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

استاندارد آموزش شایستگی

کابلکشي و نصب تجهیزات فناوري فیبرنوري در
ساختمان

گروه شغلي
فناوري ارتباطات

کد ملي آموزش شايستگي

0 3 5 0 0 4 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 5931/1/51 :

شناسه گروه

3

3 5 2 2

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شايستگي 910092912232255 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :فناوری ارتباطات
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

مرتضی مهرآبادی

لیسانس

مخابرات

مربی،مشاور،مجری

 10سال

2

کامبیز بشارتیان

لیسانس

مخابرات

مربی،مشاور،مجری

 15سال

3

فرشید قدیمی

فوق لیسانس

مخابرات

رئیس اداره آموزش و مربیگری

 22سال

4

اصغر واکف ماراالنی

لیسانس

نرم افزار کامپیوتر

کارشناس آموزش

 30سال

5

محمد رضا علمدارها

لیسانس

فیزیک

کارشناس آموزش

 22سال

2

راضیه عباس زاده

لیسانس

الکترونیک

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
فناوری ارتباطات

 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 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 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 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 :
کابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبرنوری در ساختمان
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
کابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبر نوری در ساختمان در گروه فناوری ارتباطات قرار دارد و شامل کارهای بررسیی
پروژه و نیازسنجی  ،طراحی و برآورد متریال مصرفی  ،اجرای کابلکشی فیبر نوری و نصب تجهیزات پسیو )،(passive
اجرای اتصاالت  ،تست و تحویل  ،نصب تجهیزات اکتیو ) ONT (Activeو پیکر بندی ) (CONFIGآن می باشد.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم فني (ترجیحاً برق ،کامپیوتر ،مخابرات)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
:

92

ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش نظري :

50

ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

56

ساعت

ـ زمان کارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

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

لیسانس فنی با حداقل  3سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
امروزه دسترسي سريع به اينترنت و سرويس هاي چند رسانه اي به يک اولويت تبديل شده است .نصب کابل هاي
فیبر نوري به شکل هاي مختلفي مي تواند انجام شود و به شرايط محل نصب و کابل کشي بستگي دارد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Indoor/in house cabling

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-

٭ 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 شايستگي
 کاررديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

بررسی پروژه و نیازسنجی

2

4

2

2

طراحی و برآورد متریال مصرفی

3

4

7

3

اجرای کابلکشی فیبر نوری و نصب تجهیزات پسیو)(passive

2

3

5

4

اجرای اتصاالت  ،تست و تحویل

3

4

7

5

نصب تجهیزات اکتیو  ( ACTIVE ) ONTو پیکر بندی )  (CONFIG.آن

2

3

5

50

56

92

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی پروژه و نیازسنجی

نظری

عملی

جمع

2

4

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کتاب یا جزوه آموزشی

-نحوه برآوردوجودامکانات زیرساخت شرکت مخابرات درمنطقه

فیلم آموزشی مرتبط با کار
دستگاه ویدئو پروژکتور

-نحوه تشریح امکانات کاربردی فناوری به کارفرما

نوشت افزار

-روش های بررسی پروژه و اعالم نظر درخصوص نیاز حال و

میز

آینده پروژه

صندلی

 -خدمات جریان ضعیف ساختمان بر روی بستر فیبر نوری

تخته وایت برد
ماژیک

مهارت :

جعبه کمکهای اولیه

-مراجعه حضوری به محل پروژه (بررسی مکان پروژه)

کپسول آتشنشانی

 برآورد وجود امکانات زیرساخت شرکت مخابرات در منطقهپیشنهاد اجرای خدمات جریان ضعیف ساختمان بر روی بسترفیبرنوری ایجاد شده به کارفرما
 تشریح امکانات کاربردی فناوری به کارفرمانگرش :
دقت در اجرای صحیح ماموریترعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول ایمنیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژیمدیریت پسماند6

رایانه

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراحی و برآورد متریال مصرفی

نظری

عملی

جمع

3

4

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کتاب یا جزوه آموزشی

-معماری ساختمان و نیاز کار فرما

فیلم آموزشی مرتبط با کار
دستگاه ویدئو پروژکتور

-نحوه پیاده سازی طرح بر روی پالن معماری

نوشت افزار

-روش تهیه دیاگرام رایزر جهت ارائه به اداره مخابرات

میز

-نحوه برآورد مواد مصرفی براساس تراز ساختمان جهت ارائه به

صندلی

کارفرما (برآورد لیست مواد مصرفی یا )LOM

تخته وایت برد
ماژیک

 -تجهیزات اکتیو و پسیو طرح

جعبه کمکهای اولیه

مهارت :

