
مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
کاریوگذاریوشناختاتصاالتوظریفاندازه

رعایتایمنیدرتمامیمراحلکار
2کشیخوانیومشخصاتفنیونصبوسیمکاتالوگ21

1کارباابزاروایجاداتصاالت12کاریانجاملحیم2

1رسمنقشهونموداربرایدربازکنتصویری13کاریانجامصحیحپرس3

14کاریانجامصحیحپانچ4

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1هادرنصبقطعاترعایتترازواندازه1

2
کشیوخوانیاتصاالتمحکمدرسیمکاتالوگ

عدمایجادشکستگیقطعات
1

2آزمایشصحتکارمداراعالمحریق3
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1کانکتوربااتصالانجامFبیشترمهارتبا11اتصاالتایجادRJبیشترمهارتبا11زوجدوکابلباسرقتاعالم1سیم

12کنندهمحاسبهبرایانتخابتقویت2
نصبترانکینگدراندازهمشخصوبهصورت

تراز
1کشیسایرسرقتباکابلسهزوجسیم12

1خوانیونقشهکشیسایرقطعاتوکاتالوگسیم23تستصحتعملکردواتصاالتتلفن13خواندنبرچسبوکاتالوگ3

4
کشیآنتنمرکزیازرویآرایشدادهشدهوسیم

مقایسهآرایش
2صحتعملکردمداراعالمسرقت244

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

210266: کد کتاب0713100210: کد درس071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهالكتروتكنيك: رشته تحصيلی

اتصاالت و آیفون - 1پودمان /نام فصل

کددربازکن تصویری: 2 واحد یادگيری کدکابل و اتصاالت جریان ضعيف: 1واحد یادگيری

اعالم حریق - 2پودمان /نام فصل

کدسيستم ردیابی و اعالم حریق:3 واحد یادگيری

اعالم سرقت -  3پودمان /نام فصل

کدسيستم اعالم سرقت: 6 واحد یادگيریکدسيستم تلفن: 5 واحد یادگيریکدآنتن مرکزی: 4 واحد یادگيری



210266: کد کتاب0713100210: کد درس071310: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس
1396-97: سال تحصيلیدهم: پایهالكتروتكنيك: رشته تحصيلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
کشیوتنظیمیكدوربینبرایمشاهدهسیم

تصویر
1

DVR1کشیوتنظیمسیم2

3دوربینتنظیموکشیسیمCCTV2

1افزاردوربینمداربستهکاربانرم4
توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
اندازییكبلندگویسادهبادستگاهنصبراه

کنندهتقویت
11توانمحاسبهUPSواتحسببر11خودکاردرهایقطعات1شناخت

1نحوهمونتاژدرهایخودکارUPS12اتصالباراهمیساده12کنندهاتصالسریموازیبلندگوهابهتقویت2

2تفاوتعملکردیدرهایخودکار13اتصالبارهایغیرخطی23تستعملکردصحیحمدار3

24تستاضافهبار44

توجهاتوغیرفنیشایستگی،بهداشت،ایمنی

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهات

*زیستمحیطی
2

میانگینمراحلمیانگینمراحلمیانگینمراحل

نمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيرینمره شایستگی واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگيری می (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

دوربين مداربسته - 4پودمان /نام فصل

کدهای مداربسته سيستم دوربين:7 واحد یادگيری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگی واحد یادگيری یا نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

برق ایمنی -  5پودمان /نام فصل

کددرهای خودکار: 10 واحد یادگيریکدUPSسيستم برق ایمنی :9 واحد یادگيریکدسيستم صوتی:8 واحد یادگيری


