحلیل جایگاه  کشتی

ها و دالیل استفاده از واتر جت، تمیز دادن سامانه رانشی انواع کشتی

یافتن مشاغل علوم و فنون دریایی و بیان جدول سلسه مراتب کارکنان روی انواع کشتی،

مقایسه اطالعات فنی و علمی موردنیاز هر یک از افراد کشتی،

های انجام شده در زندگی روزمره نحوه گزارش نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادی،

یافتن سلسله مراتب افراد روی کشتی،

نویسی، تمیزدادن ساختارگزارش

های انجام شده در زندگی روزمره نحوه گزارش نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت

2

تر از  پایین

حد انتظار

های انجام شده در  نویسی و توانایی نحوه ارایه فعالیت تعیین  سلسله مراتب افراد روی کشتی، نحوه گزارش

زندگی روزمره
1

برداری  های بهره تجزیه و تحلیل چگونگی روش- 1

ازدریاها و چگونگی تامین امنیت دریاها

های دریایی چگونگی برقراری ارتباط با سازمان- 2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

مبانی :       2پودمان 

علوم دریایی

ها،ودریاها در روی کره زمین و بیان  ها،اقیانوس پیدا کردن قاره

های آنها، بررسی موقعیت و نقش دریاهای  ها وتفاوت ویژگی

مجاور ایران در زندگی روزمره و امنیت ملی

باالتر از حد 

انتظار

ها و دریاها در روی نقشه، ها، اقیانوسه تعیین جایگاه وموقعیت قاره

های دریایی دولتی و غیردولتی در ایران و تمیزدادن وظایف هرکدام، بکاربردن مفاهیم  مقایسه انواع سازمان

اللملی دریایی ، های بین ، تحلیل نقش سازمان ها در زندگی روزمره ها،دریاهای آزاد، دریاچه آبراه

ها، های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آن بدست آوردن روش

برداری از دریا های بهره روش

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

ها و دریاها در روی نقشه، ها، اقیانوسه تعیین جایگاه وموقعیت قاره

ها های تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آن بدست آوردن روش

برداری از دریا های بهره های دریایی، روش بندی سازمان ارایه جدول تقسیم

2

تر از  پایین

حد انتظار

برداری از دریا های بهره روش

تعیین دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

شناورها

ها با توجه به نوع حمل کاال و همچنین تخلیه  کاربرد انواع کشتی

و بارگیری انواع کاالها در بنادر

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی،

بر، کانتینربر،  های فله کشتی: شامل)های حمل کاال های هر کدام از کشتی توانایی مقایسه وتعیین کارکرد و ویژگی

(....مسافربری و

ها، تعیین نحوه انجام عملیات تجارتی کشتی

تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

ها ها و نحوه انجام عملیات تخلیه و بارگیری در روی آن های کانتینریر، خصوصیات آن معرفی انواع کشتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

بر، کانتینربر،  های فله کشتی: شامل)های حمل کاال های هر کدام از کشتی توانایی مقایسه وتعیین کارکرد و ویژگی

(....مسافربری و

توانایی تحلیل مشخصات و بیان کاربرد انواع شناورهای خدمات بندری

2

تر از  پایین

حد انتظار

بر، کانتینربر،  های فله کشتی: شامل)های حمل کاال های هر کدام از کشتی مقایسه و تعیین کارکرد و ویژگی

(....مسافربری و
1

تجزیه و تحلیل ویژگی انواع شناورها- 1

تعیین نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی- 2
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.  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 −

تجزیه وتحلیل اجزای ساختمانی کشتی و بکارگیری - 1

اصطالحات مربوط  به ساختمان کشتی در زندگی روزمره

بررسی  ساختار سازه کشتی و- 2

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

کشتی ساختمان

بررسی کاربرد ونحوه بکارگیری  هر کدام از اجزای ساختمانی 

ها گیری آن کشتی وپیدا کردن محل وموقعیت قرار

باالتر از حد 

انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار و محل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه و پاشنه و دیواره تصادم، 

های سطحی، های ضد نفوذ آب و دریچه یافتن کارایی درب

ها، چاه زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر لنگر، های عرشه تمیزدادن ویژگی

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

ها ها، انواع جراثقیل گیری دکل کشتی، پل فرماندهی، موتورخانه، محل زندگی در کشتی تعیین نقش و محل قرار

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه و پاشنه و دیواره تصادم 

محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادی کشتی

ها، چاه زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر لنگر، های عرشه تمیزدادن ویژگی

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان

های سطحی، های ضد نفوذ آب  ودریچه یافتن کارایی درب

2

تر از  پایین

حد انتظار

کیل، پل فرماندهی، تیغه سکان، پاشنه و سینه کشتی: تحلیل مفاهیم

ها، چاه زنجبر و لنگر کشتی و زنجیر لنگر، های عرشه تمیزدادن ویژگی

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

1

:  5پودمان 

فیزیک دریا

و مقاومت قطعات

بررسی وتعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی به هنگام حرکت در 

گذاری  میان امواج و یا درحال انجام مانور و همچنین انواع بار

ها روی قطعات وتغییر شکل آن

باالتر از حد 

انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تحلیل نیروهای وارد بر 

کشتی در سرعت ثابت

بررسی و تعیین نیروهای وارد بر کشتی درامواج، تمیزدادن انواع  نیروهای وارد بر کشتی درحال مانور، پیدا کردن 

های طبیعی و بیان انواع آن، انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات،  فشارهای وارده برسازه کشتی در اثر پدیده

بررسی و شناسایی مفاهیم االستیک و پالستیک و شکست، بررسی مقاومت در برابر تغییر شکل، محاسبه ممان 

اینرسی، محاسبه نیروهای پیچشی و برشی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

محاسبه و بکارگیری نیروهای وارد بر کشتی توابع - 1

های طبیعی و بررسی انواع بارگذاری وتاثیر  دراثر پدیده

آن بر قطعات 

تجزیه و تحلیل  انواع حرکات کشتی وتاثیر هر کدام - 2

های ایجاد تغییر شکل در  برکشتی و  بررسی انواع حالت

قطعات

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی، محاسبه و مقایسه نیروهای استاتیک و دینامیک، تمیزدادن انواع  نیروهای 

های طبیعی و بیان انواع آن،  وارد بر کشتی درحال مانور، پیداکردن فشارهای وارده برسازه کشتی در اثرپدیده

انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات 

بررسی وشناسایی مفاهیم االستیک و پالستیک و شکست    بررسی مقاومت 

در برابر تغییر شکل

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین انواع نیروهای وارد بر کشتی 

بررسی کاربرد و شناخت خطوط بارگیری کشتی، انواع بارگذاری و تاثیر آن بر قطعات، شناسایی مفاهیم االستیک
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق


