ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت
ﺗﺼﻮﯾﺮي)دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ(
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
8-52/18/1/1

0 0 3 0 0 5 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1390/5/15 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

2

7 4 2 1

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل1-15/51/5/5 :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته الکترونيک :

حوزه های حرفه ای و تخصصي همکار برای تدوين استاندارد آموزش شغل:
 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان خراسان رضوی شرکت نماپردازش آوان -آموزشگاه رايان همراه

فرآيند اصالح و بازنگری :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 5سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
510
دورنگار

11044557

تلفن 11110099 – 0

آدرس الکترونيکي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل شايستگي 
نام و نام

آخرين مدرك

رشته

شغل و

سابقه کار

خانوادگي

تحصيلي

تحصيلي

سمت

مرتبط

شناسايي و مبارزه
با علفهاي هرز

کارشناس
پژوهش

6ساااس ساااباه کااار تلفن ثابت 50118276556:
تلفن همراه 59100552298 :
مرتبط
ايميل :
jalili_abdollah@yahoo.co
m
آدرس :مشهد-بلوار قرني-اداره کل
آموزش فني و حرفه اي خراسان

2

مريم اسالمي

کارشناسي

الکترونيک

مديريت و
مربي

3ساااس ساااباه کااار تلفن ثابت 50117538782:
تلفن همراه 59101593805 :
مرتبط
ايميل :
rayanhamrah1@yahoo.co
m
آدرس :مشهد-بلوار احمدآباد -خيابان
رضا،9آموزشگاه رايان همراه

3

مجيد حميدزاده

کارشناس ارشد

تجارت الکترونيک

مديريت و
مربي

5

ابوالفضل ايرواني

کارشناسي

الکترونيک

سرپرست
واحد
طراحي

 10ساس ساباه کاار تلفن ثابت 50117520503:
تلفن همراه 59100135378 :
مرتبط
ايميل :
hagimajid@yahoo.com
آدرس  :مشهد-خيابان طالااني-نبش
طالااني -23پالک73
 15ساس ساباه کاار تلفن ثابت 50117898313:
تلفن همراه 59100163628 :
مرتبط
ايميل re_ir56@yahoo.com :
آدرس :مشهد ،ميدان فلسطين،باغ
ملک آباد،اداره مخابرات آستان قدس

0

مژگان فرزين

کارشناسي

کامپيوتر(سخت
افزار)

کارشناس
آي تي و
مربي

2ساااس سااابر کااار تلفن ثابت 50117521555:
تلفن همراه 59103577796 :
مرتبط
ايميل :
mojgan_farzinn@yahoo.c
om
آدرس  :مشهد-خيابان احمدآباد-کوچه
بخارايي -11پالک55

6

داوود طبيب صوفي

کارشناسي

الکترونيک

مدير فني

5ساااس سااابر کااار تلفن ثابت 50117520503:
تلفن همراه 59360016539 :
مرتبط
ايميل :
d_t_soofi@yahoo.com
آدرس  :مشهد-خيابان طالااني-نبش
طالااني -23پالک73

رديف
1

عبداهلل جليلي

کارشناس ارشد

2

آدرس  ،تلفن و ايميل

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط کاار را گويناد در بعضاي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نياز گفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
ناشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط کاري و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يک استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ماي گيارد و ضارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريک با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خير  ،که شاامل ساه بخاش عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يک شايستگي يا توانايي  .کاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه (
رياضي  ،فيزيک  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

3

نام شغل:
تعمير کار سيستم هاي نظارت تصويري (دوربين مداربسته)
شرح شغل: 1
شغلي است از حوزه الکترونيک و وظايفي از قبيل عيب يابي و تعمير دوربين ،لنز،دستگاههاي ضبط کننده
تصاوير ،موتورهاي گردان،منابع تغذيه و  ...را دارد.همچنين اين شغل با مشاغلي همچون نصاب و عيب
ياب سيستم هاي حفاظتي ،امنيتي و ارتباطي در ارتباط مي باشد.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم کامپيوتر يا برق
حداقل توانايي جسمي  :سالمت کامل جسمي و ذهني
مهارت های پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

255 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

90

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 150 :ساعت

ـ کارورزی

:

_

ساعت

ـ زمان پروژه

:

_

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 -آزمون نظری :

%20

 -آزمون عملي :

% 60

 -اخالق حرفه ای %15:

صالحيت های حرفه ای مربيان :
ليسانس کامپيوتر يا برق با يک ساس ساباه کار مفيد

Job Description

4

1

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

CCTV Repairing & maintenance

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

نصاب و عيب ياب سيستم هاي حفاظتي ،امنيتي و ارتباطي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسيب 

طبر سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبر سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبر سند و مرجع ........................................

د  :نياز به استعالم از وزارت کار



5

استاندارد شغل

5

 -شايستگي ها

3

رديف
5
5

عناوين
عيب يابي دوربين مداربسته و تنظيم آن
تست و تعويض قطعات الکترونيکي موجود در دوربين و ساير تجهيزات مدار بسته

3

عيب يابي دستگاههاي ضبط تصوير

4

عيب يابي لنزها

1

عيب يابي موتورهاي گردان در دوربين هاي متحرک

1

عيب يابي انواع ويدئوسرور

7

عيب يابي مالتي پلکسر  ،کواد و سوئيچر

1

رفع اشکاالت انتااس تصوير دوربين هاي تحت شبکه( )IP-cameraو دوربين هاي آنالوگ

Occupational Standard
Competency

6

2
3

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :
عيب يابي دوربين مداربسته و تنظيم آن

زمان آموزش
نظری عملي جمع
19

27

58

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط
دانش :
 سيستم مدار بسته( )cctvو اناواع سيساتم هااي نظاارتتصويري
 انواع دوربين(آنالوگ،ديجيتاس) مشخصات فني دوربين بردهاي تغذيه دوربينکيفيت تصوير و  resolutionدوربين شدت نور-

آموزشي

2
3
6
0
2
1

مهارت :
 انجام اتصاالت مکانيکي و الکترونيکي دوربين باز و بسته کردن دوربين تنظيم نرم افزاري دوربين تحليل مدار دوربين تنظيم سخت افزاري دوربين عيب يابي و رفع عيب دوربين مداربسته-

0
3
0
0
0

نگرش :
 دقت در هنگام اتصاس مکانيکي و الکترونيکي دوربين ها دقت درمورد محافظت از وسايل و دوربينها در هنگام عيب يابي و جلاوگيري از آسايبرساندن به آن
ايمني و بهداشت :
استفاده از فازمتر و تجهيزات مناسب در هنگام استفاده از برق  225ولت
توجهات زيست محيطي :
7

دورباااااااااااااااااااين
دام،شبکه،صاانعتي،گردان،
مانيتورتست ،کامپيوتر  ،لنز
 ،کنترلاار دوربااين  ،تسااتر
 ، CCTVمااولتي متاار ،
منبع تغذيه  ،ترانس -AC
25ولاات ،کاباال ،کااانکتور
،آچار و پيچ گوشتي هااي
دو سو و چهار سو  ،آچار و
پااايچ گوشاااتي هااااي
مخصاااااوص  ،آچاااااار
کااانکتورزن  ،انبردساات ،
ساايم چااين ،دم باريااک ،
تست چارت

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

تست و تعويض قطعات الکترونيکي موجود در دوربين و ساير
تجهيزات مدار بسته

نظری عملي جمع
7

12

25

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط

آموزشي

دانش :

دوربااين  ،دسااتگاه ضاابط

 -مدار الکترونيکي و بردهاي قابل تعمير در دوربين ،

تصوير،ويدئوسرور و سااير
تجهياازات ماادار بسااته ،

2

دستگاههاي ضبط تصوير  ،ويدئوسرور و ساير تجهيزات

مانيتورتساات  ،کااامپيوتر ،

مدار بسته
 -اتصاالت پشت دوربين و ساير تجهيزات

مولتي متر  ،اسيلوسکوپ ،

2

منباااع تغذياااه  ،هوياااه ،

انواع قطعات الکترونيکي به کار رفته در برد هايالکترونيکي مانند :مااومت -خازن -ديود -ترانزيستور -انواع

