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

استاندارد آموزش شغل
کارشناس پاسخگويي(پشتیباني) 0202

گروه شغلي
فناوري ارتباطات

کد ملي آموزش شغل

0 3 5 0 0 2 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 5931/1/51 :

شناسه گروه

2

4 2 2 5

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل100102912202225 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی

 :فناوري ارتباطات

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

مرجان خیراللهی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر– نرم افزار

مدیر کل خدمات پس از فروش

 11سال

2

حسن نیکخواه

کارشناسی

مهندسی برق -الکترونیک

رئیس اداره کنترل و بهبود
پاسخگویی

 15سال

3

مهدی نادری

کارشناسی ارشد

مهندسی برق– مخابرات

رئیس اداره عملیات مرکز تماس

 5سال

4

شقایق براتچی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر– نرم افزار

رئیس اداره پشتیبانی

 5سال

5

محسن گودرزی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر– نرم افزار

6

مهدی ظهوریان

کارشناسی

مهندسی برق -الکترونیک

7

اصغر واکف ماراالنی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر– نرم افزار

0

راضیه عباس زاده

لیسانس

الکترونیک

کارشناس کنترل و بهبود
پاسخگویی
کارشناس کنترل و بهبود
پاسخگویی
کارشناس آموزش
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
فناوری ارتباطات

 5سال

 5سال
 30سال
 12سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

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

55169516

تلفن

55169506

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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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 مهم ترين 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 مش اغلي 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.
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نام استاندارد آموزش شغل :
کارشناس پاسخگویی(پشتیبانی) 2020
شرح استاندارد آموزش شغل :
کارشناس پاسخگویی (پشتیبانی)  2020شغلی است در گروه فناوری ارتباطات که شامل شایستگی های بکارگیری
نرم افزار  crmمرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان خانگی،پاسخگویی به سواالت مرتبط با نصب و راه اندازی تجهیزات
مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران،پاسخگویی به درخواستهای پیکربندی و عیب یابی تجهیزات مشتریان خانگی
شرکت مخابرات ایران،دریافت اطالعات خرابی  ،ثبت و پیگیری تیکت خرابی مشتریان خانگی شرکت مخابرات
ایران،تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز می باشد  .این شغل با مشاغلی مانند سرپرست پاسخگویی ،رئیس اداره عملیات
مرکز تماس و کارشناسان پشتیبانی در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت چشم ،گوش ،دست و تكلم و سالمت روان
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 900ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 61ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 091ساعت

ـ زمان کارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %01 : عملي %51: اخالق حرفهاي %52:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس با حداقل  3سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
پاسخگويي به سواالت و درخواستهاي مشتريان خانگي شرکت مخابرات ايران؛ دريافت اطالعات خرابي
سرويسها ،ثبت و پیگیري روند رفع خرابي سرويسهاي مشتريان خانگي شرکت مخابرات ايران و همچنین تهیه
و تنظیم گزارش فعالیتهاي صورت پذيرفته در بازههاي زماني مورد نیاز از جمله وظايف اين گروه از کارشناسان
پشتیباني مي باشد .به دلیل حساسیت کار با مشتريان و وجود نرمافزار و سختافزارهايي که نحوه استفاده از آنها
به کارکنان پشتیباني که با مشتري در ارتباط هستند؛ آموزش داده نشده است ،باعث شد که نیاز به آموزش و
ساماندهي امور مربوط به مراکز تماس به جهت کاهش ريزش مشتري ،وفاداري مشتريان ،اطالعرساني مبتني بر
سفر مشتري ،ارزيابي و تضمین کیفیت و مديريت اطالعات بعد از فروش کامال احساس شود.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Residential inbound / back office contact center agent

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-کارشناس پاسخگويي ( پشتیباني ) 0252

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

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

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

▄
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هارديف

1
2

3

4
5

ساعت آموزش

عناوين

بکارگیری نرم افزار  crmمرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان خانگی
پاسخگویی به سواالت مرتبط با نصب و راه اندازی تجهیزات مشتریان خانگی شرکت
مخابرات ایران
پاسخگویی به درخواستهای پیکربندی و عیب یابی تجهیزات مشتریان خانگی
شرکت مخابرات ایران
دریافت اطالعات خرابی  ،ثبت و پیگیری تیکت خرابی مشتریان خانگی شرکت
مخابرات ایران
تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز
جمع ساعات

نظري

عملي

جمع

10

20

30

30

10

120

20

30

50

20

37

57

5

60

65

61

5

900 091

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری نرم افزار  crmمرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان

نظری

عملی

جمع

خانگی

10

20

30

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-لوازم التحریر

-کاربرد ها و مزایای نرم افزارهای crm

کامپیوتر با تجهیزات-چاپگر

-روش های اندازه گیری رضایت مشتریان

-اسکنر

-نرم افزار مربوط به مشتریان خانگی

-میز

-نحوه تهیه بانک جامع مشتریان

-صندلی

مهارت :

دستگاه فکس-جعبه کمک های اولیه

-اندازه گیری رضایت مشتریان

-کپسول آتش نشانی

-تجزیه و تحلیل پروفایل مشتری

-انواع مودم های متداول

مدیریت شکایاتپاسخگویی صحیح به مشتریان خشمگینکار با نرم افزار  crmمشتریان خانگیتحلیل و گزارش گیرینگرش :
توجه به اهمیت جایگاه مشتریانرعایت انضباط شغلی در محیط کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
صرفه جویی در مصرف موادمدیریت انرژیمدیریت پسماند6

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
پاسخگویی به سواالت مرتبط با نصب و راه اندازی تجهیزات
مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران

نظری عملی
30

10

جمع
120

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودکار

 -مراحل پیگیری خرابی تیکتهای مشتریان خانگی

مداد-پاککن

 -سرویسهای مخابراتی ارائه شده به مشتریان خانگی

-پانچ

( ...و (تانوما) ) ADSL, FTTH

-خط کش

 -مراکز مخابراتی و بخشهای مربوطه

-دستگاه منگنه

 -دستورالعملهای پاسخگویی مربوط به مشتریان خانگی

-سنجاق

 شبکه های  WANو  LANو نحوه نصب و راه انددازیتجهیزات سخت افزاری تحت شبکه از قبیل روتر و سوئیچ

کامپیوتر با تجهیزاتچاپگر-دستگاه اسکن

 -ساختار سازمانی

-میز

-فن بیان مناسب

-صندلی

مهارت :

کاغذ-دستگاه فکس

-پیکربندی و عیبیابی مودم

-نوار چسب

-پیکربندی و عیبیابی ADSL

-جا چسبی

-پیکربندی و عیبیابی FTTX

-کازیه

-کار با Network+

-تقویم

کددار بددا شددبکه هددای  WANو ،IP routing ، LANمدیریت ترافیدک شدبکه ،دیتدا سدنترها و زیدر سداخت هدای
امنیتی/مدیریتی/سرویس دهی
 نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری تحدت شدبکه ازقبیدل روتدر و سدوئیچ (اصدول دوره & CCNA Route
)Switch
پاسددخگویی بدده سددواالت مربددوط بدده نصددب و راه اندددازیتجهیزات مشتریان خانگی
7

جعبه کمکهای اولیهکپسول آتش نشانی -انواع مودمهای متداول

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
پاسخگویی به سواالت مرتبط با نصب و راه اندازی تجهیزات

نظری عملی

جمع

مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
توجه به اهمیت جایگاه مشتریان در شرکت مخابرات ایرانتوجه به اهمیت اجرای صحیح مقررات محیط کارضرورت رعایت انضباط شغلی در محیط کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی بدنرعایت اصول بهداشت روانی و فردیتوجهات زیست محیطی :
صرفه جویی در مصرف کاغذمدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :

پاسددخگویی بدده درخواسددت هددای پیکربندددی و عیددب یددابی نظری عملی
تجهیزات مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران

20

30

جمع
50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودکار

-انواع مودمها ( … ) FTTH , ADSL ,

مداد-پاککن

 -انواع سیستم عاملها

-پانچ

 -انواع سخت افزار کامپیوتر

-خط کش

 -انواع شبکههای کامپیوتری

-دستگاه منگنه

 -انواع تجهیزات موبایل

سنجاق-کامپیوتر با تجهیزات

 -انواع شبکه FTTx

-چاپگر

مهارت :

-دستگاه اسکن

-پیکربندی و عیبیابی سیستم عاملها

-میز

-پیکربندی و عیب یابی سخت افزار کامپیوتر

صندلی-کاغذ

 -پیکربندی و عیب یابی شبکههای کامپیوتری

-دستگاه فکس

 -پیکربندی و عیب یابی تجهیزات موبایل

-نوار چسب

-پاسخگویی بده درخواسدت پیکربنددی تجهیدزات مشدتریان

-جا چسبی

خانگی

-کازیه

-عیب یابی تجهیزات با توجه به توضیحات مشتریان خانگی

تقویم-جعبه کمکهای اولیه

نگرش :

-کپسول آتش نشانی

توجه به اهمیت جایگاه مشتریان در شرکت مخابرات ایرانتوجه به اهمیت اجرای صحیح مقررات محیط کار-ضرورت رعایت انضباط شغلی در محیط کار
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 -انواع مودمهای متداول

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :

پاسددخگویی بدده درخواسددت هددای پیکربندددی و عیددب یددابی نظری عملی

جمع

تجهیزات مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی بدنرعایت اصول بهداشت روانی و فردیتوجهات زیست محیطی :
صرفه جویی در مصرف کاغذ مدیریت انرژی -مدیریت پسماند

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :

دریافددت اطالعددات خرابددی  ،ثبددت و پیگیددری تیکددت خرابددی نظری عملی
مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران

20

37

جمع
57

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودکار

 -گوش کردن فعال

مداد-پاککن

 -دستورالعملهای اجرایی

-پانچ

-سیستم ثبت خرابی مشتریان خانگی

-خط کش

-مراحل پیگیری خرابی تیکتهای مشتریان خانگی

-دستگاه منگنه

-دانش کار تیمی

سنجاق-کامپیوتر با تجهیزات

مهارت :

-چاپگر

 -دریافت اطالعات مورد نیاز

-دستگاه اسکن

-استخراج اطالعات مربوط به مشتری (اطالعدات مربدوط بده

-میز

شماره تماس مشتری و )...

