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 :فن آمري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه ريزي-
  سارنگ قربانيان-
  حسن سليماني-
  برنامه ريزي درسي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان مدير گروه  -
 

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

 



 
  
  
  

  
  
  
  

   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل   شايستگي   

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  
صالحه 
  پيريايي

  علوم تربيتي  دكتر
مدرس 
  دانشگاه

  سال 4

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09163423208  

  salehepiriaei@yahoo.com :ايميل

  زينت اميري  2
كارشناس 

 ارشد

سنجش و اندازه 
 گيري

  مدير عامل
شركت 

فراسنجش 
  فيدار

  سال3

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122173485   

  :ايميل
www.sanjesh-fidar.com 

  :آدرس 

حميد رضا حسن   3
  آبادي

  دكتر
روان شناسي 

  تربيتي
مدرس 
  دانشگاه

 سال 15

 :تلفن ثابت 

   09393410605:تلفن همراه 
  :ايميل 

hrhassanabadi@gmail.com 
 :آدرس

4  
محمد حسين 

  ضرغامي
  دكتر

سنجش و اندازه 
  گيري

مدرس 
  دانشگاه

  سال10

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122263167   

  :ايميل 
Zar100@gmail.com 

  :آدرس

  دكتر  نمريم مقدسي  5
سنجش و اندازه 

  گيري
مدرس 
  دانشگاه

  سال8

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09131942296   

  :ايميل
mmoghadasin65@gmail.com  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :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 

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

  :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     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده  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
  : يت حرفه اي مربيان صالح

  .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  ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي 
  . ، 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 
  .  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 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

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



  
  
  
  

  : نام استاندارد آموزش شايستگي

   (SEM)در مدل يابي معادالت ساختاري  AMOS كاربر نرم افزار 

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

شايستكي ميتوان  از كارهاي اين. در حوزه ي شايستگي هاي فناوري اطالعات مي باشدساختاري  معادالت مدل سازي درAMOS نرم افزار كاربر
اجرا كردن تحليل مدل يابي معادالت ساختاري  در نرم افزار ، AMOSو تنظيم داده ها در نرم افزار  SPSSآماده سازي داده ها در فايل 

AMOS ، اجرا كردن تحليل روابط واسطه اي در مدل با روشbootstrapping   در نرم افزارAMOS  تفسير كردن شاخص ها و ضرايب و
 تفسير كردن يافته ها و نتيجه گيري،برازش كردن؛ اصالح كردن و ارتقا مدل و آزمودن الگوهاي رقيب، AMOSاستاندارد مدل در خروجي نرم افزار 

 AMOS   كاربر نرم افزارشايستگي .را مد نظر داشت AMOSژوهشي حاصل از مدل يابي معادالت ساختاري در نرم افزار گزارش كردن نتايج پو 
كليه مشاغل پژوهشي، تحليلي، آماري، علوم انساني، علوم اجتماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي،  با  (SEM)در مدل يابي معادالت ساختاري 

  .مي باشد ارتباطپزشكي و هنر در 
  : 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 

يا ارايه  2درجه  ICDLروش تحقيق و داشتن گواهينامه رايانه كار گذراندن واحدهاي دانشگاهي آمار توصيفي ،استنباطي ،  :مهارت هاي پيش نياز
  گواهي از دانشگاه مبني بر گذراندن يك در مربوط به كامپيوتر مانند آشنايي با كامپيوتر

:آموزش دورهطول
 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 

 1انساني، علوم تربيتي و علوم رفتاري كه بر مباحث آمار كاربردي تسلط كامل داشته باشند و حـداقل  دكتري در حوزه هاي علوم 
  سال سابقه تدريس مرتبط داشته باشند



  
  
  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

كار آموز را در خصوص اين استاندارد . تعريف شده است (SEM)در مدل يابي معادالت ساختاري  AMOS   نرم افزارشايستگي  استاندارد كاربر
  .مي سازدتوانمند  ،جهت دسترسي به اهداف پژوهشي در  را هم با مرتبط و متغيره چند به صورت اطالعات تحليلانجام 

جامعه شناسي، پژوهشگري در علوم اجتماعي، آسيب ( علوم اجتماعي..)حقوق، علوم سياسي( حوزه علوم انساني استاندارد شايستگي در كاربر اين
   . ، مهندسي، پزشكي و هنر است..)روانشناسي، مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي و ( علوم رفتاري..)شناسي در علوم اجتماعي و 

  
  
  ) :جهاني  و اصطالحات مشابه( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Structural Equation Modeling (SEM) 

Analysis of Moment Structure (AMOS) 

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

 استانداردهاي آماري ، تجزيه و تحليل و پژوهشي

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

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

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

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

   نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استاندارد آموزش شايستگي                    
  كارها   -

