
سراميک: رشته تحصيلي

 072210: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

تعيين پالستيسيته -  1پودمان /نام فصل

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پالستيك»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210511: کد کتاب0722100210: کد درس

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

:کدتعيين پالستيسيته:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

مفهوم پالستیسیته

تعیین پالستیسیته

عوامل موثر بر پالستیسیته

ها  هاي رفع آن توانایی تشخیص عیوب قطعات اكسترود شده و روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

دهي به روش اکستروژن  شكل - 2پودمان /نام فصل

:کددهي به روش اکستروژن شكل:  2 واحد یادگيری

مراحل کاری

سازي تجهیزات و آمیز مناسب براي اكسترودر آماده

دهی به روش اكستروژن  شكل

دهی گل به روش تراش شكل

بررسی و انتخاب ابزار تراش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

دهي به روش تراش شكل -  3پودمان /نام فصل

:کددهي به روش تراش شكل: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

دهی تراش سازي شمش گل براي شكل آماده

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري
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نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

آماده كردن گل پالستیك

رولر/ جولی / شكل دادن قطعات با جیگر 

بررسی عیوب و پرداخت قطعات

دهي به روش جيگر و جولي شكل - 4پودمان /نام فصل

:کددهي به روش جيگر و جولي شكل:  4 واحد یادگيری

مراحل کاری

مراحل کاری

آماده كردن آمیز

شكل دادن قطعات با قالبگیري تزریقی

بررسی معایب و مزایاي روش قالبگیري تزریقی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

دهي به روش قالبگيری تزریقي شكل - 5پودمان /نام فصل

:کددهي به روش قالبگيری تزریقي شكل: 5واحد یادگيری

. 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 *

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

.  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−


