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

استاندارد آموزش شایستگی
نگهداري تلفن همگاني

گروه شغلي
فناوري ارتباطات

كد ملي آموزش شايستگي

0 3 5 0 0 6 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 5931/6/51 :

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 شايستگي 116662912262255 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :فناوری ارتباطات
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

اصغر واکف ماراالنی

لیسانس

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناس آموزش

30

2

رسول قلی پور

لیسانس

مخابرات

کارشناس ناظر

12

3

عباس نیری

فوق دیپلم

نیرو و تاسیسات

کارشناس ناظر

20

4

محسن رحیمی

دیپلم

تجربی

تکنسین تلفن همگانی

25

5

فرشید قدیمی

فوق لیسانس

مخابرات

رئیس اداره آموزش و مربیگری

22

6

راضیه عباس زاده

لیسانس

الکترونیک

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
فناوری ارتباطات

12

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 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 كشور
دورنگار

66169616

تلفن

66169666

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 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.
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نام استاندارد آموزش شايستگي :
نگهداري تلفن همگاني
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
نگهداری تلفن همگانی شایستگی است در حوزه فناوری ارتباطات که شامل کارهاای دریافات گزارشاات روزاناه عادم
کارکرد تلفن همگانی ،تهیه برنامه بازدید روزانه از تلفن های همگانی ،انجام بازدید از تلفن های همگانی و سرویساهای
مورد نیاز،رفع عیوب گزارش شده تلفن همگانی ،تهیه گزارش انجام کار و مستند سازی می باشد .
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 91ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 52ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

61ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %61 : عملي %61: اخالق حرفهاي %52:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

فوق دیپلم با  3سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
نگهداري تلفن همگاني به مجموعه فعالیت هاي انجام بازديد دوره اي تلفن همگاني و سرويس هاي مورد نیاز آن ،
رفع عیوب گزارش شده از بخش  Pay phoneو انتقال تجهیزات معیوب جهت تعمیر گفته مي شود .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Telephone system maintenance

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-تعمیكار تلفن هاي همگاني

٭ 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 شايستگي
 كاررديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

دریافت گزارشات روزانه عدم کارکرد تلفن همگانی

2

4

6

2

تهیه برنامه بازدید روزانه از تلفن های همگانی

1

3

4

3

انجام بازدید از تلفن های همگانی و سرویس های مورد نیاز

2

4

6

4

رفع عیوب گزارش شده تلفن همگانی

4

12

16

5

تهیه گزارش انجام کار و مستند سازی

1

2

3

52

61

91

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دریافت گزارشات روزانه عدم کارکرد تلفن همگانی

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دستگاه تلفن همگانی

دانش :

-کارت خوان

 -تلفن همگانی و انواع آن

-پیچ گوشتی

 -انواع کارکردهای تلفن همگانی

-دستگاه هویه

 -کاربر payphone

-سیم چین

 -نحوه کد گذاری تلفن همگانی

-دم باریک

 -نحوه شناسایی موقعیت مکانی تلفن همگانی

انبردست-وسایل کمک آموزشی

 -انواع گزارشات خرابی

-مدار اصلی دستگاه تلفن

مهارت :
 کد گذاری تلفن همگانی شناسایی مکان تلفن همگانی دریافت گزارش  ، pay phoneآالرم و عدم کارکرد بررسی گزارشات دریافتی از سیستم pay phoneنگرش :
 دقت در دریافت گزارشات روزانه دریافت به موقع گزارشات روزانهایمنی و بهداشت :
-

رعایت اصول ارگونومی

 رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با ابزار و تجهیزاتتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند مدیریت مصرف انرژی6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه برنامه بازدید روزانه از تلفن های همگانی

نظری

عملی

جمع

1

3

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دستگاه DRO

دانش :

-دستگاه تلفن همگانی

 مسیر و منطقه جغرافیایی محلهای مورد نظر الویت بندی در بازدید از تلفن همگانی اعالم شدهمهارت :

