استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد
رشته تحصيلي:

پايه :يازدهم

کد رشته:

کد درس:

عنوان پودمان

سال تحصيلي1396-97 :
کد کتاب211137 :

تکالیف عملکردی

استاندارد عملکرد

نتایج مورد

(واحدهای یادگیری)

(کیفیت)

انتظار

شاخص تحقق

نمره

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال
تشخیص تمایزها و تفاوتهای بین کاال و خدمات
باالتر از حد
انتظار
تحلیل فرآیند تولید و ساخت محصوالت و نحوه انجام
فرآیندهای مدیریتی و خودمدیریتی در سیستمهای تولیدی
تولید و خدماتی

پودمان:1

تعیین چشم انداز ،مأموریت و هدفگذاری

تعیین مراحل ساخت و تولید محصوالت پیرامون خود و

توانایی کاربرد تکنیکهای مدیریتی و خودمدیریتی

بکارگیری تکنیکهای مدیریتی و خودمدیریتی در
زندگی روزمره

و مدیریت تولید

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت

3

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال
درحد انتظار تشخیص تمایزها و تفاوتهای بین کاال و خدمات

2

رسم نمودار جریان فرایند تولید محصوالت
پایینتر از
حد انتظار

تحلیل مفاهیم ساخت و تولید و کار و اشتغال

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی

استاندارد عملکرد

نتایج مورد

(واحدهای یادگیری)

(کیفیت)

انتظار

شاخص تحقق

نمره

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت
مهارت در تفکیک حیطه وظایف مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت مواد
باالتر از حد مدیریت تجهیزات و داراییها مهارت در به کارگیری تکنیکهای مدیریت زمان
انتظار

3

تحلیل تکنیک مدیریت نهان و نحوه بکارگیری آن
تحلیل مفاهیم مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی،

پودمان :2

مدیریت مدیریت مواد ،مدیریت تجهیزات و داراییها و مدیریت

منابع تولید

زمان

مهارت در تعیین و انتخاب منابع موردنیاز برای ساخت

برآورد مالی برای چند نمونه از واحدهای کسب و کار

و تولید محصوالت

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت
درحد انتظار مهارت در تفکیک حیطه وظایف مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت مواد

2

مدیریت تجهیزات و داراییها مهارت در به کارگیری تکنیکهای مدیریت زمان
پایینتر از
حد انتظار

تعیین منابع مورد نیاز برای ساخت و تولید محصوالت

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی

استاندارد عملکرد

نتایج مورد

(واحدهای یادگیری)

(کیفیت)

انتظار

شاخص تحقق

نمره

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید
تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکانسنجی
باالتر از حد مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید
انتظار

تحلیل علل تجاریسازی موفق و غیرموفق محصول

3

تحلیل مفهوم بازاریابی و ابعاد آن در توسعه محصول جدید

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

پودمان :3

توسعه

مهارت در اجرای فنون ایدهپردازی در محصوالت جدید

توانایی بکارگیری فنون ایدهپردازی و راهکارهای

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید در رشته تحصیلی خود

تسلط بر نحوه انجام مطالعات امکانسنجی

محصول جدید

درحد انتظار

مهارت در اعتبارسنجی محصول جدید

2

تحلیل علل تجاریسازی موفق و غیرموفق محصول
پایینتر از
حد انتظار
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

تحلیل مراحل توسعه محصول جدید

1

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس مديريت توليد
رشته تحصيلي:

پايه :يازدهم

کد رشته:

کد درس:

عنوان پودمان

سال تحصيلي1396-97 :
کد کتاب211137 :

تکالیف عملکردی

استاندارد عملکرد

نتایج مورد

(واحدهای یادگیری)

(کیفیت)

انتظار

شاخص تحقق

نمره

مقایسه مشخصههای کیفیت کاال و خدمات
تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم
مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهرهوری
باالتر از حد تفکیک انواع هزینههای کیفیت در یک سیستم

تحلیل مشخصههای کیفیت کاال و خدمات

انتظار

بهکارگیری روشها و ابزارهای کنترل کیفیت
پودمان :4

مهارت در تحلیل و تشخیص پنج رویکرد بهبود بهرهوری
بهکارگیری نمودار استخوان ماهی به منظور تشخیص علل افت کیفیت

محصوالت و مهارت در ارائه راهکارهایی برای افزایش
مدیریت

3

مهارت در به کارگیری و تحلیل اصول 5s

بهرهوری در سیستمهای تولیدی و خدماتی

کیفیت
تجزیه و تحلیل فنون کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید

مقایسه مشخصههای کیفیت کاال و خدمات
درحد انتظار

تحلیل علل پایین بودن کیفیت یک سیستم
مهارت در تحلیل چرخه بهبود بهرهوری

2

تفکیک انواع هزینههای کیفیت در یک سیستم
مقایسه مشخصههای کیفیت کاال و خدمات
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی

استاندارد عملکرد

نتایج مورد

(واحدهای یادگیری)

(کیفیت)

انتظار

شاخص تحقق

نمره

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه
تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن
باالتر از حد مهارت در تعریف سیستمهای برنامهریزی و کنترل پروژه
انتظار

3

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه
تحلیل چگونگی مدیریت هزینههای پروژه

مهارت در تجزیه و تحلیل مراحل انجام فرآیند مدیریت

پودمان :5

پروژه و تعیین عوامل (نقش آفرینان) پروژه

مهارت در بهکارگیری فنون کنترل پروژه و برآورد

مهارت در ترسیم نمودار گانت برای هر پروژه

هزینه و زمان آن

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
درحد انتظار

تعیین مراحل انجام پروژه و نحوه مدیریت آن
مهارت در تعریف سیستمهای برنامهریزی و کنترل پروژه

2

مهارت در تعیین روش مسیر بحرانی برای یک پروژه
پایینتر از
حد انتظار
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان
نمره پودمان از 20

 −نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  2،1يا  3است .
−زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي پودمان حداقل نمره شايستگي  2را اخذ کند.
 −حداقل نمره قبولي پودمان  12از  20است.
 −نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه پودمانها  ،شايستگي را کسب نمايد.

مهارت در تحلیل مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه

1

