
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وند بخشنده مهربان بنام خدا



گاه  زینبگرهی داری داشت ن
زینبهچ گام استواری داشت 

ری داشت زینب دل با اقتدا
مگر هچ اعتباری داشت زینب شما اربعین حسینی ب 

تسلیت باد



ر با اولیاء پاهی دهم : موضوع  رتکاویپمجلسه دیدا

1398/7/24: تاریخ 



افراد حاضر رد جلسه
سر کار خانم نقی لو : مدری هنرستان

سر کارخانم آهنی :معاون آموزشی 
طارهیسر کارخانم :معاون فنی 

حمدیم کار خانم سر :سررپست بخش کاویپمرت
(، محمدزاده نی پوربافرا ) سر کار خانمها:مربوهطدبیران  



جلسه سر فصل 
معارهف اولیا با دبیران جلسه 

تحویل گزارش کار دانش آموزان 
آموزانمان دانش پودامتحاانت رد اختیار قرار دادن بانهم ردسی پاهی دهم و 

اه و کالس اهسایت توضیحات رد مورد اصول رعایت مقررات  





ر کناار مام به مجموعه امکانات و تدارکاتی که دمفهوم سیستم مدوالر اینجا در دمانپو
ه بارای و با مم برای اجرای این وظیفه و یا کار معین وجود دارند به کار می رود و چنانچ

.یک آموزش معین به کار رود، آموزش مدوالر گفته می شود
مجموعاه ای از معووماات و :از، مدول عبارت است ولی در آموزش مای فنی و حرفه ای

. شودمهارت مایی که به مدد آنها اجرای یک مرحوه مفید از کار به طور مستقل ممکن
کاااربردی پودمااانی، مناااور از–براساااآ آیین نامااه آموزشاای دورا کاااردانی عوماای امااا 

را ، مجموعه ای از چند درآ وابسته به مم است که به ممراا مم مهاارتی ااا پودمانی
ی مساتقل بدین ترتیب مر پودمانی آموزشی را می تاوان باه معنای درسا. تعریف می کنند

.دانست که یادگیری محتوای آن، فارغ از مر درآ دیگری امکان پذیر است

پودمان چیست؟



شاهده می ، موارد زیر م(شبکه و نرم افزار رایانه ای)نگاه به جدول دروس رشته کامپیوتربا 
:گردد

ده است و آموزش و پروش ابالغ شچیدمان دروس و عناوین کلی دروس، توسط شورایعالی( 1
تدوین می فهرست مطالب این دروس را تهیه و کتاب درسی را براساس آندفتر تالیف فقط

.نماید

.وجود داردواحد11و در مجموعدرس عمومیعنوان6، تعداد 10پایه در(2
این درس . ، عنوانی مشترک برای همه رشته های فنی و حرفه ای استدانش فنی پایهدرس(3
.بوده و راه ورود هنرجو به رشته استوری ئتواحد 3
داول اگر به ج. در پایه دهم، درس مشترک گروه استنقشه کشی فنی رایانه ایدرس(4

های این گروه دروس سایر رشته های فنی و حرفه ای گرایش صنعت توجه نمایید، تمامی رشته
.هستند( ساعت4-واحد 4)"نقشه کشی فنی رایانه ای"، دارای درسی با عنوان (2تصویر)
ه به همراه دانش فنی پایه و نقشفیزیک-1ریاضی-الزامات محیط کارواحدی2سه درس (5

.، به عنوان دروس پایه هستندواحد13کشی فنی رایانه ای در مجموع

.استواحد16جمع واحد این دو درس. درس کارگاهی وجود دارد2هر سال، در(6

3-3-6جدول دروآ رشته کامپیوتر در ناام 

https://gcftehran.blogsky.com/1395/04/02/post-423/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-6-3-3






گی حرفته ی باید با استتانداردهای شایستتارزشیابی در هنرستان ها
.مرتبط باشد و بر اساس آن ها تدوین شودمورد نظر،

فنتتی و در ارزشتتیابی پیشتترفت تحصتتیلی و تربیتتتی در شتتا ه ی
شترفت برای سنجش پیراحرفه ای، ابزارها و روش های گوناگونی

. ه کتار بتردتحصیلی و شایستگی های حرفه ای و عمومی می توان ب
یتد در هنرجویتان باارزشیابی به صورت مستمر انجتام می شتود و

گواهینامته ی(همان فصت های کتتاب درستی)پودمان ها همه ی
.شایستگی دریافت کرده باشند

(ارزشیابی پودمانی)مبتنی بر شایستگی در هنرستان ها رزشیابی ا



کاردانشوحرفه ایوفنی:فنیغیرشایستگیدرس های-1
دممپایه یدرکارمحیطالزاماتدرآ-
یازدممایه یپدرتولیدمدیریتونوینفناوری مایکاربردآفرینی،کارونوآوریکارگاا-
دوازدممپایه یدرحرفه ایااالق-
حرفه ایوفنی:فنیشایستگی های-2
دوازدممویازدممدمم،پایه مایساعته  ی8کارگامهای-
تخصصیفنیدانشوپایهفنیدانشدرآ مای·-
كااآب،بصری،زبانوعناصررایانه ای،فنینقشه کشیشاملمشتركدرآ مای-
.مؤثرارتباطوگیااو

