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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور  ي و حرفـه  سـازمان آمـوزش فنـ     -نبش چهارراه خوش  

  مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند



 ١

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات: نام شغل 

 خالصه استاندارد   

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري: اصول /  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

تغذيه نيرو در مخابرات كسي است كه از عهده كار با يكسوكننده ها، كنترل پنل ها، فن ورز  :شغلمشخصات عمومي 
 .  ها برآيدU.P.Sسيستمهاي خورشيدي موتورهاي ديزلي، اينورترها، كانورترها و 

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم فني و رياضي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

 طي مهارت هاي قسمت الف براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم مـرتبط و               :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد     
 .باالتر الزامي نمي باشد

   :آموزشي دوره طول
  ساعت         752       :  آموزش                   دوره طول

  عتسا        400      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       352     :                 ـ زمان آموزش عملي

            ساعت-    :    كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت                :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت:                      زمان سنجش مهارت            ـ

  : روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75: امتياز سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  سال سابقه كار مرتبط5 ليسانس مخابرات با :حداقل سطح تحصيالت 
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 راتفن ورز تغذيه نيرو در مخاب: نام شغل

  فهرست توانايي هاي شغل 
 

 رديف عنوان توانايي

   الف

  1  توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار 

 2  توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و غير منظم 

 3 توانايي ترسيم نماهاي قطعات كار ساده 

 4  توانايي ترسيم پرسپكتيو با استفاده از نماهاي داده شده 

 5 با استفاده از نقشه توانايي ترسيم نماها 

 6  توانايي خواندن نقشه هاي تخصصي مخابرات 

 7  توانايي انجام عمليات فلزكاري 

 8  توانايي اتصال قطعات كار با استفاده از پرچ كاري و پيچ و مهره 

 9  توانايي خم كاري ورق و لوله در حالت سرد 

 10  توانايي تشخيص مباني مقدماتي الكتريسيته 

 11   تشخيص انواع منابع ولتاژ الكتريكي و وسايل اندازه گيري آن توانايي

 12  توانايي تشخيص مقاومتهاي الكتريكي 

 13  موازي و مختلط‘ توانايي بهم بستن مقاومت ها بصورت سري

 14  جريان و اهم ‘ توانايي تشخيص وسايل اندازه گيري ولتاژ

 15  توانايي نصب و بكارگيري اجزاء مختلف رايانه 

 Windows   16توانايي بكارگيري سيستم عامل 

 Windows   17توانايي جستجو در 

 RUN   18توانايي اجراي برنامه ها با استفاده از 

 Control Panel   19توانايي بكارگيري پيكربندي سيستم با استفاده از 

 Windows   20توانايي چاپ اطالعات در 

  

 



 ٣

 براتفن ورز تغذيه نيرو در مخا: نام شغل

  فهرست توانايي هاي شغل 
 

 رديف عنوان توانايي

 Accessories   21توانايي بكارگيري ابزارهاي فرعي 

 22  توانايي بررسي سيستم هاي ماهواره اي 

  23  توانايي بررسي سيستم هاي ارتباط سيار 

  24  توانايي بررسي كابل هاي مخابراتي 

  25  ال  و ماكس ديجيتPCMتوانايي بررسي سيستم هاي 

  26  توانايي بررسي مراكز تلفن 

  SPC 27توانايي بررسي مراكز 

  28  توانايي بررسي شبكه هاي مخابراتي 

  29 توانايي بررسي مباني ديجيتال 

  30 توانايي بررسي مدارات الكتريكي 

    ب

  1  توانايي تجزيه و تحليل ماشينهاي الكتريكي و كار با آنها 

  2  كترونيك صنعتي توانايي بررسي مدارات ال

  OP-AMP (  3(توانايي بررسي تقويت كننده ها عملياتي 

  4  توانايي بررسي باتريها 

  5 توانايي بررسي و كار با يكسوكننده ها 

  6  توانايي كار با كنترل پنل 

  7  توانايي كار با سيستم هاي خورشيدي 

  8  توانايي كار با موتورهاي ديزلي 

  UPS 9كانورتور و ،توانايي كار با اينورتر
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار   1

        آشنايي با عوامل موثر فيزيكي محيط كار   1-1

         كار آشنايي با عوامل موثر فيزيولوژيكي محيط  2-1

        آشنايي با عوامل موثر شيميايي محيط كار   3-1

        آشنايي با عوامل موثر بيولوژيكي محيط كار   4-1

        آشنايي با ارگونومي   5-1

        شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر محيط كار   6-1

  14  10  4  توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و غير منظم   2

        قدماتي هندسه مسطح و فضايي آشنايي با اصول م  1-2

        آشنايي با ميز نقشه كشي و متعلقات آن   2-2

        آشنايي با وسايل عمومي نقشه كشي   3-2

        آشنايي با مداد نقشه كشي و انواع آن   4-2

        آشنايي با كاغذ نقشه كشي و انواع آن   5-2

        شناسايي اصول برش و چسبانيدن كاغذ بر روي ميز   6-2

        شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي منظم   7-2

        شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي نامنظم   8-2

  8  6  2 توانايي ترسيم نماهاي قطعات كار ساده   3
        آشنايي با مفهوم نما در نقشه كشي و كاربرد آن   1-3

        آشنايي با قطعات كار و مدلهاي آنها   2-3

        م نماهاي قطعات كار ساده شناسايي اصول ترسي  3-3

  12    10  2  توانايي ترسيم پرسپكتيو با استفاده از نماهاي داده شده   4
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        انواع و كاربرد آن ‘ م پرسپكتيوهوآشنايي با مف  1-4

        شناسايي اصول ترسيم پرسپكتيو با استفاده از نماهاي داده شده   2-4

  16  12  4 توانايي ترسيم نماها با استفاده از نقشه   5

        شناسايي اصول ترسيم نماها با استفاده از نقشه   1-5

  8  6  2  توانايي خواندن نقشه هاي تخصصي مخابرات   6
         آشنايي با نقشه هاي برق و كاربرد آنها  1-6

        آشنايي با نقشه هاي ساده و تاسيساتي و كاربرد آنها   2-6

        آشنايي با نقشه هاي الكترونيكي و كاربرد آنها   3-6

        شناسايي اصول خواندن نقشه هاي تخصصي مخابرات   4-6

  48  36  12  توانايي انجام عمليات فلزكاري   7
        و زوايا آشنايي با واحد و وسايل اندازه گيري ابعاد   1-7

        آشنايي با وسايل عالمت گذاري قطعات كار   2-7

        آشنايي با وسايل خط كشي قطعات كار   3-7

عالمت گذاري و خط كشي قطعات ‘ شناسايي اصول اندازه گيري ابعاد  4-7
  كار 

      

        متعلقات و كاربرد آنها ‘ آشنايي با ميز كار  5-7

         اره و كاربرد آنتيغ‘ آشنايي با كمان اره دستي  6-7

        انواع و كاربرد آنها ‘ آشنايي با سوهان   7-7

        آشنايي با دريل دستي و روميزي و كاربرد آن   8-7

        انواع و كاربرد آن ‘ آشنايي با مته سوراخ كاري  9-7

  

  

 



 ٦

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شزمان آموز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

برشكاري و سوهانكاري و ‘ ه قطعات كار به گيربستنشناسايي اصول   10-7
  سوراخ كاري قطعات كار 

      

        انواع و كاربرد آن در لحيم كاري ‘ آشنايي با هويه  11-7

        آشنايي با لحيم و روان ساز در جهت لحيم كاري قطعات   12-7

        عات كار شناسايي اصول لحيم كاري قط  13-7

        شناسايي اصول انجام عمليات فلزكاري   14-7

توانايي اتصال قطعات كار با استفاده از پرچ كاري و پيچ و              8

  مهره 

2  6  8  

        ميخ پرچ و ميخ پرچ كن و كاربرد آنها ‘ آشنايي با مفهوم پرچ كاري  1-8

        آشنايي با نقشه مونتاژ قطعات   2-8

        اري قطعات شناسايي اصول پرچ ك  3-8

        آشنايي با پيچ و مهره و كاربرد آنها در اتصال قطعات  4-8

        شناسايي اصول اتصال قطعات كار با استفاده از پيچ و مهره   5-8

  8  6  2  توانايي خم كاري ورق و لوله در حالت سرد   9
        آشنايي با مفهوم خم كاري و كاربرد آن در مخابرات   1-9

        وله خم و كاربرد آن آشنايي با ل  2-9

        آشنايي با پارچه هاي خم كاري و كاربرد آنها   3-9

        آشنايي با لوله و ورق و كاربرد آنها در مخابرات   4-9

         و لوله در حالت سرد شناسايي اصول خم كاري ورق  5-9

  6  2  4  توانايي تشخيص مباني مقدماتي الكتريسيته   10
        كتريسيته و انواع آن آشنايي با مفهوم ال  1-10

  

 



 ٧

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        الكتريسيته ساكن   

        الكتريسيته جاري   

        نيمه رسانا و نارسانا ‘ آشنايي با مفهوم رسانا  3-10

        ش هاي الكتريسيته ساكن و جاري شناسايي اصول انجام آزماي  4-10

        شناسايي اصول تشخيص مباني الكتريسيته   5-10

توانايي تشخيص انواع منـابع ولتـاژ الكتريكـي و وسـايل              11

  اندازه گيري آن 

6  4  10  

         AC و DCآشنايي با مفهوم ولتاژ   1-11

         P-Pآشنايي با مفهوم ولتاژ   2-11

زمان تناوب  ‘ فركانس‘ AC و   DC گيري ولتاژ    شناسايي اصول اندازه    3-11
  P-Pو ولتاژ 

      

        AC و DCآشنايي با مفهوم جريان   4-11

        P-Pتناوب و جريان زمان ‘ آشنايي با مفهوم فركانس  5-11

زمـان  ‘ فركـانس ‘ AC و   DCشناسايي اصول انـدازه گيـري جريـان           6-11
  P-Pتناوب و جريان 

      

         آشنايي با مفهوم توان  7-11

شناسايي اصول تشخيص انواع منابع ولتاژ الكتريكـي و وسـايل انـدازه               8-11
  گيري آن 

      

  3  1  2  كي يتوانايي تشخيص مقاومتهاي الكتر  12
        آشنايي با ساختمان مقاومت و انواع آن   1-12

  

 



 ٨

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 موزشزمان آ
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        مقاومت ثابت   

        ) اتومات(مقاومت متغير   

        ) دستي(مقاومت متغير   

        آشنايي با كدهاي رنگي مقاومت ها و طرز خواندن آن   2-12

        شناسايي اصول تست و اندازه گيري مقاومت هاي الكتريكي   3-12

        شناسايي اصول تشخيص مقاومت هاي الكتريكي  4-12

مـوازي و   ‘ توانايي بهم بستن مقاومت هـا بـصورت سـري           13

  مختلط

4  3  7  

        آشنايي با مدارات سري مقاومت   1-13

        آشنايي با روش بدست آوردن مقاومت معادل در مدارات سري   2-13

        آشنايي با مفهوم قانون اول كيرشهف   3-13

        رشهف در آن بستن مدارات سري مقاومتي و بررسي قانوني اول كي  

        شناسايي اصول بررسي قانون اول كيرشهف   4-13

        آشنايي با مدارات موازي مقاومتي   5-13

        آشنايي با روش بدست آوردن مقاومت معادل در مدارات موازي    6-13

        آشنايي با مفهوم قانون دوم كيرشهف   7-13

        يرشهف بستن مدارات موازي مقاومت و بررسي قانون دوم ك  

        شناسايي اصول بررسي قانون دوم كيرشهف   8-13

        موازي و مختلط‘ شناسايي اصول بهم بستن مقاومت ها بصورت سري  9-13

  4  2  2  جريان و اهم ‘ توانايي تشخيص وسايل اندازه گيري ولتاژ  14
        مكانيزم و كاربرد آن ‘ آشنايي با ولتمتر  1-14

  

  

 



 ٩

   نيرو در مخابراتفن ورز تغذيه :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آنالوگولتمتر   

        ولتمتر ديجيتال   

        شناسايي اصول كار با ولتمتر ديجيتال و آنالوگ   2-14

        آشنايي با آمپرمتر و كاربرد آن   3-14

        آمپرمتر آنالوگ   

        آمپرمتر ديجيتال   

        شناسايي اصول كار با آمپرمتر ديجيتال و آنالوگ   4-14

        آشنايي با مفهوم اهم متر و طريقه خواندن آن   5-14

        اهم متر آنالوگ و ديجيتال  

        شناسايي اصول كار با اهم متر ديجيتال و آنالوگ   6-14

  16  1  15  توانايي نصب و بكارگيري اجزاء مختلف رايانه   15
        آشنايي با تاريخچه رايانه و نسل هاي مختلف آن   1-15

        آشنايي با انواع رايانه   2-15

        ) Hard Ware(آشنايي با سخت افزار رايانه   3-15

        ) اسكنر‘  قلم نوري‘ماوس‘ صفحه كليد(واحد ورودي   

         CPUواحد پردازنده   

         CPUقسمت هاي داخلي   

        ) حافظه هاي جانبي ‘ RAM ‘ ROM (حافظه رايانه و انواع آن  

        هارد رايانه و انواع آن   

انـواع پـورت سـريال و       ‘ انواع كـارت گرافيكـي    ‘ مانيتور(واحد خروجي     
  ) مودم‘ بكهشموازي كارت 

      

  

  

 



 ١٠

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 عجم عملي نظري

ــريال    4-15 ــورت س ــي پ ــول بررس ــايي اص ــوازي‘ شناس ــصال  ‘ م ــل ات مح
Keyboard ‘مونيتور و پرينتر‘ مودم‘ ماوس  

      

  Windows   6  3  9توانايي بكارگيري سيستم عامل   16
         و كاربرد آنها Windowsآشنايي با مفاهيم مقدماتي   1-16

  Desktop و كاربرد آن        

  Taskbarو كاربرد آن         

  Iconو كاربرد آن         

  Clikو كاربرد آن         

  Double Clickو كاربرد آن         

  Clip Boardو كاربرد آن         

         و كاربردهاي آنRecycle Binمفهوم   

        بازيابي فايل و پوشه ها از سطل بازيافت   

        آشنايي با مفهوم پيش نمايش فايل ها و كاربرد آنها   2-16

        ل نوسازي محتواي پوشه ها شناسايي اصو  3-16

        شناسايي اصول تغيير نام پوشه ها   4-16

   ‘شناسايي اصول ارسال فايل و يا پوشه به فالپي درايو  5-16

 Mail Recipent  ‘Short Cut ‘ Desktop 

      

  Windows   4  2  6توانايي جستجو در   17
        Windowsآشنايي با شيوه هاي جستجو در   1-17

       Windowsاسايي اصول جستجو در شن  2-17

  

  

 



 ١١

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  RUN   4  4  8  ازتوانايي اجراي برنامه ها با استفاده  18
         RUNآشنايي با روش اجراي برنامه ها در   1-18

        Commandlineاستفاده از   

         و جستجو در بين پوشه ها Browseاستفاده از   

 در منـوي  RUNشناسايي اصول اجراي برنامه ها با استفاده از گزينـه        2-18
Start   

      

        Start در منوي RUNاجراي برنامه ها با استفاده از گزينه   

  Right Click و كاربرد آن         

  DRAG & DROF و كاربرد آن         

        انواع و كاربرد آن ‘ آشنايي با مفهوم پنجره  3-18

        آشنايي با پنجره و اجزاء آنها   4-18

  Titel Bar) نوار عنوان (        

  Manu Bar) نوار منو(        

  Tool Bar) نوار ابزار (        

  Adress Bar) نوار آدرس (        

  Main) بخش اصلي (        

  Scroll Bar) نوارهاي مرور صفحه (        

  Status Bar) نوار وضعيت (        

         و بستن و تغيير اندازه پنجره ها  كردنشناسايي اصول باز  5-18

         Desktopشناسايي اصول مرتب كردن پنجره ها در   6-18

        Desktopمرتب كردن پنجره ها در   

  

 



 ١٢

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Adress Bar) نوار آدرس (        

         Cascadeبه فرم   

         Horizontallyبه فرم   

         Verticallyبه فرم   

        شناسايي اصول به حداقل رساني توامان پنجره ها   7-18

         Start از منوي Programشناسايي اصول بكارگيري اجزاي متون   8-18

        Start از منوي Shut Downسايي اصول بكارگيري گزينه شنا  9-18

       Start Byبكارگيري   

       Start Downبكارگيري   

       Restartبكارگيري   

       Restart in MS dos Modeبكارگيري   

 در مرتـب كـردن آيكـون        Desktopشناسايي اصول سفارش كـردن        10-18
   Desktopهاي 

      

بـه منـوي اسـتارت و    ) Short Cut(ودن ميان بـر شناسايي اصول افز  11-18
  حذف آن 

      

        آشنايي با برنامه كاوشگر ويندوز و كاربرد آن   12-18

         انواع آنها _مفهوم فايل   

        مفهوم اسم و پسوند در فايل   

ــا اســتفاده از    19 ــستم ب ــدي سي ــايي بكــارگيري پيكربن توان

Control Panel   

2  4  6  

 و Add new – Hardware بكـارگيري ابـزار   شناسـايي اصـول    1-19
Plug & Play   

      

  

 



 ١٣

 
  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         Add/Remve . Programشناسايي اصول بكارگيري   2-19

         Displayشناسايي اصول بكارگيري   3-19

        Displayگيري بكار  

         back groundبكارگيري تب   

         Screen Saverبكارگيري تب   

         Appearanceبكارگيري تب   

       Fower Managementشناسايي اصول بكارگيري ابزار   4-19

        Device Management و Systemشناسايي اصول بكارگيري گزينه  5-19

        زاي آن  و اجMy Computerآشنايي با   6-19

 شناسايي اصول بكارگيري پيكربندي سيستم با استفاده از   7-19

Control Panel 
      

         Settingبكارگيري تب   

  Windows   1  4  5توانايي چاپ اطالعات در   20
         Printersشناسايي اصول نصب چاپگر توسط برنامه   1-20

        شناسايي اصول چاپ و صفحه آرايي   2-20

        اسايي اصول متوقف كردن و شروع مجدد چاپشن  3-20

        شناسايي اصول حذف كار از صفحه چاپ  4-20

  Accessories   2  3  5توانايي بكارگيري ابزارهاي فرعي   21
         System toolsشناسايي اصول بكارگيري   1-21

        System toolsبكارگيري   

       Defragmentبكارگيري برنامه   

  

 



