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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 
در آموزش های فنی وحرفه ای

1ـ اشاره
ارزشیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرف نظر از 
اینكه در هنرستان انجام شود یا اینكه خارج از برنامه های آموزشی رسمی انجام گیرد 
و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به كار برده شود. 
ارزشیابی از جمله اجزای مهم یادگیری مادام العمر است، هم برای افراد كه به روشی 
برای ارزشیابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج دارند و هم 
برای مؤسسات مهارت آموزی كه در پی ارتقای برنامه های تحرک پذیری ارزشیابی خود 
هستند تا بتوانند سیاست های آموزش فنی وحرفه ای درازمدت خود را تحقق بخشند. 
در اسناد باالدستي و توصیه هاي بین المللي توجه زیادي به تحول ارزشیابي در نظام 

آموزشي شده است:
سیاست هاي كلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغي از طرف رهبر 
برای  دانش آموزان  ارزشیابی  شیوه های  بنیادین  تحول   :1392 ـ  انقالب  معظم 

شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان.

سند تحول بنیادين در آموزش و پرورش: راهكار 19/2ـ طراحی و اجرای نظام 
ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و 
رویكرد ارزشیابی فرایند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویكرد 

تلفیقی )فرایند محور و نتیجه محور( در سایر پایه های تحصیلی.

ارزشیابي در برنامه درسي ملي ايران: به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از 
 موقعیت كنونی دانش آموز، فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت ها و 

نیازهای وی ارائه می كند.
زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأكید بر خود ارزیابی 

فراهم می كند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینه ساز تحقق آن می داند.
ضمن حفظ كرامت انسانی، كاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت 

دانش آموز می داند.
كاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می داند.

توصیه نامه آموزش و تربیت فنی وحرفه ای )يونسكو2015(: برای ایجاد و استفاده 
از اطالعات مربوط به پیشرفت های یادگیرندگان، باید سیستم های سنجش مؤثر و مناسب 
طراحی شوند. ارزشیابی فرایندهای یاددهي و یادگیری، از جمله سنجش تكوینی، باید با 
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همكاری همه ذي نفعان، به ویژه معلم ها و مربیان، نمایندگان زمینه هاي حرفه اي مورد 
نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام شوند. عملكرد كلی یادگیرندگان را باید با استفاده 
از روش های مختلف سنجش، از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط 

هم گروه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. 

)يونسكو  بین المللي آموزش هاي فني وحرفه اي  توصیه نامه سومین كنگره 
2012( پشتیبانی انعطاف پذیر مسیرهای آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن 
و انتقال از یادگیری های فردی از طریق شفاف سازی، استقرار سیستم های صالحیت 
حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباردهی 
صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه اعتماد 
متقابل و همكاری میان تمام ذی نفعان مربوطه، تعمیم مكانیسم های تضمین كیفیت 

به صورت یكپارچه به تمام قسمت های سیستم صالحیت حرفه ای

2ـ تعاريف
شايستگی: توانایی انجام كار براساس استاندارد را گویند. 

ـ توانایی انجام كار برابر استاندارد.

ـ انجام دادن درست كار در زمان درست یا روش درست در موقعیت پیچیده 
ابزارها، تجهیزات،  با  و  از تركیب درست دانش، مهارت و نگرش  استفاده  با 

شرایط اجرا، مواد و استانداردها.

و  توانمندی ها  صفات،  از  تركیبی  مجموعه ای  شایستگی  از  منظور  ـ 
مهارت های ناظر به همۀ جنبه های هویت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی( 
است، كه متربیان در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود 

كنند. را »كسب«  آنها  باید  طیبه(  مراتب حیات  به  دستیابی  )برای 
                                                                        )مبانی نظری سندتحول(

برخی از تعاريف شايستگی

شايستگی حرفه ای

ستاندارد صنعت )دنیای كار(تركیب و مجموعه  ای از عناصر
 ا
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شایستگی دارای سطوحی است كه یكی از انواع سطح بندی شایستگی های حرفه ای 
به صورت چهار مرحله ای می باشد كه شامل موارد زیر می باشد:

سطوح شايستگی های انجام يک كار
)نظام چهار سطحی(

سطح 4 
)خبرگی، تسلط(

سطح 3
 )مهارت، پیشرفته(

سطح 2
 )دانش، شايستگی(

سطح 1
 )آگاهی، پايه(

عدم  شايستگی  شايستگی  

عدم  شايستگی  شايستگی  

عدم  شايستگی  شايستگی  

عدم         شايستگی  شايستگی  

عدم  شايستگی  شايستگی  

  دارای مهارت های رهبری و چشم انداز
  خبرگی در انجام كار

  ارائه نوآوری ها
  مرجع بودن در انجام كار

  راهنمايی ديگران
  توانايی آموزش ديگران

   فهم سطح باال در طیف وسیع كارها
  تجربه كاری زياد

  دانش فنی انجام كار
  توانايی انجام كار به طور مستقل

  فهم سطح متوسط در طیف محدود كارها
  تجربه كاری متوسط

  دانستنی های پايه، دارای آگاهی
  توانايی كار تنها تحت سرپرستی

  فهم سطح پايه و محدود
  تجربه كاری كم يا بدون تجربه كار

ارزشیابی و قضاوت در مورد 
شايستگی انجام كار )نظام 

دوسطحی(

٭ استاندارد عملكرد  اغلب 
كارها در آموزش نیروی 

كار ماهر دوره متوسطه، در 
سطح 2 شايستگی در نظر 

گرفته شده است.

