معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شايستگي

تصمیمگیري به روش ELECTRE I

گروه شغلي
مديريت صنايع

كد ملي آموزش شايستگي

0 3 7 0 0 1 0 1 2 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 0991/01/9:

شناسه شغل

شناسه گروه

4

2 4 2 1

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 414011911101040 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي :مديريت صنايع
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

سابقه کار

1

آرش بازيار

کارشناسيارشد

مهندسي صنايع

مربي

 5سال

2

زينب يزدی

دکتری

مهندسي صنايع

3

رضا رضايي

کارشناسيارشد

مديريت پروژه و ساخت

4

زهرا میرزاده مدرسي

کارشناسيارشد

مهندسي صنايع

مدرس دانشگاه و کارشناس تحلیل
سیستم شهرداری شیراز
کارشناس سازمان آموزش سازمان فني
و حرفه ای کشور
دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي
مديريت صنايع

 10سال

 22سال

 12سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

55669566

تلفن

55669546

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
تصمیم گیري به روش ELECTRE I
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
اين شايستگي از گروه مديريت صنايع ميباشد و شامل کارهای تشکیل ماتريس تصمیم بيمقیاس و ماتريس تصمیم
بيمقیاس وزن دار ،تشکیل مجموعه موافق و مخالف ،تشکیل ماتريس موافق و مخالف ،تشکیل ماتريس تسلط موافق و
ماتريس تسلط مخالف و تشکیل ماتريس تسلط نهايي و انتخاب بهترين گزينه بوده و با مشاغل مديريتي در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 41 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 01 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 01 :ساعت

ـ زمان كارورزي

-:

ـ زمان پروژه

-:

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %46 : عملي %56: اخالق حرفهاي %01:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس مهندسي صنايع يا فوقلیسانس مديريت با حداقل  1سال تجربه در زمینه استفاده از تکنیک ELECTRE I
در تصمیمگیری
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
روش الكتــره يــا تســلر تقريبــي از روش هــاي تصــمیم گیــري سنــد معیــاره اســت و از حــرو اول جملــه
 Elimination et Choice Translating Realityبــه معنــي روش حــن و انتخــا

ســازگار بــا واقعیــت

گرفته شده اسـت  .ايـن روش در رتبـه بنـدي پـروژه هـا  ،طـرح ريـزي تسـهیالت  ،انتخـا

محـل كارخانـه ،

برنامه ريزي استراتژيک و  ..كاربرد دارد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Elimination et Choice Translating Reality

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبر با اين استاندارد :
تصمیم گیري به روش AHP-تصمیم گیري به روش TOPSIS

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
 :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

تشکیل ماتريس تصمیم بي مقیاس و ماتريس تصمیم بي مقیاس وزن دار

3

4

7

2

تشکیل مجموعه موافق و مخالف

1

3

4

3

تشکیل ماتريس موافق و مخالف

2

3

5

4

تشکیل ماتريس تسلط موافق و ماتريس تسلط مخالف

2

2

4

5

تشکیل ماتريس تسلط نهايي و انتخاب بهترين گزينه

2

2

4

01

01

41

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تشكیل ماتريس تصمیم بي مقیاس و
ماتريس تصمیم بي مقیاس وزن دار

نظری

عملي

جمع

3

4

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبر

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

میز رايانه

 -معرفي ماتريس تصمیم

صندلي

 معرفي شاخص های با جنبه مثبت و منفي اصول تبديل کردن شاخص های کیفي به شاخص هایکمي
 روش نورم اقلیدسي -معرفي روش های تعیین وزن شاخص ها

پروژکتور
پرده پروژکتور
کاغذ و خودکار
تخته وايت برد
تخته پاک کن

 -روش آنتروپي شانون

ماژيک

مهارت :
 تشکیل دادن ماتريس تصمیم بي مقیاس کردن مااتريس تصامیم باا اساتفاده از ناورماقلیدسي
 تعیین وزن شاخص ها با استفاده از روش آنتروپي شانون اعمال وزن شاخص ها و تشکیل دادن مااتريس تصامیمبي مقیاس وزن دار
نگرش :
 دقت در تعیین شاخصها دقت در محاسبه وزن شاخصهاايمني و بهداشت :
رعايت نکات ارگونومي حین کارتوجهات زيست محیطي :
 -مديريت مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشكیل مجموعه موافق و مخالف

