
مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان
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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 

راه اندازی کولر به صورت دستی

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« گرمايشي مكاترونيكي  نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و» درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210480: کد کتاب0788100210: کد درس

ساخت کولر آبي مکاترونيکي - 1پودمان /نام فصل

:کدساخت کولر آبي مکاترونيکي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

سیم کشی

نصب موتور

مراحل کاری

راه اندازی کولر به صورت دستی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

ساخت دمنده مکاترونيکي - 2پودمان /نام فصل

:کدساخت دمنده مکاترونيکي: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

راه اندازی دمنده

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(آنکوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

(بخش قدرت مدار)سیم کشی

(بخش الکترونیکی مدار) سیم کشی

نصب موتورها

نصب المنت ها

شناساندن ریموت به میکرو

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کد(آنکوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سیم کشی

نصب فن وحسگر وسرپیچ والمپ

وکوپل سرموتور به فریم رک تخم هاDC (1.2rpm)نصب موتور 

SIM900و ماژول Atmega16راه اندازی میکرو کنترلر اصلی 



مکاترونيک: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

« گرمايشي مكاترونيكي  نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و» درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210480: کد کتاب0788100210: کد درس

ساخت کولر آبي مکاترونيکي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

نصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيک - 4پودمان /نام فصل

:کدنصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نیازسنجی ، ظرفیت سنجی

طراحی

انتخاب تجهیزات

آماده سازی

نصب و راه اندازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

و  تست آبگرمکن (در صورت نیاز)بستن سیستم کنترل 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشيدی - 5پودمان /نام فصل

:کدنصب و راه اندازی آبگرمکن خورشيدی: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

مونتاژ و نصب پایه

نصب کلکتور

نصب مخزن 

پر کردن سیال. لوله کشی و

.  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 نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *


