نهايي شد

بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شغل
فن ورز نصب و نگهداري …PCM 4,6,
گروه شغلي مخابرات

كد ملي آموزش شغل
8-65/33/1/3

تاريخ تدوين استاندارد 3131/1/13:
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ  3131/7/3تا تاريخ 3133/7/3

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 8-65/11/3/1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته مخابرات :

حسین تیموري مالیر –کارشناس مخابرات
نسیم رستگار فرمچي -کارشناس مخابرات
محسن اردالن -کارشناس مخابرات
محمد امید واسمي -کارشناس مخابرات
قانع نوري -کارشناس مخابرات
صادق یزدان پناه -کارشناس مخابرات
نادر خورشیدي -کارشناس مخابرات

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
-

فرآيند اصالح و بازنگري :
اين استاندارد با توجه به در خواست صنعت و تغيير فرمت استاندارد نويسي دفتر طرح و برنامه هااي درساي ،ماورد باازبيني ارار
گرفته و در كميسيون رشته مخابرات مورد تاييد نهايي رار گرفته است.

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
263
دورنگار

55344337

تلفن 55653311 – 3

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

شايستگي 
آدرس  ،تلفن و ايميل

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

محمد حسن قرائي

فوق لیسانس

مخابرات

مدیر عامل
شرکت
مخابراتي
فنآوري نوین

53

5

امیر خسرو فرمهین
فراهاني

لیسانس

مخابرات

مشاور مرکز
تحقیقات
مخابرات

55

5

علي اصغر سجادي

لیسانس

مخابرات

مسئول
سوئیچ مرکز
آموزش

52

تلفن ثابت 88281581:
تلفن همراه 89158838848 :
ایمیل :
sajadi49@yahoo.com
آدرس  :تهران،اکباتااااااان،مرکز
آموزش مخابرات ایران

8

حسینعلي امامي

فوق لیسانس

مخابرات

کارشناس
مخابرات

58

تلفن ثابت 88223318 :

3

ناهید مسلمي

لیسانس

مخابرات

کارشناس
برنامه ریزي
درسي
مخابرات

15

تلفن ثابت 44355588:
تلفن همراه 89155435890 :
ایمیل :
gharaee@novin52.com

آدرس  :تهران ،تقاطع مطهري و
مفتح ،خیابان شهید نقدي ،پالک
 ، 15طبقه 5
تلفن ثابت 88553304:
تلفن همراه 89195308988 :
ایمیل :
amirkhosrowf@yahoo.com

آدرس :تهران-ستارخان-رحیمي
اصل-پالک -13فروشگاه
سامانده رایانه

تلفن همراه 89155104383 :
ایمیل :
h.a.emami@gmail.com

آدرس  :تهران،اکباتااااااان،مرکز
آموزش مخابرات ایران

2

تلفن ثابت 22329988:
تلفن همراه 89158248910 :
ایمیل :
Nahidmoslemi@gmail.com

آدرس  :تهران،میاااااااااااادان
توحیااااااد،خیابان ن اااااارت
غربي،ساختمان شماره  5سازمان
آموزش فني و حرفه اي کشور

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخ ات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کاار را وویناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نیاز وفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي یادویري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلي  ،مسئولیت هاا ،
شرایط کاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
کارورزي صرفا د ر مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت ماي ویارد و وارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوریك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در یك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه یك شایستگي بدست آمده است یا خیر  ،که شاامل ساه بخا عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یك شایستگي یا توانایي  .کاه ماي تواناد شاامل علاوم پایاه (
ریاوي  ،فیزیك  ،شیمي  ،زیست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یك توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد وردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل: 3
فن ورز ن ب و نگهداري …PCM 4,6,
شرح استاندارد آموزش شغل :
ن ب و نگهداري  ، PCM 4,6..از مشاغل زیر مجموعه حرفه مخابرات مي باشد.در این شغل سیستم PCM
…4,6,ن ب،راه اندازي و نگهداري شده و شاغل در این شغل باید قادر به کار موثر در قالب یك تیم تخ

ي

مخابراتي بوده و توانایي مستند سازي و در صورت لزوم ارائه وزارش کار را داشته باشد
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حدا ل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم برق کلیه ورایشها
حدا ل توانايي جسمي و ذهني  :دارا بودن سالمت کامل جسمي و روحي
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 322ساعت

ا زمان آموزش نظري

:

 47ساعت

ا زمان آموزش عملي

:

 76ساعت

ا زمان كارورزي

:

1

ساعت

ا زمان پروژه

:

