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

استاندارد آموزش شغل

فن ورز شبکه هوايي
گروه شغلي
فناوري ارتباطات
كد ملي آموزش شغل

0 3 5 0 2 4 0 0 0 2
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 122227917227772 :
اعضاء كارگروه برنامهريزي درسي :فناوري ارتباطات
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

1

عباس هادی نژاد

لیسانس

مخابرات

شغل و سمت

کارشناس مسئول نظارت و آزمایش و
تحویل

سابقه كار

30

2

سعید کریمی زاده

دیپلم

ایثارگری

تکنسین نظارت بر شبکه

32

3

اصغر واکف ماراالنی

لیسانس

نرم افزار کامپیوتر

کارشناس آموزش

30

4

فرشید قدیمی

فوق لیسانس

مخابرات

رئیس اداره آموزش و مربیگری

22

5

راضیه عباس زاده

لیسانس

الکترونیک

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی فناوری
ارتباطات

12

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فناوري ارتباطات برگزار گرديد استاندارد آموزش شغغل فغن ورز
شبکه هوايي با كد  122227917227775بررسي و تحت عنوان شغل فن ورز شبکه هوايي با كد 122227917227772
مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشغور بغوده و هرگونغه
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

55169516

تلفن 55169526

آدرس الکترونیکي 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.
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نام استاندارد آموزش شغل:
فن ورز شبکه هوايي
شرح استاندارد آموزش شغل:
فن ورز شبکه هوایی شغلی از حوزه فناوری ارتباطات می باشد که دارای شایستگی های بررسی تجهیزات شبکه هوایی،
کابل کشی هوایی ،مفصل بندی انواع کابل ها ،رانژه کشی در کافو ،نوسازی شبکه هوایی ،آزمایش خطوط مشترکین و
تهیه گزارش ،تکمیل فرم ها و دفاتر شبکه هوایی 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

 573 :ساعت

غ زمان آموزش نظري

 91 :ساعت

غ زمان آموزش عملي

 12 :ساعت

غ زمان كارورزي

 - :ساعت

غ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %21 : عملي %51: اخالق حرفهاي %57:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس مخابرات با  5سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
ارتقاي توان عملیات اجرايي و سرويس و نگهداري شبکه ها و كاهش هزينه هاي مختلف و مانور شبکه از مزيتهاي
اين آموزش مي باشد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Aerial cabling technician

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-

٭ 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

بررسی تجهیزات شبکه هوایی

2

12

21

2

کابل کشی هوایی

0

22

30

9

مفصل بندی انواع کابلها

6

11

17

2

رانژه کشی در کافو

3

12

15

1

نوسازی شبکه هوایی

3

7

10

5

آزمایش خطوط مشترکین و تهیه گزارش

4

4

0

1

تکمیل فرم ها و دفاتر شبکه هوایی

4

4

0

37

72

102

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی تجهیزات شبکه هوایی

نظری

عملی

جمع

2

12

21

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع پست

 -ارتباط مشترک با مشترک دیگر و مسیر ارتباطی

انواع ترمینالهای ام دی اف

 -تقسیم کننده ها ، Mdfکافو ONU،پست ،جعبه تقسیم

ترمینال های کافو
انواع جعبه تقسیم

 -محدوده کاری و وظایف کارکنان شبکه هوایی

انواع کابل های خاکی,کانالی و

 -انواع کابلهای مورد استفاده در شبکه زمینی و هوایی

هوایی و کابل های مهاردار

 -کدهای رنگی

انواع کابلهای زره دار و بدون
زره هوایی

 -روش پیدا کردن زوجها در کابلها

انبردست

مهارت :

سیم چین

 -بررسی تجهیزات شبکه هوایی (تقسیم کنندده هدا، Mdf ،

فازمتر

کافو ،ONU ،پست ،جعبه تقسیم)