تااارانس 25-ACولااات ،

1

کابل  ،کاانکتور  ،قطعاات

آي سي
-روش تست انواع قطعات الکترونيکي

الکترونيکي  ،سايم قلاع ،

3

اسپري کنتاکت شور
مهارت :
 -کار با مولتي متر،اسيلوسکوپ و ساير تجهيزات

0

 -تست و تعويض قطعات الکترونيکي معيوب

8

نگرش :
دقت در هنگام کار با مولتي متر و ساير تجهيزات
ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
دفع مناسب قطعات معيوب و سوخته
8

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

عيب يابي دستگاههاي ضبط تصوير

نظری عملي جمع
25

36

65

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط

آموزشي
دسااتگاه ضاابط تصااوير،

دانش :
 -بررسي دستگاه ضبط تصوير

1

کارت ، ،DVRنارم افازار

 -انواع دستگاههاي ضبط تصوير(آنالوگ،ديجيتاس)

2

ضبط تصاوير مانيتورتست

 -انواع  DVRها ()Stand alone-Pc based

2

 -انواع کارت DVR

،کامپيوتر ،کنترلر دوربين ،
مولتي متر  ،منبع تغذياه ،

1

 -مشخصات فني  DVRها و ساير تجهيزات مشابه

کاباال ،کااانکتور  ،آچااار و

3

 -استانداردهاي فشرده سازي و انواع پروتکل

پيچ گوشتي هاي دو ساو

3

و چهار سو  ،آچاار و پايچ

-سيستم عامل و مفاهيم شبکه و اجزاء آن

2

گوشتي هاي مخصوص ،

 -انواع پورت هاي ورودي و خروجي و واسطه هاي

2

آچاااااار کاااااانکتورزن ،

 RJ45 ، RS485، RS232و ...

5

انبردست  ،سيم چين  ،دم

5

باريک

-حافظه و هارد ديسک و مدت زمان رکورد

 نرم افزارهاي ضبط تصويرمهارت :
-اتصاس مکانيکي و الکترونيکي دستگاه ضبط تصوير

3

-باز و بسته کردن دستگاه ضبط تصوير

3

 -تحليل مدار داخلي دستگاه ضبط تصوير

6

 -تنظيمات نرم افزاري دستگاه ضبط تصوير

7

 -تنظيمات سخت افزاري دستگاه ضبط تصوير

7

 عيب يابي و رفع عيوب دستگاههاي ضبط تصوير رفع عيوب دستگاههاي ضبط تصوير8
9

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

عيب يابي دستگاههاي ضبط تصوير

نظری عملي جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محيطي مرتبط
نگرش :
دقت در هنگام انجام تنظيمات سخت افزاري دستگاه ضبط تصوير دقت در هنگام اتصاس مکانيکي و الکترونيکي دستگاه ضبط تصويرايمني و بهداشت :
استفاده از فازمتر و تجهيزات مناسب در هنگام استفاده از برق  225ولت
توجهات زيست محيطي :
-

11

تجهيزات  ،ابزار ،
مواد مصرفي و منابع
آموزشي

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

عيب يابي لنزها

نظری عملي جمع
6

15

25

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط

آموزشي
اناااواع لناااز  ،دورباااين ،

دانش :

مانيتورتساات  ،کااامپيوتر ،

-بررسي لنزها

1

-ولتاژ لنزها

1

مولتي متر  ،منبع تغذياه ،

 -انواع لنز

1

تااارانس 25-ACولااات ،

 -فاصله کانوني

1

کابل  ،کاانکتور  ،آچاار و

 Resolution -و وضوح تصوير دوربينها

2

پيچ گوشتي هاي دو ساو
و چهار سو  ،آچاار و پايچ

مهارت :
-اتصاس مکانيکي و الکترونيکي لنز

2

گوشتي هاي مخصوص ،

 -باز و بسته کردن لنز

2

انبردست  ،سيم چين  ،دم

-بازديد دقير چرخ دنده ها و ساير قطعات مکانيکي

3

 -تنظيم لنز (  ،focusزوم و ) ...

