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

استاندارد آموزش شغل

فن ورز نگهداري  BTSهوآوي

گروه شغلي
فناوري ارتباطات
كد ملي آموزش شغل

0 3 5 0 2 7 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 5931/1/51 :

شناسه گروه

2

7 4 2 2

سطح

Isco-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 100004914014445 :

اعضاء كارگروه برنامهريزي درسي  :فناوري ارتباطات
رديف

نام و نام

آخرين مدرک

خانوادگي

تحصیلي

شغل و سمت

رشته تخصصي

سابقه كار

5

امیر خسروي

كارشناسي ارشد

برق الکترونیک

مدير پروژه هاي مخابراتي

 1سال

0

محسن جلیلیان

كارشناسي

برق قدرت

مسئول بخش آموزش

0سال

9

سعید تکلو

كارشناسي

برق الکترونیک

مدير واحد تولید

 01سال

0

راضیه عباس زاده

كارشناسي

برق الکترونیک

دبیركارگروه برنامه ريزي درسي فناوري ارتباطات

 50سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشوور بووده و هرگونوه
سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

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

55668566

تلفن 55668566

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :

1

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.

6

نام استاندارد آموزش شغل :
فن ورز نگهداري  BTSهوآوي
شرح استاندارد آموزش شغل :
فن ورز نگهداري  BTSهوآوي  ،از مشاغل حوزه فناوري ارتباطات می باشد .این شغل شامل شایستگی هاي نصب و
آماده سازي سیستم ، BTSاجراي برنامه ، WEBLCTایجاد ارتباط  WEBLCTبه راک و ایجاد ارتباط با سیستم
،اتصال به  RNC ،BSCو ،Coreمدیریت شبكه و المان،انجام کار موثر در قالب یك تیم تخصصی  BTSو ایمنی می
باشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم برق كلیه گرايش ها
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 540 :ساعت

و زمان آموزش نظري

 99 :ساعت

و زمان آموزش عملي

 15 :ساعت

و زمان كارورزي

:

 -ساعت

و زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %01 : عملي %51: اخالق حرفهاي %54:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

-حداقل دارا بودن مدرک کارشناسی مخابرات با داشتن  5سال سابقه کار مرتبط

8

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

 BTSمخفف  Base Transfer Stationبوده و ایستگاه فرستنده وگیرنده اصلی در ارتباطات سیار می باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
BTS Hardware Installation Technician.

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
فن ورز گراندینگفن ورز تغذیه نیرو در مرکز مخابراتیفن ورز نصب و نگهداری outdoorفن ورز نصب و راه اندازی سیستم های رادیویی-فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :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 شغل
 شايستگيهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

5

نصب و آماده سازي سیستم BTS

10

20

30

0

اجراي برنامه WEBLCT

4

9

13

9

ایجاد ارتباط  WEBLCTبه راک و ایجاد ارتباط با سیستم

5

10

15

0

اتصال به  RNC ،BSCو Core

6

12

10

1

مدیریت شبكه و المان

6

12

10

5

انجام کار موثر در قالب یك تیم تخصصی  BTSو ایمنی

2

0

10

33

71

104

جمع ساعات

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
نصب و آماده سازي سیستم BTS

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

01

01

01

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-راک  BTSهوآوي و

دانش :
 -نسل هاي شبكه سیار

یونیتهاي مربوطه

 -ساختار BSSو NSS

-رایانه

 -وظایف المان هاي بخش BSS

 CD-یا نرم افزار BTS

جایگاه  BTSوعملكرد آنجایگاه ایستگاه رادیویی در شبكه سیار-نحوه ایجاد ارتباط با سایر قسمت ها

مربوطه
-کابل سریال پورت به پورت

انواع BTS نحوه ي نصب و تعیین محل فیزیكی یونیت ها در راکمهارت :
 تحلیل شبكه بررسی سخت افزاري هر یك از  BTSها بررسی نحوه اتصاالت فیزیكی در راک روشن و خاموش کردن BTS نصب یا تعویض یونیت و اتصاالت مربوطه تغییر آرایش سخت افزاري ایجاد اتصال آنتن و الیننگرش :
رعایت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کارصرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسبسرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
 رعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاهها رعایت گراندینگ سیستم و فردرعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيستمحيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیستمدیریت انرژي5

کانكتور
ولت متر-جعبه ابزار

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اجراي برنامه WEBLCT

نظري

عملي

جمع

4

9

13

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-راک  BTSهوآوي و

 -انواع برنامه هاي نرم افزار سیستم هوآوي

یونیت هاي مربوطه
-رایانه

 -پنجره هاي کاري نرم افزار

 CD-یا نرم افزار BTS

 -نحوه نصب نرم افزار

مربوطه

 -نحوه اجراي برنامه WEBLCT

-کابل سریال پورت به پورت

مهارت :