 ١٤

  رز تغذيه نيرو در مخابراتفن و :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       Disk Computerبكارگيري برنامه   

       back upبكارگيري برنامه   

         Word Padشناسايي اصول بكارگيري   2-21

         Paintشناسايي اصول بكارگيري   3-21

        Wordpad در OLEيري شناسايي اصول بكارگ  4-21

       Not Padشناسايي اصول بكارگيري   5-21

       Calenderشناسايي اصول بكارگيري   6-21

         Calculatorشناسايي اصول بكارگيري   7-21

        Enterشناسايي اصول بكارگيري  8-21

       Sound Recorderشناسايي اصول بكارگيري   9-21

       Accessorisرعي شناسايي اصول بكارگيري ف  10-21

  6  2  4  توانايي بررسي سيستم هاي ماهواره اي   22
        آشنايي با سيستم هاي ماهواره اي   1-22

        آشنايي با انواع ماهواره ها   2-22

        آشنايي با مدارات ماهواره اي   3-22

        آشنايي با سرويس دهندگان ماهواره اي   4-22

        ره آشنايي با كاربردهاي ماهوا  5-22

       شناسايي اصول سيستم هاي ماهواره اي   6-22

  10  3  7  توانايي بررسي سيستم هاي ارتباط سيار   23
        آشنايي با سيستم هاي ارتباط سيار سلولي   1-23

         GSMآشنايي با استاندارد   2-23

 

  

 



 ١٥

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملي نظري

        GSMآشنايي با ساختار شبكه   3-23

       GSMآشنايي با معماري شبكه   4-23

       شناسايي اصول بررسي سيستم هاي ارتباط سيار   5-23

  8  2  6  توانايي بررسي كابل هاي مخابراتي   24

        انواع و كاربرد آن ‘ آشنايي با كابل  1-24

         ز كنترل گاآشنايي با   2-24

         آزمايش و تحويل كابل ‘ عيب يابي‘ مباني نگهداريآشنايي با   3-24

         فيبر نوريآشنايي با   4-24

         نگهداري و عيب يابي فيبر نوري آشنايي با   5-24

        شناسايي اصول بررسي كابل هاي مخابراتي    6-24

        بررسي كابل هاي مخابراتي    

       ISDNشبكه هاي   

       شبكه هاي هوشمند   

        شبكه هاي مديريت   

  8  2  6  اكس ديجيتال م و PCMتوانايي بررسي سيستم هاي   25
         PCMآشنايي با   1-25

        اكس ديجيتال مآشنايي با   2-25

        آشنايي با راديو ديجيتال   3-25

        آشنايي با سيستم هاي محافظ   4-25

         Soace Divآشنايي با   5-25

       Twin Pathآشنايي با   6-25

  

  

 



 ١٦

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       Freq Divآشنايي با   7-25

       Hot Stbyآشنايي با   8-25

        آشنايي با ايستگاههاي ترمينال و ريپتر   9-25

        اكس ديجيتال م و PCM بررسي شناسايي اصول  10-25

  7  2  5  توانايي بررسي مراكز تلفن   26
        آشنايي با تاريخچه مراكز تلفن   1-26

        آشنايي با طبقه بندي مراكز تلفن از نظر سوييچينگ و كنترل   2-26

        شناسايي اصول بررسي مراكز تلفن   3-26

  SPC 5  2  7توانايي بررسي مراكز   27
         SPC با آشنايي  1-27

        SPCآشنايي با مزاياي   2-27

        آشنايي با انعطاف پذيري    3-27

        آشنايي با تسهيالت مشتركين    4-27

        آشنايي با تسهيالت نگهداري    5-27

         SPCشناسايي اصول بررسي مراكز   6-27

  8  2  6  توانايي بررسي شبكه هاي مخابراتي   28
         ارتباطي آشنايي با شبكه هاي  1-28

        آشنايي با طبقه بندي شبكه ها   2-28

        آشنايي با طرح هاي شبكه و انواع آن   3-28

        طرح شماره گذاري  

        طرح تعرفه   

  

 



 ١٧

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        طرح انتقال   

        رح سيگنالينگ ط  

        طرح همزماني   

        آشنايي با شبكه هاي جديد و انواع آن   4-28

  15  5  10 توانايي بررسي مباني ديجيتال   29
        آشنايي با جبر بول و قوانين مربوط به آن    1-29

كـد متـال و كـد       ‘ BCDكـد   ‘ آشنايي با عدد نويسي در كـد بـاينري          2-29
  هگزادسيمال 

      

       EXNOR,EXOR,NOR,NANDايي باگيت هاي اصلي وگيت آشن  3-29

          NOR,NAND با استفاده از گيت  RSآشنايي با فليپ فالپ   4-29

        آشنايي با انواع مولتي ويبراتورها    5-29

        آشنايي با شيفت رجيسترها و انواع آن    6-29

       اع آن آشنايي با شمارنده هاي باالشمار و پايين شمار و انو  7-29

        آشنايي با حافظه و انواع آن   8-29

  RAM       
  ROM       

شناسايي اصول بستن مدارات مختلف منطقي با استفاده از گيـت هـاي               9-29
  منطقي 

