
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 

 گروه آموزشی:

تحصیلی:  مقطع                                          سنجش و اندازه گیریعنوان درس:  

    ارشد کارشناسی

روانشناسی : تحصیلی رشته

    تربیتی

             2:  تعداد واحد

 عملی:         2نظری:   

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ

 نظری مباني سنجش و اندازه گیری، زمینه در کافي دانش درس، اين گذراندن با دانشجويان که رود مي انتظار هدف کلي درس:

بررسي آزمون ها و سواالت با دست در تهیه جدول مشخصات، انواع آزمون ها،  عملي مهارت و گیرند فرا آن را اجرای اصول و

 .آورند بدست را و با نرم افزار
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

مفاهیم اندازه گیری، سنجش و ارزشیابي را بداند و با هم مقايسه 

 کند. 

 

قادر به تهیه جدول مشخصات باشد. و بر اساس ان سواالت خود را 

 طراحي کند.

 

 کاربرد آن آشنا شود.با سطوح مختلف اندازه گیری و 

 

بعد از اجرای آزمون سواالت آن را به هر دو روش کالسیک و سوال 

 پاسخ تحلیل کند.

 

 با انواع روش های سنجش آشنا شود.

 

 با هنجارها و نیمرخ ها و کاربرد انها آشنا شود.

 

 مراحل ساخت آزمون را بداند.

 

 ا با نرم افزار باشد.با مفهوم روايي و پايايي اشنا و قادر به محاسبه انه

 
 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سنجش و اندازه گیری   با مرتبط اساسي مفاهیم اساسي مفاهیم 1جلسه 

 )اندازه گیری، سنجش، ارزشیلبي(

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

سطوح مختلف اندازه  2جلسه 

 گیری

دسته -اندازه گیری )مقیاس ها(سطوح مختلف 

 بندی روش های اندازه گیری

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 آزمون ها 3جلسه 

 

 سخنراني انواع آزمون ها و سنجش های مختلف

 پرسش و پاسخ

 خنرانيس  آزمون سازیگام های اساسي  مراحل آزمون سازی 4جلسه 

 پرسش و پاسخ

توجه به مالک، ارزشیابي )دسته بندبي با انواع  شیابيزار 5جلسه 

 زمان و هدف، ارزشیابان(

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

)حیطه های بلوم( و تهیه  هدف های آموزشي جدول مشخصات 6جلسه 

 جدول مشخصات

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 فرم طرح درس
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 سخنراني آزمون ها و استفاده موثر از آنها آزمون ها 7جلسه 

 پرسش و پاسخ

به کمک نظريه  آزمونتحلیل آشنايي با نحوه  تحلیل کالسیک 8جلسه 

 کالسیک

 خنرانيس

 پرسش و پاسخ

تحلیل کالسیک به کمک  9جلسه 

 نرم افزار

با به روش کالسیک تحلیل آزمون آشنايي با نحوه 

 TAPاستفاده از نرم افزار 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 عملي و با کامپیوتر

پاسخ و مقايسه مختصری با  –مباني نظريه پرسش  IRT 10جلسه 

 کالسیک

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 سخنراني هنجارها و نیمرخ ها هنجارها و نیمرخ ها 11جلسه 

 پرسش و پاسخ

 خنرانيس انواع آنهاروايي و پايايي و مفهوم  روايي و پايايي 12جلسه 

 پرسش و پاسخ

 روايي و پايايي و نحوه محاسبه آنها با نرم افزار روايي و پايايي 13جلسه 

SPSS 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 عملي و با کامپیوتر

 روايي و پايايي و نحوه محاسبه آنها با نرم افزار روايي و پايايي 14جلسه 

SPSS 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 عملي و با کامپیوتر

 آزمون پایان ترم 15جلسه 

 

 

 نوع ارزشیابی:

 دانشجويان ارزيابي نشانگرهاي: 

 جلسه هر در کالسي مباحث در سازنده و فعال مشارکت و منظم حضور 

 ترم میان امتحان 

 ترم پايان امتحان 

 آن به طور کامل تهیه آزمون و تحلیل واقعي نمونه) اصیل عملي کار ارسال و سازی آماده( 

 

 

 

 
 

 

 

 



 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:
 

 

 فهرست منابع:

 دکتر علي اکبر سیف -اندازه گیری، سنجش و ارزشیابي آموزشي 

 )ترجمه دکتر علي دالور-آلن و ين -مقدمه ای بر نظريه های اندازه گیری )روانسنجي 

 دکتر حیدر علي هومن -اندازه گیری های رواني و تربیتي 

 رضا فلسفي نژاد ترجمه دکتر محمد -پاسخ -مباني نظريه پرسش 

 دکتر ولي اهلل فرزاد و دکتر حسین زارع -مباحث نو در روان سنجي 

 
 