 1ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %26 : عملي %56: اخالق حرفه اي %31:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دارا بودن حداقل مدرک تح یلي کارشناسي ارشد مخابرات و دو سال سابقه کار مرتبط و یا کارشناساي مخاابرات باا 3
سال سابقه کار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف د يق استاندارد ( اصطالحي ) :

 PCMسیستمي است که ظرفیت یك خط را به  11 ، 4 ، 2، 8و … خط افزای
موجب افزای

بهره وري خط به منظور افزای

مي دهد.در حقیقت این سیستم

تعداد مشترکین در شبكه بدون توسعه شبكه مي شود.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Pair gain technology

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

كابل-سوئيچ

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

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

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

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



5

استاندارد آموزش شغل
عناوین

5

5

عناوین

ردیف

1

آماده سازي سیستم PCM

5

ن ب و راه اندازي سیستم PCM

5

نگهداري سیستم PCM

8

تست سیستم PCM

3

کار موثر در قالب یك تیم تخ

ي PCM

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

آماده سازي

دان

زمان آموزش

سیستم PCM

نظري

عملي

جمع

5

0

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
ا راکCOT

:

-بلوک دیاورام PCM

5

-ابعاد دستگاهPCM

1

ا شلف COTبا یونیات هااي
داخلي Cu, Psu
ا یونیت )5( Ru
ا تابلوي PDB

مهارت :

ا ترمینال MDF

-استفاده ازمنابع سیستم

2

-بررسي نوع PCM

1

نگرش :
 نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگي در محیط کار صرفه جوئي در م رف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارایمني و بهداشت:
ا رعایت نكات حفاظتي حمل و نقل دستگاهها
ا رعایت وراندینگ سیستم و فرد
ا رعایت استانداردهاي حفاظتي در خ وص بالیاي طبیعي در هنگام ن ب تجهیزات
توجهات زیست محیطي :
 -خودداري از ریختن وایعات کار در محیط زیست

7

ا خط تلفن کارکن

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ن ب و راه اندازي سیستم PCM

دان

نظري

عملي

جمع

12

58

88

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ا راکCOT

:

 -سیستم هاي Access

5

 -سیستم هاي  Pair gainو انواع آن

5

 -تئوري PCM

5

 -نحوه آدرس دهيPSU

5

 -نحوه ارتباط شلف هاي COTدر داخل راک با هم

5

 -اصول ساخت کابل ارتباطي بین PSUو رایانه

5

 -معیارهاي فاصله مجاز بین Ru , CUو همچنین  Ruتاا

8

ا شلف COTبا یونیات هااي
داخلي Cu, Psu
ا یونیت )5( Ru
ا تابلوي PDB
ا ترمینال MDF
ا خط تلفن کارکن

مشترک
مهارت :
 -پیاده سازي نقشه

8

 -وایرینگ تغذیه

5

 -وایرینگ زوج ها از MDFتا شلف

5

 -وایرینگ زوج خط DSLاز شلف تا Ru

5

 -ن ب ترمینال P.G.SدرMDF

8

 -برقراري ارتباط شلف هاي COTدر داخل راک باهم

5

 -برقراري ارتباط بین PSUو رایانه

5

 -تعیین فاصله مجاز بینRu , Cu

5

 -تعیین فاصله مجاز بین  Ruتا مشترک

5

 -تست خط مشترک از MDFتا Ru

5
8

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ن ب و راه اندازي سیستم PCM
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگي در محیط کار صرفه جوئي در م رف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارایمني و بهداشت :
ا رعایت نكات حفاظتي حمل و نقل دستگاهها
ا رعایت وراندینگ سیستم و فرد
ا رعایت استانداردهاي حفاظتي در خ وص بالیاي طبیعي در هنگام ن ب تجهیزات
توجهات زیست محیطي :
 -خودداري از ریختن وایعات کار در محیط زیست

9

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نگهداري سیستم PCM

دان

نظري

عملي

جمع

18

14

55

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ا مولتي متر

:

ا راکCOT

 -عملكرد واحدCU

8

 -اجزاء صفحه روبروي ،آالرم ها و LEDها

5

 -جامپرها (سخت افزار)

5

ا یونیت )5( Ru

 -اجزاء صفحه روبروي PSUو آالرم ها و  LEDها

5

ا تابلوي

8

ا ترمینال MDF

-بخ

سویر وایزري و تغدیه واحدPSU

ا شلف COTباا یونیات هااي
داخلي Cu, Psu

PDB

ا خط تلفن کارکن

مهارت :
 -بررسي واحد Cu

8

 -اندازه ویري ولتاژ ورودي و خروجي

8

 -بررسي واحدPSU

8

 -اجراي عملیات By Pass

2

نگرش :
 نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگي در محیط کار صرفه جوئي در م رف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارایمني و بهداشت :
رعایت نكات حفاظتي حمل و نقل دستگاههاا رعایت وراندینگ سیستم و فرد
رعایت استانداردهاي حفاظتي در خ وص بالیاي طبیعي در هنگام ن ب تجهیزاتتوجهات زیست محیطي :
 -خودداري از ریختن وایعات کار در محیط زیست

