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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور   حرفـه  سـازمان آمـوزش فنـي و     -نبش چهارراه خوش  

  مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل    : نام شغل

   مشخصات عمومي

  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

ي شبكه كابل كسي است كه بتواند از عهده آزمايشات مربـوط بـه آزمـايش و       فن ورز نگهدار  : شغل مشخصات عمومي 
 . تحويل شبكه كابل، تشخيص نوع و محل خرابيها در كابل برآيد

   وروديويژگي هاي كارآموز
   ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل  

  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 
  شبكه كابلنصب  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  طول دوره آموزشي 
           ساعت192:     طول دوره آموزش                    
          ساعت58:       ـ زمان آموزش نظري               

     ساعت    134 :                     ـ زمان آموزش عملي
  ساعت                :    كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت                :                     پروژهاجراي ن ـ زما

 ساعت :                     ـ زمان سنجش مهارت            

  : روش ارزيابي مهارت كارآموز
 %25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1

 %75: امتياز سنجش عملي - 2

  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي -1-2
   %65: ايج كار عملي  امتياز سنجش نت- 2- 2
  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 

  سال سابقه كار مرتبط5ليسانس مخابرات با  :حداقل سطح تحصيالت 
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل    :نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 رديف عنوان توانايي

  1  توانايي تشخيص انواع خرابي ها در كابل 

  2  مت مدار و تعادل مقاومتي مدار توانايي اندازه گيري مقاو

  3  توانايي اندازه گيري مقاومت عايقي كابل 

  4  توانايي اندازه گيري افت الحاقي در كابل 

  5  توانايي اندازه گيري نويز كابل 

  6  توانايي اندازه گيري هم شنوايي انتهاي دور و نزديك 

  7  يل و تحول شبكه توانايي تنظيم فرم هاي آزمايش، تحويل و صورتجلسات تحو

  8  توانايي تعيين محل اتصال در كابل با استفاده از خاصيت مقاومتي خط 

  9  توانايي تعيين محل پارگي و جابجايي در كابل 

  TDR (  10(توانايي تعيين محل انواع خرابيها با دستگاههاي پالس اكومتر 

  11  يبي توانايي تعيين محل انواع خرابيها با دستگاههاي عيب ياب ترك

  12  توانايي تعيين مسير و عمق كابل هاي مخابراتي با استفاده از دستگاههاي كابل ياب 

  13  توانايي اصول تعيين مسير و عمق كابل 
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل  :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  1   تشخيص انواع خرابي ها در كابل توانايي  6  17  23
  1-1  آشنايي با پيوستگي كابل       
  1-2  آشنايي با استاندارد مخابرات در زمينه پيوستگي كابل       
  1-3   ) خازني-مقاومتي(آشنايي با انواع خرابي ها       
  1-4  آشنايي با دستگاههاي تستر در آزمايش پيوستگي كابل       
  1-5  دستگاههاي تستر در آزمايش پيوستگي كابل شناسايي اصول كار با       
  1-6  شناسايي اصول تست پيوستگي كابل       
  1-7  شناسايي اصول تشخيص انواع خرابيها       

  2  توانايي اندازه گيري مقاومت مدار و تعادل مقاومتي مدار   4  6  10
  2-1  آشنايي با مقاومت رفت و برگشت       
  2-2  ار آشنايي با تعادل مقاومتي مد      
  2-3  آشنايي با استانداردهاي تعادل مقاومتي مدار در مخابرات       
  2-4  شناسايي اصول اندازه گيري مقاومت رفت و برگشت       
  2-5  شناسايي اصول بررسي تعادل مقاومتي هاديهاي زوج       

  3  توانايي اندازه گيري مقاومت عايقي كابل   2  6  8
  3-1   آشنايي با مقاومت عايقي كابل      
  3-2  آشنايي با استانداردهاي مخابرات در زمينه مقاومت عايقي       
مقاومــت عــايقي  گيــري كــار بــا دســتگاههاي انــدازه شناســايي اصــول      

  مشخصات فني آنها و
3-3  

  3-4  شناسايي اصول اندازه گيري مقاومت عايقي كابلهاي مختلف       

  4  ل توانايي اندازه گيري افت الحاقي در كاب  7  14  21
  4-1  آشنايي با افت مجاز كابل       
  4-2  آشنايي با محدوده فركانس صوتي       
  4-3  آشنايي با استانداردهاي مخابرات در زمينه افت مجاز كابل       
  4-4  شناسايي اصول بررسي دستگاههاي اندازه گيري افت كابل و مشخصات فني آنها       
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل  :نام شغل

 داف و ريزبرنامه درسي اه

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  5  توانايي اندازه گيري نويز كابل   10  31  41
  5-1  آشنايي با فيلترهاي نويز       
  5-2  آشنايي با پاسخ فركانسي فيلترهاي نويز       
  5-3  آشنايي با استانداردهاي مخابرات در زمينه نويز مجاز در كابل       
اسايي اصول بررسي دستگاههاي اندازه گيري نويز و مشخصات فني شن      

  آنها 
4-5  

  5-5  شناسايي اصول بررسي پاسخ فركانسي فيلترهاي نويز      
  5-6  شناسايي اصول اندازه گيري نويز در كابل       

  6  توانايي اندازه گيري هم شنوايي انتهاي دور و نزديك   1  3  4
  6-1  آشنايي با هم شنوايي       
  6-2  آشنايي با استانداردهاي مخابرات در زمينه هم شنوايي       
شناســايي اصــول بررســي دســتگاههاي انــدازه گيــري هــم شــنوايي و       

  مشخصات فني آنها
3-6  

  6-4  شناسايي اصول اندازه گيري هم شنوايي انتهاي دور و نزديك       

توانايي تنظيم فرم هاي آزمايش، تحويل و صورتجلـسات           1  3  4
  ويل و تحول شبكه تح

7  

  7-1  آشنايي با فرم هاي آزمايش و تحويل شبكه       
  7-2  آشنايي با فرم هاي صورتجلسه تحويل شبكه       
  7-3  آشنايي با فرم هاي گزارش خرابي در شبكه       
شناسايي اصول تنظـيم فـرم هـاي آزمـايش تحويـل و صورتجلـسات                     

  تحويل و تحول شبكه 
4-7  

توانايي تعيين محل اتصال در كابل با استفاده از خاصـيت مقـاومتي               8  17  25
  خط

8  

  8-1  آشنايي با خاصيت مقاومتي خط      
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل   :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  8-2  ل خراب آشنايي با روش جمع آوري اطالعات و بررسي شناسنامه كاب      
  8-3  شناسايي اصول بررسي دستگاههاي مختلف عيب ياب مقاومتي       
  8-4  شناسايي اصول تشخيص انواع خرابي ها در كابل       
شناسايي اصول تعيين محل اتـصال در كابلهـاي مختلـف بـا اسـتفاده از خاصـيت                        

  مقاومتي خط 
5-8  

  9  بل توانايي تعيين محل پارگي و جابجايي در كا  6  8  14
  9-1  آشنايي با خاصيت خازني خط       
  9-2  آشنايي با پارگي و جابجايي در كابل       
  9-3  شناسايي اصول بررسي دستگاههاي عيب يابي خازني       
  9-4  شناسايي اصول تعيين محل پارگي و جابجايي در كابل       

 تعيين محل انواع خرابيها بـا دسـتگاههاي پـالس            توانايي  3  7  10
  )TDR(ر اكومت

10  

  TDR  1-10آشنايي با دستگاههاي مختلف       
  TDR   2-10آشنايي با روش كار با دستگاههاي مختلف       
  TDR  3-10شناسايي اصول بررسي دستگاههاي مختلف       
  10-4  شناسايي اصول تعيين محل انواع خرابيها      

 توانايي تعيين محل انواع خرابيها با دستگاههاي عيب ياب          4  10  14
  تركيبي 

11  

  11-1  آشنايي با كار دستگاههاي عيب ياب تركيبي       
  11-2 آشنايي با انواع مختلف دستگاههاي عيب يابي تركيبي و استفاده از آنها       
  11-3  شناسايي اصول كار با دستگاههاي عيب ياب تركيبي       
شناسايي اصول تعيين محل خرابي ها با دستگاههاي عيب ياب تركيبي        4-11  

