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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
   خالصه استاندارد 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

   :شغل مشخصات عمومي
هـاي   كسي است كه از عهده تشخيص و بررسي مكـانيزم كـار دسـتگاه            ) فكس(كار دستگاه هاي دورنگار     تعمير

 بررسـي و عيـب يـابي بردهـاي          ، تست و تنظـيم عملكـرد دسـتگاه هـاي دورنگـار            ، نصب و راه اندازي    ،دورنگار
و بررسي اصـول     LIUو   H.V كنترل   ، بررسي و عيب يابي بردهاي حافظه      ،مخابراتي و مودم تغذيه و برد اصلي      

 .كار سيستم چاپ ليزري برآيد

   :  وروديويژگي هاي كارآموز
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و ذهني: توانايي جسميحداقل 

   و ارتباطات داخلي تلفن روميزيتعميركار ،طراح و تحليل گر مدارات ديجيتال :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :زشي طول دوره آمو

       ساعت382:         طول دوره آموزش                    
   ساعت    142:         ـ زمان آموزش نظري               
       ساعت240:        ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت        -       :    ـ زمان كارآموزي در محيط كار  

   ساعت        -             :    ـ زمان اجراي پروژه          
   ساعت      -       :    ـ زمان سنجش مهارت            

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  :  آموزشي ويژگيهاي نيروي
   ليسانس مرتبط: حداقل سطح تحصيالت
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل

  شغلفهرست توانايي هاي 
  عنوان توانايي  رديف

  توانايي تشخيص و بررسي مكانيزم كار دستگاه هاي دورنگار  1
  توانايي بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه دورنگار  2
  اندازي دستگاه هاي دورنگارتوانايي نصب و راه   3
  توانايي كار با انواع دورنگار  4
 توانايي تست و تنظيم عملكرد دستگاه هاي دورنگار و كدهاي مربوطه  5

  ساختمان ظاهري دورنگارتوانايي بررسي   6
  توانايي بررسي اصول كار سنسورها   7
  توانايي بررسي و عيب يابي منبع تغذيه  8
   موتورSTEP و AC، DCب يابي موتورهاي توانايي بررسي و عي  9
  اصول كار رلهتوانايي بررسي   10
  و عيب يابي انواع المپ مورد استفاده در دورنگارتوانايي بررسي   11
   آينه مورد استفاده در دورنگارو عيب يابي انواعتوانايي بررسي   12
  ر لنز مورد استفاده در دورنگاو عيب يابي انواعتوانايي بررسي   13
  تغذيه و برد اصلي ،و عيب يابي بردهاي مخابراتي و مودمتوانايي بررسي   14
 LIU و H.V كنترل ،و عيب يابي بردهاي حافظهتوانايي بررسي   15

   و عيوب آنSCANتوانايي بررسي اصول كار   16
  توانايي بررسي اصول كار سيستم چاپ ليزري و عيوب آن  17
 Thermal Transferاپ توانايي بررسي اصول سيستم چ  18

  توانايي بررسي مسير عبور كاغذ  19
  توانايي بررسي و عيب يابي انواع سيستم چاپ دستگاه دورنگار  20
  توانايي سرويس دستگاه دورنگار  21
  توانايي بكارگيري تست هاي عيب يابي دستگاه هاي دورنگار  22
  مودنتوانايي بررسي دستگاه هاي دورنگار با قابليت اسكن ن  23
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  توانايي بررسي دستگاه هاي دورنگار با قابليت پرينت  24
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
توانايي تشخيص و بررسي مكانيزم كار دستگاه هاي   1

  دورنگار

2  2  4  

        دستگاه دورنگاراصول كار آشنايي با   1-1

       آشنايي با ظاهر انواع دورنگار  2-1

       آشنايي با انواع سيستم هاي مخابراتي تن و پالس و سرعت آنها  3-1

        آشنايي با روش چاپ دردستگاه دورنگار و انواع آن  4-1

        چاپ روي كاغذ حرارتي -  

        چاپ روي كاغذ عادي -  

        چاپ به روش جوهرافشان -  

        فيلم كاربني -  

        سيستم ليزري -  

        آشنايي با توان مصرفي دستگاه دورنگار  5-1

        آشنايي با مقدار ولتاژ ورودي دستگاه  6-1

        شناسايي اصول بررسي و تشخيص مكانيزم چاپ دستگاه دورنگار  7-1
        شناسايي اصول بررسي نحوه اتصال برق ورودي به دستگاه  8-1
       اصول بررسي عملكرد تعداد فاكس ارسالي در دقيقهشناسايي   9-1
       شناسايي اصول بررسي توان مصرفي دستگاه دورنگار  10-1

  2  1  1  توانايي بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه دورنگار  2

        ها در دستگاه دورنگار آشنايي با انواع كاغذ و كاربرد آن  1-2
        جنس كاغذ رنگ و ،آشنايي با پارامترهاي وزن  2-2
 Thermal Paper, Plain(آشنايي با كاغذ حرارتي و كاغذ عادي   3-2

Paper(  
      

        آشنايي با كاغذهاي مورد استفاده در دستگاه از نظر درجه حرارت  4-2
        شناسايي اصول بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه دورنگار  5-2
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            ف و ريز برنامه درسياهدا

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
  14  8  6  توانايي نصب و راه اندازي دستگاه هاي دورنگار  3

 ,Service Manual, Operation Manualآشنايي با كتابچه هاي   3-1

Parts Guide, User Manual  
      

گرما  ،ير رطوبتتأث(آشنايي با مشخصات محيط نصب دستگاه دورنگار   3-2
  )  تأثير نور و سيستم تهويه هوا در دستگاه-ها و عوارض آن

     

        آشنايي با اصطالحات فني خارجي دستگاه دورنگار  3-3

        دهنده در دستگاه دورنگار آشنايي با عالئم هشدار  4-3

 ,Service Manualشناسايي اصول استفاده از كتابچه هاي   5-3

Operation Manual, Parts Guide, User Manual 

      

        شناسايي اصول نصب دستگاه و تنظيم آن  6-3

         اتصال خط تلفن به دستگاه دورنگارشناسايي اصول  7-3

        شناسايي اصول قرار دادن كارتريج  8-3

         قرار دادن كاغذ در مخزنشناسايي اصول  9-3

        شناسايي اصول تنظيم نوع شماره گير تن و پالس  10-3

       اصول بررسي بروشورها و كاتالوگ ها در دستگاه هاي مختلف شناسايي  11-3

        شناسايي اصول انجام كپي نمونه و مقايسه آن با اصل مدرك  12-3

        شناسايي اصول آموزش اپراتوري به مشتري  13-3

  40 25  15  توانايي كار با انواع دورنگار  4

       آشنايي با نكات قبل از ارسال  1-4

        آشنايي با مدرك استاندارد  2-4

        آشنايي با ظاهر مدرك  3-4

        آشنايي با ابعاد مجاز مدرك  4-4
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
        آشنايي با نحوه تنظيمات رزولوشن  5-4

       با نحوه ارسال مدارك خاص يا عكسآشنايي   6-4

        آشنايي با نحوه ارسال مدرك  7-4

        آشنايي با نحوه ثبت اطالعات مدرك در حافظه و ارسال آن  8-4

        آشنايي با نحوه ارسال اتوماتيك مدرك  9-4

        آشنايي با نحوه ارسال غير اتوماتيك مدرك  10-4

 به صورت اتوماتيك و( گيري مجدد آشنايي با نحوه استفاده از شماره  11-4
  )اتوماتيك غير

      

        آشنايي با نحوه آزاد كردن مدرك  12-4

        هاي دريافت مدرك آشنايي با روش  13-4

        اتوماتيك آشنايي با دريافت غير  14-4

        آشنايي با دريافت اتوماتيك  15-4

       Pooling با شرايط خاص آشنايي  16-4

       نگي ضبط پيام مكالماتآشنايي با چگو  17-4

        آشنايي با طريقه چاپ مدارك دريافتي از حافظه  18-4

        آشنايي با چگونگي قرار دادن مشخصات ارسال كننده پيام  19-4

        آشنايي با نحوه پاك كردن اطالعات مدرك از حافظه  20-4

        آشنايي با عدم دريافت پيام  21-4

        شماره گيريهاي مختلف  آشنايي با روش  22-4

آشنايي با نحوه ثبت شماره تلفن يا فاكس در حافظه تك ضربه اي   23-4
One Touch 

      

 رقمي 2آشنايي با نحوه ثبت شماره تلفن يا فاكس در حافظه با كد   24-4
Code.S.D  

      

       آشنايي با چگونگي استفاده از حافظه  25-4
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            هداف و ريز برنامه درسيا

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
        آشنايي با نحوه شماره گيري معمولي  26-4

