
صنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

072220: کد رشته
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کاري شيارزني و سوراخ

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان كودك و نوجوان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210468: کد کتاب:کد درس

جاکتابي کودك و نوجوان - 1پودمان /نام فصل

:کدطراحي و ساخت جاکتابي کودك و نوجوان: 1واحد یادگيري

مراحل کاري

کاري براساس نقشه فني برش

لبه چسباني قطعات

ميز تحریر کودك و نوجوان -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل

مراحل کاري

مونتاژ و بسته بندي

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگي واحد یادگيري

کمد کودك و نوجوان - 2پودمان /نام فصل

:کدطراحي و ساخت کمد کودك و نوجوان: 2 واحد یادگيري

ميانگين مراحل

کاري براساس نقشه فني برش

چسباني قطعات لبه

کاري شيارزني و سوراخ

بندي مونتاژ و بسته

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل

:کدطراحي و ساخت ميز تحریر کودك و نوجوان: 3 واحد یادگيري

مراحل کاري

کاري براساس نقشه فني برش

چسباني قطعات لبه

کاري شيارزني و سوراخ

بندي مونتاژ و بسته



صنایع چوب و مبلمان: رشته تحصيلي

072220: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان كودك و نوجوان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210468: کد کتاب:کد درس

جاکتابي کودك و نوجوان - 1پودمان /نام فصل
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگي واحد یادگيري

گهواره و تختخواب کودك و نوجوان - 4پودمان /نام فصل

:کدطراحي و ساخت گهواره کودك و تختخواب نوجوان: 4 واحد یادگيري

مراحل کاري

برشكاري براساس نقشه فني

چسباني قطعات لبه

کاري شيارزني و سوراخ

بندي مونتاژ و بسته

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد یادگيري

ميانگين مراحل

چيدمان اتاق کودك و نوجوان - 5پودمان /نام فصل

:کدچيدمان اتاق کودك و نوجوان با نرم افزار: 5واحد یادگيري

مراحل کاري

ترسيم پالن اتاق کودك و نوجوان

انتخاب مبلمان مناسب

چيدمان صحيح مبلمان

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

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

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

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید هاي واحدهاي یادگيري آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره− 

.واحدهاي یادگيري، 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 معناي عدم قبولي در واحد یادگيري مي (هاي غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *


