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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  يرامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه ريز-
  حسن سليماني-
  سارنگ قربانيان-
  برنامه ريزي درسي فناوري اطالعاتمدير گروه شهرام شكوفيان  -
 

   : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش  فني و حرفه اي استان تهران -
  )تهران(شركت فرا سنجش فيدار  -
-   

 :نگري فرآيند اصالح و باز
  محتواي علمي-
  مطابق با بازار روز-
  تجهيزات-
  مواد مصرفي-
 ابزار-

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي 

 



 

 

 
 

   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل   شايستگي   

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  حصيلي ت
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  
معصومه 
  اشرفي

كارشناس 
 ارشد

سنجش و اندازه 
 گيري

  سال 4  محقق

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122002974  

  :ايميل
masi.ashrafi@yahoo.com 

  :آدرس 

  زينت اميري  2
كارشناس 

 ارشد

سنجش و اندازه 
 گيري

  سال 3 مدير عامل

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122173485   

  :ايميل
Zeynab_amiri@yahoo.com 

 :آدرس 

3  
حميد رضا حسن 

  آبادي
  دكتر

روان شناسي 
  تربيتي

مدرس 
  دانشگاه

  سال 10

 :تلفن ثابت 

   09393410605:تلفن همراه 
  :ايميل 

hrhassanabadi@gmail.com 
 :آدرس

4  
رمضان حسن 

  زاده
  روان شناسي   دكتر

مدرس 
  دانشگاه

  سال 20

 :تلفن ثابت 

   09393410605:تلفن همراه 
  :ايميل 

Rhassanzadehd@yahoo.com  

 دكتر    سميه شعباني  5
روان شناسي 

 تربيتي

مدرس 
  دانشگاه

3   
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09124224408   

  : ايميل 
somayeh_sh6141@yahoo.com  

6  
صالحه 

  اييپيري
  علوم تربيتي  دكتر

مدرس 
  دانشگاه

4   
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09163423208  

salehepiriaei@yahoo.com :ايميل     
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : تعاريف
  : استاندارد شغل 

ستاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه مـي     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد ا
  .شود

  : استاندارد آموزش 
  . يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  ي نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
رها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كا

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     وزش يك شايستگي كه فـر مانند آم.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   هامل سـ ، كه شـ فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . رد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندا

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . انمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك تو
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 

  .و خطرات در محيط كار مي شود  مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 

  : نام استاندارد آموزش  شايستگي 
  )مقدماتي(در تحليل آماري  SPSSنرم افزار  كاربر

 :ستاندارد آموزش  شايستگي اشرح 

اين استاندارد در حوزه كاربرد  . شايستگي هاي فناوري اطالعات مي باشد ي در حوزه) مقدماتي(در تحليل آماري  SPSSنرم افزار  كاربر
علوم )عياعي، آسيب شناسي در علوم اجتماجامعه شناسي، پژوهشگري در علوم اجتم( علوم اجتماعي)حقوق، علوم سياسي( علوم انساني

تهيه از كارهاي اين شايستكي ميتوان مواردي مانند .است، مهندسي، پزشكي و هنر ) روانشناسي، مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي ( رفتاري
و آزمونهاي تعقيبي   پرسشنامه و تصحيح و كد گذاري پاسخ ها، كار با مقياس هاي اندازه گيري، كار با  انواع آزمون هاي آماري و فرضيات

و دستي،غربال گري ، تصحيح خطا   excel،ورود اطالعات با استفاده از برنامه ي spss،كاربا منوهاي spssربوط به آن ،نصب نرم افزار  م
و خالصه داده ها،كار با اطالعات توصيفي،كار با آمار ناپارامتريك،بررسي پايايي مقياس،بررسي مفروضات و اجراي آزمون تي مستقل ، 

ونه اي،بررسي مفروضات و اجراي آزمون همبستگي اسپيرمن ، پيرسون و جزئي،بررسي مفروضات و اجراي آزمون خي دو وابسته و تك نم
همگوني ، انطباق و تك نمونه اي ،بررسي مفروضات و اجراي آزمون تحليل واريانس يك راهه ،بررسي مفروضات و اجراي آزمون تحليل 

با كليه مشاغل پژوهشي، تحليلي، آماري،  )مقدماتي(در تحليل آماري  SPSSكاربرد نرم افزار  شايستگي .واريانس دو راهه را مد نظر داشت
  .علوم انساني، علوم اجتماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي، پزشكي و هنر در ارتباط مي باشد

