
مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آمادهكردنفرشبرایكزدادن11دوردوزیفرش11هابراساسنوعپرداختبندیفرشدسته1

2آمادهكردندستگاهكز22گیریهابرایخاکبندیفرشدسته22سازیدستگاهپرداختآماده2

2كزدادنفرشوجاروكردن23گیریسازیدستگاهخاکآماده23هارویمیزكارپهنكردنفرش3

24گیریهادردستگاهخاکقراردادنفرش24پرداختكردن4

255نازکكاری5

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازیدستگاهآبگیریآماده21هابراساسنوعشستنبندیفرشدسته1

2آبگیریفرش12پهنكردنوخیساندن2

2كردنفرشخشک23شویفرشوشست3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سازیدستگاهپرداختآماده1

2هارویمیزكارپهنكردنفرش2

2نهایی موگیری3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

پرداخت نهایی فرش - 3پودمان /نام فصل

کد(موگيری)پرداخت نهایی فرش:6واحد یادگيری

وشوی فرش شست - 2پودمان /نام فصل

کدخشک کردن فرش: 5 واحد یادگيریکدوشوی اوليه فرش شست: 4واحد یادگيری

211569: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«کاری فرش پرداخت و سرويس»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهفرش _صنایع دستی : رشته تحصيلی

پرداخت اوليه فرش - 1پودمان /نام فصل

کدگزدادن فرش: 3 واحد یادگيریکدگيری فرش خاک: 2 واحد یادگيریکدپرداخت اوليه فرش:1واحد یادگيری



211569: کد کتاب: کد درس021410: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«کاری فرش پرداخت و سرويس»درس
1396-97: سال تحصيلییازدهم: پایهفرش _صنایع دستی : رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1پهنوثابتكردنفرش1

2گونیاكردنفرش2

2نیاز مورد روش با فرش ابعاد کردن تصحیح و کشیدن3

2ثبیتكردناندازهفرش4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2زنی گره دو1

2وپیچیشیرازه(دوزیشیرازه)2

2سرصافی و زنی سرنخ3

1چرمدوزی4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگی واحد یادگيری یا نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

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

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کاری فرش سرویس - 5پودمان /نام فصل

کدکاری فرش سرویس: 8واحد یادگيری

دارکشی فرش - 4پودمان /نام فصل

کددارکشی فرش:7واحد یادگيری

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *


