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

استاندارد آموزش شايستگي
راه اندازي سیگنالینگ شبکه مخابراتي

گروه شغلي
فناوري ارتباطات
كد ملي آموزش شايستگي

0 3 5 0 0 5 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 8931/5/52 :

شناسه گروه

3

3 5 2 2

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 925592922222288 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي :فناوری ارتباطات
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

1

محمد حقي نیا

کارشناسي ارشد

مهندسي برق -الکترونیک

2

مهدی جرفي

کارشناسي

مهندسي مکانیک

3

حمیده عندلي زاده

کارشناسي

مهندسي برق -الکترونیک

4

صبحي بني اردالني

دکتری

مهندسي برق -کنترل

5

کیان عالیپور

کارشناسي

مهندسي برق -الکترونیک

6

عبدالحمید زاهدی

دکتری

مهندسي برق -مخابرات

7

راضیه عباس زاده

لیسانس

الکترونیک

شغل و سمت
کارشناس ديتا وسويیچ شرکت
ارتباطات زيرساخت
مربي دپارتمان مکانیک
مربي دپارتمان برق و فناوری
اطالعات
استاديار دانشگاه صنعتي
کرمانشاه
کارشناس ديتا وسويیچ شرکت
ارتباطات زيرساخت
استاديار دانشگاه صنعتي
کرمانشاه
دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي
فناوری ارتباطات

سابقه کار
 0سال
 10سال
 10سال

 15سال

 10سال

 12سال

 13سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوو اسوتداده
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

تلدن 55219551

55219521

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اساتاندارد ر ا اي نيا وتتا
ميشود.

استاندارد آموزش :
نقش ي يادويري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.

نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ك 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 ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك اوزه شاغلي ،مسا و يتهاا،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.

طول دوره آموزش :
داقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژوي كارآموز ورودي :
داقل شايستگيها و تواناييهايي ك از يك كارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
كارورزي صر ا در مشاغلي است ك بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت محدود يا با ماكت صورت ميويارد و رارورت دارد
ك در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ك

رد در محل آموزش ب صورت ت وريك با

استتاده از عكس مي آموزد و ررورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميوردد).

ارزشيابي :
رآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنك يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،ك شامل س بخش عملي ،كتبي عملي و اخالق ر ا اي
خواهد بود.

صال يت ر اي مربيان :
داقل توانمنديهاي آموزشي و ر اي ك از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.

شايستگي :
توانايي انجام كار در محيطها و شرايط ووناوون ب طور موثر و كارا برابر استاندارد.

دانش :
داقل مجموع اي از ميلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ك ميتواناد شاامل علاوم هاي (رياراي،
ي يك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنو وژي و زبان ني باشد.

مهارت :
داقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ميموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.

نگرش :
مجموع اي از ر تارهاي عاطتي ك براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتهاي غير ني و اخالق ر اي ميباشد.

ايمني :
مواردي است ك عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز وادث و خطرات در محيط كار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مال ظاتي است ك در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك كمترين آسيب ب محيط زيست وارد وردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
راه اندازي سیگنالینگ شبکه مخابراتي
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
راه اندازی سیگنالینگ شبکه مخابراتي شايستگي است در حوزه فناوری ارتباطات که کارهای نصب نرم افزار سیستم
سیگنالینگ شماره هفت ،راه اندازی زير ساخت شبکه سیگنالینگ  SS 7و تجهیزات سیگنالینگ ،بررسي عملکرد واحد
کنترل ارتباط سیگنالینگ ( )SCCPو مديريت ترافیک سیگنالینگ ،تجزيه و تحلیل پروتکل  ، ISUPعیب يابي شبکه
سیگنالینگ  SS7به وسیله شبکه پتری ،تعیین اندازه نود و لینک های سیگنالینگ را شامل مي شود.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم برق و فناوري اطالعات
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 829 :ساعت

و زمان آموزش نظري

 39 :ساعت

و زمان آموزش عملي

 52 :ساعت

و زمان كارورزي

 - :ساعت

و زمان پروژه

 - :ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: اخالق حرفهاي %82:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل دارای مدرک کارشناسي برق (کلیه گرايش ها) و فناوری اطالعات با حداقل  3سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
سیگنالینگ  SS7عبارتست از زباني كه تجهیزات مخابراتي را قادر به برقراري ارتباط مي كند و نظیر ساير زبانها از
لغاتي تشکیل شده كه داراي معاني مختلف است .يک شبکه تلدن ديجیتالي ثابت كامالً به سیگنالینگ  SS7وابسته
است .اين سیستم در راه اندازي و خاتمه تماس هاي صوتي مورد استداده قرار مي گیرد .سیگنالینگ  SS7يک
پروتکل ارتباطي  3اليه مشابه مدل هدت اليه  OSIمي باشد كه در سويیچ هاي مخابراتي استداده مي شود .بدون
اين پروتکل سیستم هاي مخابراتي امکان ارتباط ندارند و هیچگونه سرويسي در شبکه هوشمند  INبدون SS7
قابل پیاده سازي نیست .مشتركین شبکه  PSTNو  ISDNو  ISUPبدون  SS7قادر به استداده از سرويس هاي
مختلف نخواهند بود .سرويس  ISUPدر راه اندازي و خاتمه تماس هاي صوتي مورد استداده قرار مي گیرد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
(Set up telecommunication signaling ) Signaling System No. 7

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
 نصاب مراكز تلدني ديجیتال نصاب شبکه هاي ارتباطي مخابرات كار راديويي ديجیتال-فن ورز نگهداري و بهره برداري مراكز تلدني ديجیتال

٭ 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
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

نصب نرم افزار سیستم سیگنالینگ شماره هفت

0

7

15

2

راه اندازی زير ساخت شبکه سیگنالینگ  SS 7و تجهیزات سیگنالینگ

0

10

10

7

10

17

4

تجزيه و تحلیل پروتکل ISUP

6

10

16

5

عیب يابي شبکه سیگنالینگ SS7به وسیله شبکه پتری

0

12

20

6

تعیین اندازه نود و لینک های سیگنالینگ

6

11

17

3

بررسي عملکرد واحدد کنتدرل ارتبداط سدیگنالینگ ( )SCCPو مدديريت ترافیدک
سیگنالینگ

39

جمع ساعات

5

829 52

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نصب نرم افزار سیستم سیگنالینگ شماره هدت

نظری

عملي

جمع

0

7

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

-سازمان های استاندارد سازی SS7

ويدئو پروژکتور

-معماری SS7

کامپیوتر و نرم افزار

مؤلفه های شبکه سیگنالینگ نحوه نصب نرم افزار  ISUPو PIPE شبکه های مخابراتيمهارت :
 نصب نرم افزار  ISUPو PIPE تحلیل يک شبکه مخابراتينگرش :
 دقت در انجام کارگروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمنيتنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيستمحیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -بهینه سازی مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي زير ساخت شبکه سیگنالینگ  SS7و
تجهیزات سیگنالینگ

نظری

عملي

جمع

0

10

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

 -ساختار SS7

ويدئو پروژکتور

 -انواع واحدهای سیگنال در SS7

کامپیوتر و نرم افزار

 پروتکل های SS7مهارت :
 مانیتورينگ سیگنالینگ با نرم افزار ISUP تحلیل پروتکل های  SS7و ترافیک سنجي لینک هانگرش :
 دقت در انجام کار گروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني تنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -بهینه سازی مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بررسي عملکرد واحود كنتورل ارتبواط سویگنالینگ
( )SCCPو مديريت ترافیک سیگنالینگ

نظری

عملي

جمع

7

10

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

 -عملیات لینک داده سیگنالینگ

ويدئو پروژکتور

 -وظايف و کدهای مختلف در واحد سیگنال

کامپیوتر و نرم افزار

 روش کنترل و اصالح خطا روش کنترل جريان ترافیک در واحد سطح 2 ساختار پیام های سطح 3 روش عیب يابي در پروتکل SS7مهارت :
 مديريت لینک های سیگنالینگ مديريت ترافیک و مسیر سیگنالینگ عیب يابي در پروتکل SS7 شبیه سازی سیگنالینگ  SS7با نرم افزار PIPEنگرش :
 دقت در انجام کارگروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني تنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -بهینه سازی مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تجزيه و تحلیل پروتکل ISUP

نظری

عملي

جمع

6

10

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

 -وظايف پروتکل ISUP

ويدئو پروژکتور

 -سرويس های پايه ISUP

کامپیوتر و نرم افزار

 پیام های ISUPمهارت :
 شبیه سازی با نرم افزار ISUP راه اندددازی و ايجدداد ارتبدداط نددرم افددزار  ISUPبددا شددبکهمخابراتي
نگرش :
 دقت در انجام کارگروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني تنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -بهینه سازی مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
عیب يابي شبکه سیگنالینگ  SS7به وسیله شبکه
پتري

نظری

عملي

جمع

0

12

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

 شبکه پتری و انواع آننحوه مدل سازی سیگنالینگ SS7بوسیله شبکه پتریروش عیب يابي و مانیتورينگ پکت های سیگنالینگ SS7مهارت :
 شبیه سازی با نرم افزار ( ) Petri netپیاده سازی سیگنالینگ به وسیله شبکه پتری ساده و رنگيمانیتورينگ و تشخیص خطا در پروتکل سیگنالینگ  SS7بهوسیله شبکه پتری ساده و پتری رنگي
پیاده سازی سرويس  ISUPبه وسیله شبکه پترینگرش :
 دقت در انجام کارگروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني تنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر بهینه سازی مصرف انرژی11

ويدئو پروژکتور
کامپیوتر و نرم افزار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تعیین اندازه نود و لینکهاي سیگنالینگ

نظری

عملي

جمع

6

11

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تخته پاک کن

دانش :

ماژيک

 -نحوه پیش بیني ترافیک

ويدئو پروژکتور

-روش تعیین اندازه نود در شبکه سیگنالینگ

کامپیوتر و نرم افزار

ظرفیت نودهای سیگنالینگچگونگي محاسبه بارمهارت :
 شبیه سازی لینک و نود سیگنالینگ بانرم افزار پتری نت تعیین اندازه نود در شبکه سیگنالینگايجاد و برقراری يدک ارتبداط دوطرفده در شدبکه مخدابراتيبوسیله شبکه پتری
بررسي وضعیت لینک ها بوسیله شبکه پتریمحاسبه بارنگرش :
 دقت در انجام کارگروهيرعايت اخالق حرفه ای استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات کارايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني تنظیم نور مناسب و رعايت ارگونومي هنگام کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر بهینه سازی مصرف انرژی11

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رايانه

ترجیحاً RAM 16-CPU Core i7

 10سیستم

2

توضیحات

گیگابايت -گرافیک GeForces-000
GTX
نرم افزار

PIPE,ISUP

 1عدد

نرم افزار

Petri net

 1عدد

3

ويدئو پروژکتور

با رزولوشن باال

 1سیستم

4

تخته وايت برد

استاندارد

1عدد

5

میز مربي

معمولي

1عدد

6

صندلي مربي

معمولي

1عدد

7

صندلي کارآموز

معمولي

15عدد

0

کابل و رابط های مورد نیاز

استاندارد

1سری

0

کابل سريال پورت به پورت

استاندارد

1عدد

کانکتور
10

جعبه کمک های اولیه

با کلیه متعلقات

 1عدد

11

کپسول آتش نشاني

 6کیلوگرم – پودر خشک

 2عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  82ندر 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

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  82ندر در نظر گرفته شود.

12

توضیحات