کپسول آتشنشانی

 -طراحی بر اساس معماری ساختمان و نیاز کار فرما

رایانه

 پیاده سازی طرح بر روی پالن معماری تهیه دیاگرام رایزر جهت ارائه به اداره مخابراتبرآورد مواد مصرفی (لیست ) LOM تهیه لیست کلیه تجهیزات اکتیو و پسیو طرحنگرش :
برآورد نصب تجهیزات براساس تراز ساختمانرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی در برخورد با دیگر تاسیسات موجود ساختمان در مسیر اجرای کار از قبیل :کابل های فشار قوی و لوله و اتصاالت
توجهات زیست محیطی :
 جمع آوری پس ماندهای بجای مانده در اثر نصب تجهیزات در مسیر رایزرها و تخریباحتمالی جهت نصب تجهیزات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اجرای کابلکشی فیبرنوری و نصب تجهیزات پسیو() Passive

نظری

عملی

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کتاب یا جزوه آموزشی

 -کابلکشی های فرعی و اصلی فیبرنوری ساختمان

فیلم آموزشی مرتبط با کار

 -انواع تجهیزات پسیو در ساختمان براساس طیرح تاییدشیده در

دستگاه ویدئو پروژکتور
نوشت افزار

رایزر و داخل واحدها براساس استاندارد های نصب

میز

 -پیوستگی کابل های کشیده شده توسط لیزر

صندلی

مهارت :

تخته وایت برد

تهیه  LOPو ارائه به کارفرما(بررسی شرکت های میورد تایییدمخابرات )

ماژیک
جعبه کمک های اولیه
کپسول آتشنشانی

 -اجرای کابلکشی های فرعی و اصلی فیبرنوری ساختمان

دستگاه فیوژن

 -نصیب انیواع تجهییزات پسییو در سیاختمان بیر اسیاس طییرح

سوئیچ OLT

تاییدشده در رایزر و داخل واحدها براساس استانداردهای نصب

دستگاه Laser sor
انواع Splitter

 -تست اولیه پیوستگی کابل های کشیده شده توسط لیزر

قلم نوری

نگرش :

ماژول های SFC

-دقت در اجرای صحیح ماموریت

ATB Box
رایانه

کابلکشی و نصب تجهیزات بصورت استانداردایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ایمنی در برخورد بادیگر تاسیسات موجود در ساختمان در مسیر اجرای طیرح ازقبیل کابل های برق ،لوله و اتصاالت
توجهات زیست محیطی :
 جمع آوری پس ماندهای بجای مانده در اثر نصب تجهیزات در مسیر راییزر هیا و تخرییباحتمالی جهت نصب تجهیزات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اجرای اتصاالت ،تست و تحویل

نظری

عملی

جمع

3

4

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کتاب یا جزوه آموزشی

 -نحوه برداشتن روکش انواع کابل های فیبرنوری و آرایش اولیه

فیلم آموزشی مرتبط با کار

-فیوژن اتصاالت مربوطه بر اسیاس طراحیی پیروژه بیا دسیتگاه

دستگاه ویدئو پروژکتور
نوشت افزار

فیوژن استاندارد

میز

-روش ثبت اطالعات دستگاه

صندلی

-آرایش کابل ها در محل اتصاالت به روش استاندارد

تخته وایت برد

 دستگاه  OTDRجهت ثبت سیواب ()POWER Meterو روش تهیه گرافت

ماژیک
جعبه کمک های اولیه
کپسول آتشنشانی

مهارت :

دستگاه فیوژن

 -برداشتن روکش انواع کابل های فیبرنوری و آرایش اولیه

سوئیچ OLT

 -انجام اتصاالت فیوژن بر اساس طراحی پروژه با دستگاه فیوژن

دستگاه Laser sor
انواع Splitter

استاندارد و ثبت اطالعات دستگاه

قلم نوری

-انجام آرایش کابل ها در محل اتصالت به نحوه استاندارد

ماژول های SFC

-تهیییه گرافییت بییا دسییتگاه  OTDRجهییت ثبییت سییواب

ATB Box

()POWER Meter

دستگاه power meter
رایانه

نگرش :
-دقت در اجرای صحیح ماموریت

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ایمنی در برخورد بادیگر تاسیسات موجود در ساختمان درمسیر اجرای طرح ازقبیل کابل های برق ،لوله و اتصاالت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اجرای اتصاالت ،تست و تحویل

