بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شایستگي
نصب و نگهداری سيستم های صوتي سالن های کنفرانس

گروه شغلي الکترونيک

کد ملي آموزش شایستگي
8-25/11/1/3/1

تاریخ تدوین استاندارد 5935/51/51 :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاریخ 35/7/5

تا تاریخ 35/7/5

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسایي آموزش شایستگي 8-15/53/5/9/5 :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته الکترونيک :

حوزه های حرفه ای و تخصصي همکار برای تدوین استاندارد آموزش شایستگي :
 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان مرکزی -شرکت مهندسي تدوین دانش (متد)

فرآیند اصالح و بازنگری :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 5سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
513
دورنگار

11344557

تلفن 11113355 – 3

آدرس الکترونيکي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگي 
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

سابقه کار
مرتبط

5
محمد ذوالفقاري

فوق ليسانس

مهندسي
صنايع

مديرعامل شرکت
مهندسي تدوين دانش

61سال

5
الهام شهسواري

ليسانس

الکترونيک

کارشناس پروژه و عضو
تيم استانداردنويسي
شرکت مهندسي تدوين
دانش

 1سال

9
محمد علي مهياري

فوق ديپلم

مکانيک

تعميرکار وسايل صوتي و
کامپيوتري

 62سال

4
فرهاد فرجي

ليسانس

نرم افزار

تعميرکار ونصاب سيستم
هاي صوتي

61سال

1

محمد انصاف جو

ليسانس

نرم افزار

تعميرکار ونصاب سيستم
هاي صوتي

2

60سال

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28633100136 :
ايميل methodcg@gmail.com :
آدرس  :اراک – نبش چهارراه دکتر حسابي-
نبش خ 61شهريور
تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28851561131 :
ايميل :
shahsavari.elham@gmail.com
آدرس  :اراک – نبش چهارراه دکتر حسابي-
نبش خ 61شهريور
تلفن ثابت 23160085881:
تلفن همراه 28618185151 :
ايميل :
m_a_mahiari@yahoo.com
آدرس  :اراک  -کوي صنعتي 8-63-1
تلفن ثابت 23160008600 :
تلفن همراه 28633180153 :
ايميل :
farhad_faraji@gmail.com
آدرس  :اراک -خ  61شهههريورج جنههت پسههت
بانک
تلفن ثابت 23160086511 :
تلفن همراه 28633166112 :
ايميل :
broadband80@yahoo.com
آدرس  :اراک -ميدان شوراج پاساژ طال طبقهه
دوم سالن  - Aش 065

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط کهار را ووينهد در بعضهي از مهوارد اسهتاندارد حرفهه اي نيهز وفتهه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ج کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي ج مسئوليت هها ج
شرايط کاري و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يک استاندارد آموزشي .
ویژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
کارورزي صرفا د ر مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مهي ويهرد و وهرورت
دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محهل آمهوزش بهه صهورت
تئوريک با استفاده از عکس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خير ج که شامل سه بخش عملي ج کتبي عملي و اخالق حرفهه
اي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يک شايستگي يا توانايي  .کهه مهي توانهد شهامل علهوم پايهه (
رياوي ج فيزيک ج شيمي ج زيست شناسي ) ج تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مج موعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجت بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيت به محيط زيست وارد وردد.

3

نام استاندارد آموزش شایستگي: 5
نصب و نگهداری سيستم های صوتي سالن های کنفرانس
شرح استاندارد آموزش شایستگي :
نصت سيستم هاي صوتي سالن هاي کنفرانس شايستگي است در حوزه الکترونيک که قابليت به طرح ريزي سيستم
صوتي ج تدارک و تامين تجهيزات ج داکت کشي و کابل کشي و نصت رک و تجهيزات صوتي سالن کنفرانس ج راه
اندازي سيستم صوتي سالن کنفرانس و آموزش استفاده از تجهيزات و نگهداري آنها به مسئولين مربوطه را دارا است .
اين شغل با تامين کنندوان قطعات الکترونيکيج فروشندوان سيستمهاي صوتي سالن کنفرانس و مسئول نگهداري سالن
کنفرانس در ارتباط مي باشد.
ویژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم برق
حداقل توانایي  :سالمت کامل جسماني و ذهني
مهارت های پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 595ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