3ـ الگوهاي نگاشت سطوح شايستگي به سطوح اهداف يادگیري
سطوح  همراه  به  عملكردي  و  یادگیري  اهداف  در  شده  بیان  سطوح  به  توجه  با 
شایستگي ها الگوي نگاشت متفاوتي وجود دارد. با توجه به تجارب سایر كشورها در 
آموزش هاي فني و حرفه اي و تجارب داخلي الگوي 1 نشان داده شده در شكل 1 

توصیه می گردد.
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اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی 
در آموزش فنی وحرفه ای 

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملكرد حرفه ای 
انتخاب شده را اندازه گیری كند( و پایایی باشد )یعنی بتواند این استانداردها را 
به صورت یكنواخت و ناوابسته به یک مكان و یا دستگاه خاص ارزشیابی كند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و 
یا ملی و یا بانک سؤاالت امتحان ـ و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری 
است كارشناسان مراكز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های كافی در 
زمینه مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی استاندارد 
شده به صورت متمركز تدوین شوند، الزم است این كار توسط متخصصان ارزشیابی 
و با كمک افرادی كه استانداردهای حرفه را تدوین كرده اند صورت پذیرد. خطا 
در مقدار روایی و اعتبار آزمون های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهد بود. 
تحقق  بر  ناظر  فنی وحرفه ای  شاخه  در  تربیتی  و  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
ایران  ملی  به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای  و دستیابی  شایستگی ها 

به شرح زیر می باشد:
1 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت 

ابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی های حرفه ای و عمومی  
متنوع خواهد بود.

مالک كسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
عملكرد حرفه تكلیف كاری

2 شواهد كافی و متنوع برای قضاوت 
از  گذر  مالک  بود.  خواهد  عمل  بر  مبتنی  عملكردی  و  مستمر  به صورت  ارزشیابی 
دوره كسب استاندارد شایستگی حرفه ای و عمومی كسب مدرک براساس صالحیت 

خواهد بود.
3 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان

استفاده از واقعیت های دنیای كار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروه كاری 
و ارزشیابی.

4 خودآگاهی و خودارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر 
در ارزشیابی شایستگی عمومی  و حرفه 10 الی 20 درصد قضاوت توسط هنرجو 

انجام خواهد پذیرفت. 
تكالیف كاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی

5 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور 
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شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در استاندارد ارزشیابی منصفانه باشد.
6 مشاركت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتا1(

استفاده از گروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرایندهای ساخت، طراحی، 
تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

7 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی 
ارزشیابی نهایی گروه كاری توسط تیمی  از هنرآموز انجام می شود.

8 نتیجه محور و فرایند محوری 
استاندارد عملكرد تكالیف كاری به عنوان نتیجه فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی 

می شود. برخی از نتایج باید در دنیای كار )كارآموزی( ارزشیابی شوند.
به كارگیری ارزشیابی فرایند محور در كسب شایستگی ها

9 كارگروهی و حل مسئله 
اجرای فرایند ارزشیابی در بستر كارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مسئله 

در زندگی.
10 ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند یاددهی ـ یادگیری 

اتفاق  عملكرد  استاندارد  بر  مبتنی  ارزشیابی  از  قبل  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
خواهد افتاد.

11 تكالیف عملكردی در سنجش 
ارزشیابی  استاندارد  در  موجود  شرایط  و  واقعیات  بر  مبتنی  سنجش  و  ارزشیابی 

حرفه خواهد بود.
12 كسب كلیه شایستگی جهت اخذ صالحیت

كه  می گردد  حرفه ای  صالحیت  مدرک  دریافت  شایسته  هنرجو  یک  كه  زمانی 
در تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت كرده باشد. و در پودمان زمانی 
گواهینامه شایستگی دریافت می كند كه در تمامی كارها، شایستگی انجام كار را با 

توجه به استاندارد عملكرد داشته باشند.

1ـ ارزیابی های همتا كه بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع است. 
به طور كلی در آن دسته از ارزیابی هایی كه احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به صورت ارزیابی 

همتا انجام می شود.
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روش های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در 
آموزش های فنی وحرفه ای

 سنجش آغازين: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می شود. 

 سنجش تكوينی: برای اصالح یادگیری صورت می گیرد.

 سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش كه معموالً در محیط آموزش انجام می گیرد.
 

صالحیت  سطوح  و  پودمان ها  و  تكالیف كاری  انتهای  در  تراكمی:   سنجش 
حرفه ای انجام می گیرد.

 سنجش تكمیلی: برای كارآموزی و كارورزی و عملیات میدانی انجام می شود.
در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه ای و 
نوع نظام یادگیری )مادام العمر و...( از روش های مختلف زمانی استفاده می شود. 
البته سنجش تراكمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر كار و حرفه 

مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی

كتبی عملكردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی   سنجش عملكردی: شامل 
شده، نمونه كار، پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و ...

مقیاس های  وارسی،  فهرست  براساس  سنجش  شامل  مشاهده ای:   سنجش 
درجه بندی، واقع نگاری و ...

 سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفكیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس 
لیكرت، مصاحبه

 سنجش تكمیلی: مصاحبه با كارفرما، مشاهده در حین كار، سنجش پیرو و... 
این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی موردنظر در محیط كار واقعی استفاده 

می شود )در كارآموزی و كارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(.
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 سنجش همه جانبه )تركیبی(: شامل كارپوشه، 360 درجه ای و ... این نوع 
سنجش ها برای سنجش كلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.

از آنجا كه شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابِی اهداِف دانشی آشنا 
هستید، در جدول زیر برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شایستگی در اهداف 

مهارتی )شامل تفكر و عمل( و اهداف نگرشی )شامل ایمان و اخالق( آمده است.

جدول برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شايستگی
ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفكر(

مهارت های شناختی

بعد دانش و 
آفریدنارزشیابی كردنتحلیل كردنبه كار بستنمهارت شناختی

الف(
دانش امور واقعی + ×  

ب( دانش مفهومی ×+
  

 


 


+ج( دانش روندی


   

د( دانش فراشناختی  

ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل(

عادی شدنهماهنگی حركتدقتاجرای مستقلتقلید





 


  

ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

تبلورسازمان بندیارزش گذاریواكنشدريافت
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ابزارهای آزمون و سنجش:
 آزمون تشریحی   آزمون  + آزمون صحیح  - غلط  × آزمون جوركردنی  
كوتاه   پاسخ     چند گزینه ای   مشاهده   سنجش عملكردی   كارپوشه 
 روبریک   فهرست وارسی   نقشه مفهومی   مصاحبه   پرسش شفاهی
 نمونه كار   پروژه   آزمون 360 درجه   گزارش   پژوهش موردی

 محک زنی   ارائه    ایفای نقش    كارگروهی   خودسنجی
به طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارت اند از:

انواع سنجش در آموزش بر اساس شايستگی

عملكرد  شايستگی  اثبات  كه  است  كار  انجام  فرايند  بر  ارزياب  تمركز  نوع سنجش  اين  در 
می شود. نامیده  هم  كاری  رويه  و  فرايند  براساس 

مشاهده عملكرد

در اين نوع سنجش تمركز ارزياب بر نمونه كار، نمونه مهارت و يا انجام يک پروژه است. بديهی 
است در پروژه ها نمونه مهارت ها به صورت تكراری و فراوان ممكن است مورد ارزيابی قرار گیرد.

آزمون مهارت

در اين نوع سنجش ها تمركز ارزياب متوجه محصول نهايی يا مشاهده فرايند انجام كار است. 
در برخی از موارد شبیه سازی مستلزم انجام محاسبات و راه اندازی نرم افزاری خاص است.

شبیه سازها 

در اين نوع سنجش تمركز ارزياب بر نتايج محاسبات و عملیات انجام شده است. بیشتر اين نوع 
سنجش در تكالیف كاری دانشی كه سطح باالی مهارت های شناختی دارند استفاده می شود.

آزمون كتبی عملكردی

شكل انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شايستگی
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محتوای مورد ارزشیابی 

ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام كار براساس استاندارد عملكرد را سنجش 
به  توجه  با  می باشد.  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  تركیبی  شایستگی  این  نماید. 
به  ارزیابی  مورد  آموزش ها، شایستگی های  ارائه  و شرایط  استانداردهای حرفه ای 
صورت های گوناگون خواهند بود. ارزشیابی ممكن است عالوه بر ارزشیابی مهارت ها 
و شایستگی هایی كه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت های دیگری را 
نیز اندازه گیری كند كه به آنها مهارت های محوری می گویند: این مهارت ها عبارتند 
شهروندی،  و  اجتماعی  مهارت های  شامل  زندگی  مهارت های  و حساب،  سواد  از 
فرد  حرفه  براساس  و  تصمیم سازی  و  ارتباطات  مانند  كاریابی  عام  مهارت های 
مهارت های مدیریت و كارآفرینی. لذا ارزشیابی به صورت كل نگر می باشد به طوری 

كه شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رویكردها و روش های سنجش و ارزیابی محتوای یک فرایند و سیستم آموزش و 

تربیت فنی وحرفه ای می تواند براساس شاخص های مختلف دسته بندی گردد:

روش های مدیریتی ارزشیابی

دو روش مدیریتی ارزشیابی وجود دارد: آزمون های استاندارد شده و بانک های اطالعاتی
 

آزمون های استاندارد شده 
و  شده  استاندارد  حرفه ای  شایستگی  ارزشیابی های  تدوین  شامل  رویكرد  این 
سازمان دادن آزمون در موقعیت های متمركز است كه یا مستقیماً توسط مراكز ملی 
سنجش انجام می شود و یا اینكه  این مراكز اعتباربخشی آن را به عهده می گیرند. 
این روش معموالً در كشورهای در حال توسعه انجام می شود كه با مؤسساتی نظیر 
UK ,City Guilds همكاری كرده اند. این مؤسسات به كشورهای در حال توسعه 
یا  و  كنند  تدوین  را  برنامه ها  این  مناسب  ارزشیابی  برنامه های  تا  كرده اند  كمک 

