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*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کدهای مدیریت ماهيگيری و ارزیابي ذخایر آبزیان روش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بندي اکولوژیک آبزیان تقسیم

ارزیابی ذخایر آبزیان

کارگیري مدیریت ماهیگیري به

هاي مدیریت ماهیگیري روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های مدیریت ماهيگيری و ارزیابي ذخایر آبزیان  روش -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بافی هاي تور کار با نخ

کار با انواع طناب

هاي ماهیگیري کار با انواع قالب

کار با تورهاي ماهیگیري

ها کار با انواع بویه، کرف و وزنه

کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهيگيری  -2پودمان /نام فصل

:کدکار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهيگيری: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

گیر کار با تورهاي گوش

کار با ابزارهاي ماهیگیري وابسته به نور

ماهیگیري با انواع تورهاي ترال

اي ماهیگیري با انواع تورهاي گردان پیاله

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ماهيگيری»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211431: کد کتاب:کد درس

کار با قالب هاي ماهیگیري

های ماهيگيری  روش - 1پودمان /نام فصل

:کدهای ماهيگيری  روش: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي صید  ها و تله کار با ابزارهاي ماهیگیري ساحلی، قفس
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های ماهيگيری  روش - 1پودمان /نام فصل
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.  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 نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

قوانين ماهيگيری و محيط زیست دریایي  - 5پودمان /نام فصل

:کدقوانين ماهيگيری و محيط زیست دریایي : 5واحد یادگيری

مراحل کاری

گیري از سیر تحوالت قوانین ماهیگیري در ایران کارگیري قانون و بهره به

ها کارگیري شناخت حاصل از ساختار و وظایف سازمان به

هاي ماهیگیري و محیط زیست دریایی نامه کارگیري مفاهیم قوانین حقوق دریاها، مقررات و آیین به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

جایي، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صيد  به جا - 4پودمان /نام فصل

:کدجایي، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صيد به جا:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي کارگیري مدیریت عملیات آماده  به

کارگیري مدیریت حمل و جابجایی به

کارگیري مدیریت در نگهداري به

کارگیري مدیریت فرآوري به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