:س های زیر استمربوط به درفقطارزشیابی مبتنی بر شایستگی،



:شیوه ی ارزشیابی

وطه می باشد که باید برای مر یک از آنها توسط منرآموز مرب( فصل)پنج پودمانمر درآ شامل
ودمان ما ثبت ارزشیابی مستقل از منرجو صورت گیرد و در نتیجه یک نمرا ی مستقل برای مر یک پ

که در منرستان نمونه دولتی .)می باشد12حداق شرط قبولی در مر پودمان کسب نمرا ی. گردد
.(تغییر پیدا میکند14عالمه جعفری این نمرا به 

ثبت 20تا 0فقط یک نمرا بر اساآ و در پایانمر پودمان، از دو بخش تشکیل می شودنمرا  ی
.می گردد

و نتیجه ی انجام می شود3، 2، 1ارزشیابی از کسب شایستگی از مر پودمان، با سه نمرا ی بخش اول
.مناور می گردد5ضریب آن با

شایستگیعدم احراز = 1
شایستگیاحراز =2
احراز شایستگی باالتر از حد انتاار=3



:ارزشیابیبخش دوم 
اساات کااه باار اساااآ انجااام فعالیت مااای کالساای و نماارا ی مسااتمر 

نمارا 5تاا 0از ... کارگامی، نام، مشارکت در فعالیتهای آموزشای و 
.ااتصا  پیدا اوامد کرد

سات و ا( واحد شایساتگی)مر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری 
ق باا شایوا ارزشیابی پیشارفت تحصایوی از واحادمای شایساتگی م ااب

فااتر مندرج در کتابهای درسی صورت اوامد کرد و نتیجه ی آن در د
جاه ی ثبت نمرا ی کالسی در مدرسه ثبت اواماد شاد و بار اسااآ نتی

ت نمارا ی پودماان باه دساحاصل از ارزشایابی واحادمای شایساتگی ،
.اوامد آمد

.



کسب 14باالی نمره ی پودمان درآ ما5در مر منرجو باید
نمرا ی پودمان به عنوان نمارا ی 5در این صورت میانگین . کند

در . دکوی درآ در کارنامه ی تحصیوی منرجو مناور اوامد ش
را 12صورتی که فرد در یک یا چناد پودماان حاداقل نمارا ی 

.قبولی را به دست نمی آوردکسب نکند، در آن درآ ،
ل ارزشیابی مجادد فقاط در پودماان یاا پودمان ماایی کاه حاداق
ر نمرا ی مورد نار در آن کسب نشدا است، انجاام می شاود و د
ذیر تمام طول سال تحصایوی، حاداقل بارای یاک باار امکاان پا

.اوامد بود

را در زمان اجرای کتاب همراه هنرجومنرجویان می توانند
ارزشیابی با اود به ممراا داشته باشند









اصول استفاده هنرجو از سایت کامپیوتر

داشتن روپوش کار سفید-1
رعایت نظافت سایت -2
به این....(ماوس و کیبوردو-مانیتور)حفظ و نگهداری اموال سایت و نظافت آنها -3

ود منظور هر فرد با  ود یک دستمال جادویی که اسیب به دستگاه نزند باید با  
ود به داشته باشند و در هر روز که از سایت استفاده میکند از ان استفاده و سپس با  

منزل ببرد
.اجازه  وردن  وراکی در کالس داده نمی شود -4
اجازه زدن فلش بدون ویروسیابی ان غیر مجاز می باشد سایت مدرسه مجهز به -5

که مجهز به سیستم شبکه میباشد که از طریق ان میتوانند فای  ود را از دستگاه معلم
. ویروسیاب میباشد بر دارند

آوردن لپ تاب در مدرسه غیر مجاز میباشدمگر با هماهنگی مدرسه باشد-6
ار طبق بخشنامه در پشت هر سیستم باید دو دانش آموز نشسته باشدو گروهی ک-7

.کنند
نظافت سایت در آ رین زنگ کالسی به عهده دانش آموزان میباشد و این باعث-8

یادگیری رعایت بهداشت در هر محیط میباشد وهر دانش آموز عالوه بر یادگیری 
مهارت  به یاد گیری کار گروهی و حفظ بهداشت و نظم  واهد بود 



گزاریمرد آخر از توهج شما زعزیان سپاس 
 شما زعزیان هب امید موفقیت ره هچ رتشیب