نظری

عملي

جمع

1

3

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبر

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

میز رايانه

 روش بدست آوردن مجموعه موافق برای معیارهای باجنبه مثبت و منفي

صندلي

 -اصول بدست آوردن مجموعه مخالف برای معیارهاای باا

پروژکتور
پرده پروژکتور

جنبه مثبت و منفي

کاغذ و خودکار

مهارت :

تخته وايت برد

 -تشکیل مجموعه موافق برای هر زوج گزينه

تخته پاک کن

 -تشکیل مجموعه مخالف برای هر زوج گزينه

ماژيک

نگرش :
 دقت در محاسباتايمني و بهداشت :
 رعايت نکات ارگونومي حین کارتوجهات زيست محیطي :
 -مديريت مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشكیل ماتريس موافق و مخالف

نظری

عملي

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبر

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

میز رايانه

 -روش بدست آوردن ماتريس موافق

صندلي

 -اصول بدست آوردن ماتريس مخالف

پروژکتور

مهارت :

پرده پروژکتور

 -تشکیل ماتريس موافق

کاغذ و خودکار

 -تشکیل ماتريس مخالف

تخته وايت برد

نگرش:

تخته پاک کن
ماژيک

دقت در انجام محاسباتايمني و بهداشت :
 رعايت نکات ارگونومي حین کارتوجهات زيست محیطي :
 -مديريت مصرف انرژی

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشكیل ماتريس تسلر موافق و ماتريس تسلر
مخالف

نظری

عملي

جمع

2

2

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبر

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

میز رايانه

 -تعريف آستانه موافقت و آستانه مخالفت

صندلي

-روش بدست آوردن ماتريس تسلط موافق

پروژکتور

 -روش بدست آوردن ماتريس تسلط مخالف

پرده پروژکتور

مهارت :

کاغذ و خودکار

 -محاسبه آستانه موافقت و مخالفت

تخته وايت برد

 -تشکیل ماتريس تسلط موافق

تخته پاک کن

 -تشکیل ماتريس تسلط مخالف

ماژيک

نگرش :
 دقت در انجام محاسباتايمني و بهداشت :
 رعايت نکات ارگونومي حین کارتوجهات زيست محیطي :
 -مديريت مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشكیل ماتريس تسلر نهايي و انتخا

بهترين

گزينه

نظری

عملي

جمع

2

2

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبر

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

میز رايانه

 -روش بدست آوردن ماتريس تسلط نهايي

صندلي

 -روش اولويت بندی گزينه ها

پروژکتور

مهارت :

پرده پروژکتور

 -تشکیل ماتريس تسلط نهايي

کاغذ و خودکار

 -اولويت بندی گزينه ها

تخته وايت برد

نگرش :

تخته پاک کن

 عدم وسواس در تصمیم نهايي پس از انجام صحیح محاسباتايمني و بهداشت :
 رعايت نکات ارگونومي حین کارتوجهات زيست محیطي :
 -مديريت مصرف انرژی
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ماژيک

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رايانه

مشخصات پیشنهادی:

5

2

میز رايانه

Computer and processor:
2.0 GHz or greater
recommended
Memory: 4 GB RAM
Hard disk: 4.0 GB of
available disk space
Display: 1200 x 760 screen
resolution
استاندارد

5

3

صندلي

استاندارد

16

4

پروژکتور

بسته به شرايط نوری کالس

1

5

پرده پروژکتور

بسته به شرايط نوری کالس و پروژکتور

1

6

تخته وايت برد

1 ×2 M

1

7

تخته پاکن

معمولي

1

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  06نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماژيک

وايت برد

3

2

خودکار

معمولي

15

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  06نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

1

ندارد

مشخصات فني و دقیق

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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تعداد

توضیحات