  : وروديويژگي هاي كارآموز 
  ماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي، پزشكي و هنررشته هاي علوم انساني، علوم اجت دانشجو در: ميزان تحصيالت حداقل
  كار با كامپيوترتوانايي : توانايي جسمي و ذهني حداقل 

 ICDLو داشتن گواهينامه رايانه كار روش تحقيق ،استنباطي ،  آمار توصيفي گذراندن واحدهاي دانشگاهي:مهارت هاي پيش نياز
  مربوط به كامپيوتر مانند آشنايي با كامپيوتر سدر يا ارايه گواهي از دانشگاه مبني بر گذراندن يك 2درجه 
:آموزش دوره طول

 ساعت 24:    طول دوره آموزش        
  ساعت     8 :    ـ زمان آموزش نظري    
  ساعت    16 :   ـ زمان آموزش عملي     

  ساعت:          كارورزي        ـ زمان 
  ساعت:          ـ زمان پروژه          

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -
:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

دكتري در حوزه هاي علوم انساني ، علوم تربيتي و علوم رفتاري كه بر مباحث آمار كاربردي تسلط كامل داشـته باشـند و   
  .دباشن سال سابقه تدريس مرتبط داشته 5حداقل 



 

 

 

 

    
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
  

براي تحليل داده هاي يك و دو سطحي تعريف شده  )مقدماتي(در تحليل آماري  SPSSكاربر نرم افزار استاندارد 
انجام محاسبات و تحليل و تفسير آمار توصيفي و استنباطي  كار آموز را در خصوص    SPSSنرم افزار است؛ 
  .مي سازدجهت دسترسي به اهداف پژوهشي توانمند ي مقدمات

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

SPS User 

Introductory SPSS 

 

  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  

 و پژوهشي كليه استانداردهاي آماري ، تجزيه و تحليل

  
  
  :استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع         جزو مشاغل عادي و كم آسيب : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           خت و زيان آور  جزو مشاغل س: ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شايستگي                    آموزش استاندارد 
  كارها   -

 عناوين رديف

 تهيه پرسشنامه و تصحيح و كد گذاري پاسخ ها 1

 مقياس هاي اندازه گيريكار با  2
   و آزمونهاي تعقيبي مربوط به آن آزمون هاي آماري و فرضياتانواع  كار با   3
 spssنصب نرم افزار    4

 spss دستوراتكاربا   5

  و دستي   excelورود اطالعات با استفاده از برنامه ي   6

7  
متغيرها ، عمليـات رياضـي متغيرهـا ، داده هـاي از     تغيير كد،غربال گري ، تصحيح خطا و خالصه داده ها

  ، تشخيص داده هاي پرت دست رفته و وزن دادن به متغيرها
 توصيفي داده هايكار با   8
 مار ناپارامتريكآكار با   9

 بررسي پايايي مقياس   10
  بررسي مفروضات و اجراي آزمون تي مستقل ، وابسته و تك نمونه اي   11
  ضات و اجراي آزمون همبستگي اسپيرمن ، پيرسون و جزئيبررسي مفرو  12
  و تك نمونه اي  انطباقهمگوني ،  k2بررسي مفروضات و اجراي آزمون   13
 بررسي مفروضات و اجراي آزمون تحليل واريانس يك راهه  14
 بررسي مفروضات و اجراي آزمون تحليل واريانس دو راهه  15

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  تهيه پرسشنامه و تصحيح و كد گذاري پاسخ ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 1 دقيقه30 يقهقد 30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ديدرايانه بروز و ج     دقيقه 30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  حريق كپسول اطفاء
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

       انواع پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ  -

      نحوه استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ  -

       تصحيح و كد گذاري پاسخها و آزمونها  -

       محاسبه نتيجه نهايي پرسشنامه -

    دقيقه30    :مهارت

       تصحيح پرسشنامه و آزمون -

       كد گذاري پاسخها تصحيح و  -

      استخراج نتيجه نهايي پرسشنامه -

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -
  : يمني و بهداشت ا

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

   :عنوان
  كار با مقياس هاي اندازه گيري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 5/1  1  يقهدق30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     دقيقه 30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  نتتجهيزات اتصال به اينتر

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

        مقياسهاي اسمي  -

        مقياسهاي ترتيبي  -

        مقياسهاي فاصله اي  -

        ياسهاي نسبيمق -

    1   :مهارت

       در فرضيات پژوهش تشخيص مقياس اسمي -

       تشخيص مقياس ترتيبي در فرضيات پژوهش -

       تشخيص مقياس فاصله اي در فرضيات پژوهش -

      تشخيص مقياس نسبي در فرضيات پژوهش-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام كردار -
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

