
تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210: 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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31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های حرکتی عضالت کوچک پرورش مهارت

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت از سالمت کودک»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210312: کد کتاب0922100110: کد درس

های رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص -1پودمان /نام فصل

:کدهای رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص:1واحد یادگيری

مراحل کاری

های رشد جسمی ـ حرکتی تعیین شاخص

های حرکتی عضالت بزرگ پرورش مهارت

مراحل کاری

های هماهنگی عضالت پرورش مهارت

های حرکتی حفظ تعادل پرورش مهارت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

نظارت بر بهداشت فردی کودک -2پودمان /نام فصل

کدنظارت بر بهداشت فردی کودک: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

کدهای شایع کودکان کنترل بيماری: 3 واحد یادگيری

کنترل بهداشت فردی

پایش رشد کودک

بررسی پرونده سالمت کودک در مراکز پیش از دبستان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

های شایع کودکان کنترل بيماری -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

های شایع در کودکان پیشگیری از بیماری

مراقبت از کودک بیمار

تهیه گزارش از وضعیت بیماری کودک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 
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های رشد جسمي ـ حرکتي توسعه شاخص -1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

نظارت بر تغذیه سالم کودک - 4پودمان /نام فصل

کدنظارت بر تغذیه سالم کودک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تهیه و کنترل برنامه غذایی کودکان

کنترل بهداشتی مواد غذایی

نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذایی کودکان با همکاری مدیر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

حمل و انتقال مصدوم

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

های اوليه به هنگام بروز حوادث انجام کمک -  5پودمان /نام فصل

کدهای اوليه به هنگام بروز حوادث انجام کمک: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع آسیب دیدگی

های اولیه تهیه وسایل مورد نیاز در کمک

ارزیابی وخامت حال مصدوم 

های اولیه انجام کمک

.  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 *