پیچ گوشتیدستگاه هویه-سیم چین

 -شناسایی محل نصب تلفن های همگانی توسط ناظر

-دم باریک

 -انجام الویت بندی در بازدید

انبردست-وسایل کمک آموزشی

 -تست ( DROدر سالن ) MDF

-مدار اصلی دستگاه تلفن

نگرش :

-کارت خوان

 دقت در انجام کار صرفه جویی در زمان انجام کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی -رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با ابزار و تجهیزات

توجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام بازدید تلفن های همگانی و سرویس های مورد نیاز

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-کارت خوان

دانش :

-مدار اصلی دستگاه

 -قطعات فیزیکی تلفن همگانی

-دستگاه تلفن همگانی

 -نرم افزار تلفن همگانی

-پیچ گوشتی

 نحوه سرویس گوشی  ،کپسول دهنی ،شماره گیار وکارت خوان

دستگاه هویه-سیم چین

 -نحوه بازدیاد از کابلهاای هاوایی و نظاارت تلفان و

دم باریک-انبردست

اطراف آن

-وسایل کمک آموزشی

مهارت :

-دستگاه DRO

 بازدید تلفن همگانی با توجاه باه موقعیات نصاب وجغرافیای آن ( روزانه  ،هفتگی ،ماهانه)
 بررسی قطعات فیزیکی تلفن همگانی (عملی) تست تلفن همگانی با نرم افزار مربوطه تست تعرفه اعالم شده بازدید از کابلهای هوایی و نظارت تلفن و اطراف آننگرش :
 دقت در انجام تست ها صرفه جویی در استفاده از مواد و منابعایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی استفاده از وسیله نقلیه مورد استفاده در بازدید رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 رعایت نکات بهداشتی گوشی تلفن  ،داخل کیوسک و اطراف آن8

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
رفع عیوب گزارش شده تلفن همگانی

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-کارت خوان

دانش :

-مدار اصلی دستگاه

 انواع آالرم ها و خرابی های اعالم شده -روش رفع خرابی توسط برنامه و یا تعاوی

قطعاه ماورد

نظر

دستگاه تلفن همگانیپیچ گوشتی-دستگاه هویه

مهارت :

-سیم چین

 -انجااام مراحاال رفااع خراباای اعااالم شااده توسااط pay

دم باریک-انبردست

phone

-وسایل کمک آموزشی

 تست دستگاه بعد از رفع خرابی حذف گزارش خرابی از سیستم مرکزی pay phoneنگرش :
 دقت در رفع عیوب گزارش شده رعایت نظم و ترتیب در انجام کارهاایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی استفاده از وسیله نقلیه مورد استفاده در بازدید رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت مصرف انرژی
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-دستگاه DRO

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه گزارش انجام کار و مستند سازی

نظری

عملی

جمع

1

2

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-کارت خوان

دانش :

-مدار اصلی دستگاه

 روش ارائه گزارش شفاهی سلسله مراتب سازمانی جهت ارائه گزارشات کتبیمهارت :

دستگاه تلفن همگانیپیچ گوشتی-دستگاه هویه

 -مستند سازی برخی از اعالم خرابی ها و سارقت هاا

سیم چین-دم باریک

(سرقت تلفن ،کیوسک تلفن و )...

-انبردست

 -ارائه گزارش شفاهی توسط تکنسین

-وسایل کمک آموزشی

 -نوشتن گزارشات کتبی

-دستگاه DRO

نگرش :
 ارسال گزارش به مقامات ذی ربط -دقت در انجام کار

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی رعایت نکات ایمنیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

دستگاه تلفن همگانی

موجود در شبکه

 7عدد

2

کارت خوان

کارت خوان تلفن همگانی

 15عدد

3

مدار اصلی دستگاه تلفن

مدارچاپی

 15عدد

4

گوشی تلفن

استاندارد

 15عدد

5

دستگاه DRO

استاندارد

 0عدد

توضیحات

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

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

قلع

مرغوب

به مقدار کافی

توضیحات

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

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

پیچ گوشتی

استاندارد -دو سو  -چهارسو

15

2

سیم چین

استاندارد

15

3

دم باریک

استاندارد

15

4

انبردست

استاندارد

15

5

دستگاه هویه

 60وات  -تفنگی

15

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