45

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

35

ساعت

ـ زمان کارورزی

:

ــ ساعت

ـ زمان پروژه

:

ــ ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %51 : عملي %11: اخالق حرفه ای %55:صالحيت های حرفه ای مربيان :

ليسانس برق و داراي حداقل  8سال سابقه کار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Conference room audio system installer

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
-

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسيب



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور



د  :نياز به استعالم از وزارت کار



طبق سند و مرجع ........................................

5

استاندارد آموزش شغل  /شايستگي
 -شايستگي ها  /کارها

0

8

عناوين

رديف

5

طرح ريزي سيستم صوتي

5

تدارک و تامين تجهيزات

9

داکت کشيج کابل کشي و نصت رک سيستم صوتي سالن کنفرانس

4

نصت تجهيزات صوتي سالن کنفرانس

1

راه اندازي سيستم صوتي سالن کنفرانس

1

آموزش استفاده از تجهيزات و نگهداري آنها به مسئولين مربوطه

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طرح ريزي سيستم صوتي

نظري

عملي

جمع

1

63

05

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 حالت هاي مختلف بروزاري کنفهرانس ( Override ,)Autonomy , free, Voice, request

 ميز و صندلي مربي15دقيقه

 -ميز و صندلي کارآموز

 -انواع سيسهتم هها ي صهوتي سهالن ههاي کنفهرانس

 -رايانه مربي

( يونيت سخنران ج يونيت مدير ج يونيت کاربر ج سيستم 15دقيقه

 -ويدئو پرژکتور

هاي وبط و پخش)

 -فازمتر

 -اجزاي سيستم صوتي سالن کنفرانس ( منبهع تغييهه ج

 -پيچ ووشتي

ميکروفن ج آمپلي فاير ج کابل ج فيش ج کانکتور ج سلکتور 15دقيقه

 -يونيت سخنران

ج بلندوو ج رک )

 -يونيت مدير

 -روش محاسبه حجم و شدت صوت تجهيزات صوتي

82دقيقه

 -روش نياز سنجي امکانات صوتي

82دقيقه

 -شيوه برآورد تعداد و ميزان تجهيزات صوتي

82دقيقه

 -اصول عمومي نقشه کشي و تهيه پالن

15دقيقه

 -اصول نقشه خواني مدارات الکترونيک

15دقيقه

 -اصول طراحي شهماتيک مهدار الکترونيکهي سيسهتم

6

صوتي
 -نحههوه طراحههي ديههاورام کابههل کشههي ( Wiring

)diagram

15دقيقه

7

 يونيت کاربر سيستم هاي وبط وپخش
 جعبه کمکهاي اوليه کپسول آتش نشاني بروه  A4و نوشتافزار

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظري

طرح ريزي سيستم صوتي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -انتخاب تجهيزات صهوتي مناسهت جههت طهرح ريهزي

0

متناست با کاربرد و قابليت آن
 -برآورد و پيشنهاد وزينه هاي سيسهتم ههاي همخهوان

6

متناست با نيازو توان مشتري

0

 نيازسنجي امکانات صوتي جهت طراحي سيستم صوتي -نقشه کشي دستي پالن سالن کنفرانس

0:82

 -نقشه خواني مدارات الکترونيکي

0:82

 -طراحي شماتيک مدار الکترونيکي سيستم صوتي سهالن

8

کنفرانس

0:82

 طراحي دياورام کابل کشي سالن کنفرانس -طراحي پالن جا نمهايي تجهيهزات و بهر آورد حجهم و

0:82

مساحت اشغالي
نگرش :
 دقت در برآورد تمامي تجهيزات -ديد همه جانبه و آينده نگرانه براي توسعه سيستم در آينده

 نگاه صرفه جويانه در استفاده حداقل از کابل ها در طراحي نقشه با انتخاب کوتهاه تهرينمسير ممکن خطوط برقي و صوتي (به لحاظ مصالح مالي کارفرما و کيفيت برتر صوت)
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :

8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تدارک و تامين تجهيزات

نظري

عملي

جمع

5

62

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -چند نمونه پيش

دانش :
 -شرکت هاي معتبر توليد کننده داخلي تجهيزات

فاکتور شرکت هاي

82دقيقه

خارجي

 -شرکت هاي معتبر خارجي توليهد کننهده و نماينهدوي

82دقيقه

 -چند نمونه پيش

 -اصول جستجو و سرچ اينترنتي

82دقيقه

فاکتور شرکت هاي

 -مشخصات فني تجهيزات

82دقيقه

هاي آنها در کشور

 -مشخصات تجاري تجهيزات و طريقهه تبهديل آن بهه

داخلي
 -ميز و صندلي مربي

82دقيقه

مشخصات واقعي و فني تجهيزات

 رايانه مربي -ديتا پرژکتور

 -اصول مکاتبه و درخواست محصول

05دقيقه

 -ويژوي هاي پيش فاکتور و طريقه اخي آن

05دقيقه

 -اصول تهيه و تدارک محصول

05دقيقه

 -اصول انتقال و نگهداري تجهيزات

05دقيقه

 -بروه  A4و نوشت

 -شرايط تعويض و يا پس دادن تجهيزات

82دقيقه

افزار

 -وارانتي و خدمات پس از فروش

82دقيقه

 -استاندارد هاي محصوالت ()DS, Euro , ISO

82دقيقه

 ميز و صندلي کارآموز جعبه کمکهاي اوليه -کپسول آتش نشاني

مهارت :
 -تشهههخيص و تميهههز قطعهههات الکترونيکهههي از روي

0

مشخصات فني آنها
 -تبديل مشخصات تجاري تجهيزات به مشخصات فني

0

آن ها و بالعکس
 -تهيه و تدارک محصول

0

 -انتقال و نگهداري تجهيزات بدون اسقاط شدن آن ها

0

 -تطبيق تجهيزات با استاندارد آن ها و تعيهين فاصهله و

0

تفاوت آن ها
9

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تدارک و تامين تجهيزات

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 دقت در استفاده از با کيفيت ترين تجهيزات همراه با مناسبترين قيمت آن هاایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

11

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

داکت کشيج کابل کشي و نصت رک سيستم صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

1

68

05

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انهواع کابهل ( RGBHV cables , standard cable ,

65 High-Endدقيقه

cable, Halogen free , power
cables,VGA cables,Audio cables, fire-re tardant,
)coaxiar

 ويژوي هاي کابل ( قطرج طولج سطح مقطع ج تعداد رشته ها 65دقيقهج تعداد شيلد ها ج هالوژنفري و اهم )
 -قانون اهم

65دقيقه

 -اثر طول کابل بر اهم آن

65دقيقه

 -انواع کانکتور ها ( )Pin sub D – plug , RS 232

82دقيقه

 -انواع اتصاالت کابل ها

82دقيقه

 -انواع بست ها

65دقيقه

 -انواع سه راهي ها ( يکپارچه ج توکار و روکار )

65دقيقه

 -انواع سوکت ها

65دقيقه

 -انواع داکت ها ( تک کاناله و چند کاناله ) و ابعاد و سايز آنها

65دقيقه

 -انواع رک ها و رک مونت ها

65دقيقه

 -انواع پريز ها

65دقيقه

 -نحوه شماره وياري کابل ها

82دقيقه

 اصهههول مسهههتند سهههازي کابهههل کشهههي و تهيهههه نقشهههه 82دقيقهAs built

82دقيقه

 اصول فرم کاري در کابل کشي -اصول ترکينگ ( )Tracking

6

11

 منبع تغييه ميکروفن آمپلي فاير فيش کانکتور سلکتور بلندوو رک ميز و صندلي مربي رايانه مربي ويدئو پرژکتور ميز و صندلي کارآموز فازمتر پيچ ووشتي سيم دم باريک انبردست سيم چين سيم لخت کن بست پريز کليد انواع داکت انواع سوکت انواع کانکتور کاليبراتورهاي آلوستيکي انواع تايلهاي آلوستيک اهم متر ولت متر دسيبل متر تراز نگار صوتي يونيت کنترل مرکزي(Chairman
)Microphone Unit
 يونيت شرکت کننده(Delegate
)Microphone Unit
 انواع کابل ها (RGBHV cables ,