      

        شناسايي اصول بستن مدارات رجيسترهاي موازي و سري   10-29

        شناسايي اصول بستن مدارات شمارنده هاي مختلف   11-29

  30  10  20 توانايي بررسي مدارات الكتريكي   30

  

 



 ١٨

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        انواع نيمه هاديها آشنايي با   1-30

        ساخت انواع ديود و كاربردهاي مختلف آن آشنايي با   2-30

        نحني مشخصات ديود با مآشنايي   3-30

        ترانزيستورهاي پيوندي آشنايي با   4-30

ــا   5-30 ــي  آشــنايي ب ــستور ســيگنال كوچــك و منحن روش تحريــك ترانزي
  مشخصات آن 

      

       آشنايي با روش تحريك ترانزيستور قدرت و منحني مشخصات آن   6-30

        آشنايي با آرايش هاي مختلف ترانزيستور   7-30

       بيس مشترك   

        اميتر مشترك   

        كلكتور مشترك   

        آشنايي با نحوه مقايسه آرايشهاي مختلف ترانزيستور   8-30

        آشنايي با ديود زنر و كاربردهاي مختلف آن   9-30

تن مدار ديود براي بدست آوردن منحني مشخصات        شناسايي اصول بس    10-30
  آن در حالت مستقيم و معكوس 

      

ي اصول بستن مدارات مختلف ترانزيستوري براي بدست آوردن         شناساي  11-30
  منحني مشخصات ترانزيستور 

      

        شناسايي اصول بستن مدارات مختلف تقويت كننده ترانزيستور   12-30

        شناسايي اصول بستن مدار تثبيت ولتاژ توسط ديود زنر   13-30
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  1  توانايي تجزيه و تحليل ماشينهاي الكتريكي و كار با آنها   30  15  45
  1-1  آشنايي با مدارهاي مغناطيس و تشابه آنها با مدارهاي الكتريكي        
با مفاهيم فـشار چگـالي ميـدان، نيـروي محركـه مغنـاطيس و               آشنايي        

  بررسي منحني هيسترزيس
2-1  

  1-3  آشنايي با چگونگي پديدآمدن ولتاژ و گشتاور و بررسي انواع ژنراتور       
  1-4   و انواع آن DCآشنايي با موتورهاي       
  1-5  آشنايي با ترانسفورماتورهاي تك فاز و سه فاز       
  1-6  رانسفورماتورها و كوپالژ آنها با شبكه آشنايي با ت      
  1-7  آشنايي با ژنراتور سنكرون و ساختمان داخلي آن       
  1-8  آشنايي با انواع تحريك ژنراتور سنكرون      
  1-9  آشنايي با موتورهاي سه فاز سنكرون و آسنكرون       
  1-10  آشنايي با ژنراتورهاي القايي سه فاز       
  1-11  هاي تك فاز آشنايي با موتور      
  1-12  شناسايي اصول كار در آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي       
    بستن مدار مغناطيسي ترانسفورماتور تك فاز و سه فاز       
    بستن مدار تحريك ماشينهاي الكتريكي سنكرون و آسنكرون       
    DCكار با موتور       
    كار با موتور تك فاز       
    ورماتورها به شبكه اتصال انواع ترانسف      

  2  توانايي بررسي مدارات الكترونيك صنعتي   30  15  45
  2-1  آشنايي با عناصر الكترونيك قدرت      
    ديود      
    ترانزيستور قدرت       
    ترياك       
    دياك       
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

    تريستور      
      MOSFET , FET     
  2-2  آشنايي با مدارات چندبرابركننده ولتاژ و فركانس       
  2-3  آشنايي با مدارات تغيير شكل دهنده امواج و انواع آنها       
    مدارهاي ديودي       
    مدارهاي مشتق گير و انتگرال گير       
  2-4  آشنايي با اتصال سري و موازي ديودها       
  2-5  آشنايي با مشخصات گرمايي المانها       
  2-6  آشنايي با يكسوكننده ها و انواع آنها       
    يكسوكننده سه فاز، نيم موج و تمام موج       
    يكسوكننده شش فاز       
  2-7  آشنايي با روشهاي سري و موازي بستن تريستورها       
  2-8  آشنايي با روشهاي آتش نمودن تريستور       
  U.J.T   9-2آشنايي با ترانسفورماتور پالس و       
  2-10  آشنايي با مدارات حفاظتي عناصر قدرت       
  2-11  آشنايي با مدارات يكسوكننده كنترل شده تك فاز و سه فاز      
  2-12  آشنايي با مباني كار يكسوكننده هاي سوئيچ مد تك فاز و سه فاز        
  2-13  لكترونيك صنعتي شناسايي اصول كار در آزمايشگاه ا      
    بستن مدار چند برابركننده ولتاژ       
    بستن مدار چند برابركننده فركانس       
    بستن مدار تغييركننده شكل دهنده امواج       
    بستن انواع يكسوكننده هاي تك فاز، سه فاز و شش فاز       

