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 :فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه ريزي-
  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  -
  
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  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   
  .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 

 

 
 

   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل   شايستگي   

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
  شغل و سمت   رشته تحصيلي  تحصيلي 

سابقه 
كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

سنجش و   دكتر  نمريم مقدسي  1
  اندازه گيري

مدرس 
  دانشگاه

8  
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09131942296   

  :ايميل
mmoghadasin65@gmail.com  

كارشناس   زينت اميري  2
 ارشد

سنجش و 
 اندازه گيري

  مدير عامل
شركت 

فراسنجش 
  فيدار

3  
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122173485   

  :ايميل
www.sanjesh-fidar.com 

  :آدرس 

حميد رضا حسن   3
روان شناسي   دكتر  آبادي

  تربيتي
مدرس 
  دانشگاه

10 
  سال

 :تلفن ثابت 

   09393410605:تلفن همراه 
  :ايميل 

hrhassanabadi@gmail.com 
 :آدرس

محمد حسين   4
  ضرغامي

سنجش و   دكتر
  اندازه گيري

مدرس 
  دانشگاه

10  
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122263167   

  :ايميل 
Zar100@gmail.com 

  :آدرس

محمدرضا   5
  دكتر  فلسفي نژاد

روانشناسي 
 - تربيتي 

سنجش و 
  اندازه گيري

  مدرس
  دانشگاه

15 
  سال

  :تلفن ثابت 
  :تلفن همراه 

09124089785  
  :ايميل

falsafinejad@yahoo.co.uk  

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  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 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

 
  

  : نام استاندارد آموزش شايستگي
  آزمون هاي تواناييدرگيريهاي جديد اندازهدر نظريه  BILOG كاربر نرم افزار

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

كاربرد اين استاندارد در حوزه  .هاي فناوري اطالعات مي باشد  در حوزه ي شايستگي) مقدماتي(در تحليل آماري BILOG نرم افزار  كاربر
علـوم  )جامعه شناسي، پژوهشگري در علوم اجتمـاعي، آسـيب شناسـي در علـوم اجتمـاعي     ( علوم اجتماعي)حقوق، علوم سياسي( علوم انساني

برسـي  ماننداين شايسـتكي ميتـوان مـواردي     از كارهاي.، مهندسي، پزشكي و هنر است) روانشناسي، مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي ( رفتاري
ي  پاسخ در آزمون هاي توانايي،نصـب نـرم افـزار بـايلوگ و نحـوه      -پاسخ، برسي انواع مدل هاي نظريه سئوال  –كاربردهاي نظريه سئوال 

پاسخ و اجراي آن در نـرم افـزار بايلوگ،كـار بـا مـدلهاي دو ارزشـي تـك         -تحليل نتايج بر اساس آن، برسي پيش فرض هاي مدل سئوال 
آزمون هاي توانايي،كار با مدلهاي دو ارزشي دو پارامتري در آزمون هاي توانايي،كار با مدلهاي دو ارزشي سه پارامتري در آزمون پارامتري در 
كليه مشـاغل پژوهشـي، تحليلـي،    با  گيريهاي جديد اندازهدر نظريه   BILOG نرم افزار  كاربرشايستگي  .را مد نظر داشت هاي توانايي

  .مي باشدارتباط ي، علوم اجتماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي، پزشكي و هنر در آماري، علوم انسان
  : وروديويژگي هاي كارآموز 

  دانشجو در رشته هاي علوم انساني، علوم اجتماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي، پزشكي و هنر: ميزان تحصيالت حداقل
  كار با كامپيوترتوانايي : توانايي جسمي و ذهني حداقل 

 ICDLو داشتن گواهينامه رايانه كار روش تحقيق آمار توصيفي ،استنباطي ،  گذراندن واحدهاي دانشگاهي:مهارت هاي پيش نياز
آشنايي با پرسشنامه غير توانايي و  يا ارايه گواهي از دانشگاه مبني بر گذراندن يك در مربوط به كامپيوتر مانند آشنايي با كامپيوتر، 2درجه 
  هاگذاري آناي نمرهنحوه
: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   
  .باشند و عضو هيات علمي دانشگاه باشدسال سابقه تدريس مرتبط داشته  1حداقل 



 