11

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تست سیستم PCM

دان

نظري

عملي

جمع

4

15

58

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
ا رایانه با سیستم عامال ماورد

:

نیاز سیستم

 -سیستم عامل مورد نیاز

5

 -نحوه ن ب سیستم عامل

5

 -نرم افزار NMS

5

ا کابل سه یا چهار زوجي براي

 -نحوه ن ب نرم افزار

5

ارتباطPc, Psu

ا خط تلفن کارکن
ا کانكتورDB25, DB9

ا پیچ ووشتي

مهارت :
 -ن ب سیستم عامل

5

 -ن ب برنامه NMS

5

 -انجام آزمون هاي مدیریتي و نظارتي

8

 -بررسي آالرم هاي ارسالي از مرکز تلفن به ایستگاه مدیریت

8

نگرش :
نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگي در محیط کارصرفه جوئي در م رف مواد و انتخاب محل مناسبسرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارایمني و بهداشت :
رعایت نكات حفاظتي حمل و نقل دستگاههاا رعایت وراندینگ سیستم و فرد
رعایت استانداردهاي حفاظتي در خ وص بالیاي طبیعي در هنگام ن ب تجهیزاتتوجهات زیست محیطي :
 -خودداري از ریختن وایعات کار در محیط زیست

11

ا هویه
ا قلع

استاندارد آموزش
 بروهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار موثر در قالب یك تیم تخ

دان

ي PCM

نظري

عملي

جمع

2

18

58

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
-وسایل کمك آموزشي

:

 -مفهوم کار وروهي

1

-انواع کار وروهي

1

-فواید کار وروهي

1

-نحوه ارتباط با سایر اع اي وروه

1

-اصول مستند سازي

1

-اصول وزارش نویسي

1

مهارت :
-تشخیص و مشارکت در وظایف و اهداف تیم

5

-کمك ورفتن از اع اي تیم در صورت ورورت

5

-ورفتن و دادن بازخورد به منظور دستیابي به اهداف تیمي

5

-تشخیص دادن و پاسخ مثبت به چال

5

هاي درون تیم

 -استفاده از استراتژي ها براي ترسیم ت ویر حرفه اي مناسب

5

-مستند سازي

5

-وزارش نویسي

5

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
12

 -بروه استاندارد تجهیزات

مشخصات فني و د يق

تعداد

نام

رديف

1

راکCOT

-

13

5

شاالف COTبااا یونیاات هاااي

-

13

داخلي Cu, Psu
5

یونیت )5( Ru

-

13

8

تابلوي PDB

-

13

3

ترمینال MDF

-

13

2

رایانه

-

13

0

خط تلفن کارکن

-

13

4

کانكتورDB25, DB9

-

13

9

کابل سه یا چهاار زوجاي باراي

-

13

ارتباطPc, Psu
18

وسایل کمك آموزشي

-

 1سري

11

جعبه کمك هاي اولیه

-

 1سري

-

 1سري

15

وسایل آت

نشاني

توجه :
 -تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  36نفر در نظر گرفته شود .

13

توضيحات

 بروه استاندارد موادمشخصات فني و د يق

تعداد

نام

رديف

1

رول پالک

-

به میزان الزم

5

پیچ

-

به میزان الزم

5

قلع

-

به میزان الزم

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  36نفر محاسبه شود .

14

توضيحات

 بروه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و د يق

تعداد

1

مولتي متر

دیجیتال

 1سري

5

جعبه ابزار

ست کامل

 1سري

5

هویه

 18وات

 1سري

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

مولف

عنوان منبع یا نرم افزار

مترجم

1

کاتالوگ تجهیزات مخابراتي

شرکت هاي تولید کننده -

5

جزوه هاي آموزشي

شرکت مخابرات ایران

5

اسااتانداردهاي  ITUکااه در ITU

سال نشر

-

-

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

شرکت هاي تولید
کننده
-

شرکت هاي
تولید کننده
-

کاتالوگ سیستم به آنها اشااره
وردیده است.

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پیشنهادي وروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصليردیف

نام کتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/
مترجمین

16

محل نشر

ناشر

توویحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

www.IUT.int

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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