        Space-Pauseآشنايي با كليدهاي   27-4

        آشنايي با نحوه استفاده از دستگاه فاكس براي كپي  28-4

        آشنايي با روش كپي گرفتن  29-4

        برد حافظه و قابليت هاي دستگاه در ارتباطاتآشنايي با كار  30-4

        آشنايي با چاپ ليست هاي حافظه  31-4

        هاي ارسالي از حافظه آشنايي با چاپ فهرست گزارش  32-4

        آشنايي با نحوه چاپ مدارك ذخيره شده در حافظه  33-4

        آشنايي با ارسال مدارك باقيمانده در حافظه  34-4

         روش ارسال مدارك از حافظه به مقصد قبليآشنايي با  35-4

        آشنايي با پيغام هاي ظاهر شده روي صفحه نمايش  36-4

        آشنايي با نحوه تكميل سربرگ  37-4

        آشنايي با نحوه تنظيم تاريخ و ساعت  38-4

       آشنايي با نحوه ثبت شماره و نام  39-4

       ن و پالسآشنايي با نحوه تنظيم نوع شماره گير ت  40-4

        آشنايي با نحوه تنظيم تعداد صفحات ارسالي و يا دريافتي  41-4

         مشخصات محل يا نام ارسال كنندهآشنايي با نحوه تنظيم  42-4

         مشخصات محل يا نام دريافت كنندهآشنايي با نحوه تنظيم  43-4

         استفاده از چگونگي روش فهرست وارآشنايي با نحوه  44-4

         با صفحه كليد دستگاهآشنايي  45-4

        آشنايي با صفحه نمايش دستگاه  46-4

        آشنايي با نحوه صرفه جويي در استفاده از كاغذ  47-4

         با نحوه استفاده از وضعيت كاهش زمان ارسالآشنايي  48-4
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
        آشنايي با تنظيمات دستگاه  49-4

        آشنايي با تنظيمات الزم در رابطه با ارسال دورنگار  50-4

        آشنايي با تنظيمات الزم در رابطه با دريافت دورنگار  51-4

        آشنايي با تنظيمات الزم در رابطه با بخش چاپگر  52-4

       نظيمات الزم در رابطه با سيستم دستگاهآشنايي با ت  53-4

       شناسايي اصول مشاهده ظاهر مدرك و ابعاد مجاز آن  54-4

       شناسايي اصول ارسال مدارك خاص  55-4

       شناسايي اصول ثبت اطالعات مدرك در حافظه و ارسال آن  56-4

        شناسايي اصول ارسال اتوماتيك  57-4

       اتوماتيك  رشناسايي اصول ارسال غي  58-4

       شناسايي اصول استفاده از شماره گيري مجدد   59-4

       شناسايي اصول آزاد كردن مدرك  60-4

        شناسايي اصول دريافت اتوماتيك مدرك  61-4

        شناسايي اصول دريافت غيراتوماتيك مدرك  62-4

       Poolingشناسايي اصول دريافت به طريقه   63-4

        ضبط پيام مكالماتشناسايي اصول   64-4

        شناسايي اصول چاپ مدارك دريافتي از حافظه  65-4

       شناسايي اصول قرار دادن مشخصات ارسال كننده پيام  66-4

       شناسايي اصول پاك كردن مدارك از حافظه  67-4

        شناسايي اصول بررسي عدم دريافت پيام  68-4

        اره گيريهاي مختلف شم شناسايي اصول بررسي روش  69-4

        فاكس درحافظه تك ضربه اي شناسايي اصول ثبت شماره تلفن يا  70-4

         ثبت شماره تلفن يا فاكس در حافظه با كد دو رقميشناسايي اصول  71-4
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
        شناسايي اصول استفاده از حافظه  72-4

        شناسايي اصول شماره گيري معمولي  73-4

       Space-Pauseشناسايي اصول استفاده از كليدهاي   74-4

        شناسايي اصول استفاده از دستگاه فاكس براي كپي گرفتن  75-4

        شناسايي اصول چاپ ليست هاي حافظه  76-4

        هاي ارسالي از حافظه فهرست گزارششناسايي اصول چاپ   77-4

        شناسايي اصول چاپ مدارك ذخيره شده در حافظه  78-4

        شناسايي اصول ارسال مدارك باقيمانده در حافظه  79-4

        شناسايي اصول ارسال مدارك از حافظه به مقصد قبلي  80-4

       شده روي صفحه نمايشهاي ظاهر  شناسايي اصول بررسي پيام  81-4

        شناسايي اصول تكميل سربرگ  82-4

        شناسايي اصول تنظيم تاريخ و ساعت  83-4

       شناسايي اصول ثبت شماره و نام  84-4

        پالس –شناسايي اصول تنظيم نوع شماره گير تن   85-4

       شناسايي اصول تنظيم تعداد صفحات ارسالي و دريافتي  86-4

       ل يا نام ارسال كنندهشناسايي اصول تنظيم مشخصات مح  87-4

       شناسايي اصول تنظيم مشخصات محل يا نام دريافت كننده  88-4

        شناسايي اصول استفاده از روش فهرست وار  89-4

       شناسايي اصول استفاده از صفحه كليد دستگاه  90-4

      شناسايي اصول استفاده از صفحه نمايش دستگاه   91-4

        نمودن دستگاهشناسايي اصول تنظيم  92-4

      شناسايي اصول تنظيم دستگاه در رابطه با ارسال دورنگار  93-4

      شناسايي اصول تنظيم دستگاه در رابطه با دريافت دورنگار  94-4
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
       شناسايي اصول تنظيم دستگاه در رابطه با بخش چاپگر  95-4

       شناسايي اصول انجام تنظيمات در رابطه با سيستم دستگاه  96-4

توانايي تست و تنظيم عملكرد دستگاه هاي دورنگار و   5
  كدهاي مربوطه

4  8  12  

        آشنايي با دستگاه دورنگار در حالت اتوماتيك  1-5

       دورنگار در حالت عاديآشنايي با دستگاه   2-5

      Answering Machineآشنايي با دستگاه دورنگار در حالت منشي   3-5

       آشنايي با عوامل مؤثر در مدت زمان ارسال و دريافت  4-5

      آشنايي با پارجت و عملكرد آن در زمان چاپ  5-5

هاي نرم افزاري مطابق با كتابچه  آشنايي با جدول تنظيم سوئيچ  6-5
 Service Manualراهنماي 

     

       آشنايي با تغيير حداكثر سرعت مودم  7-5

       آشنايي با تغيير تنظيم قدرت سيگنال ارسالي  8-5

       هاي نرم افزاري آشنايي با جدول تنظيم سوئيچ  9-5

       آشنايي با عوامل مؤثر در مدت زمان ارسال  10-5

تگاه هاي گيرنده و آشنايي با سيستم مخابراتي و مشخصات دس  11-5
  فرستنده

      

       آشنايي با رزولوشن و نوع مدارك ارسالي  12-5

        شناسايي اصول استفاده از دستگاه دورنگار در حالت اتوماتيك  13-5

      شناسايي اصول استفاده از دستگاه دورنگار در حالت عادي  14-5

نشي شناسايي اصول استفاده از  دستگاه دورنگار در حالت م  15-5
Answering  Machine 

     

      شناسايي اصول اتصال دستگاه دورنگار به خط تلفن  16-5
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      شناسايي اصول انتخاب زبان دستگاه براي فرستادن پيام  17-5

      هاي دستگاه پس از هر دريافت تعداد بوق  استفاده ازشناسايي اصول  18-5

       شناسايي اصول استفاده از سيستم دريافت پيام از راه دور  19-5

 استفاده از دستگاه در حالت تمام شدن كاغذ و ارسال شناسايي اصول  20-5
 پيام به حافظه دستگاه

     

كاغذ  ت چاپ اطالعات در زير استفاده از دستگاه جهشناسايي اصول  21-5
 فاكس

     

        استفاده دستگاه از اندازه هاي مختلف كاغذشناسايي اصول  22-5

 بررسي جدول تنظيمات دستگاه در رابطه با بخش شناسايي اصول  23-5
 چاپگر

     

        بررسي چاپ با تونر كمترشناسايي اصول  24-5

       تغيير و تنظيم قدرت سيگنالشناسايي اصول  25-5

       يچ هاي نرم افزاريي اجراي تنظيم سوشناسايي اصول  26-5

  4  2 2  ساختمان ظاهري دورنگارتوانايي بررسي   6

       آشنايي با ظاهر دستگاه دورنگار  1-6

       آشنايي با كاست كاغذ  2-6

        سيني مدارك دريافتيآشنايي با  3-6

        تلفن و گوشي،آشنايي با درپوش ترمينال هاي خط  4-6

      آشنايي با صفحه كليد  5-6

      م المپي دستگاهي عالآشنايي با  6-6

       اخطار -  

       حافظه -  

        دستگاهHelpآشنايي با صفحه   7-6
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
        تلفن و گوشي،ل بررسي درپوش ترمينال هاي خطاصوشناسايي   8-6

       شناسايي اصول بررسي صفحه كليد  9-6

       م المپي دستگاهيشناسايي اصول بررسي عال  10-6

      Helpشناسايي اصول بررسي صفحه   11-6

  14 8  6  توانايي بررسي اصول كار سنسورها  7

      اه دورنگارآشنايي با انواع سنسور و كاربرد آنها در دستگ  1-7

      ها آشنايي با سنسورهاي نوري مرئي و نامرئي و كاربرد آن  2-7

      آشنايي با سنسور حرارتي و كاربرد آن  3-7

     آنكاربرد آشنايي با سنسور مغناطيسي و   4-7

      آشنايي با سنسور پيزوالكتريك و كاربرد آن  5-7

      يچي و كاربرد آنيآشنايي با سنسور ميكروسو  6-7

       بررسي آن نامرئي و سنسورهاي نوري مرئي و شناسايي اصول كار با  7-7

      شناسايي اصول كار با سنسور مغناطيسي و بررسي آن  8-7

      شناسايي اصول كار با سنسور حرارتي و بررسي آن  9-7

      شناسايي اصول كار با سنسور پيزوالكتريك و بررسي آن  10-7

      يچي و بررسي آنير با سنسور ميكروسوشناسايي اصول كا  11-7

  36  24 12  توانايي بررسي و عيب يابي منبع تغذيه  8

       Power Supplyآشنايي با برد تغذيه   1-8

      يچينگيهاي سو آشنايي با ترانس  2-8

      آشنايي با ولتاژهاي ورودي و خروجي برد تغذيه  3-8

      آشنايي با ولتاژ موتورها  4-8

       شناسايي اصول بررسي و تشخيص مكانيزم عملكرد برد منبع تغذيه  5-8

       شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيب برد منبع تغذيه  6-8
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
       موتورهاشناسايي اصول بررسي ولتاژ   7-8