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

داکت کشيج کابل کشي و نصت رک سيستم صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

1

68

05

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -جداکردن و دسته بندي انواع سيم ها از يکديگر

82دقيقه

 جداکردن و دسته بندي انواع پورت ها از يکديگر -جداکردن و دسته بندي انواع بست ها از يکديگر

82دقيقه
82دقيقه

 -جداکردن و دسته بندي انواع کانکتورها از يکديگر

82دقيقه

 -اتصال کابل ها به يکديگر به روش هاي مختلف

0

 -شماره وياري کابل ها

6

 -کابل کشي سيستم صوتي

0:82

 -کابل کشي سيستم برقي

0:82

 -داکت کشي

0:82

 -نصت رک

0

 -نصت پريز

15دقيقه

 -نصت کليد

15دقيقه

 -تهيه نقشه As built

6

 -ترکينگ ( )Tracking

0

نگرش :
 آينده نگري در برآورد تعداد پريزها تميزکاري و منظم بودن در سيم کشي دقت در سيم کشي جهت جلوويري از اتصال و يا قطعي در آن هاایمني و بهداشت :
 رعايت نکات ايمني در عدم برخورد داکتها و يا کابلها با جريان برق و عهدم تهداخل کابلههايپاور و صوت
 چک کردن وجود و يا عدم وجود جريان برق قبل از شروع کار توسط فازمترتوجهات زیست محيطي :
 تفکيک زباله هاي بروشت پيير(فلزي) از غير بروشت پيير(پالستيکي) به طبيعت12

standard cable ,
High-End cable,
Halogen free ,
VGA, power cables
cables, Audio
cables, fire-re
)tardant, coaxial
 جعبه کمکهاي اوليه کپسول آتش نشاني -بروه  A4و نوشت افزار

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصت تجهيزات صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

60

03

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 استانداردهاي نصت و ولتاژ ج فرکانس و امپهدانس وروديو خروجي
 اولويت هاي نصت تجهيزات82دقيقه
82دقيقه

 انواع بلند ووها (  multi position , floor ,ج دکوراتيو ج)2way ,wide band

82دقيقه

 انواع آمپلي فاير ها و استريو ( )master , subچند ناحيههاي
 انواع ميکسر ها ي حرفه اي82دقيقه
82دقيقه

 -انواع ميکروفن ( وردن غازيج اسهپيکريج light ring

82دقيقه

دار ,بي سيم ج حرفه اي و نيمه حرفه اي )
 انواع رکوردر ها ( وبط صدا ) ( 62 )memorial , dvd ,cdدقيقه انواع سلکتورها ( clear, mute, normal, speech) time, limit priority

82دقيقه

 انههواع ورودي ههها و خروجههي ههها ( ( )XLR Balanced)RCA unbalanced

62دقيقه

 انواع  media roomsمانند قلهم نهوريج Interactive12 Board, Copy Board, Smart Board, Digitalدقيقه
Over Board

 -انواع کنترل ها و ريموتهاي ويژوي هاي صدا

62دقيقه

 -پايه هاي نصت ديواري و سقفي و کفي

62دقيقه

 -سيستم هاي کاهنده نويز

65دقيقه

 -مانيتور ها و صفحات نمايش کنترل

62دقيقه

 -انواع ديتا/ويدئو پرژکتور ها

62دقيقه

 -اکواليزرها ( تنظيم کننده هاي صدا )

12دقيقه

 -تجهيزات بي سيم

6

 -دستگاه هاي پخش

82دقيقه

 -هدفونها و هدستها

62دقيقه
13

 منبع تغييه -ميکروفن ( وردن غازيج
اسپيکريج light ring
دار ,بي سيم ج حرفه اي
و نيمه حرفه اي ) -
آمپلي فاير  -کابل -
فيش  -کانکتور
 سلکتور ( clear,mute, normal,
speech time, limit
 – ) priorityميکسر
 ريکوردر ( memorial - ), dvd ,cdبلندوو (
multi position ,
 floor ,ج دکوراتيو ج
)2way ,wide band

