
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 
 

  شغلآموزش استاندارد 
 
 
 

           های  یاب سیستم نصاب و عیب

 حفاظتي،امنیتي و ارتباطي

 

 

 گروه شغلي 

 الکترونیک
 

 

  شغلآموزش ملي  كد
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 دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 8-1/3/30/15  :شغلآموزش ملي شناسایي  كد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 5، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ان خوش شمالي، خیابخیابان آزادی    –تهران 

510 

 11110099 – 0تلفن                                                     11044336دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونیکي : 

   نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتي، امنیتي و ا رتباطي -الکترونیک :اعضاء كمیسیون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته

 شركت تخصصي در زمینه سیستم های حفاظتي ، امنیتي و ارتباطيصمد خیاباني: مدیرعامل  -

 یعقوب عابد اقدم: نصاب و تعمیركار سیستم های حفاظتي، امنیتي و ارتباطي-

 ي  امیر نور پور: نصاب سیستم های حفاظتي، امنیتي و ارتباط -

 

  :همکار برای تدوین استاندارد آموزش شغلحوزه های حرفه ای و تخصصي 

-  

-  

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
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   شایستگي    شغلآموزش كنندگان استاندارد تهیه 

 شغل و سمت  رشته تحصیلي آخرین مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي ردیف
سابقه كار 

 مرتبط
 ایمیل تلفن و، آدرس  

اسماعیل  3

 عباسیان

عامل مدیر  برق فوق دیپلم

شركت 

حفاظت 

       هوشمند تبریز

 با شماره ثبت

58141 

:                   تلفنننننننننننن ثابنننننننننننت سال  7

1111605-9433 

 90351664090تلفن همراه : 
ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللللل : 
hefazat.hushmand@yah
oo.com 

-خ امننننننام-تبریننننننزآدرس : 

 8پالك -پاساژشهریار

نایب رئیس  برق دیپلم سعید   نور پور 5

شركت حفاظت 

هوشمند تبریز 

 با شماره ثبت

58141 

-1111601:                  تلفننن ثابننت  سال 9

9433 

 90341318631تلفن همراه : 
ايميللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :  
a.saeed1978@gmail.com 

-پاساژشنهریار -خ امام-تبریزآدرس : 

 8پالك 

 
نصاب و عیب - الکترونیک لیسانس وحید ظفری قدیم 1

یاب سیستم 

های            

حفاظتي،امنیتي 

          و ارتباطي

 

تدریس  -

دروس 

الکترونیک از 

   81سال 

 

-1111601:                   تلفننن ثابننت سال 4

9433 

 09148267742تلفن همراه : 
 quiet1900@gmail.comايميل : 

-پاساژشنهریار -خ امام-تبریزآدرس : 

 8پالك 
 

 

نصاب و عیب  الکترونیک فوق دیپلم وحید علي پور  4 

یاب سیستم 

های            

حفاظتي،امنیتي 

 و ارتباطي

 

-1111601     :             تلفننن ثابننت  سال 4

9433 

 09148904459تلفن همراه : 
ايميللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :  
dr.vahid1986@gmail.com 

-پاساژشنهریار -خ امام-تبریزآدرس : 

 8پالك 
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 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 وفتله   سلتاندارد ررفله اي نيل    مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كلار را ووينلد در بع لي از ملوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یک شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هلا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 داقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . ر

 كارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ملي ويلرد و ولرورت    

د در محلل آملوزش بله صلورت     براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي
 با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشیابي : 
كتبلي عمللي و اخلالق    ، عمللي  بخل    ه، كه شلامل سل  ه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنك

 اي خواهد بود .  ررفه

 صالحیت حرفه ای مربیان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگي : 
 ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط 

 دانش : 
رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كله ملي توانلد شلامل عللوم )ايله )       

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، في يك رياوي 

 مهارت : 
 قل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . ردا

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي باشد .  

 ایمني : 
 ه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي است ك

 توجهات زیست محیطي :

 مالرظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
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 :  3شغل / شایستگياستاندارد آموزش نام 

 منیتي و ارتباطينصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتي,ا 

 :ي شغل / شایستگاستاندارد آموزش شرح 

شغلي است در ريطه الكترونيك كه مي تواند سيستمهاي مدار بسته, اعالن سرقت ,اعالن رريق,ر ور وغياب, ويت فروشگاهي,سانترال و 

 فوق را با رايانه ها را دارد.شبكه كردن سيستمهاي  مهارت انواع آيفون هاي تصويري وصوتي را نصب وعيب يابي كند و همچنين 

 

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 دیپلم میزان تحصیالت : حداقل 

  سالمتي كامل جسمي وذهني: و ذهني توانایي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت های پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

                     ساعت131        :طول دوره آموزش  

                          ساعت331     :ن زمان آموزش نظری

                          ساعت599     ن زمان آموزش عملي:

                 ساعت    -              :كارورزیزمان ن 

             ساعت    -                   :ن زمان پروژه

 بودجه بندی ارزشیابي ) به درصد ( 

 درصد 51:  كتبي -

 درصد 11 عملي : -

 درصد  39 اخالق حرفه ای : -

 صالحیت های حرفه ای مربیان :

  مرتبط. سابقه كار سال4و داراي  برق)كليه ورايشها(فوق ديپلم 

 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 : ) اصطالحي (  استاندارد دقیق تعریف ٭

 

 

 

 

 

 مشابه جهاني ( : اصطالحاتاستاندارد ) و  انگلیسي اصطالح ٭

 

 

 

 

 

 ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  مهم ٭

 

 

 

 

 

 : كار سختي سطح و شناسي آسیب جهت از شغلي استاندارد جایگاه ٭

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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  شغلآموزش استاندارد 

 2ها / كارها شايستگي  -

 عناوين يفرد

 كار با رایانه و اجرای شبکه های رایانه ای 3

 (CCTVمدار بسته) تلویزیونعیب یابي سیستم  ونصب  5

 نصب و عیب یابي سیستم اعالن سرقت اماكن )دزدگیر( 1

 حریق ننصب و عیب یابي سیستم اعال 4

 نصب و عیب یابي سیستم آیفون تصویری و معمولي   1

 ستم گیت فروشگاهينصب و عیب یابي سی 1

 نصب و عیب یابي سیستم سانترال 6

 نصب و عیب یابي دستگاههای حضور و غیاب    8

0  

39  

33  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 . Competency / task 
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  استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   ی برگه -

 :  عنوان

 

 كار با رایانه و اجرای شبکه های رایانه ای - 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

38 19 48 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع 

 آموزشي

 میز و صندلي    دان  :

 

 میزكار و تعمیرات

 

 تخته وایت برد

 

هویه و مواد  مصرفي  

الزم لحیم كاری وقلع 

 كش

 

 رایانه با متعلقات آن

 

انواع كابل برای سیم 

 شبکه كشي 

 

-Hubانواع كانکتور 

switch-  - router 

 كارت شبکه 

 

 سوكت زن

 تستر كابل شبکه

 

 

های  CDجزوات و

 اموزشي

 

 
 كلیه ابزاركار مورد نیاز

 

 

   دقیقه 19 مفاهیم اولیه واساسي رایانه -

   دقیقه 19 جزای رایانه)سخت افزار و نرم افزار(ا-

   دقیقه 19 اجزای سخت افزاری رایانه-

   دقیقه 19 انواع نرم افزار رایانه)سیستمي و كاربردی( -

عملکرد سخت افزارها ی ورودی و خروجي و سخت افزارهای  -

 روی برد اصلي 

   دقیقه 19

   دقیقه 19 حافظه های اصلي  وجانبي رایانه-

   دقیقه 19 سیستم عاملها و عملکرد آنها در رایانه -

ی ویندوز)اصول خارج شدن,سیستم عامل محیط,بکارگیری واجرا-

 وامکانات ,سفارشي كردن اجزای اصلي محیط ویندوز(

   دقیقه 19

 taskbar, toolbar,نحوه سفارشي كردن و اصول كار با  -

titlebar و menubarدرویندوز 

   دقیقه41

   دقیقه 19 ونحوه تنظیمات و پیکربندی آن  Desktopمحیط -

   دقیقه Start menu 19اصول كار با  -

-انتقال-بازیابي-تغییرنام-حذف-مدیریت فایلها و درایوها)كپي

 ایجاد(

   دقیقه 19

قسمتهای مختلف كنترل پنل ویندوز و گزینه های موجود جهت  -

 پیکربندی

   دقیقه 19

 نامه از رایانهر( ب unstall( وحذف)installنحوه نصب)

 

   دقیقه 19

 (task manager          اربردرایانهنحوه بهینه سازی ك-

system restore  -  device manager) 

   دقیقه 41

   دقیقه 19 (computer networkمفهوم و اصول كار شبکه)-
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  استاندارد آموزش

  تحلیل آموزش  ی  برگه -

 :  عنوان

 

 كار با رایانه و اجرای شبکه های رایانه ای  -

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

      دان  :

 

 
   دقیقه 19 اصول پیکربندی شبکه -

   دقیقه 19 ( LAN-MAN-WANانواع شبکه از نظرمکاني) -

-server-clientاجزا و سخت افزارهای مرتبط با شبکه) -

-Hub-Rack-كارت شبکه –محیط انتقال -پروتکل

router-modem-) 

   دقیقه 41

   دقیقه 19 (Bus -  star-  ringانواع توپولوژی) -

 coaxial-twisted pair-fiberشبکه) هایكابل -

optic) 

   دقیقه 19

   دقیقه 19 نحوه  اشتراك گذاری پوشه ها در شبکه - 

   دقیقه 19 دیجیتال( –های انتقال اطالعات )آنالوگ  مفهوم و شیوه - 

 -utp((Crossترتیب رنگ و نحوه ساخت كابل -

Straight 

   دقیقه 19

   دقیقه Connection 19نحوه ایجاد- -

-dial up-ADSlشبکه های اینترنتي و تلفني) -

wireless) 

   دقیقه 19

-Tcp/IP-Ipx/spx-Tcp-های شبکه) انواع پروتکل -

UDP) 

   دقیقه 19

   دقیقه IP(D-C-B-A) 19آشنایي با انواع كالسهای  -

نحوه آدرس دهي در كارت شبکه و سایر سخت افزارها در  -

 -IP address-Gatewayشبکه وتنظیمات آن)

Subnet mask-) 

   دقیقه 41
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 

 ایانه و اجرای شبکه های رایانه ایكار با ر  - 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     دان :

   دقیقه 19 اصطالحات شبکه-

   دقیقه 19 انواع فرمتهای ذخیره سازی تصویر در رایانه-

-Barrel-BNC-MAC-RJ11انواع كانکتورها در شبکه) -

RJ45-SC-ST-) 

   دقیقه 19

امنیننت در ورود بننه شننبکه و نگهننداری اطالعننات وتعیننین  -

 مجوزهای دسترسي

   دقیقه 19

   دقیقه 19 كاربر معیارهای انتخاب رایانه بر اساس نیاز -

    مهارت:

خروجني و سنخت   نصب انواع سنخت افزارهنای ورودی و    -

 افزارهای روی برد اصلي رایانه

 5  

بکارگیری و اجرای ویندوز به صورت صحیح)خارج شندن از   -

 (restart–رایانه 

 3  

–بازینابي  -تغییرننام -حذف-مدیریت فایل ها و درایوها)كپي

 ایجاد(–انتقال 

 5  

  3:19  ویندوز Start menuكار كردن و اجرای  -

  5  قسمت كنترل پانل ویندوز و پیکر بندی آنانجام عملیات در  

-toolbarسفارشي كردن و اصول كار بنا نوارهنای وینندوز)   

taskbar- menubar- titlebar-) 

 5  

 task manager-device  -بهینه سازی كاربرد رایانه)-  

manager) 

 5  

  3:19  به حافظه رایانه dvdوcdكپي كردن  -
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   زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 كار با رایانه و اجرای شبکه های رایانه ای  -

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  5  كانکتورها در شبکهكابل كشي و انجام اتصاالت  -

  5  نصب سخت افزارهای مرتبط با سیستم)كارت شبکه( -

-subnetmaskآدرس دهننني وتنظیمنننات مربوطنننه) -

Gateway-Tcp/IP-) 

 3:19  

سننننوكت زدن كابننننل بننننا روشننننهای مسننننتقیم و  -

 (straight-crossكراس)

 5:19  

  3:19  عیب یابي قسمت كابل كشي -

  3  م افزاری سیستمعیب یابي قسمت نر -

  5  یکدیگرشبکه كردن دو رایانه با  -

اشتراك گذاری پوشه ها و سنخت افزارهنای مربوطنه در     -

 شبکه

 3:19  

عیب یابي و رفع عیب كلیه قسمتهای سخت افزاری و نرم  -

 افزاری شبکه

 5  

 نگرش :

 

 فشرده سازی زمان  در فرایند انجام كار -

 استای كاهش هزینه ها,اشتراك منابع و افزایش كارائي سیستمشبکه كردن در ر -

 ايمني و بهداشت : 

 

 توجهات زيست محيطي :

- 
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  استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   ی برگه -

 :  عنوان

 

مدار  تلویزیونعیب یابي سیستم  ونصب  -

 (CCTVبسته)

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

50 11 84 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

میزكار و  -میز و صندلي    دان  :

 تعمیرات وتخته وایت برد

 

هویه و مواد  مصرفي  الزم 

 لحیم كاری و قلع كش

 

انواع دوربین ها , دستگاه ها 

وكارتهای ضبط تصاویر و 

و  ( WAPبي سیم)انتن های 

كلیه تجهیزات مرتبط با 

 سیستم

 

LUX متر  

 

 دریل و انواع مته

 

 رایانهتلویزیون و 

 

برای سیم كشي  كابلانواع  

 سیستم مدار بسته

 

 اسیلوسکوپ

 

های  CDجزوات آموزشي و

 اموزشي

 

 مولتي متر دیجیتال و آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز

 

   ابزارعمومي الکترونیک

   دقیقه CCTV)) 41یخچه سیستمهای مداربستهتار -

   دقیقه 41 فناوری های سیستمهای مدار بسته)آنالوگ ودیجیتال( -

 Pinhole- dome- miniانواع دوربین از لحاظ كاربرد آنها) -

–night vision-- تحت شبکه(-نیمه صنعتي–صنعتي 

3:19   

   دقیقه 41 اجزای اصلي یک دوربین و عملکرد آنها -

   3 انواع لنز  دوربین -

 Manual  -مشخصات لنزهای قابل تنظیم ) فاصله كانوني -

IRIS -Auto IRIS) 

3   

-CCD-CMOS-كاربردوعملکردانواع سنسورتصویر) -

FOVEON) 

3   

  -نحوه اتصاالت كانکتورها وكلیدهای تنظیم دوربین )تغذیه -

RS485-LAN-EE/AL-ATW-AGC-BLC-RS232-

ALARM IN-) 

3   

   دقیقه 41 نکاتي كه باید دربکارگیری ونصب دوربین ها رعایت كرد -

-indoor(و موارد استفاده از آن)HOUSINGانواع كاور)-

outdoor) 

   دقیقه 41

 pan-انواع پایه های دوربین و موارد استفاده آن)مفصلي-

pantilt- tilt) 

   دقیقه 41

   دقیقه 41 (و امکانات آنهاSwitcherعملکرد انواع اتتخاب كننده) -

   دقیقه 41 سیمي و بي سیم  (Quad )كواد  -

   3 (multiplexerعملکرد و امکانات انواع تركیب كننده)  -

و فرمت VCR-DVR-NVR)دستگاههای ضبط كننده) -

 ضبط آنها

3   

   VCR-DVR-NVR 3)عملکرد كانکتورهای ضبط كننده ) -
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 د آموزش استاندار

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (CCTVمدار بسته)تلویزیون عیب یابي سیستم  ونصب  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     دان  :

   دقیقه 41 (وآشنایي با قسمتهای مختلف آنControllerكنترل كننده) -

 (ونحنوه Capture card)عملکردوكاربردهای كارت تصویر -

 اتصال آن به رایانه

3   

( در Boosterآشنایي با مکانیزم كار تقویت كننده رادینوئي)  -

 CCTVسیستم 

3   

   CCTV 3در سیستم  Video routerكاربرد  -

-Filip  دقیقه 41 های تلویزیون مدار بستهدیجیتال در سیستم   

نحنننوه كابنننل كشننني و  اننننواع كابلهنننای كننناربردی در   -

 (coaxial-utp-stp-fiber opticسیستم)

3   

دیاگرام سیم بندی و اتصاالت و نقشه خواني سیسنتم مندار    -

 بسته

3   

ودوربنین تحنت   DVR,NVRرایاننه بنا    نحوه شبکه كردن -

جهنت   access point wirelessسنیمي و    شبکه به صورت 

   انتقال تصاویر

3   

   3 نحوه ارسال تصاویر به موبایل -

-ptpسرویسهای مختلف مخابرات برای انتقال تصویر) -

mpls-ptp)  

   دقیقه 41

   دقیقه 41 (IPنرم افزارهای كابردی در تکنولوژی دیجیتال ) -

-CCTV(POEمشخصات و اصطالحات متداول در سیستم  -

A/D-FIELD-HAD-POE-NTSC–NIC) 

3   

   دقیقه 41 میکروفن های مورد استفاده در سیستم -
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 استاندارد آموزش 

    ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 

 (CCTVمدار بسته)تلویزیون عیب یابي سیستم  ونصب  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط هات زیست محیطيتوج

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دان  :

سنسورهای -جداول مربوط به سیستم)شدت روشنایي محیط -

 رایج دوربین دیجیتال(

3   

   SNR 3قطری(و-عمودی-محاسبات مربوط به زاویه دید)افقي-

   قهدقی 41 وجداول مربوطه PAL-NTSCبررسي سیگنال های -

    مهارت :

  CCTV  4نصب انواع دوربین ها و تجهیزات سیستم  -

  1  (pantilt-pan-tilt-نصب انواع پایه های دوربین)مفصلي -

-DVRانجننننام اتصنننناالت تجهیننننزات سیسننننتم)    -

CONTROLLER-QUAD-SWITCHER-

MULTIPLEXER-) 

 1:19  

  5:19  مداربسته تلویزیونكابل كشي سیستم  -

 ونتاژ كاور وپایه دوربینم -
 5  

انتقال تصویر با استفاده از سرویسهای مخابراتي و اینترنت و  -

 موبایل(-لپ تاپ-PCكنترل سیستم از راه دور)

 1  

رایانه –عیب یابي نرم افزاری روی تجهیزات سیستم)دوربین  -

DVR-NVR-) 

 1  

(روی بنننرد capture cardمونتننناژ كنننارت تصنننویر)  -

روتنظیم قسمت    نرم افزاری آن جهت ضنبط تصناویر   كامپیوت

 ویدیوئي(

 1  
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 : عنوان

 (CCTVمدار بسته)تلویزیون عیب یابي سیستم  ونصب  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ، تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  5:19  عیب یابي سخت افزاری و نرم افزاری كارت تصویر -

  5  (DVR-NVRعیب یابي نرم افزاری اجزای سیستم) -

-PTZ-FOCUSسیم بندی  كنترلرها و بکارگیری امکانات آن) -

) 

 5  

( -wireless access point-dvr)شبکه كردن رایاننه بنا    -

 وانجام تنظیمات آن

 1  

  3:19  (UPSعیب یابي قسمت برق اضطراری سیستم)-

  1  (RCA-BNC-SC-ST-Rj45وصل كردن انواع كانکتورها ) -

  3:19  وصل میکروفن به سیستم وكابل كشي سیستم ضبط صدا -

  3:19  عیب یابي قسمت صوتي سیستم -

  5:19  (-PAL NTSCاسیلوسکوپ) تست سیگنالهای تصویر بر روی -

  5  متر LUXكار با  -

دوربین -NVR-DVRشبکه كردن تجهیزات سیستم با رایانه) -

 تحت شبکه(

 1  

  5:19  (BNC-RCAلحیمي و پرچي) یاتصال انواع كانکتورها -

  DVR  5( نرم افزارهای كارت unstall( وحذف)installنصب) -

backup-هاییي دوربین از رایاننه و دسنتگاه  گیری فایل ویدئو 

 ضبط كننده

 5  
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 

 (CCTVمدار بسته)تلویزیون عیب یابي سیستم  ونصب  -

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 ایجاد نظارت سمعي وبصری از فواصل دور جهت كنترل و نظارت محیط با استفاده  -

 از امکانات روز    

 ایجاد فضای امن و آرام و حفاظت دیجیتال از محیط -

 ايمني و بهداشت : 

 559ولتاژ استفاده از وسایل ایمني استاندارد هنگام كار كردن در  -

 استفاده از وسایل  ایمني هنگام كار در ارتفاع -

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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  استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   ی برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم اعالن سرقت اماكن )دزدگیر(  

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

34 58 45 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،انش د

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 يمیز و صندل    دان  :