  OP-AMP (  3(توانايي بررسي تقويت كننده هاي عملياتي   8  10  18
  3-1  آشنايي با تقويت كننده هاي تفاضلي يا ديفرانسيلي       
  3-2  آشنايي با چگونگي تقويت سيگنال در تقويت كننده هاي تفاضلي       

  

 



 21

  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  3-3  ي عملياتي آشنايي با مشخصات تقويت كننده ها      
  3-4  آشنايي با منحني مشخصه تقويت كننده هاي عملياتي       
  3-5  آشنايي با ضريب تقويت با فيدبك منفي و محاسبه آن       
آشنايي با مدارات انتگرال گير، مشتق گير، معكوس كننده، جمع كننـده                  

و بافر با استفاده از تقويـت كننـده هـاي عمليـاتي و محاسـبه ضـريب                  
  ت آنها تقوي

6-3  

شناسايي اصول بررسي تقويت كننده هاي عملياتي و بـستن مـدارهاي                  
  مربوط به آنها

7-3  

    بستن مدار معكوس كننده       
    بستن مدار جمع كننده       
    بستن مدار بافر      
    بستن مدار انتگرال گير      
    بستن مدار مشتق گير       

  4  توانايي بررسي باتريها   6  10  16
  4-1  آشنايي با اساس كار باتريها و نحوه تقسيم بندي آنها       
  4-2  آشنايي با ساختمان باتري ولتا       
  4-3  آشنايي با ساختمان و فعل و انفعاالت شيميايي باتري لكانژه       
هـاي ثانويـه و چگـونگي انجـام فعـل و انفعـاالت در                 آشنايي با بـاتري         

  سرب اسيدي باتري
4-4  

  4-5  انواع روشهاي شارژ باتريهاي اسيدي آشنايي با       
  4-6  شناسايي اصول كار با باتريها       
    نصب باتري       
    اندازه گيري غلظت الكتروليت       
    اندازه گيري ولتاژ هر سلول       
    تست الكتروليت و آب مقطرگيري       
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 مان آموزشز

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  5  توانايي بررسي و كار با يكسوكننده ها   54  30  84
  5-1  آشنايي با يكسوكننده ها       
  5-2  آشنايي با بخشهاي مختلف يكسوكننده       
  5-3  آشنايي با مدار قدرت در يكسوكننده       
  5-4  آشنايي با مدارات كنترل و رگوالتور در يكسوكننده       
  5-5  آشنايي با مدارات فرمان       
  5-6  آشنايي با مدارات حفاظتي       
  DC   7-5آشنايي با مدارات تابلو توزيع       
  AC   8-5آشنايي با مدارات تابلو توزيع       
  5-9  آشنايي با چگونگي انجام تنظيمات يكسوكننده       
  5-10  يك آشنايي با نحوه عملكرد يكسوكننده در حالت دستي و اتومات      
  5-11  آشنايي با عيب يابي و رفع عيب يكسوكننده       
  5-12  شناسايي اصول بررسي و كار با يكسوكننده ها       
    نصب يكسوكننده       
    راه اندازي يكسوكننده       
    انجام تنظيمات       
    اتصال يكسوكننده به باتري       
    بوجود آوردن حالتهاي مختلف شارژ       
    شارژ اوليه باتريها       
    عيب يابي و رفع عيب       

  6  توانايي كار با كنترل پنل   50  30  80
  6-1  آشنايي با وظايف كنترل پنل       
  6-2  آشنايي با قسمتهاي كنترل پنل و ارتباط آنها با يكديگر        
  6-3  آشنايي با مدارات بردهاي كنترل پنل و بررسي آنها       
  6-4  كار كنترل پنل در حالت هاي مختلف آشنايي با نحوه       
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  6-5  آشنايي با مدارات تعويض بار در ايستگاهها و عملكرد آن       
  6-6  آشنايي با مدارات رگوالتور برق شهر و عملكرد آن       
  6-7  آشنايي با مدارات سيستم سوخت رساني و نحوه عملكرد آن       
  6-8  آشنايي با مدارات مربوط به خرابي هاي مهم و غير مهم       
  6-9  آشنايي با تنظيمات كنترل پنل       
  6-10  آشنايي با عيب يابي و رفع عيب       
  6-11  شناسايي اصول بررسي و كار با كنترل پنل       
    ل پنل نصب كنتر      
    انجام تنظيمات       
    راه اندازي ديزل در حالتهاي مختلف       
    عيب يابي و رفع عيب       