 رک هدفون و هدست -مانيتور و صفحه نمايش
 اکواليزر  -ريموتکنترلر  -ميز و صندلي
مربي -رايانه مربي
 ويدئو پرژکتور ميز و صندلي کارآموز پايه هاي نصتديواري و سقفي و کفي
 فازمتر پيچ ووشتي  -سيم دم باريک  -انبردست سيم چين  -سيملخت کن – بست –
پريز – کليد  -انواع
داکت  -انواع سوکت -

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصت تجهيزات صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

انواع کانکتور
 کاليبراتورهايآلوستيکي
 انواع تايلهاي آلوستيک اهم متر  -ولت متر دسيبل متر  -تراز نگارصوتي  -يونيت کنترل
مرکزي (Chairman

دانش
 -سيستم هاي کنفرانس ديجيتال

15دقيقه

 -سيستم ترجمه همزمان

15دقيقه

 -اسپيلتر هاي صوتي

15دقيقه

 -سلکتور هاي يکپارچه تجهيزات

82دقيقه

 Visualizer -هاي روميزي و سقفي (پرتابل و حرفه اي)

6

 دوربينهاي  live imageرو ميهزي و سهقفي ( پرتهال وحرفه اي )

82دقيقه

)Microphone Unit

 -يونيت شرکت کننده

مهارت :
 -نصت انواع بلندووها

6

 -نصت انواع آمپلي فايرها

6:82

 -نصت انواع ميکسرها

6:82

 -نصت انواع ميکروفون ها

6:82

 -نصت انواع ريکوردرها

6

 -نصت انواع سلکتورها

6:82

 -نصت انواع کنترلرها

6:82

 -نصت انواع پايه هاي سقفي و کفي و ديواري

6

 -نصت انواع سيستم هاي کاهنده نويز

6:82

 -نصت انواع مانيتورها و صفحات نمايشي کنترلي

6:82

 -نصت انواع ديتا/ويدئو پرژکتورها

6:82

 -نصت انواع اکواليزرها

6:82

 -نصت انواع دستگاه هاي پخش

6:82

 -نصت انواع سيستم ترجمه همزمان

6:82
14

جمع

(Delegate
)Microphone Unit
 انواع کابل ها (RGBHV cables ,
standard cable ,
High-End cable,
Halogen free ,
power cables,VGA
cables,Audio
cables, fire-re
tardant, coaxiar

 جعبه کمکهاي اوليه کپسول آتش نشاني بروه  A4و نوشتافزار

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصت تجهيزات صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 -نصت انواع اسپيليترهاي صوتي

6:82

 -نصت انواع دوربين هاي live image

6:82

 -نصت  Visualizerهاي روميزي و سقفي

6:82

 -نصت media rooms

6:82

 -نصت سيستم هاي کنفرانس ديجيتال

0:82

نگرش :
 دقت در نصت تجهيزات تميزکاري و منظم بودن در نصت تجهيزات رويکرد به جديدترين تکنولوژي سيستم هاي صوتي کنفرانس و به روز بودن اطالعاتایمني و بهداشت :
 رعايت ايمني در عدم برخورد رول پالک و يا پيچهاي تثبيت اجزاء سيسهتم بهه ديهوار وسقف با کابلهاي جريان برق
 چک کردن وجود و يا عدم وجود جريان برق قبل از شروع کار توسط فازمترتوجهات زیست محيطي :
 -تفکيک زباله هاي بروشت پيير (فلزي) از غير بروشت پيير (پالستيکي) به طبيعت

15

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

راه اندازي سيستم صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

1

3

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -استاندارد هاي آکوستيک

6

 -شرايط مبناي صوتي سالن کنفرانس

15دقيقه

 -پژواک صدا و تاثيرات آن بر شنونده

65دقيقه

 مواد آکوستيکي ( تايلهاي آکوسهتيک ج جهاذب ههايمتخلخل ج پالستر هاج صفحات آکوستيکي )
 -روش هاي جمع کردن تراز صدا