 

 میزكار و تعمیرات

 

 تخته وایت برد

 

هویه و مواد مصرفي  

 الزم لحیم كاری

 

 قلع كش

 

اعالم ست كامل سیستم 

 سرقت

 

 دریل و انواع مته

 

ي كابل برای سیم كش

 سیستم اعالن سرقت

 

 اسیلوسکوپ

 

های  CDجزوات و 

 اموزشي

 

مولتي متر دیجیتال و 

 آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز

 

 ابزارعمومي الکترونیک

   3 اصلي سیستم اعالم سرقت اجزای -

   دقیقه 19 مکانیزم كارانواع دتکتورهای اعالم سرقت -

   دقیقه Infrared 19)قرمز)اصول عملکرد پنجره جلوی سنسور مادون  -

 (IR -TECقسمتهای مختلف سنسور مادون قرمز -

KLAXON-) 

3   

نحوه پالس ایجاد شده در اثر منابع حرارتي در سنسور  -

 مادون قرمز

   دقیقه 19

   دقیقه 19 ی مادون قرمز نحوه تشخیص محل مناسب نصب سنسور ها -

   یقهدق 19 مشخصات فني سنسور مادون قرمز -

انواع لنز دتکتورها و اصول بکارگیری مناسب انها در -

 محیطهای متفاوت

   دقیقه 19

   -N0-NC-ALARM-نحوه عملکرد كنتاكتها) -

TAMPERدر دتکتورحركتي) 

3   

   دقیقه 41 مکانیزم كار دتکتور شکستن شیشه -

   دقیقه 19 جداول مربوط به تنطیمات منطقه دید چشمي  -

   دقیقه 19 درمحیطهای مختلفPIRول نصب سنسور اص -

   3 انواع تابلو كنترل مركزی سیستم)آنالوگ و میکروپروسسوری( -

   3 عملکرد كنتاكت های دستگاه مركزی سیستم اعالم سرقت -

   3 مکانیزم كار سنسورهای مادون قرمز بي سیم -

   3 دیاگرام سیم بندی سیستم اعالم سرقت -
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  استاندارد آموزش

  تحلیل آموزش  ی  برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم اعالن سرقت اماكن )دزدگیر(  -

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

، ابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

      دان :

نتخاب باطریهای اضطراری مناسب برای سیسنتم اعنالن سنرقت    ا -

 متناسب با نیازمحیط  

3   

   دقیقه keypad 41و اصول عملکرد تلفن كننده -

   دقیقه 19 متفاوت محیط هایانواع آژیرها و نحوه بکارگیری آنها در  -

    مهارت:

  3  نصب و تنظیم انواع براكتهای سنسور مادون قرمز -

نصب و تنظیم حساسیت )تنظیم تعداد پالس(,زاوینه دیند و پهننای     -

 پالس تحریک  سنسورهای مادون قرمز  

 3  

  3  سیم بندی سنسورهای مادون قرمز -

ارتباط و اتصال دادن كنتاكت های دتکتورهای حركتي به دوربین های -

 مدار بسته

 3:19  

  3  نصب و سیم بندی دتکتورهای شکستن شیشه -

  3  عیب یابي  دتکتورهای شکستن شیشه -

  keypad  3ونصب و سیم بندی تلفن كننده  -

  3  پیغام گذاری ,  ذخیره و حذف شماره تلفن  در تلفن كننده -

  3  عیب یابي خطاهای حاصل از عملکرد تلفن كننده سیستم -

  3:19  انجام تست اولیه انواع دتکتورهای حركتي-

و  بي قسنمتهای مختلنف اننواع سنسنورهای منادون قرمنز      عیب ینا -

 سنسورهای بي سیم

 3:19  

  3:19  عیب یابي قسمتهای مختلف تابلوی كنترل مركزی -

  3:19  نصب و تنظیم سنسورهای مادون قرمز بي سیم -

-  Learn 3  كردن ریموت كنترل به دستگاه مركزی سیستم  
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 استاندارد آموزش 

  تحلیل آموزشی  برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم اعالن سرقت اماكن )دزدگیر(  -

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  3  یستمكپي وحذف كردن ریموت كنترل ها در س -

  3:19  سرقترفع عیب ریموت كنترل سیستم اعالن عیب یابي و  -

  3:19  سرقت نسیم بندی اجزای سیستم اعال -

نصننننب و سننننیم بننننندی آنننننواع آژیرهننننا بننننه       -

 (outdoorوindoorسیستم)

 3  

 نانجام اتصاالت ترمینالهای تابلوی كنترل مركزی سیستم اعال-

 سرقت

 3:19  

  3  الت برق اضطراری به دستگاهانجام اتصا-

-dip switch3  كردن دستگاه مركزی  

  3  برنامه ریزی سخت افزاری سیستم   -

  3  عیب یابي  انواع آژیرها در سیستم - 

  3  عیب یابي  باطریهای اضطراری سیستم-

 نگرش :

 حفاظت الکترونیکي محیط با حداقل هزینه و كارائي زیاد -

 اد فضای امن و آرام در محیط های مختلفایج -

 ايمني و بهداشت : 

 559استفاده از وسایل  ایمني و استاندارد هنگام كار كردن در ولتاژ  -

 در ارتفاع كردناستفاده از وسایل  ایمني هنگام كار -

 توجهات زيست محيطي :

- 

 
 
 
 



 19 

   استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   ی برگه -

 :  انعنو

 

حریق اعالننصب و عیب یابي سیستم  -    

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

31 54 16 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز و صندلي     دان  :

 

 میزكار و تعمیرات

 

 تخته وایت برد

 

في  الزم هویه و مواد  مصر

 لحیم كاری

 

 قلع كش

 

ست كامل سیستم اعالن 

 تکمیليبا اجزای حریق 

 

 دریل و انواع مته

 

 

سیم و كابل برای سیم كشي  

 سیستم 

 

 اسیلوسکوپ

 

های  CDجزوات آموزشي و

 اموزشي

 

 مولتي متر دیجیتال و آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز

 

 ابزارعمومي الکترونیک

   دقیقه 41 حریق سیستم اعالنمركز كنترل انواع -

   دقیقه 41 آدرس یاب(-مركزی-اجزای سیستم اعالن حریق)انفرادی -

   دقیقه 41 حریق از لحاظ حفاظتي انواع سیستم اعالن-

دتکتور -ات فني اجزای سیستم)مركز كنترلصبررسي مشخ-

 آژیر(-فیوزها

   دقیقه 41

   هدقیق 41 عالئم اختصاری سیستم اعالن حریق

   دقیقه 41 اصول طراحي سیستم اعالن حریق-

   3 دیاگرام سیم بندی و اصول نقشه خواني سیستم اعالن حریق-

-حرارتي-انواع دتکتورهای مورد استفاده در سیستم)دودی-

 شعله ای(

   دقیقه 41

   دقیقه 41 انتخاب دتکتور مناسب و استاندارد متناسب با محیطهااصول  -

شعله -اشعه ای-زم كار دتکتورهای دودی)یونیزاسیونمکانی -

 ای(

   دقیقه 41

   دقیقه 41 دركابل كشي و انواع كابلهای كاربردی DS 6207 استاندارد  -

   دقیقه 41 درنصب و استقرار تجهیزات سیستم DS 6207 استاندارد -

   دقیقه 41 آالرم های تعبیه شده بر روی مركز كنترل سیستم -

ابزارهای مورد استفاده در برنامه ریزی و تست  -

 سیستم)برنامه ریزدستي(

3   

   splitter) 3-رله كمکي-(loop testerتست كننده مسیر)–

-ه خطاصول كار تجهیزات جانبي وتکمیلي سیستم )جدا كنند-

 سیستم صوتي گویا(-تکرارگر-سیستم تلفن اضطراری

3   
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  استاندارد آموزش

  تحلیل آموزش  ی  گهبر -

 :  عنوان

 

 حریقن نصب و عیب یابي سیستم اعال -

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

، ابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

      مهارت:

 

 
   5:19 حریقعالن سیم بندی دتکتورهای سیستم ا انجام اتصاالت و-

   5 نصب و سیم بندی شستي اعالن حریق -

   5 سیم بندی ترمینالهای مركز كنترل سیستم -

   5:19 نترل سیستمكعیب یابي قسمتهای مختلف پانل -

نصب , تنظیم وبرنامه ریزی دستي بر روی پانل كنترل -

 مركزی

5:19   

   5:19 عیب یابي قسمت سیم كشي سیستم -

   5 عیب یابي دتکتورهای سیستم -

 Non)ایزوله كردن دستگاه مركزی آزمایش مهندسي-

latch) 

5   

ندازی  آزمایش اجزاو تجهیزات مرتبط با سیستم قبل ازراه ا-

 آن

1   

-)جدا كننده خطبکارگیری تجهیزات  تکمیلي  جانبي سیستم-

سیستم صوتي گویاو -تکرارگرها-سیستم تلفن اضطراری

 نگهدارنده( مگنت

 

1 

  

 نگرش :

ارتقای میزان حفاظت الکترونیکي محیط در برابر خطرات احتمالي آتش سوزی -  

 برقراری ایمني جاني,مالي و تجهیزات كارفرما -

  ايمني و بهداشت :

559استفاده از وسایل  ایمني و استاندارد هنگام كار كردن در ولتاژ  -  

 ز وسایل  ایمني هنگام كار در ارتفاعرعایت نکات و استفاده ا -

 توجهات زيست محيطي :

دفع مناسب دتکتورهایي كه در آنها عالئم تشعشعات رادیواكتیو حک شده پس از اتمام شارژ  --

 یاخرابي آن

- 
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شاستاندارد آموز  
   ي تحليل آموزش بروه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم آیفون تصویری و معمولي   -

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

31 31 19 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلي  و میزكار و     دان  :

 تعمیرات

 

 تخته وایت برد

 

د  مصرفي  الزم هویه و موا

 لحیم كاری وقلع كش

 

ست كامل آیفون تصویری و 

 معمولي

 

 دریل و انواع مته

 

 تلویزیون

 

 یفون سیم برای سیم كشي  آ

 اسیلوسکوپ

 

های  CDجزوات آموزشي و

 اموزشي

 

 مولتي متر دیجیتال و آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز

   ابزارعمومي الکترونیک

   5 ساختمان  سیم كشي  -

   3 عالئم اختصاری و مشخصات فني آیفون تصویری ومعمولي -

   3 اجزای اصلي آیفون تصویری -

   3 قسمتهای تشکیل دهنده آیفون -

   3 دیاگرام سیم بندی انواع آیفون های تصویری ومعمولي -

   3 یفون تصویریآنکات  قابل توجه و استاندارد در نصب  -

   3 اندارد و كاربردی در آیفون هاانواع سیمهای است -

در گوشني  LCDمکانیزم كارتصاویر ایجاد شده  المپ تصویرو -

 های آیفون تصویری 

3   

   3 انواع دوربین های مورد استفاده در آیفونهای تصویری -

   3 زاویه دید, ارتفاع نصب و تنظیم دوربین پانل آیفون تصویری-

   3 ری و معمولينحوه سیم كشي آیفون تصوی -

   3 اصول كار انواع قفل در بازكن مورد استفاده در آیفون ها-

   3 ارتباط داخلي آیفونهای تصویری-

   3 ویری و معموليصدستگاه های مرتبط با سیستم ایفون های ت-

    مهارت :

  1  سوراخکاری -

  5  لحیم كاری -

  5  عمولينصب كلیه  اجزای آیفون تصویری و م -

   5   نصب و تنظیم انواع قفل های آیفون -
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 استاندارد آموزش

  ی تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم آیفون تصویری و معمولي   -

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادبزار ا ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3  عیب یابي قسمتهای سیم كشي سیستم -

  3  عیب یابي گوشي های آیفون تصویری و معمولي -

  3  عیب یابي قفل در بازكن سیستم   -

عیب یابي و تعمینر قسنمتهای مختلنف قطعنات آیفنون       -

 ترانس(-پاور-)دوربین

 3:19  

نصب و انجام اتصاالت وسایل جانبي آیفون اعم از حافظه  -

 تصویری,ارتباط داخلي و اعالن سرقت پانل

 3:19  

 نگرش :

 ایجاد امنیت و آرامش در خانواده ها در ارتباط با مراجعین بیرون از خانه -

-  

 ايمني و بهداشت : 

 559ژ استفاده از وسایل ایمني در هنگام كار كردن با ولتا -

 عدم استنشاق بخار متصاعد شده در هنگام لحیم كاری -

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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  استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   ی برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم گیت فروشگاهي -   

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 31 51 

 يایمن  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دان  :

   3 تحت شبکه(-انواع آنتن گیت فروشگاهي )معمولي -

نحوه شبکه كردن آنتن تحت وب با كامپیوترو چگونگي  -

 كنترل)تعمیر ونگهداری(آن از راه دور

3   

   دقیقه41 و مورد نیاز سیستم آشنایي با نرم افزارهای كاربردی -

 -آشنایي با قابلیت های انواع آنتن های سیستم)آالرم ها-

 شمارشگر مشتری(-كنترل هوشمند حساسیت

   دقیقه41

مشخصات آنتن ونحوه بکارگیری صحیح آن در                        -

 محیطهای مختلف

   دقیقه41

   3 دیاگرام سیم بندی و اتصاالت سیستم -

لیبل های  -انواع تگ هاو چگونگي فاصله گیرایي انها)تگ-

 كاغذی(

3   

انواع جداكننده,غیر فعال و خنثي كننده تگ , لیبل  و  -

 قابلیت های منحصر به فرد آنها

   دقیقه41

   3 مکانیزم كار سیستم گیت فروشگاهي -

    مهارت :

  5  نصب انواع آنتن های گیت فروشگاهي -

  5  بکه كردن آنتن ها با رایانه ش-

نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیناز و كناربردی    -

 سیستم

 3  

  5  عیب یابي قسمتهای سخت افزاری سیستم -

  3  عیب یابي قسمتهای مربوط به نرم افزارهای سیستم -

كنترل)تعمیر ونگهداری( سیستم از راه دور)تحت وب( -   5  
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  تاندارد آموزشاس

  تحلیل آموزش  ی  برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم گیت فروشگاهي -  

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

      مهارت:

  3  االت سیستمكابل كشي و انجام اتص -

  5  عیب یابي قسمت سیم كشي و اتصاالت سیستم -

نصب و بکنار گینری تجهینزات جنانبي و تکمینل كنننده        -

 سیستم)غیر فعال و خنثي كننده لیبل (

 5  

 نگرش :

 افزایش امنیت فروشگاه ها و محیط های مختلف و ایجاد آرامش خاطربرای كارفرما -

- 

 ايمني و بهداشت : 

559استفاده از وسایل ایمني استاندارد هنگام كار كردن در ولتاژ  -  

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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   استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم سانترال -  

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 34 55 

 ایمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

میزكار و -میز و صندلي     دان  :

 تعمیرات

 تخته وایت برد

 

هویه و مواد  مصرفي  الزم 

 لحیم كاری و

 قلع كش

 

تلفن  -دستگاه سانترال 

 سانترال

 

 كارت افزایش دهنده

 

 

 دریل و انواع مته

 

 كامپیوتر

 

انواع سیم و كابل برای سیم  

 كشي  سیستم 

 

 

های  CDجزوات آموزشي و

 اموزشي

 

 مولتي متر دیجیتالي و آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز

 

 الکترونیک ابزارعمومي 

   3 نحوه سیم كشي داخلي)از قسمت پرسنل تا دستگاه سانترال( -

   دقیقه19 ریق رایانهنرم افزارهای برنامه ریزی سیستم از ط -

تقسیم بندی سانترال از لحاظ ظرفیت)خطوط داخلي و خطنوط   -

 شهری(

   دقیقه19

نحوه برنامه ریزی سیستم سنانترال بنا تلفنن سنانترال)تایمر      -

 بندی،كنفرانس تلفني،تقسیم تماس(

3   

   دقیقه19 مشخصات فني دستگاه)ظرفیت،منبع تغذیه،توان مصرفي( -

   3 ای سیستم سانترالویژگي ه -

   3 دیاگرام سیم بندی و اتصاالت سیستم -

   دقیقه19 (upsبرق اضطراری سیستم) -

انواع كارتهای كاربردی و لوازم جانبي سیستم)كارتهای  -

 افزایش دهنده،مزاحم یاب،در بازكن(

3   

   3 نحوه اتصال سیستم به آیفون)آیفون صوتي و تصویری(-

    مهارت :

  3  كابل كشي داخلي)از قسمت پرسنل تا دستگاه سانترال(-

نصب و برنامه ریزی نرم افزاری سیستم سانترال از طریق  -

 رایانه

 5  

  APT  5)ل)برنامه ریزی سیستم از طریق تلفن سانترا -

  5  انجام اتصاالت و سیم بندی در سیستم سانترال-
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   استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي سیستم سانترال -   

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

      مهارت:

  3  نصب انواع كارتهای كاربردی و لوازم جانبي به سیستم-

  3  عیب یابي قسمت سیم كشي سیستم-

  3  عیب یابي قسمت نرم افزاری سیستم-

  3  اتصال دادن سیستم به آیفون)صوتي و تصویری(-

اتصال دادن سیستم با فاكس،تلفن های بي سیم،مودم رایانه و -

 تجهیزات مخابراتي

 5  

  3  ی(متناسب با دستگاه مركزUPSنصب باطری های اضطراری) -

 نگرش :

  كاهش هزینه های مخابراتي،افزایش بهره وری ارتباط پرسنل و كنترل و مدیریت تماس ها -

 تسهیل  ارتباط تماس گیرنده با پرسنل مربوطه -

 ايمني و بهداشت : 

 559ام كار كردن با ولتاژ استفاده از وسایل ایمني در هنگ -

-  

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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  استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش   برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي دستگاههای حضور و غیاب    -   

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

39 30 50 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -میز و صندلي    دان  :

 میزكار و تعمیرات

 

 تخته وایت برد 

 

هویه و مواد  مصرفي  الزم  -

 لحیم كاری وقلع كش

 

انواع  نرم افزارها و كارت ها 

و وسایل جانبي وتکمیلي  

ودوربین تحت شبکه سیستم 

    حضور و غیاب های

 

 دریل و انواع مته

 

 كامپیوتر

 

انواع سیم و كابل برای سیم  

 كشي  سیستم 

 

 

های  CDجزوات آموزشي و

 اموزشي

 

 مولتي متر دیجیتال و آنالوگ

 

 كلیه ابزاركار مورد نیاز-

 

 ابزارعمومي الکترونیک

 –كارتي  –انواع مدلهای دستگاه حضور و غیاب)اثر انگشت  -

 دوربین دار(

   دقیقه41

وصل -گزارشگیری-امکانات نرم افزاری سیستم )صدور ژتون-

 زنگ(

   دقیقه41

نوری( و -انواع سنسورهای دستگاه اثر انگشت )خازني-

 ویژگیهای منحصر به فرد آنها

   دقیقه41

   دقیقه41 سیستم حضور و غیاب دوربین دارو بررسي مکانیزم كارآن -

عالئم اختصاری , مشخصنات فنني و دیناگرام سنیم بنندی        -

 سیستم

   دقیقه41

   دقیقه19 (خروجي های دستگاه)باز و بسته كردن درب  -

   دقیقه41 روشهای تخلیه اطالعات از دستگاه -

-RJ45-ETHERNETبررسي كاربرد پورت های دسنتگاه)  -

RS232-RS485-RD422) 

   دقیقه41

با همدیگر نحوه شبکه كردن چند دستگاه حضور وغیاب -    دقیقه41 

 -كنارتکس  -روزاننه –انواع گزارشگیرهای سیستم )دوره ای  -

Wizard) 

   دقیقه41

انواع دستگاههای كارت خوان وكارتهای مورد استفاده در   -

 بدون تماس(–مغناطیسي  –سیستم)باركد 

   دقیقه41

   دقیقه41 قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری سیستم  -

- UPS و  EERAM  دقیقه19 در دستگاه   

مدارهای محافظ دستگاه)تشخیص قطع ارت و ضعیف بودن  -

 برق(

   دقیقه41

    مهارت :

  3:19  كابل كشي دستگاه -
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  استاندارد آموزش

  تحلیل آموزش   برگه -

 :  عنوان

 

 نصب و عیب یابي دستگاههای حضور و غیاب    -  

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

      مهارت:

 –نصب اننواع دسنتگاههای حضنور و غیناب)اثر انگشنت      -

 دوربین دار(–كارتي 

 5  

  5  عیب یابي قسمت سخت افزاری و نرم افزاری سیستم-

  3:19  عیب یابي قسمت سیم كشي سیستم-

  5  برنامه ریزی دستي دستگاه -

  5  رت های ورودی و خروجي دستگاهانجام اتصاالت پو-

  5  شبکه كردن دستگاه ها به همدیگر و رایانه -

  5  نصب نرم افزارهای مورد نیاز به رایانه -

عیب یابي و رفع عیب قسمت سخت افزاری و نرم افزاری  -

 شبکه

 5  

  5  نصب تجهیزات جانبي و تکمیلي به دستگاه حضور و غیاب -

 نگرش :

 نترل و نظم بخشیدن به نحوه عملکرد ورود و خروج پرسنل ك -

 

 ايمني و بهداشت : 

559استفاده از وسایل ایمني استاندارد هنگام كار كردن در ولتاژ  -  

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 

 

 

 



 29 

 

  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  داد تع مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

سری 3 سری كامل جعبه كمک های اولیه 3   

كیلوئي)پودر خشک( 1 كپسول اطفای حریق   5   كپسول 5 

  عدد 1 با كلیه تجهیزات   رایانه 1

  عدد 5 معمولي -چوبي میز مخصوص رایانه 4

عدد 4 معمولي -چرخان صندلي مربي)چرخان( 1   

متر 49/3 وایت برد 1 x1  1 عدد   

عدد 4 فایبرگالسي   مربيمیز  6   

عدد 5 منشي دار تلفن 8   

عدد 1   آمپر 31-روكار معمولي پریز تک فاز 0   

عدد 1 آمپر 31-روكار معمولي كلید یک پل  39   

آمپر 31-روكار معمولي كلید دوپل 33 عدد 1    

  عدد 10A 1مینیاتوری  فیوز 35

  عدد 4A    19شیشه ای  فیوز 31

عدد 1.2A 19  یشیشه ا فیوز 34   

عدد 59 نخي معمولي -روپوش لباس كار 31   

  جفت 59 نخي دستکش ایمني 31

عدد 19 معمولي -فلزی  -محصلي صندلي كار آموز 36   

عدد 3 كیلویي 199 -نسوز -كلیدی -طبقه5  گاو صندوق 38   

عدد Code lock 1 جدا كننده تگ  30   

عدد Nexus RF 1 خنثي كننده لیبل 59   

دستگاه 31x 1 3 دستگاه سانترال 53   

عدد Analogue proprietary 1 تلفن سانترال 55   

عدد 6COs/16ext 5 كارت ارتقاء دهنده سانترال 51   

دستگاه 3 انگشتي و كارتي  دستگاه حضور وغیاب 54   

عدد 1 دو واحده  پانل آیفون صوتي 51    

     نفر در نظر گرفته شو 31ت تجهیزات برای یک كارگاه به ظرفی -توجه : 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

تصویریگوشي آیفون  51   عدد 39 اینچ سیاه و سفید 4 

  عدد dc 1و    acولت  35داری  منبع تغذیه آیفون 56

  دعد 1  ولت 35زنجیری  قفل در بازكن 58

  عدد 1 ولت 35 بدون زنجیر قفل در بازكن 50

  عدد 1  یک واحده رنگي پانل آیفون تصویری 19

  عدد 1 دو واحده رنگي   پانل آیفون تصویری 13

CRT  مونیتورآیفون تصویری 15   عدد1  رنگي اینچ 4

 - CCDبا سنسور  -459TVL مینیاتوری دوربین 11

 اینچ 1/3

  عدد 1

 - CCDبا سنسور  -459TVL ر شبدوربین دید د 14

 اینچ 1/3

  عدد 1

 - CCDبا سنسور  -459TVL دوربین دام  11

اینچ 1/3  

  عدد 1

  عدد PTZ – 37x – indoor 1دارای  speed domeدوربین  11

 - CCDبا سنسور  -459TVL دوربین نیمه صنعتي 16

 اینچ 1/3

  عدد 1

 - CCDبا سنسور  -459TVL دوربین صنعتي 18

 اینچ 1/3

  عدد 1

  عدد 2MP 1 دوربین تحت شبکه 10

 - CCDبا سنسور  -459TVL دوربین بي سیم 49

 اینچ 1/3

  عدد 1

  عدد 1 1/3اینچ CCDبا سنسور   459 دوربین دتکتوری 43

  عدد 1 دوكاره دوربین و دتکتور حركتي دوربین چشمي  45

  عدد 1كدام  هر 2.8mm-3.6mm-4mm-4.6mm (fix-wideلنز ثابت) 41

  عدد 1هر كدام  6mm-8mm-12mm-16mm (fix-teleلنز ثابت) 44

  عدد 1 دستي irisبا  16mmتا 3.5mm لنز متغیر 41

  عدد iris Auto  1با  16mتا 3.5mm لنز متغیر 41

  عدد 1 خروجي صدا-fps 399-كاناله DVR 4دستگاه  46

  عدد fps 399 1-كاناله NVR 4دستگاه  48

  عدد fps 399(internal) 1-كاناله DVR 4ارت ك 40

  عدد fps 399(external) 1-كاناله DVR   4كارت  19

 نفر در نظر گرفته شود . 31تجهیزات برای یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

   عدد 1 خروجي صدا 4-كاناله 4 دستگاه سوئیچر 13

   عدد 1 كاناله دارای ریموت كنترل 4 دستگاه كواد 15

  عدد 1 ورودی دوربین 15 دستگاه مولتي پلکسر 11

  عدد Dome-vandal proof  1 كاور دوربین 14

  عدد 1 (indoorمعمولي ) كاور دوربین 11

  عدد 5 د آبض -دارای فن و هیتر كاور دوربین 11

  عدد 1 مفصلي ساده پایه دوربین 16

  عدد Pan-tilt(indoor) 1 پایه دوربین 18

  عدد Pan- tilt(outdoor) 1 پایه دوربین 10

عدد Switching 1A-12v 59          تغدیه دوربین مجزا 19   

عدد Switching 5A-12v                 1 تغذیه دوربین مركزی 13         

دستگاه Mhz 19 1    -كاناله  5 اسیلوسکوپ 15   

عدد 1 معمولي RS-485تبدیل  11   

14 Video server   3 عدد   

عدد 6 اینچ LCD 30مونیتور  11   

عدد 3 اینچ CRT 36 مونیتور 11   

   عدد 31 مترمربع 399حساسیت باال برای  میکروفن 16

عدد 3 تباطار-دوربین 14ساپورت برای  كنترولر دوربین 18   

عدد 3 زون rs485,rs 4221 با دستگاه مركزی اعالن حریق 10   

عدد 39 متر مربع ma19- 10-32v-19 دتکتور حرارتي 69   

عدد39 متر مربع Ma19- 10-32v-19 دتکتور دودی 63   

عدد 4A 39 دتکتور اشعه  65   

عدد 4A 39 دتکتور مولتي 61   

عدد 1 ولت 54 آژیر اعالن حریق 64   

  عدد 10A 39 شستي اضطراری 61

 

 نفر در نظر گرفته شود . 31تجهیزات برای یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