 عناوين رديف

  AMOSنرم افزار  درداده هاتنظيموSPSSآماده سازي داده ها در فايل 1

 AMOSاجرا كردن تحليل مدل يابي معادالت ساختاري در نرم افزار  2

 AMOSدر نرم افزار bootstrappingاجرا كردن تحليل روابط واسطه اي در مدل با روش  3

 AMOSتفسير شاخص ها و ضرايب استاندارد مدل در خروجي نرم افزار   4

 رقيب برازش كردن؛ اصالح كردن و ارتقا مدل و آزمودن الگوهاي  5

 تفسير كردن يافته ها و نتيجه گيري  6

 AMOSگزارش كردن نتايج پژوهشي حاصل از مدل يابي معادالت ساختاري در نرم افزار   7



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
و تنظيم داده  SPSSآماده سازي داده ها در فايل 

  AMOSها در نرم افزار 

 زمان آموزش

  
 جمع عملي نظري

  1 دقيقه30
 

5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز    دقيقه30  :دانش 
  عامل سيستم 

نرم افزارهاي مرتبط  بروز
 بروز

  وايت برد
  وايت بردماژيك  

 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

 SPSSنحوه كار با محيط ويندوز و اجراي برنامـه   -
  AMOSو 

     

       نحوه كار با صفحه كليد و ماوس  -

       چگونگي نصب نرم افزار در سيستم عامل ويندوز -

    1    :مهارت 
      استفاده از سيستم عامل  -

كار با گزينه هاي مناسـب و نصـب و اجـراي نـرم      -
      AMOSافزار 

     SPSSتنظيم داده ها در  -

     AMOSنرم افزار فايل داده و كار با گرافيك  -

     استخراج داده ها -

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
و تنظيم داده  SPSSآماده سازي داده ها در فايل 

  AMOSها در نرم افزار 

 زمان آموزش

  
 جمع عملي نظري

  1 دقيقه30
 

5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،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-
  انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي -
  پرورش روحيه ي 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 -

 
 
 

   



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

اجرا كردن تحليل مدل يابي معادالت ساختاري 
  AMOSدر نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 3 5/4 
 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رايانه با تجهيزات كامل بروز    5/1  :دانش 
  عامل بروز سيستم

 نرم افزارهاي 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
  پنج راههكابل سيار 

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

       AMOSنحوه كار با گرافيك و نوار ابزارهاي نرم افزار 
 چگونگي ترسيم نمودار مسير و ورود مدل در نرم افزار

AMOS  
    

  

        چگونگي نام گذاري متغيرهاي مكنون و آشكار و خطاها

        نحوه ذخيره سازي فايل

   3   :مهارت 

      AMOSاستفاده از گرافيك و نوار ابزار  -
بــراي نــام  object propertiesاســتفاده از منــوي - 

  گذاري انواع متغيرهاي آشكار و مكنون و خطاها 
 

    

ــوي   - ــتفاده از منـــ   analyze اســـ
properties براي تعيين پيش فرض هاي مدل
  و انجام تحليل

    

      و نام گذاري و ذخيره فايل saveانتخاب گزينه  -

  : 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 ي 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-

 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

 

 

 

  : عنوان 
اجرا كردن تحليل روابط واسطه اي در مدل با 

  AMOSدر نرم افزار  bootstrappingروش 

 آموزش زمان

 جمع عملي نظري  

1  
 

2 

 

3  
 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

رايانه با تجهيزات كامل      1  :دانش 
 بروز

  سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي 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

  

       روابط واسطه ايروش هاي محاسبه  انواع -

چگونگي تحليل روابـط واسـطه اي در مـدل يـابي      -
  معادالت ساختاري

  
  

  

        bootstrappingروش  -

   2   :مهارت 

       bootstrappingاستفاده از منوي  -

       bootstrapping گزينه هاي پيش فرض كار با -

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

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

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

  



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

 

  : عنوان 
تفسير كردن شاخص ها و ضرايب استاندارد مدل 

  AMOSدر خروجي نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

ايانه با تجهيزات كامل ر    2  :دانش 
 بروز

  سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
 به اينترنت تجهيزات اتصال

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري
  انگليسي به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

  

        مدل سازي معادالت ساختاري نحوه -
چگونگي طراحي مدل معادالت ساختاري و تفـاوت   -

  آن با تحليل مسير
      

      متغيرهاي آشكار و مكنون انواعتبيين  -
   4   :مهارت
گزينه هاي مناسـب بـراي اجـراي تحليـل و      كار با -

  گرفتن خروجي نرم افزار
      

      ضرايب استاندارد و غير استاندارد محاسبه -
       پارامترهاي مدل و شاخص هاي برازندگي  محاسبه -
  :نگرش

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

  : 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 
برازش كردن؛ اصالح  و ارتقا مدل و آزمودن 

  الگوهاي رقيب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 
5/1  

 

3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رايانه با تجهيزات كامل     5/1  :دانش
 بروز

  سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

  وايت برد
  ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

  كاغذ
  پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  اتصال به اينترنتتجهيزات 
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري
  انگليسي به فارسي

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

چگونگي تدوين، اندازه گيري، سنجش و بـرآورد   -
  مدل

      