چاقوی کابل بری

 بررسی انواع کابل هدای مدورد اسدتفاده در شدبکه زمیندی وهوایی

دریل
انواع مته
انواع گیرههای نگهدارنده کابل

 -شناسایی کدهای رنگی

های هوایی

 -پیدا کردن زوجها در کابلها

انواع قالب

نگرش :

انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

چاقوی پوست کن کابل

 -صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها

انواع پیچ گوشتی

 -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

چرخ طناب

 -اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنها

تاوه و میل تاوه
سیم مهار  7ال
پشت بند تیر
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بررسی تجهیزات شبکه هوایی

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :

تخماق

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

گیره گوشواره ای
انواع پنجه و مقره

 -رعایت گراندینگ سیستم

قلم و چکش ودم باریک وسیم

 -استفاده از لباس های ایمنی و مچ بند گراند

چین و دستگ

-انتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی

انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی

 -رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

و آمپ

توجهات زیستمحیطی :

انواع انبرک های لوبیایی،
عدسی و آمپ

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

انواع مفصل های حرارتی

 -خودداری از تخریب محیط زیست

گاز و سر شعله

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

انواع کافو
کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق
تقدم ,فرم گزارش خرابی
کارتهای واگذاری
سیم رانژه
اهم متر
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام کابل کشی هوایی

نظری

عملی

جمع

0

22

30

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

تاوه و میل تاوه

 -ابزار و لوازم مورد نیاز برای کابل کشی هوایی

سیم مهار  7ال
پشت بند تیر

 -اصول بکارگیری تجهیزات کابل کشی هوایی

تخماق

 -مسیر کابل کشی روی دیوارهای مختلف

گیره گوشواره ای

 -روش عالمت گذاری محل بست ها و قالب ها

انواع پنجه و مقره

 -نحوه بستن زیر بست ،کشیدن کابل و نصب روبست ها

قلم و چکش ودم باریک وسیم

 -اصول ترمینه کردن کابل ها در داخل جعبه تقسیم و پست

چین و دستگ
انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی

 -روش کابل کشی کابل های مهاردار

و آمپ

 -مسیر کابل کشی

انواع انبرک های لوبیایی،

مهارت :

عدسی و آمپ
انواع مفصل های حرارتی

 -بکارگیری تجهیزات کابل کشی هوایی

گاز و سر شعله

 -تعیین مسیر کابل کشی روی دیوارهای مختلف

انواع کافو

 -عالمت گذاری محل بست ها و قالب ها

کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق

 -بستن زیر بست ،کشیدن کابل و نصب روبست ها

تقدم ,فرم گزارش خرابی
کارت های واگذاری

 -ترمینه کردن کابل ها در داخل جعبه تقسیم و پست

سیم رانژه

 -کابل کشی کابل های مهاردار

اهم متر

نگرش :
 نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار -اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام کابل کشی هوایی

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع پست

ایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات رعایت گراندینگ سیستم استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراندانتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی رعایت اصول ارگونومی در محیط کارتوجهات زیست محیطی :

انواع ترمینالهای ام دی اف
ترمینال های کافو
انواع جعبه تقسیم
انواع کابل های خاکی,کانالی و
هوایی و کابل های مهاردار
انواع کابلهای زره دار و بدون

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

زره هوایی

 -خودداری از تخریب محیط زیست

انبردست

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

سیم چین
فازمتر
چاقوی کابل بری
دریل
انواع مته
انواع گیرههای نگهدارنده کابل
های هوایی
انواع قالب ها
انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر
چاقوی پوست کن کابل
انواع پیچ گوشتی
چرخ طناب
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام مفصل بندی کابل های هوایی

نظری

عملی

جمع

6

11

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

تاوه و میل تاوه

 -انواع کانکتورها

سیم مهار  7ال
پشت بند تیر

 -روکشهای حرارتی

تخماق

 -اصول روکش برداری

گیره گوشواره ای

 -انواع مفصل های حرارتی

انواع پنجه و مقره

 -عالئم یک مفصل خوب

قلم و چکش ودم باریک وسیم
چین و دستگ

مهارت :

انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی

 -آماده کردن کابل برای مفصل بندی و روکش برداری

و آمپ

 -اتصال هادیها با انواع کانکتور ها

انواع انبرک های لوبیایی،

 -بستن انواع مفصل های حرارتی

عدسی و آمپ
انواع مفصل های حرارتی

 -تشخیص مفصل خوب

گاز و سر شعله

نگرش :

انواع کافو

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق

 -صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها

تقدم ,فرم گزارش خرابی

 -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

کارتهای واگذاری

 -اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنها

سیم رانژه

ایمنی و بهداشت :

اهم متر

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

انواع پست

 -رعایت گراندینگ سیستم

انواع ترمینالهای ام دی اف

 -استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراند

ترمینال های کافو

-انتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی

انواع کابل های خاکی,کانالی و

 -رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

هوایی و کابل های مهاردار

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام مفصل بندی کابل های هوایی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :

انواع جعبه تقسیم ها

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

انواع کابلهای زره دار و بدون

 -خودداری از تخریب محیط زیست

زره هوایی

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

انبردست
سیم چین
فازمتر
چاقوی کابل بری
دریل
انواع مته های مختلف
انواع گیرههای نگهدارنده کابل
های هوایی
انواع قالب ها
انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر
چاقوی پوست کن کابل
انواع پیچ گوشتی
چرخ طناب

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رانژه کشی در کافو و ONU

نظری

عملی

جمع

3

12

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

تاوه و میل تاوه

 -ردیف های آبونه و مرکزی در انواع کافو وONU

سیم مهار  7ال
پشت بند تیر

 -اصول رانژه کشی

تخماق

 -اصول رانژه نویس کافو و پست و ONU

گیره گوشواره ای

 -انواع کارت های ام دی اف و واگذاری

انواع پنجه و مقره

مهارت :

قلم و چکش ودم باریک وسیم

 تشخیص و تعیدین ردیدف هدای آبونده و مرکدزی در کدافووONU

چین و دستگ
انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی
و آمپ

 -تعیین مسیر سیم رانژه و رانژه کشی

انواع انبرک های لوبیایی،

 -ثبت اطالعات مشترکین در شبکه کابدل بدا اسدتفاده از ندرم

عدسی و آمپ

افزار

انواع مفصل های حرارتی
گاز و سر شعله

نگرش :

انواع کافو

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق

 -صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها

تقدم ,فرم گزارش خرابی

 -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

کارتهای واگذاری

 -اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنها

سیم رانژه

ایمنی و بهداشت :

اهم متر

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

انواع پست
انواع ترمینالهای ام دی اف

 -رعایت گراندینگ سیستم

ترمینال های کافو

 -استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراند

انواع جعبه تقسیم ها

انتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

رانژه کشی در کافو و ONU

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :

انواع کابل های خاکی,کانالی و

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

هوایی و کابل های مهاردار

 -خودداری از تخریب محیط زیست

انواع کابلهای زره دار و بدون

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

زره هوایی
انبردست
سیم چین
فازمتر
چاقوی کابل بری
دریل
انواع مته های مختلف
انواع گیرههای نگهدارنده کابل
های هوایی
انواع قالب ها
انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر
چاقوی پوست کن کابل
انواع پیچ گوشتی
چرخ طناب

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نوسازی شبکه هوایی

نظری

عملی

جمع

3

7

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع پست

 -روش بازدید مسیر

انواع ترمینالهای ام دی اف
ترمینال های کافو

 -روش برآورد مصالح

انواع جعبه تقسیم ها

 -محل های نیازمند نوسازی

انواع کابل های خاکی,کانالی و

 -روش نوسازی و بازسازی شبکه هوایی

هوایی و کابل های مهاردار

مهارت :

انواع کابلهای زره دار و بدون
زره هوایی

 -بازدید مسیر

انبردست

 -برآورد مصالح

سیم چین

 -تعیین محل های نیازمند نوسازی

فازمتر

 -نوسازی و بازسازی شبکه هوایی

چاقوی کابل بری
دریل

نگرش :