 :توجهات زيست محيطي 
  تر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيو-

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
و   كار با  انواع آزمون هاي آماري و فرضيات

  آزمونهاي تعقيبي مربوط به آن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/0 1 5/1 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 اد، موابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     5/0  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  ههكابل سيار پنج را

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

         T هايآزمون -

        همبستگي  هايآزمون -

         k2هايآزمون -

- ANOVA  يك و دو راهه        

    1   :مهارت

       Tاجرا بررسي آزمونهاي  -

       اجرا آزمونهاي همبستگي -

       k2اجرا آزمونهاي -

       يك و دو راهه  ANOVAاجرا  -

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رگونومي در هنگام كار با كامپيوتررعايت ا-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Spssنصب نرم افزار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 دقيقه30 دقيقه20 دقيقه10

 ايمني ،نگرش،مهارت،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     دقيقه10  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  ربوطهم

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

 تفاوت نسخه هاي مختلف نرم افزار-
  نحوه نصب-
 روشهاي نصب-

  

    

    دقيقه20   :مهارت

       يبصورت تخصص كاربا صفحه كليد -

       نصب صحيح نرم افزار -

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رگونومي در هنگام كار با كامپيوتررعايت ا-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : نوان 
  spss دستوراتبا كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

دقيقه20/1 1 دقيقه20
 ايمني ،رشنگمهارت ،،دانش

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي
  رايانه بروز و جديد    دقيقه20  :دانش 

  سيستم عامل بروز و جديد
نرم افزارهاي مرتبط بروز و 

  جديد
Cool disk  

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار

  طهمربو
DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

و پنجـره  spssنوار ابزار و پنجره ويرايشـگر و دسـتوري    -
   variable viewو view Dataهاي

    

- Transform      

- Data      

- edit      

- File      

- Analyze      

- Graph     

- Utilities     

     ذخيره كردن داده ها -

   1   :مهارت 

باز كردن نوار ابزار و پنجره ويرايشگر داده ها و دسـتوري  -
  در نوار ابزار 

    

      Transformكار با دستورات  -

      Analyze كار با دستورات -

      Data كار با دستورات -

      edit كار با دستورات -

      File كار با دستورات -

      Graph كار با دستورات -

      Utilities كار با دستورات -

      اجراي ذخيره كردن داده ها -

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : نوان 
  spssكار بادستورات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 
 

  

 ايمني ،نگرشهارت ،م،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  رورش روحيه پژوهشگري در كارآموزپ، كارآفريني -

  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  ندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آ-
  
  
  



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
 

  : عنوان 
و   excelبرنامه ي  ورود اطالعات با استفاده از

  دستي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 1 دقيقه30 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد    دقيقه30 :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

وز و نرم افزارهاي مرتبط بر
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

      هاي ورود دادهبررسي انواع روش -

      بررسي انواع متغيرهاي فرضيه ها -

   دقيقه 30   :مهارت

     spssصفحه كار با  -

       spssدر صفحه  past و  Excelكپي كردن فايل -

     وارد كردن اطالعات با توجه به فرضيات پژوهش-

         تكميـل اطالعـات هـر متغيـر در صـفحات-

variable & data view 

    

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  ا كامپيوتررعايت ارگونومي در هنگام كار ب-

  :توجهات زيست محيطي 
   دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
تغيير  غربال گري ، تصحيح خطا و خالصه داده ها،

كد متغيرها ، عمليات رياضي متغيرها ، داده هاي از 
دن به متغيرها، تشخيص داده وزن دا ،دست رفته 
  هاي پرت

 زمان آموزش

  
 جمع عملي نظري

 دقيقه20/1 1
 

دقيقه20/2

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد    1  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

تبط بروز و نرم افزارهاي مر
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

        SPSSواع منوهاي بررسي ان-

        SPSSبررسي موجودي هر يك از منوهاي -

   20/1   :مهارت 

      split fileاستفاده از -

      select caceاستفاده از  -

      sort case&variableاستفاده از  -

      recode استفاده از-

      compute variable استفاده از-

     Weight cases استفاده از-

      missing  data استفاده از-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  ، پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموزكارآفريني -

   :ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
   دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  توصيفي كار باداده هاي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