        شاخص هاي برازندگي انواع -

        برازندگي مدلاستانداردهاي تبيين  -

 نحوه بررسي و برآورد الگوهاي رقيب -

  چگونگي فرايند ارتقا و برازش مدل -
      

    5/1    :مهارت

مقايسـه شـاخص هـاي مـدل انـدازه       محاسبه و -
گيري شده و  مدل برازش يافته و بررسي مـدل  

  هاي رقيب
      

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



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  تفسير يافته ها و نتيجه گيري
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رايانه با تجهيزات كامل بروز    1  :دانش 
  سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي 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

انواع شاخص هاي برازندگي مـدل و جايگـاه هريـك در     -
 AMOSخروجي 

      

        سطح معني داري استاندارد-
چگـونگي تفسـير  جــداول پارامترهـاي اسـتاندارد و غيــر     -

 استاندارد 
      

        مربوط به روابط واسطه ايچگونگي تفسير  جداول -
       نحوه استخراج نتايج با توجه به پيش فرض هاي آماري-

    3    :مهارت 
نتيجه گيري بر اسـاس فرضـيه يـا سـوال هـاي       -

        پژوهش

ــا  - ــار ب ــاي خروجــي  ك در  AMOSشــاخص ه
        SEMگزارش نتايج تحليل 

  :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 ي 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 -

  



        
  استاندارد آموزش 

    ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
يابي مدل گزارش كردن نتايج پژوهشي حاصل از 

  AMOSمعادالت ساختاري در نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

  5/1 دقيقه30
 

2 

 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رايانه با تجهيزات كامل بروز    دقيقه30  :دانش
  سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

  وايت برد
  بردماژيك  وايت 
 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

  

 جداول يافته ها گزارش پژوهشي تنظيم چگونگي -

 ترسيم الگوهاي اوليه چگونگي گزارش  -

 نهاييچگونگي گزارش ترسيم الگوهاي  -

هـاي آمـاري در    يافتـه نهـايي  چگونگي گـزارش   -
 يابي معادالت ساختاريمدل روش 

      

    5/1    :مهارت

        جداول يافته هاتفسير  -

 ترسيم الگوهاي اوليه؛ اصالح شده  -

  نهايي در گزارش نتايجترسيم الگوهاي  -
      

  :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 ي 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 -

  
   



  
  
  

    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  اتصالخطوط مناسب 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 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
  براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

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

 

   



 

 

 

 

    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  بروز و جديدنسخه هاي نرم افزارهاي مربوطه  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 

  .محاسبه شود  ابزار به ازاء هر سه نفر -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

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

  محل  سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
 نشر

 ناشر يا توليد كننده

پژوهش چندمتغيري كـاربردي 1
  )طرح و تفسير(

.الورنـــس اس
  ميرز

  گلن گامست
 گارينو. جي. ا

  دكتر حسن پاشا شريفي
  دكتر ولي اهللا فرزاد

ــت    ــيمين دخ ــر س دكت
  رضاخاني

دكتــر حميدرضــا حســن 
  آبادي

  دكتر بالل ايزانلو
  دكتر مجتبي حبيبي

  انتشارات رشد  تهران  1391

مدل يابي معادالت سـاختاري 2
  سمت  تهران    دكتر حيدرعلي هومن  1388  با كاربردي نرم افزار ليزرل

 

 

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

 نام كتاب يا جزوه رديف
 سال
 نشر

 مولفين/ مولف 
 /مترجم

 مترجمين
  توضيحات ناشر محل نشر

1  
مقدمه اي بر مدل سازي 

  .معادله ساختاري
1388  

و  شوماخر 
  لومكس

    جامعه شناسان  تهران  وحيد قاسمي

2 
مدل سازي معادالت

  ساختاري
)1391(  

احمد ابارشي و
  يعقوب حسيني

    جامعه شناسان  تهران  ---- 

تحليل ساختاري تاييدي به 3
و  كمك نرم افزارهاي ليزرل

  .ايموس

امير تيمور ).1392(
پاينده و مريم 

  اميدي

 
 ----  

دانشگاه شهيد   تهران
  بهشتي

  

ال.جيمز 1390  6 ايموسراهنماي جامع  4
  آربروكل

كيومرث
زرافشاني و 
  مرضيه كشاورز

    .دانشگاه رازي  تهران

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

edu.academia.www://http 1 

amos-spss/en/products/software/com.ibm.03-www://http 2 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CGEQFjAN&url=http%3A%2F%2Fww

w.statisticssolutions.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2012%2F05%2FSEM-in-AMOS-and-

MPlus.ppsx&ei=LaA2Va7mNcLDPIX6gYgM&usg=AFQjCNFdzbl3HZw4gbrFR3R_QU7UKT6IyA&sig2=H25ZvT9q5D5VhR-

kb5nsJQ&bvm=bv.91071109,d.bGQ 
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  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار  رديف

1 Lisrel سوربوموجارزكاگ
)1989(  

قابل دسترسي در فروشگاه هاي نرم افزارهاي  
  آماري

2 SPSS IBM   فروشگاه هاي نرم افزارهاي قابل دسترسي در
  آماري

 

  