اقتباس نمایند. 
در سال های اخیر برخی شركت های فناوری نظیر میكروسافت و Cisco نیز ابزار 
ارزشیابی استانداردشده و برنامه های مهارت آموزی به كار برده شده در سطح جهان 

را تولید كرده اند. این مؤسسات می توانند گواهینامه های مربوطه را صادر نمایند. 
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بانک های اطالعاتی
در این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل سؤاالت ارزشیابی 
بانک اطالعاتی  این  براساس استاندارد عملكرد تشكیل می شود.  شایستگی حرفه 
دراختیار تمام افراد ذی نفع )مانند مؤسسات آموزش و كارفرمایان( قرار می گیرد 
انجام  كنند.  تدوین  را  ارزشیابی های خود  اطالعات،  بانک  این  براساس  بتوانند  تا 
این كار مستلزم وجود كارشناسانی در مركز ملی سنجش است كه استانداردهایی 
را تدوین كرده است. این كارشناسان به ارائه دهندگان آموزشی، آموزش می دهند 
كه چگونه از این اطالعات در ارزشیابی های خود استفاده كنند. انجام این كار در 
كشورهای در حال توسعه بسیار مشكل است مخصوصاً اگر آزمون ها دارای روایی 
و  امنیتی  اقدامات  به  استاندارد  آزمون های  به  نسبت  روش  این  باشند.  پایایی  و 
كاركنان تخصصی كمتری احتیاج دارد. سؤاالت این بانک را می توان مستقیماً به 
این آزمون ها محتاج  تمام فعالیت ها در هر حرفه مرتبط كرد. و تدوین و اجرای 
كارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون ها دارای انعطاف بیشتری هستند 
زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می توان اطالعات مربوط در بانک را 
تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمركز ثبت نام شوند و 
گواهینامه های آنها صادر گردد تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد و 

یادگیری مادام العمر نیز میسر شود.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و كسب 
ارزشیابي  براي  گوناگوني  مقیاس هاي  است.  حرفه  و  شغل  در  كار  انجام  توانایی 

شایستگي حرفه اي وجود دارد كه در جدول ذیل مشاهده مي شود.
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مقیاس بندی رتبه اي - ارزشیابي شايستگي حرفه

 مقیاس بندی شايستگي
)گروه كاري(

 مقیاس بندی شايستگي
)كار(

 محدوده انتظارات-
مقیاس بندی شايستگي جزء

 مقیاس بندی
شايستگي جزء رديف

نداشتن آموزش:   نیازمند 
 معیارهای مربوط به شایستگي

كار
معیارهای داشتن   شایسته: 

مربوط به شایستگي كار

نداشتن آموزش:   نیازمند 
 معیارهاي مربوط به شایستگي

كار
معیارهاي داشتن   شایسته: 

مربوط به شایستگي كار

نكردن كسب  شایستگي:   عدم 
در انتظارات  درصد   75  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز
75   درصد حداقل  كسب   شایسته: 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز

بلي - خیر 1

 نیازمند آموزش: كسب نكردن
 حداقل 60 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز
60 حداقل  كسب   شایسته: 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

 نیازمند آموزش: كسب نكردن
 حداقل 60 درصد انتظارات در

سطح شایستگي مورد نیاز
60 حداقل  كسب   شایسته: 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
شایستگي سطح  در   انتظارات 

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطح شایستگي مورد نیاز

نكردن كسب   :1 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   60  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز
حداقل كسب   :2 مقیاس   سطح 
درصد  85 حداكثر  و  درصد   60 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
كردن كسب   :3 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   85  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز

 مقیاس هاي
3, 2,1 2

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًل 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 نیازمند آموزش: كسب حداقل
60 حداكثر  و  درصد   40 
سطوح در  انتظارات   درصد 

شایستگي مورد نیاز
60 حداقل  كسب   شایسته: 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًلً 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
حداقل كسب  آموزش:   نیازمند 
 40 درصد و حداكثر 60 درصد
شایستگي سطوح  در   انتظارات 

مورد نیاز
60 حداقل  كسب   شایسته: 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

نكردن كسب   :1 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   40  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز
حداقل كسب   :2 مقیاس   سطح 
درصد  60 حداكثر  و  درصد   40 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
حداقل كسب   :3 مقیاس   سطح 
درصد  80 حداكثر  و  درصد   60 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
حداقل كسب   :4 مقیاس   سطح 
درصد  90 حداكثر  و  درصد   80 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
كردن كسب   :5 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   90  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز

مقیاس هاي
1 ,2 ,3, 4 و 5 3
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 مقیاس بندی شايستگي
)گروه كاري(

 مقیاس بندی شايستگي
)كار(

 محدوده انتظارات-
مقیاس بندی شايستگي جزء

 مقیاس بندی
شايستگي جزء رديف

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًل 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 نیازمند آموزش: كسب حداقل
60 حداكثر  و  درصد   40 
سطوح در  انتظارات   درصد 

