
الکتروتکنيک:  رشته تحصيلي

071310: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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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

12

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

فاز یك ورودي ـ یك خروجی پیچی ترانسفورماتور یك سیم

فاز یك ورودي ـ چند خروجی پیچی ترانسفورماتور یك سیم

پیچی اتوترانسفورماتور  سیم

:کدپيچي ترانسفورماتور سيم: 3 واحد یادگيری

(بست و خمش کابل)کشی روي دیوار کابل

اتصاالت سینی و نردبان

ساپورت کابل

بندي کابل مفصل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

پيچي ترانسفورماتور سيم -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

ولتاژ و جریان خط و فاز

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

کشي کابل - 2پودمان /نام فصل

:کدکشي کابل: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

فاز شبکه سه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي پيچي ماشين کابل کشي و سيم»درس 

1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211264: کد کتاب:کد درس

فاز های سه کننده شبکه برق و مصرف - 1پودمان /نام فصل

:کدفاز های سه کننده شبکه برق و مصرف:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

اندازي فاز با کلیدهاي راه اندازي الکتروموتورهاي سه راه

تحلیل بار متعادل و نامتعادل



الکتروتکنيک:  رشته تحصيلي

071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های الکتريکي پيچي ماشين کابل کشي و سيم»درس 

1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211264: کد کتاب:کد درس

فاز های سه کننده شبکه برق و مصرف - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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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 

.  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−

.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 *

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

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

ترسیم جدول شیارها

رسم دیاگرام گسترده و مدور 

پیچی الکتروموتور تك فاز  سیم

پیچی الکتروموتور کولر آبی  سیم

فاز پيچي الکتروموتورهای تک سيم - 5پودمان /نام فصل

:کدفاز پيچي الکتروموتورهای تک سيم:  5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

فاز پيچي الکتروموتور سه سيم - 4پودمان /نام فصل

:کدفاز پيچي الکتروموتور سه سيم: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

فاز بازپیچی الکتروموتور سه

پیچی و رسم دیاگرام سیم

1باز کردن 

2باز کردن 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


