
حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

رسانیبهمصدومکمک

نمرهشايستگیواحديادگيري

ميانگينمراحل

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

مهمانداری - 3پودمان /نام فصل

کدمهمانداری:3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازياتوبوسآماده

گيريتوشههمراهمسافرتحويل

هدايتمسافروپذيرايیازمسافر

انتخابتجهيزاتوبهکارگيريتجهيزاتايمنی

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

مراحل کاری

دريافتتوشه

نگهداريتوشهدرانبار

تحويلتوشهبهمسافر

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

کدمتصدی انبار توشه:2 واحد یادگيری

:کدصدور بليت و صورت وضعيت: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترلمدارکوثبتمشخصاتمسافروچاپبليط

کنترلمدارکوثبتمشخصاتوسيلهنقليه

کنترلمدارکوثبتمشخصاتراننده

ثبتمشخصاتسرويسومشخصاتصورتوضعيتچاپمشخصاتدرصورتوضعيت

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

خدمات توشه -2پودمان /نام فصل

صدور بليت و صورت وضعيت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 
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صدور بليت و صورت وضعيت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«خدمات سفر و گردشگری»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه
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نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

تهيهگزارشعملكرد

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

کدکنترل خطوط اتوبوسراني شهری: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

خوانیويافتننقاطدسترسینقشه

ريزيوزمانبنديوسايلنقليهبرنامه

اجرايبرنامهترددخطوطوسايلنقليه

کنترل خطوط اتوبوسراني درون شهری -  5پودمان /نام فصل

خدمات ویژه مسافران معلول - 4پودمان /نام فصل

کدخدمات ویژه مسافران معلول:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعييننوعمعلوليت

انتخابتجهيزاتکمکتوانبخشی

خدمترسانی

*ايمنی،بهداشت،شايستگیغيرفنیوتوجهاتزيستمحيطی

ميانگينمراحل

نمرهشايستگیواحديادگيري