شایستگي مورد نیاز
60 حداقل  كسب   شایسته: 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًل 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 نیازمند آموزش: كسب حداقل
 40 درصد و حداكثر 60 درصد
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
60 حداقل  كسب   :  شایسته 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

نكردن كسب   :1 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   60  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز
حداقل كسب   :2 مقیاس   سطح 
درصد  80 حداكثر  و  درصد   60 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
 سطح مقیاس 3: كسب كسب حداقل
 80 درصد و حداكثر 80 درصد انتظارات

در سطح شایستگي مورد نیاز
حداقل كسب   :4 مقیاس   سطح 
درصد  90 حداكثر  و   90درصد 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
كردن كسب   :5 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   60  حداقل 
سطح از  باالتر  شایستگي   سطح 

مورد نیاز

مقیاس هاي
1 ,2 ,3و4 و5 4

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًل 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 نیازمند آموزش: كسب حداقل
 40 درصد و حداكثر 60  درصد
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایسته: كسب حداقل 60 درصد
 و حداكثر 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

كسب آموزش:  نیازمند   كاماًل 
درصد  40 حداقل   نكردن 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 نیازمند آموزش: كسب حداقل
60 حداكثر  و  درصد   40 
سطوح در  انتظارات   درصد 

شایستگي مورد نیاز
60 حداقل  كسب   :  شایسته 
درصد  85 حداكثر  و   درصد 
 انتظارات در سطوح شایستگي

مورد نیاز
 شایستگي كامل: كسب كردن
 حداقل 85 درصد انتظارات در

سطوح شایستگي مورد نیاز

نكردن كسب   :1 مقیاس   سطح 
در انتظارات  درصد   60  حداقل 

سطح شایستگي مورد نیاز
حداقل كسب   :2 مقیاس   سطح 
درصد  80 حداكثر  و  درصد   60 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
حداقل كسب   :3 مقیاس   سطح 
درصد  90 حداكثر  و  درصد   80 
 انتظارات در سطح شایستگي مورد

نیاز
حداقل كسب   :4 مقیاس   سطح 
سطح در  انتظارات  درصد   90 

شایستگي مورد نیاز

مقیاس هاي
1 ,2 ,3         و  4 5
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نحوه ارزشیابي دروس شایستگي هاي پایه،  فني و غیرفني
 مواد درسي كه ارزشیابي آنها مبتني بر شایستگي است عبارتند از:

1 شایستگي هاي غیرفنی شامل الزامات محیط كار در پایه دهم كارگاه نوآوري 
اخالق  و  یازدهم  پایه  در  تولید  مدیریت  نوین،  هاي  فناوري  كاربرد  كارآفریني،  و 

حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فني و حرفه ای و كاردانش(
2 درس مشترک گروه در پایه دهم شامل: نقشه كشي فني رایانه اي، عناصر و زبان 

بصري، آب، خاک و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فني و حرفه اي(
3 كارگاه هاي 8 ساعته )شاخه فني و حرفه اي( پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم 

4 دروس شایستگي هاي پایه شامل: ریاضي، فیزیک، زیست و شیمي
5 دروس دانش فني پایه و دانش فني تخصصي

 هر یک از مواد درسي موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( مي باشد كه باید 
براي هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابي مستقل از هنرجو صورت گیرد 

و در نتیجه یک نمره مستقل از 20 نمره براي هریک از پودمان ها ثبت مي گردد.

12345

ساختار دروس شاخه فنی و حرفه ای      

 پودمان     

درس

شايستگی

يا 2   1 نیز شامل  پودمان  پودمان است كه هر  و غیر فنی شامل 5  ـ هر درس شايستگی فنی 
شايستگی )واحد يادگیری( است.

ـ ساماندهی محتوای كتاب  درسی با توجه به نوع رشته می تواند به صورت پودمانی يا مبتنی بر 
پروژه )تركیب پودمان يا شايستگی( صورت پذيرد.

 نمره هر پودمان از دو بخش تشكیل مي گردد و فقط یک نمره براساس 0 تا 20 
ثبت مي گردد.

كسب  از  ارزشیابي  نمره  پودمان:  هر  پاياني  ارزشیابي  شامل  اول  بخش 
شایستگي از پودمان مورد نظر كه با سه نمره 1، 2، 3 )1= عدم احراز شایستگي؛ 
2= احراز شایستگي 3= احراز شایستگي باالتر از انتظار( مشخص مي گردد و نتیجه 

آن با ضریب 5 منظور مي گردد. )شكل صفحه بعد(
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بخش دوم ارزشیابي مستمر: نمره مستمر كه براساس انجام فعالیت هاي كالسي 
تكالیف  در  ابتكار  تربیتي،  و  آموزشي  فعالیت هاي  در  مشاركت  نظم،  كارگاهي،  و 
عملكردي درسي و ... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد كرد. شرط قبولي در هر 

پودمان كسب نمره حداقل 12 مي باشد.
با توجه به اینكه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم گیری از سوی هنرجویان، چگونگی 
جبران و رفع كاستی ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی است، توصیه 
می گردد هنرآموزان 2 نمره از 1/5 نمره مستمر را به خودارزیابی توسط هنرجویان 
اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی ها، بایستی براساس ارزشیابی های مندرج در 

كتاب های درسی و موارد مطرح شده در كتاب راهنمای هنرآموز انجام پذیرد.