82دقيقه

 -نحوه کنترل صدا در محيط هاي بسته

15دقيقه

 -دستگاه هاي اندازه ويري صدا

82دقيقه

 -اثر فضاهاي مختلف در نتايج صدا

82دقيقه

82دقيقه

 مشخصه هاي فيزيکي صهدا و اصهول تنظهيم آنهها (باالنس صداو طول موج ج جهت وسرعت انتشار ج لرزه ج 82دقيقه
کميت و شدت ج فرکانس ج آستانه شنوايي )
 نرم افزار هاي وبط و پخش صوت و سهاختار منهوي15دقيقه
آن
 نرم افزارهاي ميکس صدا65دقيقه
 نکات کليدي در کنترل پهيش از راه انهدازي سيسهتمصوتي
 طريقه روشن نمودن سيستم65دقيقه
82دقيقه

مهارت :
 -آکوستيک نمودن سالن با استفاده از مواد آن

8

 -راه اندازي سيستم صوتي

6

 -کنترل صدا در سالن

6

 -جمع کردن تراز صدا

6:82

 -تنظيم باالنسج شفافيتج شدتج فرکانس و لرزه صدا

6:82
16

 تايلهاي آکوستيک جاذب هاي متخلخل پالستر ها صفحات آکوستيکي اهم متر ولت متر دسيبل متر تراز نگار صوتي کاليبراتورهايآلوستيکي
 فازمتر پيچ ووشتي سيم دم باريک انبردست سيم چين سيم لخت کن ميز و صندلي مربي رايانه مربي ويدئو پرژکتور ميز و صندلي کارآموز منبع تغييه آمپلي فاير جعبه کمکهاي اوليه کپسول آتش نشاني بروه  A4و نوشتافزار

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

راه اندازي سيستم صوتي سالن کنفرانس

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 توجه به ووشخراش نبودن و وووح صدا در سالنایمني و بهداشت :
 رعايت نکات ايمني و بهداشت محيط با چک کردن حجم صدا قبل از راه اندازي سيستمتوجهات زیست محيطي :
-

17

بروه استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آموزش استفاده از تجهيزات و نگهداري آنها به مسئولين مربوطه

نظري

عملي

جمع

8

1

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 ميز و صندلي مربي رايانه مربي ويدئو پرژکتور ميز و صندلي کارآموز منبع تغييه آمپلي فاير -يونيت کنترل مرکزي

دانش :
 -اصول ياد دهي -يادويري

65دقيقه

 -ويژوي هاي مخاطت دوره

65دقيقه

 نکات مهم و کليدي در آموزش ( نکات تاثير وهيار درکيفيت و نگهداري سيستم )
 -برنامه ريزي دوره

6

 -سر فصل هاي جزوه آموزشي ( کاربري و نگهداري )

6

 شرايط استفاده از خهدمات پهس از فهروش و وهمانتمحصول

(Chairman
)Microphone Unit

65دقيقه

 -يونيت شرکت کننده

65دقيقه

(Delegate
)Microphone Unit

مهارت :
 -برنامه ريزي آموزشي

6

 -تهيه محتواي آموزشي

6

 -ارزيابي آموزشي

6

 -آموزش عملي

0

 -تست و تحويل سيستم

0

 ميکروفن وردن غازي ميکروفن وايرلس بلندوو ديواري ميکسر ريکوردر ( memorial), dvd ,cd
 -بلندوو ( multi

نگرش :

 position , floor ,ج

 -احترام به کارکنان مسوول و آموزش ويرندوان

دکوراتيو ج 2way
),wide band

 صبر و حوصله در ياددهي مطالت دقت در عدم تخريت سيستم توسط کاربران آماتور و تعليم نديدهایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

18

 جعبه کمکهاي اوليه کپسول آتش نشاني بروه  A4و نوشتافزار

 بروه استاندارد تجهيزاتتوضيحات

تعداد

 عدد6 به ازاي هر کارواه

 عدد6

Ac 220-240 v [50-60Hz]