30 
 دقيقه 

 50 دقيقه 20
 قيقهد

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   30 :دانش
  دقيقه

  رايانه بروز و جديد   
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

     توصيفي داده هاي اسمي و ترتيبي داده هايانواع-

     فاصله اي ونسبيتوصيفي داده هاي داده هايانواع-

   دقيقه 20   :مهارت

     frequenciesاجراي جدول فراواني  -

      اجراي نمودارها-

     descriptivesاجراي جدول -

      تفسير اطالعات توصيفي-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-
  
  
  
  
  



 

  
  

  ارد آموزش استاند
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آمار ناپارامتريككار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 30/2 2 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 30  :دانش 
  دقيقه

  رايانه بروز و جديد   
  مل بروز و جديدسيستم عا

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
كار يا لباس روپوش 

  كارگاهي

آنهـا شـامل   بـه  آزمونهاي ناپارامتريـك و فرضـيات مربـوط     انواع-
  من ويتني Uشاخص توافق كاپا ،آزمون 

     

فـي   ، ، جـانكهير، مـديان  سكولموگروف اسميرنوف، شاپيرو ويلكـ -
  كرامر، عالمت

     

       مك نمار، كوكران، كندال-

       س ، فريد منآزمون ويلكاكسون ،آزمون كراسكال  والي -

   2    :مهارت 

شـامل   اجراي آزمونهاي ناپارامتريك در نرم افـزار و تفسـير نتـايج   -
  من ويتنيUشاخص توافق كاپا ،آزمون 

     

ــس،   - ــاپيرو ويلك ــميرنوف، ش ــوگروف اس ــاي كولم ــراي آزمونه اج
  جانكهير، مديان ، في كرامر، عالمت

     

       اجراي آزمونهاي مك نمار، كوكران، كندال-

      اجراي  آزمونهاي ويلكاكسون ،آزمون كراسكال  واليس ، فريد من-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  ر كارآموزپرورش روحيه پژوهشگري د، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
   دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-



 

  
استاندارد آموزشي -  
  ي تحليل آموزش برگه -

 

  :عنوان 
  بررسي پايايي مقياس 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 5/1 1   دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     دقيقه30 :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  ه اينترنتتجهيزات اتصال ب

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

     انواع روشهاي محاسبه پايايي-

   1  :مهارت

     ون آلفا كرونباخيايي با روش آزماجراي پا-

      ارائه تفسير نتايج-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : داشت ايمني و به
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
بررسي مفروضات و اجراي آزمون تي مستقل ، 

  وابسته و تك نمونه اي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 5/1 1 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد    دقيقه30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  هيزات اتصال به اينترنتتج

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

      مستقل  tمفروضات و فرضيات مربوط به آزمون  به كارگيري-

      وابسته  tبه كارگيري مفروضات و فرضيات مربوط به آزمون  -

تـك   tبه كارگيري مفروضات و فرضيات مربـوط بـه آزمـون     -
  نمونه اي

    

   1   :مهارت

 تفسير در نرم افزار و ارائهمستقل  t اجراي مفروضات و آزمون-
  نتايج

    

ئه تفسير وابسته در نرم افزار و ارا tاجراي مفروضات و آزمون  -
  نتايج

    

تك نمونه اي در نرم افزار و ارائـه   tاجراي مفروضات و آزمون -
  تفسير نتايج

    

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، نيكارآفري -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

آزمون بررسي مفروضات و اجراي : عنوان 
  پيرسون واسپيرمن  جزئي، همبستگي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 5/2 2 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد      دقيقه30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

روز و نرم افزارهاي مرتبط ب
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

      جزئيفروضات و اجراي آزمون همبستگيم به كارگيري-

      به كارگيري مفروضات و اجراي آزمون همبستگي پيرسون-

اسـپيرمنبه كارگيري مفروضات و اجراي آزمون همبستگي-
  براون

     

    2   :مهارت

      تفسير نتايجهمبستگي جزئي واجراي آزمون -

      سير نتايجو تفبراوناجراي آزمون همبستگي اسپيرمن-

      اجراي آزمون همبستگي پيرسون و تفسير نتايج-

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  موزپرورش روحيه پژوهشگري در كارآ، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 

  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
همگوني ،  k2بررسي مفروضات و اجراي آزمون 

  نه ايانطباق و تك نمو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 5/1 1 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     دقيقه30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ايانهميز ر