       +V 24شناسايي اصول بررسي ولتاژ   8-8

      +V 5شناسايي اصول بررسي ولتاژ   9-8

 AC, DC, STEPعيب يابي موتورهاي توانايي بررسي و  9

  موتور

8 12 20  

     آشنايي با نقشه هاي اتصال موتور به سيستم دستگاه فاكس  1-9

رنگـار و مكـانيزم كـار و        هاي دو  آشنايي باموتورهاي الكتريكي دستگاه     2-9
  ها  انواع آن

    

      Acموتور  -  

      Dcموتور  -  

      Stepping موتور  -  

      ها  مگنت ها و ناخنك،يونيت چرخ دندهآشنايي با   3-9

      آشنايي با انواع مگنت ها   4-9

     Step Motorآشنايي با فتوسنسورهاي   5-9

      موتورهاي دستگاهشناسايي اصول باز و بسته كردن   6-9

     شناسايي اصول عيب يابي و تعويض موتورهاي الكتريكي  7-9

      شناسايي اصول اندازه گيري جريان و ولتاژ تغذيه موتورها  8-9

     شناسايي اصول اتصال موتور به شبكه  9-9

  4  2 2  رلهتوانايي بررسي اصول كار   10

      آشنايي با انواع رله و كاربرد آنها  1-10

      شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب رله ها  2-10
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
و عيب يابي انواع المپ مورد استفاده در توانايي بررسي   11

  دورنگار

2 2 4  

     سنت و كاربرد آن در دستگاه دورنگارآشنايي با المپ فلور  1-11

       شناسايي اصول بررسي ولتاژ المپ و تعويض آن در صورت نياز  2-11

       شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيب اتصاالت المپ  3-11

 آينه مورد استفاده در و عيب يابي انواعتوانايي بررسي   12
  دورنگار

2  2 4  

      برد آنها در دستگاه دورنگارآشنايي با انواع آينه و كار  1-12

      شناسايي اصول سرويس آينه ها  2-12

      شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب مربوط به آينه ها  3-12

 آينه مورد استفاده در و عيب يابي انواعتوانايي بررسي   13
  دورنگار

4 4 8  

     آشنايي با انواع لنز و كاربرد آنها در دستگاه دورنگار  1-13

      آشنايي با كوچك نمايي توسط لنز  2-13

      شناسايي اصول سرويس لنز در دستگاه هاي دورنگار  3-13

      شناسايي اصول رفع عيب لنز  4-13

      CCD لنز و برد ،شناسايي اصول تنظيم آينه  5-13

      شناسايي اصول بررسي كوچك نمايي توسط لنز  6-13

 ،اي مخابراتي و مودمو عيب يابي بردهتوانايي بررسي   14
  تغذيه و برد اصلي

10 15  25  

 NCU)Network آشنايي با بردهاي مخابراتي دستگاه دورنگار   1-14

Control Unit(  
    

      آشنايي با برد مودم  2-14
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  يعمل  نظري
      آشنايي با مدوالسيون و انواع آن  3-14

      آشنايي با دمدوالسيون  4-14

      يچينگ و اتصاالت آنيآشنايي با برد تغذيه سو  5-14

     Main Boardآشنايي با برد اصلي دستگاه   6-14

       شناسايي اصول بررسي و تشخيص بردهاي مخابراتي و مودم  7-14

      ه گيري ولتاژهاي ورودي و خروجي بردهاشناسايي اصول انداز  8-14

        عيب يابي و رفع عيب بردهاي دستگاه دورنگارشناسايي اصول  9-14

       عيب يابي برد تغذيه و رفع عيب آنشناسايي اصول  10-14

      خروجي برد اصلي اندازه گيري ولتاژهاي ورودي و شناسايي اصول  11-14

     برد اصليفع عيب شناسايي اصول عيب يابي و ر  12-14

     NCUشناسايي اصول بررسي مدار   13-14

 و H.V كنترل ،و عيب يابي بردهاي حافظهتوانايي بررسي   15
LIU  

10 10 20  

      آشنايي با مكانيزم عملكرد و كاربرد آي سي حافظه  1-15

      آشنايي با حافظه هاي ورودي و خروجي  2-15

      د كنترل و كاربرد آنآشنايي با مكانيزم عملكرد بر  3-15

     آشنايي با ورودي و خروجي برد كنترل  4-15

      آشنايي با مدار تن و پالس و مكانيزم كار آن  5-15

       و مكانيزم كار آنهاBackupآشنايي با انواع باتري   6-15

       و مكانيزم عملكرد آنLIUآشنايي با برد   7-15

     دي مالتي پلكسر ار مالتي پلكسر وآشنايي با مدار شماره گير و مد  8-15

      آشنايي با مدار مكالمه  9-15

      آشنايي با مدار مولد زنگ  10-15
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      بردهاي مختلف آشنايي با قطعات حفاظتي بكار رفته در   11-15