رشته تحصیلی:                                                  درس:
نام و نام خانوادگی:                                               كد دانش آموزی:

تعداد واحد يادگیری:2پودمان 1:

واحد يادگیری 2:      تعداد مراحل: 6واحد يادگیری1:            تعداد مراحل:6

نمرهحداقل نمرهمرحله كارنمرهحداقل نمرهمرحله كار

1212
2121
3131
4141
5252
6161

ایمنی بهداشت، شایستگی غیرفنی، 
ایمنی بهداشت، شایستگی غیرفنی، 2توجهات زیست محیطی

2توجهات زیست محیطی

20میانگین مراحل20میانگین مراحل

0نمره شايستگی از 03نمره شايستگی از 3

نمره مستمر )از 5(نمره مستمر )از 5(

0,0نمره نهايی واحد يادگیری)كار( از 0,020نمره واحد يادگیری از 20

زمانی هنرجو شایستگی را كسب می نماید كه 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیری را اخذ نماید. شرط قبولی هر پودمان حداقل 12 است. 
نمره كلی درس )میانگین نمرات پودمان ها( زمانی لحاظ می شود كه هنرجو در كلیه كارها شایستگی را كسب نماید.

 ساختار نمره يک پودمان كه از دو واحد يادگیري تشكیل شده است.
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نمرات احتمالي كه براي هر پودمان ثبت مي شود در شكل زیر نشان داده شده است:
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فصل هفتم:ارزشیابی

ارزشیابي  یادگیري )واحد شایستگي( است و  تا سه واحد  هر پودمان شامل یک 
كتاب هاي  در  مندرج  شیوه  با  مطابق  شایستگي  واحد هاي  از  تحصیلي  پیشرفت 
درسي صورت خواهد كرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره كالسي در مدرسه ثبت 
خواهد شد و براساس نتیجه حاصل از ارزشیابي واحد هاي شایستگي نمره پودمان 

به دست خواهد آمد.

كشور،  در  استاندارد  تحصیلي  پیشرفت  ارزشیابي  نظام  استقرار  به منظور 
استانداردهاي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي با رویكرد شایستگي را براي هریک از 

دروس در شاخه های فني و حرفه اي و كاردانش تهیه شده است.

ارزشیابي  هاي  استاندارد  براساس  نمره دهي  از  هایي  نمونه  بعد  صفحات  در شكل 
ای  حرفه  بزرگ  گروه  هاي  رشته  مختلف  هاي  ودمان  پ براي  شایستگي  بر  مبتني 

صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر نشان داده شده است.

 درس های پايه دهم فنی و حرفه ای     
دمات(       خ و  كشاورزی  هنر،  )صنعت، 

سال تحصیلی 98ـ 97

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 كتاب استاندارهاي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شايستگي براي 
كلیه رشته هاي تحصیلي
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نام فصل/ پودمان 1ـ آماده سازی بذر برای كاشت 

واحد يادگیری1: تعیین 
مقدار بذر مصرفی

كد
واحد يادگیری 2: 

تیمار بذر
كد

واحد يادگیری3: 
ضدعفونی بذر

كد

مراحل كاری رديف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل كاری رديفنمره 

حداقل 
نمره قبولی

مراحل كاری رديفنمره 
حداقل 

نمره قبولی
نمره 

21تعیین ویژگی های بذر1
تعیین نوع تیمار 

ضروری
21

تهیه مواد 
ضدعفونی كننده

2

22تعیین تراكم بوته 2
تعیین مواد و وسایل 

مورد نیاز
22

آماده كردن بذر برای 
ضدعفونی

2

3
بررسی شرایط كشت 

و كار
23

فراهم كردن شرایط 
موردنیاز در حد 

بهینه
23

آماده كردن مواد 
ضدعفونی كننده

2

2انجام فرایند ضدعفونی24اجرای تیمار24محاسبات مقدار بذر4

ایمنی، بهداشت، 
شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی

2

ایمنی، بهداشت 
شایستگی غیرفنی 

و توجهات 
زیست محیطی

ایمنی، بهداشت، 
شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد 
یادگیری از 3

نمره شایستگی 
واحد یادگیری از2

نمره شایستگی واحد 
یادگیری از 3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 20
نمره واحد یادگیری 

از 20
نمره واحد یادگیری 

از 20

نمره پودمان از 20
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فصل هفتم:ارزشیابی

نام فصل/ پودمان 2ـ برش كاری با قیچی 

كدواحد يادگیری 2: برشكاری با قیچی اهرمیكدواحد يادگیری1: برش كاری با قیچی دستی

مراحل كاری رديف
حداقل نمره 

قبولی
مراحل كاری رديفنمره 

حداقل 
نمره قبولی

نمره 

2آماده سازی21آماده سازی1

2برش كاری22برش كاری2

2كنترل نهایی23كنترل نهایی3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی 

و توجهات زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری از 3نمره شایستگی واحد یادگیری از 3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 20نمره واحد یادگیری از 20