صندلی-کاغذ

-کار با سیستم صورتحساب  Billingمشتریان خانگی

-دستگاه فکس

 -تایپ با سرعت مناسب

-نوار چسب

-پیگیری خرابی تیکت های مشتریان خانگی

-جا چسبی

-انجام کار تیمی

-کازیه

نگرش :

-تقویم

-توجه به اهمیت جایگاه مشتریان در شرکت مخابرات ایران

جعبه کمکهای اولیه-کپسول آتش نشانی

-توجه به اهمیت اجرای صحیح مقررات محیط کار

 -انواع مودمهای متداول

-ضرورت رعایت انضباط شغلی در محیط کار

-نرم افزار CRM

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی بدنرعایت اصول بهداشت روانی و فردی11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :

نظری عملی

دریافت اطالعات خرابی  ،ثبت و پیگیری تیکت خرابی

جمع

مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
صرفه جویی در مصرف کاغذ مدیریت انرژی -مدیریت پسماند

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظری عملی

تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز

5

60

جمع
65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودکار

-انواع تیکت های ثبت شده

مداد-پاککن

-نحوه تهیه گزارش مناسب و انتخاب نرم افزار مربوطه

-پانچ

-اصول نامه نگاری

-خط کش

مهارت :

-دستگاه منگنه

 -انجام چند مدل نامه نگاری اداری

-سنجاق

کار با نرمافزار (Microsoft Accessشامل بخدشهدایمفاهیم اولیه طراحدی پایگداه داده ،اندواع ارتباطدات و مفداهیم

کامپیوتر با تجهیزاتچاپگر-دستگاه اسکن

آن ها ،آشنایی با روش سداخت جدداول و ارتبداط بدین آنهدا،

-میز

آشنایی با مفاهیم پرسوجو ،انتقال داده هدا بدین محدیطهدای

-صندلی

مختلف ،کار با افزونهها و)...

-کاغذ

کار با نرمافدزار (Microsoft Wordشدامل بخدشهدایپددداراگرافبنددددی ،جدددداول ،Section ،Style ،تصددداویر،

دستگاه فکسنوار چسب-جا چسبی

فهرستبندی و) ...

-کازیه

-کار بدا ندرمافزارهدای گدزارش دهدی مانندد( Excelشدامل

-تقویم

بخش های کار با جدداول ،نمودارهدا ،توابدع ،فرمدول نویسدی،

-جعبه کمکهای اولیه

ماکرونویسی ،داشبورد ،ابزارهای گرافیکدی ،ابزارهدای تحلیدل

کپسول آتش نشانی -انواع مودمهای متداول

داده Add in ،و)...
 کار نرم افزار تماس با مشتریان خانگیتنظیم گزارش بدر اسداس ندوع تیکدت هدا (خرابدی ،اطدالعرسانی،صورتحساب و فروش)
13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظری عملی

تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفهای در کاررعایت محرمانه بودن اطالعات مشتریانایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی بدنرعایت اصول بهداشت روانی و فردیتوجهات زیست محیطی :
صرفه جویی در مصرف منابع (کاغذ و انرژی) -مدیریت پسماند

14

 برگه استاندارد تجهیزاترديف
1

2

3

نام

مشخصات فني و دقیق

رایانه

با کلیه متعلقات

صندلی

استاندارد اپراتوری  ،گردان و چرخ دار

میز اپراتوری

4

تعداد
به ازای هر کارآموز یک
دستگاه
به ازای هر کارآموز یک
دستگاه

مجهز به کابل شبکه ،کابل برق ،سیم

به ازای هر کارآموز یک

تلفن

دستگاه
به ازای هر کارآموز یک

هدست

استاندارد

ویدئو پروژکتور

با رزولوشن باال

سیستم تهویه

مطبوع

7

آب سرد کن

استاندارد

یک عدد

0

تخته وایت برد

70 × 100سانتی متر

یک عدد

1

جعبه کمک های اولیه

با کلیه تجهیزات

 1سری

10

پرده دیتا پروژکتور

استاندارد

 1عدد

11

کپسول آتش نشانی

 6کیلویی پودر خشک

 2عدد

12

میز مربی

معمولی

 1عدد

13

صندلی مربی

معمولی

 1عدد

5
6

توضیحات

دستگاه
یک عدد
به ازای هر کارگاه یک
دستگاه

توجه :
 تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود. برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

مداد

HB

 1بسته

2

خودکار

معمولی

 15عدد

3

کاغذ

A4

 1بسته

4

ماژیک

وایت بورد -معمولی

 2عدد

5

تخته پاک کن

معمولی

 1عدد

توجه :
 مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.15

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

بخشنامه

مربوط به قوانین جاری

 1عدد

2

فیلم یا  CDآموزشی

موجود در بازار

 1عدد

3

اسالید

موجود در بازار

 1عدد

4

منابع و جزوات آموزشی

مربوط به محتوای درس

 15عدد

توجه :

 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.

16

توضیحات