      ترميستور -  

      ترموستات -  

      فيوز -  

  - VDR        

      CCDآشنايي با عملكرد برد   12-15

      شناسايي اصول عيب يابي و تعويض بردهاي الكترونيكي  13-15

      شناسايي اصول بررسي نقشه مدارات  14-15

      شناسايي اصول عيب يابي مدار شماره گير  15-15

     شناسايي اصول عيب يابي مدار مكالمه و مولد زنگ  16-15

     شناسايي اصول مشاهده قطعات حفاظتي  17-15

      شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيب دهني و گوشي  18-15

     شناسايي اصول رفع ايراد كابل كشي  19-15

  30 20 10   و عيوب آنSCANتوانايي بررسي اصول كار   16

      SCANبا انواع سيستم هاي آشنايي   1-16

      Control Image Sensor آشنايي با كنتاكت سنسور   2-16

       در دستگاه دورنگار CISآشنايي با مزيت استفاده از   3-16

     CCDآشنايي با برد   4-16

     CCDآشنايي با نحوه ارسال تصوير از ابتدا تا   5-16

      ن تصاويرآشنايي با سرعت هاي مختلف در اسك  6-16

       و ارتباط آن با برد اصليCCDآشنايي با برد   7-16

     آشنايي با مبناي اسكن در دستگاه دورنگار  8-16

      آشنايي با نور سفيد  9-16
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
     Shading Modeآشنايي با رولر سفيد   10-16

     آشنايي با چرخ دنده ها و موتورهاي مؤثر در دستگاه در زمان اسكن  11-16

     آشنايي با مكانيزم كار مگنت هاي مختلف در زمان اسكن  12-16

      آشنايي با مكانيزم حركت مدرك به داخل دستگاه  13-16

     ك به خارج از دستگاهآشنايي با مكانيزم حركت مدر  14-16

      آشنايي با سنسورهاي قسمت اسكنر  15-16

      آشنايي با فتوديود و كاربرد آن در دستگاه دورنگار  16-16

      CCDشناسايي اصول بررسي و رفع عيب برد   17-16

      شناسايي اصول سرويس و تعمير آينه ها و لنز در دستگاه دورنگار  18-16

       تنظيم آينه و لنزشناسايي اصول  19-16

      شناسايي اصول تنظيم چرخ دنده ها  20-16

      شناسايي اصول عيب يابي موتورهاي الكتريكي  21-16

      شناسايي اصول عيب يابي و تعويض المپ  22-16

      شناسايي اصول بررسي عملكرد مگنت هاي دستگاه  23-16

     ك به داخل دستگاهشناسايي اصول مشاهده مراحل مختلف حركت مدر  24-16

      دستگاهول مشاهده حركت مدرك به خارج از شناسايي اص  25-16

شناسايي اصول مشاهده سنسورهاي مختلف موجود در دستگاه و عيب   26-16
  ها يابي آن

    

      شناسايي اصول بررسي فتوديود و عيب يابي آن  27-16

  50 35 15  ب آنتوانايي بررسي اصول كار سيستم چاپ ليزري و عيو  17

      آشنايي با سيستم چاپ ليزري  1-17

     آشنايي با نحوه عملكرد يونيت ليزر  2-17

       نحوه تشكيل تصوير روي درامآشنايي با  3-17

  

 



 18

  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
     شنايي با نحوه عملكرد تونر و دولوپرآ  4-17

      TC دولوپر و ، تونر،آشنايي با باياس هاي درام  5-17

       و عملكرد آنHVآشنايي با برد   6-17

      آشنايي با عملكرد فيوزينگ و ترموستات و عيب يابي آن  7-17

     آشنايي با مقدار حرارت مجاز در دستگاه دورنگار  8-17

     ا عمر مفيد و نحوه استفاده از مواد مصرفيآشنايي ب  9-17

     آشنايي با نحوه دسترسي به كنتور مواد مصرفي  10-17

     آشنايي با نحوه تعويض مواد مصرفي و بررسي مراحل آن  11-17

      آشنايي با سيستم پرس رولر  12-17

      آشنايي با علت چروك شدن كاغذ  13-17

      ترميستور -آشنايي با ترمال فيوز  14-17

      شناسايي اصول بازكردن يونيت درام و تميز نمودن آن  15-17

      شناسايي اصول مشاهده يونيت ليزر  16-17

      شناسايي اصول عيب يابي مخزن تونر و دولوپر  17-17

     TCشناسايي اصول عيب يابي درام و سيم شارژ   18-17

     HVشناسايي اصول عيب يابي و تعمير برد   19-17

      شناسايي اصول عيب يابي و تعمير فيوزينگ  20-17

      شناسايي اصول مشاهده ترموستات و بررسي عملكرد آن  21-17

      شناسايي اصول بررسي عمر مفيد مواد مصرفي  22-17

      شناسايي اصول دسترسي به كنتور مواد مصرفي  23-17

      اجراي نحوه تعويض مواد مصرفيشناسايي اصول   24-17

       عيب يابي و تعمير سيستم چاپ ليزريولشناسايي اص  25-17

       بررسي ايرادهاي پرس رولرشناسايي اصول  26-17
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      دن كاغذ در يونيت فيوزينگچروك ش شناسايي اصول  رفع ايراد  27-17

