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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار 

مرحله كار 2: تدوين و تكميل نمون برگ هاي ثبت اطالعات دستگاه 
كار: ارائه مشاوره، سرويس هاي مختلف و مستندسازي

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                             كد كار: 0708                                    
تاریخ:

بارم آزمون: ارزشيابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشيابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
بر شايستگی 1+3  ارزشيابی مبتنی  نظام  نمره معادل آن در  نمره مستمر است که  آزمون و 5 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

1ـ ثبت اطالعات و پذيرش خدمات مورد نظر مشتري با چه روش هايي امكان پذير است؟ نام ببريد.
2ـ در واحدهاي نمايندگي و خدمات پس از فروش کاال از چه نمون برگ هايي استفاده مي شود؟ 

4مورد را نام ببريد.
3ـ قبض رسيد از چه قسمت هاي اصلي تشكيل شده است؟ در هنگام تكميل کردن آن چه نكاتي 

را بايد رعايت کرد؟
 4 مي شوند. حداقل  تنظيم  ويژگي  براساس چه  کار  انجام  گواهي  )فرم های(  نمون برگ های  4ـ 

ببريد. نام  مورد را 
5  ـ برگ درخواست کاال از انبار امضاي چه اشخاصي را حتماً بايد داشته باشد؟

6  ـ تفاوت گارانتي و وارانتي را بيان کنيد؟
7ـ چهار مورد از مواردی که سبب خارج شدن کاال از گارانتي می شود را نام ببريد؟     

آزمون نرم افزاری: براساس فعاليت هاي نرم افزاري انجام شده   

آزمون سخت افزاری )عملی(: براساس فعاليت های عملی انجام شده
1ـ نمونه فرم گواهي انجام کار را با فرض مشتري بودن خود، براي يكي از لوازم الكترونيكي مانند 

گوشي همراه، تبلت و يا لپ تاب تكميل کنيد.
2ـ يك نمونه کارت گارانتي مربوط به لوازم خانگي را بررسي و موارد خروج از گارانتي آن را شرح 

دهيد. )نمونه کارت گارانتی در اختيار هنرجو قرار گيرد.( 
3ـ .......................

شایستگی های غير فنی: مشابه ارزشيابي مرحله اول از واحد يادگيري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  ـ1 انجام می شود.
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مرحله كار 3: ثبت اطالعات در رايانه و تنظيم مستندات 
كار: ارائه مشاوره، سرويس هاي مختلف و مستندسازي

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                 كد كار: 0708                                                تاریخ:

بارم آزمون: ارزشيابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشيابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشيابی مبتنی بر شايستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش

1ـ ثبت اطالعات پذيرش شده در رايانه چه مزايايي دارد؟
2ـ روش هاي مختلف ثبت اطالعات را نام ببريد.

3ـ در هنگام خريد يك کاال چه مواردي را بايد بررسی کنيد تا در ارتباط با گارانتي دستگاه خريداري 
شده دچار مشكل نشويم؟

4ـ پس از ثبت اطالعات پذيرفته شده، چگونه مي توان مشتري را نسبت به انجام مراحل ثبت 
اطالعات مطمئن ساخت؟ شرح دهيد.

5  ـ .......................................

آزمون نرم افزاری: براساس فعاليت هاي نرم افزاري انجام شده   
1ـ با مراجعه به سايت هاي مرتبط در ارتباط با تكميل کردن دو نمونه فرم پذيرش اينترنتي اقدام 

کنيد و نتيجه را پرينت بگيريد و تحويل دهيد.
2ـ به چه دليل در فرايند اجرای معامالت و تنظيم اسناد مختلف به صورت اينترنتی کد رهگيری 

در نظر می گيرند؟ شرح دهيد.
3ـ در سامانه ثبت نامه ها به صورت دستی، کدام عامل مشابه کد رهگيری در ثبت اطالعات در 

رايانه است؟

آزمون سخت افزاری )عملی(: براساس فعاليت های عملی انجام شده

شایستگی های غير فنی: مشابه ارزشيابي مرحله اول از واحد يادگيري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار 

مرحله كار 4: تنظيم مستندات و اخذ تأييديه از مشتري
كار: ارائه مشاوره، سرويس هاي مختلف و مستندسازي

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                       كد كار: 0708                                                     تاریخ:

بارم آزمون: ارزشيابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشيابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشيابی مبتنی بر شايستگی 1+3 