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
جمع آوری پس ماندهای بجای مانده بر اثر آماده سیازی کابیل جهیت اتصیاالت خصوصیاباقیمانده رشته های خرد شده فیبرنوری
-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نصب تجهیزات اکتیو( ONT )ACTIVEو پیکربندی
( )CONFIGآن

نظری

عملی

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کتاب یا جزوه آموزشی

 -دسییتگاه  ONTو امکانییات آن و روش نصییب  ONTدر

فیلم آموزشی مرتبط با کار
دستگاه ویدئو پروژکتور

محل تعیین شده در طراحی

نوشت افزار

 -عالئم و اطالعات فیزیکی و ظاهری دستگاه

میز

 -نرم افزار دستگاه جهت رویت اطالعات دستگاه پس از نصب

صندلی

کامپیوتر

تخته وایت برد
ماژیک

مهارت :

جعبه کمک های اولیه

 -نصب دستگاه  ONTدرمحل تعیین شده در طراحی

کپسول آتشنشانی

-مشاهده و بررسیی عالئیم و اطالعیات فیزیکیی و ظیاهری

دستگاه فیوژن

دستگاه

سوئیچ OLT

-کار با نرم افزار دستگاه جهت رویت اطالعات دستگاه پس از

دستگاه Laser sor
انواع Splitter

نصب کامپیوتر

قلم نوری

 -پیکربندی اولیه دستگاه و یا انجام تغییرات احتمالی

ماژول های SFC

نگرش :

ATB Box

-دقت در اجرای صحیح ماموریت

دستگاه power meter
دستگاه ONT

-نصب استاندارد تجهیزات

رایانه

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ایمنی در برخورد بادیگر تاسیسات موجود در سیاختمان درمسییر اجیرایطرح از قبیل کابل های برق ،لوله و اتصاالت
-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نصب تجهیزات اکتیو( ONT )ACTIVEو پیکربندی

نظری

عملی

جمع

( )CONFIGآن
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
جمع آوری پسماندهای ناشی از نصب تجهیزات در داخل واحد-
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 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

دستگاه فیوژن

استاندارد

 1عدد

2

سوئیچ OLT

استاندارد

 2عدد

3

دستگاه ONT

استاندارد

 7عدد

4

دستگاه POWER METER

قابلیت اندازه گیری در طول موج های

 2عدد

مختلف و تنظیم آستانه توان
5

دستگاه LASER SOR

استاندارد

 2عدد

2

انواع SPILITER

از انواع مختلف (سه مدل)

 1سری

انگشتی ،پچ پنل ،کاستی
7

دستگاه قلم نوری

استاندارد

 1عدد

0

ماژول های SFP

استاندارد

 2عدد

2

POST FAT

بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران

 1سری

10

ATB BOX

بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران

 1سری

11

رایانه

با تمام متعلقات

 1دستگاه

12

جعبه کمک های اولیه

با کلیه متعلقات

 1عدد

13

دیتا پروژکتور

با رزولوشن باال

 1عدد

14

کپسول آتش نشانی

 2کیلوگرم پودر خشک

 2عدد

15

پرده دیتا پروژکتور

معمولی

 1عدد

12

میز مربی

معمولی

 1عدد

17

صندلی مربی

معمولی

 1عدد

10

میز کارآموز

معمولی

 15عدد

12

صندلی کارآموز

معمولی

 15عدد

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

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انواع کابل های فیبرنوری

Indoor , out door

 1سری

2

انواع پیکتیل

استاندارد

 1سری

3

انواع پچکورد

استاندارد

 1سری

4

انواع کانکتورهای فیبر نوری

استاندارد

 1سری

5

کاست های فیبرنوری

استاندارد

 1سری

2

کاست های پچ پنل

استاندارد

 1سری

7

انواع بست های پالستیکی

استاندارد

 1سری

0

انواع آداپتور

استاندارد

 1سری

2

ماژیک

مخصوص وایت برد

 5عدد

10

کاغذ

A4

 1بسته

11

تخته پاک کن

مخصوص وایت برد

 2عدد

12

لوازم التحریر

استاندارد

 15سری

توضیحات

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

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کلیور

استاندارد

 2عدد

2

استریپر

استاندارد

 2عدد

3

پوست کن دراپ

استاندارد

 2عدد

4

سیم چین

استاندارد

 2عدد

5

پیچ گوشتی

استاندارد

 2عدد

2

انبردست

استاندارد

 2عدد

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

