
مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071610: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

31

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
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31
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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 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

:کد

(بدون بازنمودن اجزاء)بررسی و رفع عیوب مقدماتی نیم موتور 

(بدون باز کردن موتور از روي خودرو)بررسی و تعمیر اجزا نیم موتور 

بررسی متعلقات نیم موتور

(موتور)تعمیر و جمع آوري نیم موتور 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

تعمير سيستم اگزوز خودرو -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

رفع عیوب اگزوز بدون بازکردن اجزاء

هاي کنترل بررسی سیستم اگزوز به وسیله دستگاه

تعمیر سیستم اگزوز

مراحل کاری

تعمير سيستم اگزوز خودرو: 3 واحد یادگيری

جمع کردن سر سیلندر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

تعمير نيم موتور - 2پودمان /نام فصل

:کدتعمير نيم موتور: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

تعمیر مجموعه سرسیلندر با باز کردن سرسیلندر از روي موتور

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210492: کد کتاب0715100210: کد درس

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

:کدتعمير سرسيلندر: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیوب بدون باز کردن سرسیلندر

رفع عیوب سرسیلندر با باز کردن اجزاء



مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071610: کد رشته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210492: کد کتاب0715100210: کد درس

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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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 

.  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 *

نمره شایستگی واحد یادگیري

میانگین مراحل

تعمير سيستم خنك کننده موتور - 5پودمان /نام فصل

:کدتعمير سيستم خنك کننده موتور: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري موتور بدون باز کردن تجهیزات رفع عیوب سیستم خنک

بررسی سیستم خنک کاري موتور 

تعمیر اجزاء سیستم خنک کاري موتور

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیري

کاری موتور سيستم روغن - 4پودمان /نام فصل

:کدکاری موتور سيستم روغن: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

کاري موتور بررسی سیستم روغن

کاري موتور عیب یابی سیستم روغن

کاري موتور تعمیر سیستم روغن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