            عدد W1-V AC 511-81 1 دتکتور گازی 61

  دستگاه 1 میکروپروسسوری اعالن سرقتپانل مركزی  66

  عدد 1 درجه m31 x m31-339    مادون قرمزدتکتور  68

  عدد 1 درجه m39,1 x m39,1-339 مادون قرمزدتکتور  60

  عدد MHZ131 1با فركانس كاری  دتکتور بي سیم 89

  عدد 1 معمولي دتکتورشکستن شیشه 83

  عدد 1  يمعمول-پالستیکي پایه چشمي )براكت( 85

  عدد 12V-DC 1 آژیر داخلي  81

  عدد 10W 1اهم و  8 آژِیر بیروني  84

  عدد 1 فلزی معمولي قاب بلند گو 81

  عدد 1 پالس( -)تن حافظه شماره  39با  تلفن كننده  81

  عدد Ah 4,5 1 - خشک -ولت  35 باتری اضطراری 86

  عدد 1 35با ولتاژ كار  میکرو سوئیچ 88

  عدد 39 برای دستگاه مركزی اعالن سرقت یموت كنترل ر 80

  عدد Pci-express 1000-100mbps 1 كارت شبکه 09

  عدد uplink 1پورته با دو پورت  31 سوئیچر شبکه 03

05 HUB 8  پورته با دو پورتuplink 1 عدد  

  جفت  WAP  802.11g-outdoor-3km 5رادیو بي سیم 01

  عدد 54mm -  8/2Mhz 59 تگ لباس 04

  عدد 65mm -  4/7Mhz 59 تگ لباس 01

آنتن گیت فروشگاهي تحت  01

 شبکه

  دستگاه 5 فریم آلومینیومي آندایزشده -1593116

  عدد 3 كلیدی -كشویي  1 –فلزی  فایل بایگاني 06

  عدد 1 دیواری -چوبي رخت آویز  08

     

     

 نفر در نظر گرفته شود . 31ظرفیت  تجهیزات برای یک كارگاه به -توجه : 
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 برگه استاندارد مواد -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

بسته A4  80gsm-500sheets 4كاغذ  1   

-Sn63/pb37-1.0mm سیم لحیم  2
1.8%flux 

گرمي 199عدد  1   

  گرمي 19عدد  1 مرغوب روغن لحیم 3

متر 399 )استاندارد(مسيافشان  1/3ره سیم  نم 4   

متر 599 )استاندارد(مسيافشان   5,1 سیم  نمره 5   

متری 399حلقه  1 )استاندارد(مسيافشان  x 5/.61سیم  نمره  6   

متری 599حلقه  mm    19./ 3زوج نمره 1 سیم آیفون  7   

متری 599حلقه  cat2 - mm 19./ 3(زوج نمره 5) utpسیم  8   

متری 199حلقه  3 اهم RG 59-5base 39-61 كواكسیال  بلكا 9   

اهم 61-399 كابل شبکه 11 MHZ-utpcat5 599 متر   

اهم399   كابل شبکه 11 -399MHZ-utpcat6 599 متر   

اهم 61-399 كابل شبکه 12 MHZ -Stpcat5 599 متر   

Mbps كابل فیبر نوری 13 3999-399 متر 59    

عدد Component 31 سیم رابط 14   

تائي 399بسته  1 سانتي متری 4 رولپالك وپیچ 15   

سانتیمتر 5داكت  16 متری(5عدد) 51 پالستیکي    

سانتیمتر 5,1داكت  17 متری(5عدد)51 پالستیکي    

عدد 1/7cm 399 نوار چسب  18   

بسته 1 سانتي متری 59 بست كمری 19   

بسته 1  سانتي متری 39 بست كمری  21   

  به اندازه الزم سانتیمتری 5 رهپیج و مه 21

عدد 39 سیاه  ماژیک 22   

عدد 39 آبي    ماژیک 23   

عدد 39 قرمز ماژیک 24   

عدد cm  4x4 199اندازه-باركد دار تگ برچسبي 25   

    توجه :                

                             فته شود.نفر در نظر گر 31به ظرفیت تجهیزات برای یک كارگاه   -
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 مواد برگه استاندارد -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

دعد599 لحیمي  BNC       كانکتور 51   

  دعد599 پرسي BNC       كانکتور 56

  دعد599 پیچي BNC       كانکتور 58

  دعد599 معمولي     RJ45      كانکتور 10

  دعد599 معمولي RCAكانکتور      19

  دعد599 معمولي RJ11كانکتور     13

  عدد399 معمولي  T      كانکتور  15

عدد399 معمولي كانکتور بارل 11   

بسته5 آبي كاربن 11   

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 نفر در نظر گرفته شود . 31یت تجهیزات برای یک كارگاه به ظرف -توجه : 
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 ابزار برگه استاندارد -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  عدد 1 گرمي  199آهني  چکش 3

  عدد 1 معمولي چکشي  دریل 2

  عدد 1  1الماسي  از نمره  مته 3

  عدد 1   8الماسي  از نمره  مته 4

  عدد 1   8    نمره آهني از تهم 5

  عدد 1 1  نمره   آهني از مته 6

  عدد 60W 1قلمي   هویه 7

  عدد 1 معمولي قلع كش 8

  عدد RJ45 1و RJ11مخصوص  پرچ زن 9

  عدد 1 مخصوص وایت برد تخته پاك كن 10

  عدد 31 ولت 3999-اینچ 1 سیم چین 11

  عدد31 ولت 3999-اینچ 8 سیم لخت كن  12

  عدد31 ولت 3999-اینچ 8 یکدم بار 13

  عدد 39 ولت 3999-اینچ 8 انبردست  14

  عدد 31 ولت 199-89 فازمتر 15

  عدد mm 9,1  39 تیغ معمولي  موكت  بر 16

  ست 1 تایي 7ست  پیچ گوشتي دو سو 17

  ست 1 تایي 7ست  پیچ گوشتي چهار سو 18

نرم افزار سیستم  19

 حضوروغیاب

Tural 3 لوح فشرده  

     

     

     

     

 

 نفر در نظر گرفته شود . 31تجهیزات برای یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 
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  ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار های آموزشي  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اف ار رديف

دوربین هنا و سیسنتم مندار     3

 بسته

 رها ایمن پژوه  تهران 3180  علي حسین زاده

سیسنننننننتم هنننننننای   5

 نظارتي,حفاظتي و ایمني

شهرام شعبان تبار و 

 عبداهلل رضایي

 ادبستان آیالر تهران 3109 

نصنننننب وراه انننننندازی   1

 سیستمهای ایمني و حفاظتي

 انتشارات عبادی تبریز 3188  غالمرضا شایقي

 دیباگران تهران تهران 3188  حامد زندی اطالعات و ارتباطات 4

 صفار تهران 3181  شاخه كاردانش مفاهیم شبکه  1

1 Digital  CCTV لندن 5996  امیلي  هاروود  

شركت نرم افزارهای  جامع ترین آموزش شبکه 6

 طالئي

    

 

 

 

 

 

   شنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصليمحتواهاي آموزشي ) )يمنابع و ساير  -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا ج وه رديف

 مترجمين

 توويحات ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 رديف وانعن

www.goldensoftware.ir  1 

www.wikipedia.com 2 

www.telesum.com  3 

bowlens.comwww.rain  4 

www.lens.com  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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