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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
  يعلوم تربيت       تحصیلی: رشته كارشناسيتحصیلی:    مقطع                                        گيريسنجش و اندازهعنوان درس:    

  دکتر خدایی :مدرس ــــــ    یش نیاز:پ نظری:          عملی:               2  :تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 گیری در آموزش و یادگیریآشنایی دانشجویان با مفاهیم سنجش و اندازه

 توانایی ساخت و استفاده از ابزار و وسایل مختلف سنجش یادگیری

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 سخنراني و پرسش و پاسخ گيري، آزمودن، آزمون، سنجش، ارزيابيمفاهيم كلي مقياس اندازه 1جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ بندي آزمونهاي پيشرفت تحصيليمفاهيم و دسته 2جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ پيشرفت تحصيليمعرفي هدف آموزشي، طرح آزمونهاي  3جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ گانه عاطفي، رواني و حركتيگانه شناختي، پنجگانه يادگيري، ششهاي سهحوزه 4جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ آزمونهاي توانايي ، عاطفي، استعداد، استاندارد و معلم ساخته 5جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ اي، تشريحي و...چندگزينهانواع مختلف آزمخونهاي  6جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ سنجش و انواع مختلف روشهاي سنجش، ويژگيهاي عاطفي 7جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي آزموناصول آماري و روانسنجي در تجزيه و تحليل سؤال 8جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي آزمونسؤالاصول آماري و روانسنجي در تجزيه و تحليل  9جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ گذاري آزمونهااصول كلي اجرا و نمره 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ها و كاربرد آن در آزمونهاي روانيهنجارها، نيمرخ 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ويژگيهاي آزمونهاي مطلوب 12جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ محاسبه پايايي و اعتبارهاي شيوه 13جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ روشهاي مختلف افزايش اعتبار آزمون 14جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ شناخت عوامل دروني و بيروني مؤثر و اعتبار آزمون 15جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ رابطه بين پايايي و اعتبار 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 نوع ارزشیابی:
 نمره 4 ـ حضور در كالس و مشاركت در كالس 

 نمره 16 ـ امتحان پايان ترم
 فهرست منابع:

 گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي )ويرايش پنجم( ، نشر دوران(. اندازه1392اكبر )ـ سيف، علي1

 شناسي، مشاوره و علوم تربيتي ، نشر ارسباران.در روانگيري (. سنجش و اندازه1389ـ دالور، علي؛ زهراكار، كيانوش )2

 هاي قديم و جديد نشر دوران.(، سنجش فرآيند و فرآوردة يادگيري؛ روش1389اكبر )ـ سيف، علي3

 هاي رواني و تربيتي )فن تهيه تست و پرسشنامه(، نشر پارسا.گيري(، اندازه1389ـ هومن، حيدرعلي )4

 ها. تهران: انتشارات رشد.(، اصول روانسنجي و روان آزمايي، ويرايش جديد، با اصالحات و افزوده1391ي، نسترن )ـ شريفي، حسن پاشا؛ شريف5

 (، روان آزمايي، نشر ارسباران.1386ـ كاپالن و ساكوزو، ترجمه دالور، علي؛ درتاج، فريبرز؛ فرخي ، نورعلي )6

اي، انتشارات هاي چندگزينههاي بهتري بسازيم؛ طراحي و اعتباريابي سؤاالت آزمون( ، چگونه آزمون1391ـ دالور، علي؛ يونسي، جليل )7
 دانشگاه آزاد اسالمي.

 
 

 فرم طرح درس