نمره پودمان از 20

نام فصل/ پودمان 3ـ عكاسی پرسنلی

واحد يادگیری5: عكاسی 
پرسنلی

كد
واحد يادگیری 6: 

روتوش كاری عكس
كدواحد يادگیری:كد

مراحل كاری رديف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل كاری رديفنمره 

حداقل 
نمره قبولی

مراحل كاری رديفنمره 
حداقل 

نمره قبولی
نمره 

11انتخاب عكس11آماده كردن مدل برای عكاسی1

22نورپردازی2
ویرایش در رایانه رتوش و 

بازسازی
22

3
تهیه عكس یا 
عكس برداری

23گرفتن خروجی13

4
ویرایش و گرفتن 

خروجی نهایی
24
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ایمنی، بهداشت، 
شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی

2
ایمنی، بهداشت، 

شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد 
یادگیری از 3

نمره شایستگی واحد 
یادگیری از 3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 20
نمره واحد یادگیری 

از 20

نمره پودمان از 20

نام فصل/ پودمان 2ـ حسابداری پرداخت

كدواحد يادگیری2: ثبت پرداخت وجه نقد/اسناد پرداختنی

نمره حداقل نمره قبولیمراحل كاری رديف

1كنترل اسناد مثبته دریافت وجود نقد، اسناد پرداختنی1

2پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی 2

1صدور سند پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری از 3

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 20

نمره پودمان از 20

نمونه هايي از نمره دهي ارزشیابي مبتني بر شايستگي در رشته هاي مختلف
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فصل هفتم:ارزشیابی

اعالم مي گردد كه در هر 5  بر شایستگی، قبول  زماني هنرجو در دروس مبتنی 
پودمان درس نمره باالي 12 كسب كند. در این صورت میانگین 5 نمره پودمان 
به عنوان نمره كلي درس در كارنامه تحصیلي هنرجو منظور خواهد شد. درصورتي 
كه فرد در یک یا چند پودمان  حداقل نمره 12 را كسب نكند در آن ماده درسي 
شد.  خواهد  منظور  او  براي  سیستم  در   10 نمره  و  نمي آورد  به دست  را  قبولي 
ارزشیابي مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان هایي كه حداقل نمره موردنظر در آن 
كسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلي حداقل 

براي یک بار امكان پذیر خواهد بود.
كاربرگ  یک  در  تحصیلي  رشته هاي  پودمان های  در  شده  كسب  نمرات  خالصه 
تحت عنوان گواهي شایستگي هاي حرفه اي تنظیم و همراه با مدارک تحصیلي دیگر 

به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
هنرجویان می توانند در ارزشیابی فرایند مدار و نتیجه مدار، كتاب همراه هنرجو را 
در زمان اجراي ارزشیابي با خود به همراه داشته باشند. این كتاب با هدف كاهش 
اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
كتاب همراه  تنها یک  تحصیل هنرجویان  دوران  در طول  است.  گردیده  طراحي 

خواهند داشت و براي كلیه دروس مبتني بر شایستگي كاربرد دارد )شكل زیر(.

دروس خوشه شايستگی های پايه 
)از قبیل رياضی و…( 

دروس خوشه شايستگی های غیرفنی 
)از قبیل الزامات محیط كار و …(

دروس خوشه شايستگی های فنی )از 
ـ1 و…( قبیل دانش فنی پايه، كارگاه 12

يک كتاب برای كل دوره متوسطه پس 
از استقرار كامل نظام جديد 

قطع رقعی

 دارای بخش های مستقل از كتاب درسی

روابط و فرمول ها 

جداول كاربردی

 ايمنی و بهداشت و ارگونومی

استانداردها و كدها

توسعه حرفه ای

اصطالحات مفاهیم و اصول

...

برای كدام دروس

كتاب همراه هنرجو
ويژگی كتاب

اجزا

زمان استفاده توسط 
هنرجو

هنگام يادگیری

 هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام كار واقعی در محیط كار

كاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه محوری

كاربرد در دنیای واقعی كار

كاهش وابستگی به كتب درسی در كارهای عملی 

تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی 

بهبود زمان ياددهی ـ يادگیری

ايجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ايجاد زبان مشترک

كمک به تحقق يادگیری مادام العمر

كاهش حجم كتاب درسی 

پیوند دادن دروس مختلف رشته

هدف

 اهداف و ويژگي هاي كتاب همراه هنرجو
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ارزشیابی
نمره  یک  پودمان  هر  برای  است.  شایستگی  براساس  درس  این  در  ارزشیابی 
مستمر )از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به 

استانداردهای عملكرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل(  

تكالیف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
نتايج)كیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