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

       گوني هم k2به كارگيري مفروضات و اجراي آزمون  -

       انطباق  k2به كارگيري مفروضات و اجراي آزمون  -

       تك نمونه اي k2به كارگيري مفروضات و اجراي آزمون  -

    1   :مهارت

       همگوني وتفسير نتايج k2وآزمون  اجراي مفروضات -

       انطباق وتفسير نتايج k2اجراي مفروضات و آزمون  -

       تك نمونه اي وتفسير نتايج k2ن اجراي مفروضات و آزمو -

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  ، پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموزكارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  يت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتررعا-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 
 
 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
آزمون تحليل واريانس بررسي مفروضات و اجراي 

  يك راهه
  

 زمان آموزش

  
 جمع عملي نظري

 5/1  1 دقيقه30

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     دقيقه30  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  ترنتتجهيزات اتصال به اين

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

فرضيات مربوط به آزمون تحليـلمفروضات و به كارگيري-
  )ANOVA(واريانس يك راهه 

     

بــه كــارگيري مفروضــات و فرضــيات مربــوط بــه آزمــون-
  )ANOVA(تعقيبي

     

    1   :مهارت

تحليــل واريــانس يــك راهــهمفروضــات و آزمــون اجــراي-
)ANOVA(و تفسير نتايج   

     

اجراي مفروضات و آزمـون تعقيبـي وتفسـير نتـايج آزمـون-
  )ANOVA(تعقيبي

     

  :نگرش 
  صول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخالق حرفه اي، ا-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

 :توجهات زيست محيطي 
  زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح -

 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
آزمون تحليل واريانس بررسي مفروضات و اجراي 

  دو راهه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادزار اب ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     1  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  پنج راههكابل سيار 

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

به كارگيري مفروضات و فرضيات مربوط به آزمـون تحليـل-
  )ANOVA(واريانس دو راهه 

     

ــه آزمــون- ــوط ب ــه كــارگيري مفروضــات و فرضــيات مرب ب
  )ANOVA(تعقيبي

     

       2    :مهارت

ــه- ــانس دو راه ــل واري ــون تحلي ــات و آزم ــراي مفروض اج
)ANOVA( و تفسير نتايج  

     

اجراي مفروضات و آزمـون تعقيبـي وتفسـير نتـايج آزمـون-
  )ANOVA(تعقيبي

     

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار رعايت استانداردهاي-
  پرورش روحيه پژوهشگري در كارآموز، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 



 

         
    يزاتبرگه استاندارد تجه - 

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام   رديف

  براي دو نفر  1 بروز و جديد رايانه 1
  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 2
  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 3
  براي دو نفر  1 دو نفره آموزشي  ميز رايانه 4
  براي هر نفر  1 آموزشي صندلي گردان 5
  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري 6
تجهيزات اتصال به 7

  اينترنت
  براي كارگاه  1 خطوط مناسب اتصال

  براي كارگاه  1 معمولي  وايت برد 8
  

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  16تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 

 

 



 

 

 

 

  مواد برگه استاندارد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  براي كارگاه  عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1
  براي دونفر برگ100 معمولي  كاغذ 2
3 DVD  براي دونفر  عدد4 معمولي  خام  
  براي دونفر  عدد2 معمولي  خودكار 4
  براي هرسيستم  عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5
وش كار يا لباسروپ 

  كارگاهي
  براي يك نفر  عدد1 كارگاهي

  
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 16و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق  نام   رديف

1  Cool disk 4دونفر يبرا  1 گيگابايت ياباالتر  
  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار  2
  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد مربوطه هاينرم افزار  3
  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد   Officeنرم افزار  4
نرم افزار ديكشنري انگليسي  5

  به فارسي
  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد

آموزشي نرم افزارنرم افزار   6
  مربوطه

  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد

  
  : توجه 

 ار به ازاء هر سه نفر محاسبه شودابز -

  
  
  



 

  
  
 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 توليد كننده ناشر يا محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1  IBMSPSS20   2010   

           
           
           
           
       
       

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

1 
كاربرد آزمونهاي آماري در 
  پژوهشهاي علوم رفتاري

1389  
جوديت گرين و 

مانو ئالدي 
  اليويرا

دكتر علي دالور و 
  انهدكتر مهرداد پژ

    ارسباراننشر  تهران

تحليل داده هاي روانشناسي با  2
برنامه اس پي اس اس ويرايشهاي 

8،9،10،11  

 –نيكال بريس   1384
 –ريچارد كمپ 
  رزمري سنلگار

تر خديجه علي دك
علي –آبادي 

 صمدي

   نشر دوران تهران

3 SPSS 1389  دكتر عليرضا   جولي پلنت
  كاكاوند

    نشرسرافراز  كرج

        

 

 
 
 
 
 