  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

كار BILOG  افزارتعريف شده است، نرم  گيريهاي جديد اندازهنظريه براي  BILOG كاربر نرم افزار استاندارد
در جهت دسترسي به اهداف  تواناييپاسخ در آزمون هاي  - مدل هاي نظريه سئوال آموز را در خصوص  كار با انواع 

    .پژوهشي توانمند مي سازد
  

    
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  
  

BILOG 

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

 كليه استانداردهاي آماري ، تجزيه و تحليل و پژوهشي

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

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

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

  ........................................طبق سند و مرجع           آور  جزو مشاغل سخت و زيان : ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
   



 

  
 

 

 

 

 شايستگي                      آموزش استاندارد 
  كارها   -

 عناوين رديف

 پاسخ-كاربردهاي نظريه سئوال سيربر1

  پاسخ در آزمون هاي توانايي-انواع مدل هاي نظريه سئوال سيربر2
 ي تحليل نتايج بر اساس آنو نحوهبايلوگ نرم افزار نصب  3
  و اجراي آن در نرم افزار بايلوگپاسخ-پيش فرض هاي مدل سئوال سيربر  4
  مدلهاي دو ارزشي تك پارامتري در آزمون هاي تواناييكار با   5
 مدلهاي دو ارزشي دو پارامتري در آزمون هاي توانايي كار با  6
 مدلهاي دو ارزشي سه پارامتري در آزمون هاي توانايي كار با  7

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  پاسخ -وال كاربردهاي نظريه س سيربر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 1  5/2 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     5/1  :دانش
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  

  روپوش كار
كليه تجهيزات اصلي 

  ميكروتيك

        پاسخ -تاريخچه نظريه سوالارائه  -

        پاسخ با نظريه كالسيك -چگونگي نظريه سوال -

        پاسخ -تبيين مزيت هاي نظريه سوال -

    1    :مهارت

متمـايز سـازياجرايي در خصـوص قابليـت فعاليتانجام-
و نظريـه   پاسـخ  -بر اسـاس نظريـه سـوال    تحليل سئواالت

  سواالت تواناييبراي كالسيك 
    

  

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

  : ايمني و بهداشت 
  . عايق بندي مناسب ديوارهاي محل آموزشي به منظور كاهش آلودگي صوتي -

- 
 : توجهات زيست محيطي 

  قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و 

 
 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
پاسخ در  -وال انواع مدل هاي نظريه سي رسبر

  آزمون هاي توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3   4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     1  :دانش
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

       تبيين داده هاي دو ارزشي لوجستيك-

       تبيين داده هاي دو ارزشي اجايو نرمال-

    3   :مهارت

هـاي دواجرايي در زمينه شناخت انواع مدلفعاليت انجام-
  ارزشي

 
  

  

  :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-
كارآفريني -
پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

: ايمني و بهداشت 
رهنگام كار با كامپيوت رعايت ارگونومي در-

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

 

 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
ي تحليل نتايج بر  نرم افزار بايلوگ و نحوهنصب 

  اساس آن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 4 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     1  :دانش
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  

  روپوش كار
كليه تجهيزات اصلي 

  ميكروتيك

       تبيين نرم افزار و شناخت به محيط نرم افزار بايلوگ -

       انواع منوهاي نرم افزار بايلوگ-

    4   :مهارت

      نصب نرم افزار بايلوگ-

     ورود داده ها در نرم افزار بايلوگ-

ورود داده ها از محيط نرم افزار هاي ديگر بـه نـرم افـزار-
  بايلوگ

     

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

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت -
  

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

 

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
پاسخ و  -وال پيش فرض هاي مدل س برسي

  اجراي آن در نرم افزار بايلوگ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1  
 

2 5/3  
 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     5/1  :دانش
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  آموزشياسناد 
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  

  روپوش كار
كليه تجهيزات اصلي 

  ميكروتيك

        پاسخ -والبررسي انواع پيش فرض هاي مدل س -

        پيش فرض هاي تك بعدي و چند بعدي بررسي -

    2   :مهارت

پاسخ از طريق  -والهاي مدل س پيش فرض اجراي -
  نرم افزار

 
  

  

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

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت -
  

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

 

  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
مدلهاي دو ارزشي تك پارامتري در آزمون كار با

  هاي توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط زيست محيطيتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     1  :دانش 
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