انواع مته های مختلف

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

انواع گیرههای نگهدارنده کابل

 -صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها

های هوایی

 -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

انواع قالب ها

 اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنهاایمنی و بهداشت :

انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر
چاقوی پوست کن کابل

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

انواع پیچ گوشتی

 -رعایت گراندینگ سیستم

چرخ طناب

 استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراندانتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نوسازی شبکه هوایی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :

تاوه و میل تاوه

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

سیم مهار  7ال
پشت بند تیر

 -خودداری از تخریب محیط زیست

تخماق

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

گیره گوشواره ای
انواع پنجه و مقره
قلم و چکش ودم باریک وسیم
چین و دستگ
انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی
و آمپ
انواع انبرک های لوبیایی،
عدسی و آمپ
انواع مفصل های حرارتی
گاز و سر شعله
انواع کافو
کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق
تقدم ,فرم گزارش خرابی
کارتهای واگذاری
سیم رانژه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آزمایش خطوط مشترکین و تهیه گزارش

نظری

عملی

جمع

4

4

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع پست

 -انواع گوشی و روش استفاده از آن ها

انواع ترمینالهای ام دی اف
ترمینال های کافو

 -اصول آزمایش خطوط مشترکین

انواع جعبه تقسیم ها

 -اصول تحویل خط مشترک

انواع کابل های خاکی,کانالی و

مهارت :

هوایی و کابل های مهاردار

 -بررسی خطوط مشترکین

انواع کابلهای زره دار و بدون
زره هوایی

 -تشخیص خرابیها

انبردست

 -تهیه گزارش خرابی و مستندسازی

سیم چین

نگرش :

فازمتر

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

چاقوی کابل بری

 صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

دریل
انواع مته های مختلف
انواع گیرههای نگهدارنده کابل

 -اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنها

های هوایی

ایمنی و بهداشت :

انواع قالب ها
انواع نردبان کشویی

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

قیچی مهاربر

 -رعایت گراندینگ سیستم

چاقوی پوست کن کابل

 -استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراند

انواع پیچ گوشتی

-انتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی

چرخ طناب

 -رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

تاوه و میل تاوه
انواع گوشی

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آزمایش خطوط مشترکین و تهیه گزارش

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :

سیم مهار  7ال

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

پشت بند تیر
تخماق

 -خودداری از تخریب محیط زیست

گیره گوشواره ای

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

انواع پنجه و مقره
قلم و چکش ودم باریک وسیم
چین و دستگ
انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی
و آمپ
انواع انبرک های لوبیایی،
عدسی و آمپ
انواع مفصل های حرارتی
گاز و سر شعله
انواع کافو
کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق
تقدم ,فرم گزارش خرابی
کارتهای واگذاری
سیم رانژه

17

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تکمیل فرم ها و دفاتر شبکه هوایی

نظری

عملی

جمع

4

4

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع پست

 -فرم گزارش خرابی و نحوه تکمیل آن

انواع ترمینالهای ام دی اف
ترمینال های کافو

 -نحوه کار با دفاتر

انواع جعبه تقسیم ها

 -حق تقدم

انواع کابل های خاکی,کانالی و

 -فیش اصالحات

هوایی و کابل های مهاردار

 -انواع لوازم مصرفی

انواع کابلهای زره دار و بدون
زره هوایی

 -خرابی روزانه

انبردست

مهارت :

سیم چین

 -تکمیل فرم های گزارش خرابی

فازمتر

 -نصب دفاتر شبکه بصورت مکانیزه

چاقوی کابل بری
دریل

نگرش :

انواع مته های مختلف

 -نظم و ترتیب در کار و رعایت آراستگی در محیط کار

انواع گیرههای نگهدارنده کابل

 -صرفه جوئی در مصرف مواد و انتخاب محل مناسب نگهداری آنها

های هوایی

 -سرویس و نگهداری ابزار و تجهیزات کار

انواع قالب ها

 اطمینان از سالم بودن ابزار ،تجهیزات و مواد مصرفی قبل از استفاده از آنهاایمنی و بهداشت :

