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نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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 نهايي اجراي طرح

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«سازي آموزشي و تايپوگرافي تصوير»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210595: کد کتاب0288200210: کد درس

سازي شبيه - 1پودمان /نام فصل

:کدسازي شبيه: 1واحد یادگيري

مراحل کاري

هاي دستي سازي طرح و اجراي روش آماده

افزار مناسب آن سازي طرح با انتخاب نرم آماده

ارائه طرح، اصالحات و تحويل فايل نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

سازي تصویر - 2پودمان /نام فصل

:کدسازي تصویر: 2 واحد یادگيري

مراحل کاري

بررسي و آنالیز موضوع

طراحي اتودهاي اولیه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

(Ai)افزار طراحي گرافيک  اجراي نرم -  3پودمان /نام فصل

:کد(Ai)افزار طراحي گرافيک  اجراي نرم:  3 واحد یادگيري

مراحل کاري

نمره شايستگي واحد يادگیري

افزار و كاربرد ابزارهاي آن مهارت كار با نرم

افزار سازي طرح و اتود اولیه در نرم پیاده

افزار و خروجي گرفتن از طرح سازي نهايي طرح براي پرينت در نرم آماده

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل
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سازي شبيه - 1پودمان /نام فصل
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تایپوگرافي - 5پودمان /نام فصل

:کدتایپوگرافي: 5واحد یادگيري

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

مراحل کاري

به كارگیري انواع حروف در طراحي اتودهاي اولیه

طراحي يك لوگو

گذاري و اصول طراحي قلم گیري عالئم نشانه طراحي يك عنوان و يك جمله با بكار

طراحي اتودهاي اولیه

اجراي كار نهايي به صورت دستي يا نرم افزاري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگیري

تحلیل و بررسي ويژگي حروف و دسته بندي انواع فونت

مراحل کاري

اجراي قلم فارسي - 4پودمان /نام فصل

:کداجراي قلم فارسي: 4 واحد یادگيري

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد یادگيري مي (هاي غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيري یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيري حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید هاي واحدهاي یادگيري آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهاي یادگيري، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−