ترميستور وبررسي عملكرد  شناسايي اصول عيب يابي ترمال فيوز و  28-17
  ترميستور

    

  Thermal Transfer  2 2 4توانايي بررسي اصول سيستم چاپ  18

آشنايي با نحوه عملكرد سيستم با فيلم كربني و ترمـال هـد و بررسـي                  1-18
  هامزيت اين سيستم بر ديگر سيستم 

    

     عمر مفيد مواد مصرفي و نحوه تعويض آنها با آشنايي  2-18

      آشنايي با انواع متراژ كربن فيلم  3-18

     Thermal Transferشناسايي اصول عيب يابي سيستم   4-18

     ترمال هد فيلم كربني و بررسي عملكرد شناسايي اصول مشاهده و  5-18

      بن فيلمشناسايي اصول تنظيم حركت كر  6-18

  15 10 5  توانايي بررسي مسير عبور كاغذ  19

      آشنايي با مسير عبور كاغذ در دستگاه دورنگار  1-19

      Thermal Paperآشنايي با مسير عبور كاغذهاي رولي حرارتي   2-19

      آشنايي با رولر خروجي مركز  3-19

     آشنايي با ترمال هد و عملكرد آن  4-19

      ا سنسور تشخيص كاغذ و عملكرد آنآشنايي ب  5-19

      آشنايي با عملكرد كاتر و اجزاي آن  6-19

      و نحوه رفع آنPaper Jamآشنايي با خطاي   7-19

 Thermalآشنايي با مسير عبور كاغذ عادي در دستگاه هاي   8-19

Transfer 

    

      آشنايي با مسير عبور كاغذ عادي در دستگاه هاي ليزري  9-19
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      آشنايي با عملكرد موتور كاتر  10-19

     آشنايي با عملكرد مگنت كاتر  11-19

      شناسايي اصول عيب يابي مسير عبور كاغذ در كليه دستگاه ها  12-19

      شناسايي اصول مشاهده و عيب يابي رولر خروجي كاغذ  13-19

     شناسايي اصول مشاهده و عيب يابي سنسور مسير عبور كاغذ  14-19

      شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيب بررسي عملكرد كاتر  15-19

      Paper Jamشناسايي اصول رفع خطاي   16-19

      شناسايي اصول تنظيم ترمال هد  17-19

     شناسايي اصول تنظيم تيغه كاتر  18-19

     شناسايي اصول تنظيم موتور و سنسور كاتر  19-19

      شناسايي اصول تنظيم مگنت كاتر  20-19

توانايي بررسي و عيب يابي انواع سيـستم چـاپ دسـتگاه              20
  دورنگار

10 20 30  

      آشنايي با عيب كمرنگ شدن تصاوير  1-20

     وط به كثيف شدن و سياه شدن تصاويرآشنايي با عيب مرب  2-20

      آشنايي با عيب كشيدگي و يا فشردگي كاغذ  3-20

      آشنايي با عيب ايجاد خط در تصوير  4-20

      آشنايي با عيب پررنگ شدن تصاوير  5-20

      آشنايي با عيب عدم دريافت و ارسال فاكس  6-20

ز كمرنگ شدن و شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب ناشي ا  7-20
  پررنگ شدن تصاوير

    

كشيدگي  سياه شدن و رفع عيوب ناشي از شناسايي اصول عيب يابي و  8-20
  تصاوير
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      خط در تصوير عيوب ناشي از ايجادشناسايي اصول عيب يابي و رفع   9-20

      شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب عدم دريافت و ارسال فاكس  10-20

