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کاری ورق فلزی برش - 1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«کاری برق و گاز جوش»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211502: کد کتاب:کد درس

نمره شايستگي واحد يادگيري

:کدکاری ورق فلزی برش: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي نقشه خواندن و پياده

کاري ورق فلزي با قيچي دستي برش

کاري ورق فلزي با قيچي اهرمي برش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

ميانگين مراحل

کاری ورق و مقاطع فلزی خم -2پودمان /نام فصل

:کدکاری ورق و مقاطع فلزی خم: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري ورق هاي خم کاربرد استاندارد

کاري سرد و حرارتي خم

ها ها و لوله کاري پروفيل خم

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

کاری برق جوش -  3پودمان /نام فصل

:کدکاری برق جوش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري برق دستي جوش

ايجاد قوس الکتريکي و گرده جوش

کاري انواع اتصاالت جوش

کاري با گاز محافظ جوش

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري
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کاری گاز جوش - 4پودمان /نام فصل

:کدکاری گاز جوش: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

اندازي دستگاه جوش گاز شناسايي و راه

کاري گاز بدون مفتول جوش

کاري گاز با مفتول مسوار جوش

کاري گاز با مفتول برنجي جوش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

بازرسي جوش - 5پودمان /نام فصل

:کدبازرسي جوش: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

شناسايي عيوب جوش

هاي جلوگيري از عيوب جوش روش

هاي جوش آزمايش

. 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 *

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

.  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−