منبع تغييه

1

 عدد6 به ازاي هر کارواه

 عدد6

آمپلي فاير

2

 عدد0 به ازاي هر کارواه

عدد0

Output format: RCA connector,
2 lines, unbalanced
(Mixed audio signals from microphones
in use)
Output level: 0 dBV
Output impedance: Over 10 kΩ
Output terminal SEND
(used for audio quality compensation or
Output format: ø6.5 stereo jack, balanced
(electronic balance)
background music broadcasting) Output
level: 6 dBV
Output impedance: Over 10 kΩ
Input terminal RETURN
Input format: ø6.5 stereo jack, balanced
(electronic balance)
Input level: 6 dBV
Input impedance: 10 kΩ

multi ( بلندوو

3

 عدد6 به ازاي هر کارواه

مشخصات فني و دقيق

عدد6
 با کليه متعلقاتP4حداقل

 عدد6 به ازاي هر کارواه

نام

ردیف

position , floor
 ج دکوراتيو ج,
2way ,wide
)band

ميز و صندلي مربي

4

رايانه مربي

5

ويدئو پرژکتور و

6

1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core

 عدد6 به ازاي هر کارواه

عدد6

2000 lumens
With screen : 1.8*2.2m

پرده نمايش
 عدد6 به ازاي هر کارواه

 عدد65

ميز و صندلي

7

کارآموز
 عدد6 به ازاي هر کارواه

 عدد8 به ازاي هر کارواه

عدد6

عدد8

Output format: XLR-3-32 pin connector,
1 line, balanced (electronic balance)
(Mixed audio signals from microphones
in use) Output level: 6 dBV
Output impedance: Over 10 kΩ

Output format: 8-portal circular
connector
(Audio signals for microphone speakers)
[TCS5074-48-4051] x 4 lines, balanced
(electronic balance)
Output level: 6 dBV
Output impedance: 10 kΩ

19

يونيت کنترل

8

مرکزي
(Chairman
Microphone
Unit)

يونيت شرکت کننده
(Delegate
Microphone
Unit)

9

بروه استاندارد تجهيزات
نام

ردیف

 11ميکروفن

 11ميکسر و رکوردر

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

Input format: 8-portal circular connector
(Mixed audio signals from microphones
in use) [TCS5074-48-4051] x 4 lines,
)balanced (electronic balance
Input level: 6 dBV
Input impedance: 10 kΩ
Communications method: RS485/422, 2lines
and Microphones Synchronization
method: Unsynchronized
Data transmission rate: 19.2 kbps
Supply voltage: DC 24 V, 4 lines
Maximum current consumption: 1.2 A x

8عدد

به ازاي هر کارواه  8عدد

 6عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

4 lines

 12تخته وايت برد
 13تخته پاک کن
 14کپسول آتش نشاني
15

جعبه کمک هاي

6عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

فومي

6عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

پودر خشک 5Kg

6عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

با کليه لوازم کمکهاي اوليه

6عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

1.6*2.4 m

اوليه
توجه :
 -تجهيزات برای یک کارگاه به ظرفيت  51نفر در نظر گرفته شود .
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 بروه استاندارد موادنام

ردیف

چند نمونه پيش
1

مشخصات فني و دقيق

حاوي مشخصات فني محصول

تعداد

توضيحات

5عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

فاکتور شرکت هاي
خارجي
چند نمونه پيش

2

حاوي مشخصات فني محصول

5عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

فاکتور شرکت هاي
داخلي

4

بست

تک پايه و دو پايه

82عدد

از هر نمونه يک عدد در
هر کارواه
به ازاي هر کارواه  6عدد

5

پريز

انواع پريز دوشاخ و سوکتي

65عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

6

کليد

تک پل و دو پل و فشاري و  ledدار

65عدد

به ازاي هر کارواه  6عدد

7

انواع کابل ها

8

کاغي

9

ماژيک

3

تايلهاي آکوستيک

جاذب هاي متخلخل و پالستر

5عدد

 52 RGBHV cables , standard cable ,متر به ازاي هر سه نفر  62متر
High-End cable, Halogen free ,
,VGA
cables power
cables
,Audio cables, fire-re tardant,
)coaxial