کانكتور

 -کار با سیستم نرم افزاري

-جعبه ابزار

 ایجاد ارتباط بخش سخت افزار با نرم افزار تجزیه و تحلیل عملكرد سیستمنگرش :
 رعایت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
 رعایت ایمنی سیستم نرم افزاري و جلوگیري از آسیب دیدن رعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاههارعایت گراندینگ سیستم و فرد رعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيست محيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیستمدیریت انرژي7

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ایجاد ارتباطWEBLCTبه راک و ایجاد ارتباط با سیستم

نظري

عملي

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-راک  BTSهوآوي و

-نحوه ارتباط کامپیوتر با راک BTS

یونیت هاي مربوطه
-رایانه P4

-نحوه انتخاب صفحه کاري مناسب با توجه به نوع کار

 CD-یا نرم افزار BTS

 -نحوه راه اندازي برنامه کاري

مربوطه

 -تعریف یونیت ها

-کابل سریال پورت به پورت

 -تعریف پیكربندي راک

کانكتور

مهارت :

-جعبه ابزار

 پیاده سازي ساختار سخت افزاري در نرم افزار کنترل و مدیریت راک از طریق نرم افزار فعال کردن سیستم و بردن به زیر بارنگرش :
 رعايت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسبسرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کار
ايمني و بهداشت :
رعایت گراندینگ سیستم و فردرعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاههارعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيست محيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیستمدیریت انرژي6

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اتصال به  RNC ،BSCو Core

نظري

عملي

جمع

6

12

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-راک  BTSهوآوي و

 -توپولوژي شبكه

یونیت هاي مربوطه

 -نحوه ایجاد برقراي ارتباط با BSC

رایانه CD-یا نرم افزار BTS

 -تعریف پورت اتصال و آرایش آن

مربوطه

مهارت :

-کابل سریال پورت به پورت

 -ایجاد لینك ارتباطی با BSC

کانكتور

 -مدیریت و ایجاد ارتباط دائم با BSC

-جعبه ابزار

 کنترل آالرم ها در برنامهنگرش :
رعايت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
 رعایت گراندینگ سیستم و فرد رعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاهها رعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيست محيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیست-مدیریت انرژي
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استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدیریت شبكه و المان

نظري

عملي

جمع

6

12

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-راک  BTSهوآوي و

 -المانها

یونیت هاي مربوطه
-رایانه

 -نقاط تست

 CD-یا نرم افزار BTS

 -نحوه تنظیم سطح سیگنال

مربوطه

مهارت :

-کابل سریال پورت به پورت

 -اندازه گیري سطح سیگنال در نقاط مشخص شده

کانكتور

 -تنظیم سطوح سیگنال

-ولت متر

نگرش :

-جعبه ابزار

رعايت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کارصرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
 رعایت گراندینگ سیستم و فرد رعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاهها رعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيست محيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیست-مديريت انرژي
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استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار موثر در قالب یك تیم تخصصی  BTSو ایمنی

نظري

عملي

جمع

2

0

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-راک  BTSهوآوي و

دانش :

یونیت هاي مربوطه

 -مفهوم کار گروهی

-رایانه

 -انواع کار گروهی

 CD-یا نرم افزار BTS

 -فواید کار گروهی

مربوطه

 -اصول ایمنی )(HSE

-کابل سریال پورت به پورت

مهارت :

کانكتور

 تشخیص و مشارکت در وظایف و اهداف تیم کمك گرفتن از اعضاي تیم در صورت ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنینگرش :
رعايت نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کارصرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب سرویس و نگهداري ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
 رعایت گراندینگ سیستم و فرد رعایت نكات حفاظتی حمل و نقل دستگاهها رعایت استانداردهاي حفاظتی در خصوص بالیاي طبیعی در هنگام نصب تجهیزاتتوجهات زيست محيطي :
 خودداري از ریختن ضایعات کار در محیط زیستمديريت انرژي11

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

راک BTS

به همراه یونیت هاي مربوطه

 0عدد

2

رایانه

حداقل  P4با کلیه متعلقات

 0دستگاه

3

نرم افزار

BTS

 0عدد

4

کابل سریال پورت به پورت کانكتور

استاندارد

 0عدد

5

کابل و رابط هاي مورد نیاز

استاندارد

 0دستگاه

6

ویدئو پروژکتور

با رزولوشن باال

 0دستگاه

7

جعبه کمك هاي اولیه

استاندارد

 0سري

0

کپسول آتش نشانی

 6کیلویی  ،پودر خشك

 0عدد

9

تخته وایت برد

استاندارد

 0عدد

10

میز مربی

معمولی

 0عدد

11

صندلی مربی

معمولی

 0عدد

12

صندلی کارآموزي

معمولی

 05عدد

توضیحات

توجه  - :تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  51نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماژيک

مخصوص وايت برد

 4عدد

2

کاغذ

A4

 1بسته

3

تخته پاک کن

مخصوص وايت برد

 2عدد

4

لوازم التحرير

استاندارد

به تعداد کارآموزان

توضیحات

توجه  - :مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  51نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

1

جعبه ابزار

کامل

 0سري

2

ولت متر

دیجیتال

 0دستگاه

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

16

تعداد

توضیحات