  7  توانايي كار با سيستم هاي خورشيدي   14  5  19
  7-1  آشنايي با نظريه هاي گوناگون درمورد نور       
  7-2  آشنايي با عملكرد سيستم خورشيدي       
  7-3   باتري آشنايي با مدارات كنترل شارژ      
  7-4  آشنايي با ساختار نگهدارنده زميني و نحوه كابل كشي آن       
  7-5  آشنايي با جعبه رابط باتري       
  7-6  آشنايي با مدارات الكترونيكي برد كنترل       
  7-7  شناسايي اصول كار با سيستمهاي خورشيدي       
    نصب سيستم       
    راه اندازي سيستم       
    ت انجام تنظيما      

  8  توانايي كار با موتورهاي ديزلي   20  50  70
  8-1  آشنايي با مكانيك مورد نياز موتورهاي ديزلي       
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  8-2  آشنايي با عملكرد موتورهاي دوزمانه و چهارزمانه       
  8-3  آشنايي با راندمان حرارتي و قدرت موتور و محاسبه حرارت       
  8-4  آشنايي با دستگاههاي سوخت رساني موتور       
  8-5  آشنايي با ساختمان موتور       
  8-6  آشنايي با سيستم ورود هوا و خروج دود       
  8-7  آشنايي با تجهيزات كمكي موتورها       
  8-8  ت و فشار ثابت آشنايي با موتورهاي حجم ثاب      
  8-9  آشنايي با احتراق در موتورهاي ديزلي       
  8-10  آشنايي با روشهاي تزريق در موتورهاي ديزلي       
  8-11  آشنايي با رگوالتور و انواع آن       
  8-12  آشنايي با انژكتور و انواع آن       
  8-13  آشنايي با توربوشارژرها       
  8-14  آشنايي با سوپر شارژرها       
  8-15  آشنايي با فيلرگيري و روشن كردن موتور       
  8-16  شناسايي اصول كار با موتورهاي ديزلي       
    روشن و خاموش كردن موتور       
    كار با دستگاههاي سوخت رساني       
    مشاهده عملكرد قطر       

  U.P.S   9توانايي كار با اينورتر، كانورتر و   36  30  66
  9-1  ر و عملكرد آن آشنايي با اينورت      
  9-2  آشنايي با مدارات قدرت اينورتر      
  9-3  آشنايي با مدارات كنترل اينورتر      
  9-4   و عملكرد آن S.B.Sآشنايي با       
  9-5  آشنايي با كانورتر و عملكرد آن       
  9-6  آشنايي با مدارات قدرت كانورتر       
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  فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات :نام شغل
  و ريزبرنامه درسي اهداف

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  9-7  آشنايي با مدارات كنترل كانورتر      
  9-8   و انواع آن U.P.Sآشنايي با       
  OFF-LINE   9-9 و ON-LINE هاي U.P.Sآشنايي با       
  9-10  مت  و عملكرد هر قسU.P.Sآشنايي با قسمتهاي مختلف       
 و U.P.S و راه انــدازي اينــورتر، كــانورتر و بشناســايي اصــول نــص      

  عملكرد هر قسمت 
11-9  

     U.P.Sنصب اينورتر، كانورتر و       
    روشن كردن و راه اندازي       
    انجام تنظيمات       
    رفع عيب      
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   فن ورز تغذيه نيرو در مخابرات:نام شغل
  استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  ولتي 60 متغير DCمنبع  عدد1 

 2  سه فاز متغير ACمنبع  عدد1 

 3 ترانسفورماتور تك فاز  عدد1 

 4 ترانسفورماتور سه فاز  عدد1 

 5 موتور آسنكرون  عدد1 

 6 ژنراتور سنكرون  عدد1 

 7 ديود قدرت  عدد 4 

 8 ترانزيستور قدرت   عدد4 

 9 ترياك   عدد4 

از هركدام  
  عدد4

 10 دياك و تريستور 

 FET , MOSFET  11  عدد4 

از هركدام  
  عدد 2

 12 خازن و سلف 

 13 مولتي متر   عدد1 

 14  ولتي 12باتري سرب ـ اسيد   عدد1 

از هركــدام  
  عدد1

 15 غلظت سنج ـ گرماسنج 

 16 ) سوييچ مد و تريستوري(دستگاه يكسوكننده  دستگاه1 

 17 تابلو برق  دستگاه1 

 DC  18تابلو توزيع  دستگاه1 

 19 پيچ گوشتي و فازمتر  سري1 

 20 كنترل پنل  دستگاه1 

 21 موتور ديزل  دستگاه1 

 22 انواع آچار  سري1 

از هركدام  
 يك عدد

 23 دينام ـ استارت 

دام از هرك 
به اندازه 

 نياز

 24 روغن موتور و گازوييل 

 25 موتور بنزيني  دستگاه1 

 26 كلمپ ديجيتالي   عدد1 

  .قسمت الف در كارگاه الكترونيك قابل اجرا مي باشد*   

  

  

 