 11نوشت افزار

A4

 6بسته

به ازاي هر نفر  82عدد

وايت برد و معمولي در چهار رنگ مشکيج

3عدد

از هر رنگ  62عدد

قرمز ج آبي و سبز
خودکار (چند رنگ)

توجه :
 -مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفيت  51نفر محاسبه شود .
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 02عدد

از هر رنگ  6عدد
به ازاي هر سه نفر

 بروه استاندارد ابزارردیف

مشخصات فني و دقيق

نام

 6- 9-12يونيت با عمق هاي  15و 12

1

رک

2

انواع داکت

کابل شبکه  cat5و cat6

3

فيش

فيش هاي  BNCتبديلي ج سوزني ج لحيمي ج

4

سلکتور

5

کاليبراتورهاي

دستگاه کاليبراتور صدا  SC-05با دو خروجي

آکوستيکي

صوتي db, 94db661

تعداد

توضيحات

 5طبقه

به ازاي هر 8نفر يک طبقه

سانتيمتر ايستاده ابعاد  40-42-44يونيت باعمق
هاي  32 -12سانتيمتر و داراي
 ترمينال پاور  3-1-8پرتسيني ثابت و متحرکج فنج حرارت سنج ديجيتالج نگهدارنده کابل و
بالنک پنل

 52متر

به ازاي هر 8نفر 62متر

پيچيج کواکسيال BNCج آدابتور و AVتبديل
و رابطBNC
سلکتور ميلي ولت دو و سه حالته و ريستي کليد

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

هاي استارت استاپStart / Stop

(تراز نگار و
دسيبل متر)

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

با خروجي فرکانس 1000hz (+,-)4%
محدوده اندازه ويري  82-682دسي بل
دقت اندازه ويريClass 2 to IEC 60651

6

ولت متر

ديجيتالي

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

7

اهم متر

ديجيتالي

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

8

صفحات

تايلهاي جاذب و متخلخل

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

آکوستيکي
9

انواع کانکتور

کههههههانکتور پههههههاورجUSBجDجIDCو  5سري

به ازاي هر 8نفر يک سري

مخروطيجپيچي و پين هدر
 11انواع سوکت

پنلهههههههي جبهههههههاکس ههههههههدرجپيچي  5سري

به ازاي هر 8نفر يک سري

فونيکسجکامپيوتريجIDCج زيپ
 11سيم چين

دسته عايق

 12سيم لخت کن
22

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 بروه استاندارد ابزارمشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

ردیف

 13انبردست

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 14دم باريک

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 15سيم برق

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 16پيچ ووشتي

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 17فازمتر

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 18ريموت کنترلر

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

ديواري و سقفي و کفي

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 19پايه هاي
نصت
 21اکواليزر

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

 21هدفون و

-

 5عدد

به ازاي هر 8نفر يک عدد

هدست
 22ريکوردر

memorial , dvd ,cd

 5سري

به ازاي هر 8نفر يک سري

 23سلکتور

 5 clear, mute, normal, speech time,سري

به ازاي هر 8نفر يک سري

limit priority

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

مباني آکوستيک
6

روشهاي اندازه ويري
صدا و کنترل آن
کاتالوگ هاي

0

مشخصات فني سيستم
صوتي سالن کنفرانس

8

جزوه آموزشي

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

مرکز آموزش و

مريم سادات

-

موسوي

6833

تحقيقات صنعتي

تهران

ايران

پژوهش وستر

-

سيستم هاي نوين
شرکت مهندسي

6838

-

تدوين دانش

تهران

6838

متد

متد

اراک

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام کتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين
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محل نشر

ناشر

توويحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

www.ptsound.com

2

www.farasoutnegar.com

3

www.tnsgroug.ir

4

www.dbaudio.com

5

www.beyerdynamic.de

6

www.schulte.com

7

www.tls-gmbh.com

8

www.orientav.co.kr

9

www.vantage-emea.com
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