  12 8 4  توانايي سرويس دستگاه دورنگار  21

      آشنايي با نحوه سرويس ترمال هد  1-21

      آشنايي با نحوه شارژ كارتريج   2-21

       و رولرهاآشنايي با نحوه سرويس چرخ دنده ها  3-21

      آشنايي با نحوه سرويس آينه ها و سنسورها  4-21

     آشنايي با نحوه سرويس بردهاي الكترونيكي  5-21

      شناسايي اصول سرويس ترمال هد  6-21

      شناسايي اصول شارژ كارتريج  7-21

     شناسايي اصول سرويس چرخ دنده ها و رولرها  8-21

      ينه ها و سنسورهاشناسايي اصول سرويس آ  9-21

      شناسايي اصول سرويس بردهاي الكترونيكي  10-21

هاي  توانايي بكارگيري تست هاي عيب يابي دستگاه  22
  دورنگار

4 10 14  

      آشنايي با نحوه تست سيستم چاپ و تنظيم آن  1-22

      آشنايي با نحوه ترمال هد  2-22

      ROM/RAMآشنايي با نحوه تست   3-22

     آشنايي با نحوه تست سنسورها و رله ها  4-22

     آشنايي با نحوه تست دكمه هاي صفحه كليد  5-22

      LEDآشنايي با نحوه تست   6-22

     آشنايي با نحوه تست سيگنالهاي ارسالي از مودم  7-22

      آشنايي با نحوه تست موتورهاي اسكن  8-22
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
      CCDآشنايي با نحوه تست   9-22

  آشنايي با نحوه تنظيم قسمت تغذيه مدرك  10-22
 A.D.F )Automatic Document Feed( 

    

      شناسايي اصول تست ترمال هد  11-22

      ROM/RAMشناسايي اصول تست حافظه   12-22

      شناسايي اصول تست سنسورها و رله ها  13-22

      شناسايي اصول تست دكمه هاي صفحه كليد  14-22

     LEDشناسايي اصول تست   15-22

      هاي ارسالي از مودم شناسايي اصول تست سيگنال  16-22

      شناسايي اصول تست موتورهاي اسكن  17-22

     CCDشناسايي اصول تست   18-22

      A.D.Fشناسايي اصول تنظيم قسمت تغذيه مدرك   19-22

قابليـت اسـكن     هاي دورنگـار بـا     توانايي بررسي دستگاه    23

  نمودن

3 6 9  

      آشنايي با نحوه ارتباط دستگاه دورنگار به رايانه  1-23

      آشنايي با نرم افزار مورد نياز جهت نصب فاكس  2-23

      وسط فاكسآشنايي با علل عدم انجام عمل اسكن ت  3-23

     آشنايي با علل عدم ارسال اطالعات از كامپيوتر  4-23

      شناسايي اصول ارتباط دستگاه فاكس به كامپيوتر  5-23

      شناسايي اصول بررسي عدم اسكن نمودن فاكس  6-23

      شناسايي اصول بررسي يونيت اسكن  7-23

      شناسايي اصول عيب يابي يونيت اسكن  8-23
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:لنام شغ    
            اهداف و ريز برنامه درسي

  زمان آموزش
  شرح  شماره

  جمع  عملي  نظري
  7 4 3  هاي دورنگار با قابليت پرينت توانايي بررسي دستگاه  24

      آشنايي با نحوه استفاده از دستگاه دورنگار به عنوان چاپگر  1-24

        افزار مربوط به پرينتآشنايي با نحوه نصب نرم  2-24

       شناسايي اصول كابل كشي و نصب نرم افزار  3-24

     شناسايي اصول بررسي ايرادها در ارسال چاپ  4-24

     ها شناسايي اصول بررسي ايرادهاي كابل  5-24
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
           مواد و وسايل رسانه اي، ابزار،زاتفهرست استاندارد تجهي

  شماره   تعداد  مشخصات فني رديف
      الكترونيك اوليه ابزار و وسايل   1
      نرم افزار آموزشي  2
      ابزارهاي برقكاري  3
      ابزارهاي برقكاري عمودي  4
      اسپري  5
      اسيلوسكوپ  6
      الكل  7
      انواع آينه ها  8
      انواع رله  9
      LEDمپ و انواع ال  10
      انواع موتور  11
     NCVبرد   12
      )Main Board(برد اصلي   13
      پارچه نرم  14
      دستگاه دورنگار  15
      دستگاه دورنگار با قابليت اسكن  16
      دستگاه دورنگار با قابليت پرينت  17
      دستورالعمل  18
      دورسنج  19
      رايانه  20
      ساير بردها  21
      الكتريكسنسور پيزو  22
      سنسور حرارتي  23
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  )فكس(تعميركار دستگاه هاي دورنگار:نام شغل
           مواد و وسايل رسانه اي، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره   تعداد  مشخصات فني رديف
      سنسور مغناطيسي  24
      يچييسنسور ميكروسو  25
      سنسور نوري مرئي و نامرئي  26
      سيم و سرسيم  27
      فانكشن ژنراتور  28
      قطعات يدكي  29
      كابل هاي مورد نياز  30
      كتاب راهنما  31
      Operation manualكتابچه   32
      Parts manualكتابچه   33
      Service manualكتابچه   34
     User manualكتابچه   35
     گيريس و روغن  36
     لنز  37
     منبع تغذيه  38
     مولتي متر  39
     ه كارنقش  40
      نقشه مدار منبع تغذيه  41
      وسايل ايمني و حفاظتي  42
      وسايل برقكاري عمومي  43
      وسايل كمك آموزشي  44

  
  

 

 