می شود.
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

1ـ هنگام صدور فاکتور توسط شخص حقوقي، چه مشخصاتي از صادرکننده بايد در اسناد قيد 
شود؟ چرا؟

2ـ فاکتور صادر شده براي مشتري، لزوماً کدام يك از موارد زير را بايد داشته باشد:
 نام، تلفن و آدرس کامل مشتري  نام، تلفن و آدرس کامل فروشنده  مهر و امضاء فروشنده 

 هر سه مورد
3ـ اگر فاکتور شماره 517 در تاريخ 96/6/1 صادر شده باشد کدام يك از شماره فاکتورهاي زير 

باطل است؟ 
 518 مورخ 96/6/1  510 مورخ96/6/2  530 مورخ 96/6/10  510 مورخ 96/5/2

4ـ تعمير دستگاه ها توسط شرکت خدمات دهنده معموالً برای چه مدتي گارانتي مي شود؟
5ـ هنگام تحويل کاالي توليد شده معموالً چه مستنداتي تنظيم و به امضاي مشتري و تحويل دهنده 

مي رسد؟

آزمون نرم افزاری: براساس فعاليت هاي نرم افزاري انجام شده   
از  با فرض مشتري بودن يكي  اينترنت دانلود نموده و  از  نرم افزار صدور فاکتور  1ـ يك نمونه 

نماييد. صادر  و  نموده  تكميل  فاکتور  فقره  يك  هم کالسي هاي خود 

آزمون سخت افزاری )عملی(: براساس فعاليت های عملی انجام شده
1ـ يكي از افراد گروه را فروشنده گوشي در نظر بگيريد. صورت حساب مورد نظر را با فرض اينكه 

شما مشتري هستيد پر کنيد.
نموده ايد،  دريافت  فروشنده  از يك  که  را  الكترونيكي خود  لوازم  فاکتورهاي خريد  از  يكي  2ـ 
اشكال های  نماييد، سپس  يادداشت  و  استخراج  را  فروشنده  به  مربوط  اطالعات  کنيد.  بررسي 

نماييد.  اصالح  را  فاکتور  در  موجود 
3ـ ...........................................

شایستگی های غير فنی: مشابه ارزشيابي مرحله اول از واحد يادگيري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي واحد یادگيري )كار( شماره 8

كار: ارائه مشاوره ،سرويس هاي مختلف و مستندسازي
نام و نام خانوادگی هنرجو:                                  كد كار: 0708           تاریخ:

بارم آزمون: ارزشيابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشيابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشيابی مبتنی بر شايستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

1ـ تهيه يك فهرست وارسي خوب چه مزايايي در جهت انجام يك فرايند دارد؟
2ـ گارانتي و وارانتي را جداگانه تعريف کنيد و تفاوت آنها را بنويسيد.

3ـ ثبت اطالعات پذيرش شده در رايانه چه مزايايي دارد؟
4ـ از روي ظاهر يك برد چه معايبي را مي توان استخراج کرد؟ 

5  ـ هنگام تحويل کاالي توليد شده معموالً چه مستنداتي تنظيم و به امضاي مشتري مي رسد؟
1ـ ......................

آزمون نرم افزاری: براساس فعاليت هاي نرم افزاري انجام شده   
1ـ يك نمونه نرم افزار صدور فاکتور از اينترنت دانلود نموده و با فرض مشتري بودن يكي از 

نماييد. نموده صادر  تكميل  فاکتور  فقره  هم کالسي هاي خود يك 

آزمون سخت افزاری )عملی(: براساس فعاليت های عملی انجام شده 
1ـ نمونه فرم گواهي انجام کار را با فرض مشتري بودن خود و براي يكي از لوازم الكترونيكي 

مانند گوشي همراه، تبلت و يا لپ تاب خود تكميل نماييد.

شایستگی های غير فنی: مشابه ارزشيابي مرحله اول از واحد يادگيري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  ـ1 انجام می شود.
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پيوست ها

و   SMD دمونتاژ  و  »مونتاژ  درس  كار  مراحل  و  یادگيري  واحدهاي  پودمان،  فهرست 
مستندسازي«

