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3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1دانستن ساز و كارهاي اصلي فاوا در رشته تخصصيحد انتظار

دانستن ساز و كارهاي اصلي فاوا در رشته تخصصي

تحليل آينده فاوا و كاربردهاي نوين آن در رشته تخصصي

تحليل اطالعات موجود در شبكه هاي مختلف در يافتن كاربردها، 
شيوه هاي جديد ايجاد و تجاري سازي مصنوعات رشته تخصصي خود

پودمان 2:  
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

به كار بردن ساز و كارهاي اصلي و 
نوين فناوري اطالعات و ارتباطات 

در رشته تخصصي و ايجاد يك 
محصول و ارزش آفريني براي آن

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

به كار بردن ساز و كارهاي 
اصلي و نوين فناوري 

اطالعات و ارتباطات در 
رشته تخصصي و زندگي 

روزمره خود و ايجاد 
ارزش هاي مادي و غير مادي 

براي خود و جامعه

دانستن ساز و كارهاي اصلي فاوا در رشته تخصصي

تحليل آينده فاوا و كاربردهاي نوين آن در رشته تخصصي

تحليل اطالعات موجود در شبكه هاي مختلف در يافتن كاربردها، 
شيوه هاي جديد ايجاد و تجاري سازي مصنوعات رشته تخصصي خود

تحليل نيازمندي هاي ايجاد و ساخت يك مصنوع براساس تحليل اطالعات 
موجود و تجاري سازي آن به صورت الكترونيكي

طراحي و اجراي يك دگرديسي ديجيتالي در رشته تخصصي خود

براي فناوري هاي مطرح شده قادر به بيان فرصت ها و تهديدهاي فرهنگي و 
اخالقي باشد.

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1جنبه تاريخي فناوري هاي رشته تخصصي خود را بداند.حد انتظار

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس كاربرد فناوري هاي نوين
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: 211136كد درس:  كد رشته: 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان1:       
  سواد 
فناورانه

بررسي تاريخ فناوري، تأثير 
فناوري بر آينده شغلي، شناخت 
فرصت ها و تهديدهاي فرهنگي و 
اخالقي يك فناوري، بررسي نقاط 

ضعف و قوت يك فناوري

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

تحليل جنبه هاي مختلف 
سواد فناورانه

جنبه تاريخي فناوري هاي رشته تخصصي خود را بداند.

براي فناوري هاي مطرح شده قادر به بيان فرصت ها و تهديدهاي فرهنگي و 
اخالقي باشد.

توانايي تحليل حوزه هاي سواد فناورانه پيرامون هر فناوري

جنبه تاريخي فناوري هاي رشته تخصصي خود را بداند.



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس كاربرد فناوري هاي نوين
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: 211136كد درس:  كد رشته: 

نمره پودمان از 20



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس كاربرد فناوري هاي نوين
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: 211136كد درس:  كد رشته: 

تكاليف عملكرديعنوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج
مورد 
انتظار

نمره

تكاليف عملكرديعنوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج
مورد 
انتظار

نمره
استاندارد عملكرد 

شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 4:    
انرژي هاي 
تجديدپذير

نمره پودمان از 20

شناخت پتانسيل موجود در انواع انرژي هاي نو

تميز دادن روش هاي بهره برداري از آن ها

توانايي ساخت نمونه آزمايشگاهي توربين باد و فتوولتائيك

توانايي ساخت نمونة عملي و نصب آن ها در محيط ( توربين باد، زباله سوز، 
آب گرمكن خورشيدي و...) 

شناخت پتانسيل موجود در انواع انرژي هاي نو؛

توانايي ساخت خالقانه 
سيستم هاي بهره برداري از 

انرژي هاي نو

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1حد انتظار

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

تحليل ظرفيت هاي استفاده 
از انرژي هاي نو در محيط 

اطراف

كاربست انرژي هاي نو در 
زندگي

تميز دادن روش هاي بهره برداري از آن ها

توانايي ساخت نمونه آزمايشگاهي توربين باد و فتوولتائيك

شناخت پتانسيل موجود در انواع انرژي هاي نو؛

تميز دادن روش هاي بهره برداري از آن ها

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 3:    
فناوري هاي 

هم گرا و مواد 
نوتركيب

توانايي به كارگيري و استفاده از 
نانو ذرات و مواد هوشمند در 

حوزه هاي مختلف و تأثير بر دريا و 
انرژي پاك با زيست فناوري

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1تحليل نانو ذرات و تأثير اندازه بر خواص مختلفحد انتظار

تحليل نانو ذرات و مواد 
هوشمند و به كارگيري اين 

نانو ذرات در حوزه هاي 
مختلف و تأثير زيست 

فناوري بر انرژي پاك و دريا

تحليل نانو ذرات و تأثير اندازه بر خواص مختلف

به كارگيري نانوذرات در حوزه هاي مختلف براي بهبود خواص

تحليل مواد هوشمند و كاربردهاي آن در حوزه هاي مختلف

تحليل اثرات زيست فناوري بر حوزه هاي دريا و انرژي هاي پاك

تحليل نانو ذرات و تأثير اندازه بر خواص مختلف

به كارگيري نانوذرات در حوزه هاي مختلف براي بهبود خواص

تحليل مواد هوشمند و كاربردهاي آن در حوزه هاي مختلف



استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس كاربرد فناوري هاي نوين
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: 211136كد درس:  كد رشته: 

تكاليف عملكرديعنوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج
مورد 
انتظار

نمره

پودمان 5:     
 از ايده تا 
محصول

توانايي به كارگيري فنون ايده 
پردازي و راهكارهاي ساخت 

محصول جديد در رشته  تحصيلي 
خود

باالتر از 
حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

توانايي امكان سنجي بازار، فني و مالي

تحليل پارامترهاي مؤثر بر ساخت نمونه اوليه و ثبت اختراع

تحليل روش هاي تجاري سازي و فروش محصوالت

توانايي امكان سنجي بازار، فني و مالي

تحليل مراحل ايده تا محصول

تسلط بر روش هاي ايده پردازي

استاندارد عملكرد 
( كيفيت) 

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1تحليل مراحل ايده تا محصولحد انتظار

شاخص تحقق

تحليل كليه مراحل رسيدن 
يك ايده به محصول و 

تجاري سازي و فروش آن

تحليل مراحل ايده تا محصول

تسلط بر روش هاي ايده پردازي

−  نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 

−زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي	پودمان حداقل نمره شايستگي 2 را اخذ كند.
 − حداقل نمره قبولي پودمان 12 از 20 است. 

− نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه	پودمان ها	، شايستگي را كسب نمايد. 