       مدلهاي تك پارامتريبررسي -

       تبيين دشواري سئوال و نحوه ي محاسبات آن-

       تفاوت مدل تك پارامتري با مدل راش سيربر -

    2   :مهارت 

اجراي بايلوگ براي آزمون هاي توانايي با مدل تك  -
  پارامتري

 
  

  

       تحليل نتايج آزمونهاي توانايي با مدل تك پارامتري -

خروجـي هـاي وابسـته بـه تحليـل       تفسير و خواندن -
  آزمون هاي توانايي با مدل تك پارامتري

 
  

  

وابسته بـه هريـك از سـئواالت بـا      ICCرسم نمودار هاي  -
 مدل يك پارامتري

 
  

  

  :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-
كارآفريني -
  پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

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

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
در آزمون دو پارامتري  مدلهاي دو ارزشيكاربا 

  هاي توانايي

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

       1  دانش-
نرم افزارهاي  رايانه با بروز
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  

  روپوش كار
كليه تجهيزات اصلي 

  ميكروتيك

      سي مدلهاي دو پارامتريربر-

      ضريب تشخيص و نحوه ي محاسبه آنكار با پارامتر -

    2   :مهارت

اجراي بايلوگ براي آزمون هاي توانايي با مـدل دو   -
  پارامتري

 
  

  

       تحليل نتايج آزمونهاي توانايي با مدل تك پارامتري -

خواندن خروجي هـاي وابسـته بـه تحليـل      تفسير و -
  آزمون هاي توانايي با مدل دو پارامتري

 
  

  

وابسته به هريـك از سـئواالت بـا     ICCرسم نمودار هاي  -
 مدل دو پارامتري

 
  

  

  :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-
كارآفريني -
  پژوهشگري در كارآموزپرورش روحيه ي  -

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

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

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 در آزمونسه پارامتري  مدلهاي دو ارزشيكار با

  هاي توانايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

نرم افزارهاي  رايانه با بروز     1  :دانش
 مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پروژكتورپرده ديتا 
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  

  روپوش كار
كليه تجهيزات اصلي 

  ميكروتيك

       شناخت مدلهاي سه پارامتري -

       كار با پارامتر عامل حدس و محاسبه آن -

    2   :مهارت

اجراي بايلوگ براي آزمون هاي توانايي با مدل سـه   -
  پارامتري

 
  

  

       تحليل نتايج آزمونهاي توانايي با مدل سه پارامتري -

خواندن خروجـي هـاي وابسـته بـه تحليـل       تفسير و -
  آزمون هاي توانايي با مدل سه پارامتري

 
  

  

وابسته بـه هريـك از سـئواالت بـا      ICCرسم نمودار هاي  -
 مدل سه پارامتري

 
  

  

  :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-
كارآفريني -
  پژوهشگري در كارآموزپرورش روحيه ي  -

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

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

 



 

 

                   
    برگه استاندارد تجهيزات -

  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
  براي كارگاه  1  خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7
  براي كارگاه  1 معمولي وايت برد  8

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

  برگه استاندارد مواد  -                  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف
  براي كارگاه عدد5 معمولي بردماژيك وايت 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
  براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6
  : توجه 

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

    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 افزارهاي مربوطهنرم   3
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد  Officeنرم افزار  4
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي  5
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه  6

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

 

 

  ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-
 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 
-مباني نظريه پرسش

  پاسخ 

�همبلتون.رونالد ك
اچ جين  �سواميناتان. اچ

  راجرز

دكتر محمدرضا فلسفي 
  نژاد

  تهران  1389
انتشارات دانشگاه 
  عالمه طباطبايي

2 

نظريه هاي جديد 
روان سنجي براي 

  روانشناسان

  امبرتسون. سوزان اي
  پي رايس

. دكتر حسن پاشـا شـريفي  
ــرزا  ــي اهللا ف ــي . وال مجتب

بـالل  . حبيبي عسـگر آبـاد  
  ايزانلو

 رشد  تهران  1389

تئوري و كاربرد نظريه  3
  پاسخ -هاي سئوال 

. فلسفي نژاد.دكتر مقدسين آياال
 ارسباران تهران 1394  كهدويي

4 BILOG      SSI 

 

 

 
 

 

 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 
كاربردهاي نظريه 

  پاسخ  -سوال
1391  

. فردريك ام
  لرد

دكتر علي
دالور و 

 جليل يونسي
    انتشارات رشد  تهران

 