پایه یازدهم رشته الکترونيك )2ـ11(

نام و شماره مراحل كارنام و شماره واحدهاي یادگيرينام و شماره پودمان

M16
SMD دمونتاژ قطعات

واحد يادگيري 0201
SMD کار با ابزار و دستگاه هاي

بر  حاکم  استانداردهاي  شرح  1ـ 
SMD قطعات 

قطعات  مشخصات  خواندن  2ـ 
S M D

و  ابزار  عملكرد  تشريح  3ـ 
با  مرتبط  استاندارد  دستگاه هاي 

SMD قطعات 

واحد يادگيري 0208
SMD پياده سازي قطعات

ابزار  انتخاب  چگونگي  شرح  1ـ 
پياده سازی  برای  مناسب  مواد  و 

SMD قطعات 
2ـ دمونتاژ قطعات SMD از روي 

برد اوراقي
3ـ تميزکاري برد براساس استانداردهاي 

تعريف    شده

M17
مونتاژ قطعات 

SMD

واحد يادگيري 0203
SMD نصب قطعات

روش هاي  انواع  تشريح  1ـ 
SMD قطعات  مونتاژ  چگونگي 

2ـ مونتاژ قطعات SMD به صورت 
استاندارد روي برد اوراقي

ـ تميزکاري برد براساس استانداردهاي  3
تعريف شده
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M18
دیجيتال و كاربرد آن

واحد يادگيري 0505
کار با دروازه هاي منطقي

به  مبنا  يك  از  اعداد  تبديل  1ـ 
نرم افزار با  ديگر  مبنای 

ـ تشريح دروازه های منطقی و استفاده از  2
LOGIC CONVERTER

در  مهم  اطالعات  3ـ استخراج 
از  منطقی  دروازه های  با  ارتباط 

اطالعات برگه های 
4ـ شبيه سازی دروازه های منطقی 
با نرم افزار مرتبط و يافتن مواردی 
آن صحت  جدول  و  تابع  مانند 

ـ بستن سخت افزاری مدار دروازه های  5
منطقی با آی سی

واحد يادگيري 0705
مدارهاي کاربردي ديجيتالي

1ـ تشريح کلی عملكرد مدارهای 
ترکيبی

ترکيبی  مدارهای  شبيه سازی  2ـ 
با نرم افزار مرتبط و بستن دو مدار 
ترکيبی مدارهای  عملی  نمونه 

3ـ تشريح کلی عملكرد مدارهای 
ترتيبی

4ـ شبيه سازی مدارهای ترتيبی با 
مدار  دو  بستن  و  مرتبط  نرم افزار 
ترتيبی مدارهای  عملی  نمونه 
5ـ تشريح تراشه FPGA، کاربرد 

و مزايای آن

و   SMD دمونتاژ  و  »مونتاژ  درس  كار  مراحل  و  یادگيري  واحدهاي  پودمان،  فهرست 
مستندسازي«

پایه یازدهم رشته الکترونيك )2ـ11(

نام و شماره مراحل كارنام و شماره واحدهاي یادگيرينام و شماره پودمان
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M19
ميکروكنترلرها

واحد يادگيري 0507
ميكروکنترلر و چگونگي برنامه ريزي آن

1ـ معرفی و شرح عملكرد خانواده 
با نرم افزار ميكروکنترلرها و کار 

2ـ سير تكاملی ميكروکنترلرها و 
آن قابليت های 

برای  برنامه نويسی  تشريح  3ـ 
ها لر کنتر و ميكر

واحد يادگيري 0707
مدارهاي کاربردي با ميكروکنترلر

مناسب  ميكروکنترلر  انتخاب  1ـ 
)AVR ،ARM(

ميكروکنترلر  برنامه نويسي  2ـ 
)دو نمونه برنامه ساده(

براي  پروگرامر  از  استفاده  3ـ 
برنامه ريزي ميكروکنترلر

ميكروکنترلر  ز  ا استفاده  4ـ 
برنامه ريزي شده در مدار

M20
مشاوره، سرویس و 

خدمات

واحد يادگيري 0708
ارائه مشاوره، سرويس هاي مختلف و 

مستندسازي

1ـ تهيه فهرست وارسی به منظور 
تهيه مستندات

2ـ تدوين و تكميل نمون برگ های 
ثبت اطالعات دستگاه

و  يانه  را در  اطالعات  ثبت  3ـ 
تنظيم مستندات

4ـ تنظيم مستندات اخذ تأييديه 
از مشتری

و   SMD دمونتاژ  و  »مونتاژ  درس  كار  مراحل  و  یادگيري  واحدهاي  پودمان،  فهرست 
مستندسازي«

پایه یازدهم رشته الکترونيك )2ـ11(

نام و شماره مراحل كارنام و شماره واحدهاي یادگيرينام و شماره پودمان
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