
ساختمان: رشته تحصيلي

073210: 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

22

32

42

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

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

(پیوند یابی)هاي فرد و زوج دیوار تهیه نقشه رج

پیاده کردن نقشه

هاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی اجراي رج

:کد(پارتيشن)اجرای دیوارهای جداکننده : 3 واحد یادگيری

تهیه کروکی

بررسی خطا

تهیه نقشه

تعیین مساحت

پیاده کردن طرح

ارائه گزارش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(پارتيشن)اجرای دیوارهای جداکننده - 3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

گذاري رعایت اصول اندازه

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

مساحي - 2پودمان /نام فصل

:کدمساحي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

ها ترسیم صحیح نقشه

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210396: کد کتاب0732100110: کد درس

رسم فني -  1پودمان /نام فصل

:کدرسم فني:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

رعایت قطر خطوط

رعایت مقیاس نقشه 



ساختمان: رشته تحصيلي

073210: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سازی ساختمان»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210396: کد کتاب0732100110: کد درس

رسم فني -  1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

2

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−

. 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

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی نقشه، تعیین نوع قوس و برآورد مصالح و وسایل الزم

ترسیم نقشه قوس روي زمین 

ساخت قالب قوس

استقرار قالب قوس

اجرای قوس - 5پودمان /نام فصل

:کداجرای قوس: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیري

دیوارچيني - 4پودمان /نام فصل

:کددیوارچيني: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

(پیوند یابی)هاي فرد و زوج دیوار تهیه نقشه رج

پیاده کردن نقشه

هاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی اجراي رج

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