كاربرد پیوستار 
رشد حركتي در 

ورزش

تحلیل مراحل رشد 
كودكي تا بزرگسالي 

طراحي و انتخاب یک 
رشته ورزشي )بازي(

متناسب با سن كودک 
بر اساس پیوستار رشد

باالتر از 
حد انتظار

 عالوه بر انتخاب و طراحي، 
ایده خاص خود را متناسب 

با سن كودک ارائه دهد.
3

در حد 
انتظار

رشته  انتخاب  بر  عالوه 
مناسب سن كودک طراحي 

نیز انجام دهد.
2 طبقه بندي مهارت هاي 

ورزشي براساس مراحل 
پایین تر از رشد

انتظار
نباشد،  طراحي  به  قادر   
اما رشته ورزشي نامناسب 

انتخاب كرده است. 
1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

جدول ارزشیابی پودمان

عنوان 
پودمان

)فصل(  
تكالیف عملكردی

)شايستگی ها(
استاندارد عملكرد

نتايج)كیفیت( 
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

كاربرد ورزش 
در توسعه 

مفاهیم تربیتي 

تحلیل جایگاه تربیت 
معرفي 6 مصداق در حوزه هاي ورزشي

ورزشكار معاصر با 
نمونه هاي بارز اخالقي 

آنها

باالتر از حد 
3 معرفي 6 ورزشكارانتظار

در حد 
2معرفي4 ورزشكارانتظار

طراحي كاربرد اصول 
تربیت در حوزه هاي 

ورزشي
پایین تر از 

1 معرفي 2 ورزشكارانتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل هفتم:ارزشیابی

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
تكالیف عملكردی)فصل(

)شايستگی ها(
استاندارد عملكرد

نتايج)كیفیت( 
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

ـ توسعه 
ارتباطات كالمي 

در محیط 
هاي ورزشي 

بین المللي

نحوه برقراري 
ارتباط هاي كالمي در 

طراحي یک موفقیت محیط هاي ورزشي
ورزشي داخلی ـ بین 
المللي و استفاده از 

متون انگلیسي آموخته 
شده در این ارتباط

باالتر از حد 
انتظار

با  المللي  بین  ـ   داخلی   
اجراي خوب و تسلط كامل 

به واژگان و موقعیت
3

در حد 
انتظار

با  المللي  بین  داخلي- 
زبان  ابزار  كمک  به  اجرا 

متناسب با موقعیت 
2 نحوه برقراري ارتباط 

در اجالس هاي 
ورزشي )فدراسیون ها، 
پایین تر از همایش ها، كمپین ها(

انتظار
با  داخلي  موقعیت  یک   

1اجراي ناقص

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
تكالیف عملكردی)فصل(  

)شايستگی ها(
استاندارد عملكرد

نتايج)كیفیت( 
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

كاربرد 
آزمون هاي 

ورزشي

تحلیل نتایج آزمون ها
درک ویژه از 

اندازه گیری، آزمون و 
ارزشیابی

باالتر از حد 
انتظار

 كاربرد آزمون های عملی 
3در ورزش های مختلف

درحد انتظار
عوامل و آزمون های 

2آمادگی حركتی كاربرد آزمون ها در 
سطوح مختلف

پایین تر از 
انتظار

شناخت آزمون های 
1مهارت های ورزشی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20



92

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
تكالیف عملكردی)فصل(  

)شايستگی ها(
استاندارد عملكرد

نتايج)كیفیت( 
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

تجزیه و تحلیل 
تكنیک هاي 

ورزشي
كاربرد فنون مشاوره 
مشاهده یک واقعه در تحلیل تكنیک ها

)مسابقه( ورزشي و 
تحلیل تكنیک هاي آن 
ورزش با استفاده از 

چک لیست 

باالتر از حد 
انتظار

 تكمیل كردن تمام 
چک لیست ها و تحلیل 

تكنیک هاي مورد نظر
3

در حد 
انتظار

تكمیل كردن كامل چک 
لیست ها و تحلیل ناقص 

تكنیک ها
2 به كارگیري مشاهدات 

در تحلیل و ارزیابي
پایین تر از 

انتظار
 تكمیل كردن ناقص 

1چک لیست ها

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

با توجه به اهمّیت ارزشیابی در جهت كسب شایستگی های مورد انتظار هر واحد 
یادگیری الزم است ابتدا فرم های مربوط به ارزشیابی شایستگی كه در پایان هر 
واحد یادگیری آورده شده است را به هنرجویان معرفی كنید. نمرات هر مرحله و 
شاخص های ارزشیابی را با توجه به كاربرگ های پیشنهادی آنها توضیح دهید و با 

مثال های عینی شرایط قبولی در هر مرحله و كل واحد یادگیری را شرح دهید.
باشید كه هنرجو برحسب نوع فعالیت های عملی ـ مهارتی زیر در  توجه داشته 

كتاب درسی، می تواند به شایستگی های مورد انتظار دست یابد:
1 طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی ـ تربیتی 

2 تهیه فهرست وارسی و ارائه گزارش آن 
بعد از آموزش هر قسمت و با به كارگیری كاربرگ های پیشنهادی می توانید نمره 

شایستگی هنرجو را در سه سطح زیر مشخص كنید: 
الف( باالتر از انتظار= نمره شایستگی 3

 ب( درحد انتظار= نمره شایستگی 2
 ج( پایین تر از حد انتظار= نمره شایستگی 1

كسب نمره شایستگی 1 توسط هنرجو به معنای قبول نشدن در آن واحد یادگیری نكته
است.
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