توانايي تعيين مسير و عمق كابل هاي مخابراتي با استفاده            3  5  8
  از دستگاههاي كابل ياب 

12  
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  فن ورز نگهداري شبكه كابل   :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  12-1  آشنايي با عمق كابل       
  12-2  كابل ياب آشنايي با روش كار دستگاههاي       
  12-3  شناسايي اصول كار با دستگاههاي كابل ياب و نحوه استفاده از آنها       
  12-4  شناسايي اصول تعيين مسير و عمق كابل       

  13  توانايي اصول تعيين مسير و عمق كابل   3  7  10
  13-1  آشنايي با كمپرسورهاي فشرده خشك و كاربرد آنها       
  13-2  كار كمپرسورهاي هواي فشرده آشنايي با مكانيزم       
  13-3  شناسايي اصول راه اندازي و تنظيم فشار هواي فشرده كمپرسورها       
  13-4  آشنايي با شرايط نگهداري كابل هاي هواگذاري شده       
  13-5  شناسايي اصول نگهداري كابل هاي هواگذاري شده       
  13-6  آشنايي با كنتاكتور و كاربرد آن در مخابرات       
  13-7  شناسايي اصول نصب و تنظيم كنتاكتور       
  13-8  شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب كابل هاي هواگذاري شده       
  13-9  آشنايي با مانومتر و كاربرد آن       
  13-10  شناسايي اصول نشت يابي از كابلها با مانومتر       
  13-11  بل ها شناسايي اصول سدبندي، والوگذاري و شلنگ كشي كا      
  13-12  شناسايي اصول نگهداري كابل هاي تحت فشار      
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   فن ورز نگهداري شبكه كابل  :نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 ارتبـاطي بـا     آزمايشگاه تجهيز به شبكه كابل، شبكه كابـل آبونـه، مركـزي و              عدد1 
 براساس طرح ويـژه  MDFزوج ترمينه شه بر روي كافو، پست و        200حدقل  

 آزمايشگاه 

1 

 DC  2 و AC220ميز كار با برق  عدد10 

 3 مولتي متر  عدد10 

از هركدام  
 4حداقل 
 سري

 4 )  نوع مختلف4انواع مختلف حداقل (دستگاه زوج ياب 

از هر كدام  
چهار 

 دستگاه

 نوع 4ه گيري مقاومت عايقي برقي و باطري حداقل دستگاه انداز
 مختلف 

5 

از هركدام  
هشت 

 دستگاه 

 6  نوع مختلف 2دستگاه اندازه گيري افت، نويز حداقل 

 4حداقل  
 دستگاه 

 7 دستگاههاي اندازه گيري هم شنوايي 

به تعداد  
 كافي 

 8 انواع فرم هاي آزمايش و تحويل 

به تعداد  
 كافي 

 9  هاي صورتجلسه آزمايش و تحويل انواع فرم

به تعداد  
 كافي 

 10 انواع فرم هاي گزارش خرابي 

از هر كدام  
  دستگاه 8

 11  نوع مختلف 2انواع دستگاه عيب ياب خرابي مقاومتي حداقل 

 12 انواع دستگاه عيب ياب خرابي خازني  دستگاه8 

به تعداد  
 كافي 

 13 انواع مقاومت هاي مختلف 

عداد به ت 
 كافي 

 14 انواع خازنهاي مختلف 

 از هر كدام 
   عدد10

 15 ) خازني و مقاومتي(دستگاههاي عيب ياب تركيبي كابل 

از هر كدام  
 عدد10

 TDR  16دستگاههاي 

از هر كدام  
 دستگاه4

 17  نوع مختلف 2انواع كابل ياب حداقل 

 2حداقل  
نوع مختلف 

 18 انواع كمپرسور هواي خشك 
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   فن ورز نگهداري شبكه كابل  :ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 5حداقل  
 عدد 

 19 انواع كنتاكتور 

 20 فشارسنج  دستگاه2 

به تعداد  
 كافي 

 21 قطعات و لوازم دستگاههاي كمپرسور 

به تعداد  
 كافي 

 22 ) …مواد سد بندي و (ي لوازم سد بند

به تعداد  
 كافي 

 23 والو هواگذاري 

  

  

 

  