انواع نردبان کشویی
قیچی مهاربر
چاقوی پوست کن کابل

 -رعایت نکات ایمنی در کار با ابزار و تجهیزات

انواع پیچ گوشتی

 -رعایت گراندینگ سیستم

چرخ طناب

 -استفاده از لباسهای ایمنی و مچ بند گراند

تاوه و میل تاوه
سیم مهار  7ال

-انتخاب تجهیزات با رعایت استانداردهای حفاظتی

پشت بند تیر

 رعایت اصول ارگونومی در محیط کار18

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تکمیل فرم ها و دفاتر شبکه هوایی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :

تخماق

 -مدیریت ضایعات کار در محیط زیست

گیره گوشواره ای
انواع پنجه و مقره

 -خودداری از تخریب محیط زیست

قلم و چکش ودم باریک وسیم

 -سازماندهی کار بدون صدمه زدن به خود ،دیگران ،تجهیزات و محیط زیست

چین و دستگ
انواع کنتورهای لوبیایی،عدسی
و آمپ
انواع انبرک های لوبیایی،
عدسی و آمپ
انواع مفصل های حرارتی
گاز و سر شعله
انواع کافو
کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق
تقدم ,فرم گزارش خرابی
کارتهای واگذاری
سیم رانژه
رایانه
نرم افزار
فرم

19

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انواع پست

دو زوجی تا  100زوجی

 5عدد از هر نوع

2

انواع ترمینالهای ام دی اف

 64تایی 100 ،تایی200،تایی

 5عدد از هر نوع

3

ترمینال های کافو

 25زوجی پیچی و  10زوجی قیچی

 5عدد از هر نوع

4

جعبه تقسیم

استاندارد

به تعداد کافی

5

تخماق

استاندارد

به تعداد کافی

6

پنجه و مقره

استاندارد

به تعداد کافی

7

گیره گوشواره ای

استاندارد

به تعداد کافی

0

انواع کافو

 1400زوجی و  2400زوجی

 15عدد از هر کدام

2

چرخ طناب

استاندارد

 2عدد

10

تاوه و میل تاوه

استاندارد

 2عدد

11

پشت بند تیر

استاندارد

به تعداد کافی

12

انواع انبرک

لوبیایی ,عدسی و آمپ

 5عدد از هر نوع

توضیحات

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

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انواع کابل

خاکی,کانالی و هوایی و

به تعداد کافی

کابل های مهاردار
2

انواع کابل

زره دار و بدون زره هوایی

به تعداد کافی

3

انواع گیره نگهدارنده

استاندارد

به تعداد کافی

4

قالب

انواع مختلف

به تعداد کافی

5

سیم مهار

 7ال

به تعداد کافی

6

انواع کانکتور

لوبیایی ,عدسی و آمپ

2000

7

انواع مته

سایز 3و6و0

به تعداد کافی

0

انواع مفصل های حرارتی

تعمیری MA,TA

5

2

کارتهای ام دی اف ,دفاتر حق تقدم,

-

به تعداد کافی

فرم گزارش خرابی
10

کارتهای واگذاری

-

به تعداد کافی

11

سیم رانژه

-

یک کالف

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

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انبردست

استاندارد

10

2

سیم چین

استاندارد

10

3

فازمتر

استاندارد

10

4

چاقوی کابل بری

استاندارد

10

5

دریل

استاندارد

10

6

نردبان

کشویی

2

7

قیچی مهاربر

استاندارد

2

0

چاقو

مخصوص پوست کنی کابل

10

2

انواع پیچ گوشتی

دوسو و چهارسو

10

10

قلم و چکش ودم باریک و دستگ

از هر کدام

10

11

اهم متر

دیجیتال

5

12

گاز و سر شعله

استاندارد

به تعداد کافی

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

21

توضیحات

