
تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320:کد رشته
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

حفاظت لوله در برابر خوردگی

کاری کاری لوله و خم برش

اتصال لوله و فیتینگ

:کدسازی لوله و فيتينگ آماده: 3 واحد یادگيری

تعیین مسیر

سازی بستر اجرایی آماده

ساپورت بندی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

سازی لوله و فيتينگ آماده -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

کشی انتخاب مسیر صحیح لوله

ها گذاری سایز لوله اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

کشي سازی بستر لوله آماده - 2پودمان /نام فصل

:کدکشي سازی بستر لوله آماده: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

کشی آب گرم رفت و برگشت ترسیم خطوط لوله

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« انتقال آب گرم های اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210۴۴2: کد کتاب:کد درس

های گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله - 1پودمان /نام فصل

:کدهای گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازی نقشه و ترسیم پالن آماده

های گرمایی فراخوانی پخش کننده



تاسيسات مکانيکي: رشته تحصيلي

071320:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« انتقال آب گرم های اندازی سيستم نصب و راه»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210۴۴2: کد کتاب:کد درس

های گرمایي کننده کشي پخش ترسيم پالن لوله - 1پودمان /نام فصل
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20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

.  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−

.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 نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

سازی عایق آماده

بستن

پوشش نهایی

ها کنترل و گرمابندی سيستم - 5پودمان /نام فصل

:کدآزمایش آب بندی: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

ها کننده کشي پخش لوله - 4پودمان /نام فصل

:کدها کننده کشي پخش لوله:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

اتصال فیتینگ و لوله رفت و برگشت اصلی

کننده ها گیری پخش انشعاب

بندی آزمایش زمان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