3

 -عيب يابي و رفع عيوب لنزها

5

نگرش :
 دقت در هنگام اتصاس مکانيکي و الکترونيکي لنز حوصله در هنگام تنظيم لنزايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
11

باريک

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

عيب يابي موتورهاي گردان در دوربين هاي متحرک

نظری عملي جمع
7

12

25

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط

آموزشي
دورباااااين گاااااردان ،

دانش :
 -تعريف دوربين هاي گردان

1

مانيتورتساات ،کااامپيوتر ،

-انواع موتورها

1

لنااز  ،کنترلاار دوربااين ،

-ولتاژ موتورها

1

تسااتر  ، CCTVمااولتي

-تعريف preset

1

متر  ،منبع تغذيه  ،ترانس

 -چرخش افاي و عمودي دوربين ها و زاويه آن ((tilt،pan

1

25-ACولااات  ،کابااال ،

-سرعت حرکت موتورها

1

-کنترس دوربين هاي گردان

کااانکتور  ،آچااار و پاايچ
گوشااتي هاااي دو سااو و

1

-پروتکل هاي استاندارد

چهااار سااو  ،آچااار و پاايچ

1

گوشتي هاي مخصوص ،

مهارت :

انبردست  ،سيم چاين ،دم

-باز و بسته کردن موتور دوربينهاي متحرک

1

-کنترس موتورها با استفاده از کنترلر و تنظيم چرخش افاي و

2

عمودي دوربين ها()tilt،pan
-بازديد چرخ دنده ها و ساير قطعات مکانيکي بکار رفته در

2

موتورها

2

 -تنظيم  presetها

2

تنظيمات نرم افزاري -عيب يابي و رفع عيوب موتورهاي گردان

3

12

باريک

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

عيب يابي موتورهاي گردان در دوربين هاي متحرک

نظری عملي جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محيطي مرتبط
نگرش :
 دقت در کنترس موتورها با استفاده از کنترلر و تنظيم چرخش افااي و عماودي دورباينها()pan،tilt
 دقت در تنظيم  presetها و تنظيمات نرم افزاريايمني و بهداشت :
 استفاده از فازمتر و تجهيزات مناسب در هنگام استفاده از برق  225ولتتوجهات زيست محيطي :
-

13

تجهيزات  ،ابزار ،
مواد مصرفي و منابع
آموزشي

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيزمان آموزش

عنوان :
عيب يابي انواع ويدئوسرور

نظری عملي جمع
8

11

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط
دانش :
 ويدئو سرور و کاربردهاي آن انواع ويديو سرورمشخصات فني ويديو سرورهااستانداردهاي فشرده سازي و انواع پروتکل هاسيستم عامل و مفاهيم شبکه و اجزاء آن -انواع پورت هاي ورودي و خروجي و واسطه هاي

آموزشي
ويااديو ساارور  ،دوربااين
آنالوگ ،لنز ،مانيتورتسات
،کامپيوتر  ،تستر CCTV
 ،مولتي متر  ،منبع تغذيه ،
تااارانس 25-ACولااات ،
کابل  ،کاانکتور  ،آچاار و
پيچ گوشتي هاي دو ساو
و چهار سو  ،آچاار و پايچ
گوشتي هاي مخصوص ،
آچاااااار کاااااانکتورزن ،
انبردست  ،سيم چاين ،دم
باريک

1
1
1
1
1

 RJ45 ، RS485، RS232و ...

 -نرم افزارهاي ويديو سرورها

1
1

مهارت :
اتصاس مکانيکي و الکترونيکي ويديو سروهاباز و بسته نمودن دستگاه ويديو سرور تنظيمات نرم افزاري ويدئوسرورها تنظيمات سخت افزاري ويدئوسرورهابررسي و تحليل مدار داخلي ويدئوسرورها -عيب يابي و رفع عيوب انواع ويدئوسرور

1
1
2
2
2
3

نگرش :
 دقت در تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري ويدئوسرورها دقت در هنگام اتصاس مکانيکي و الکترونيکي ويدئوسرورهاايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
14

17

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :
عيب يابي مالتي پلکسر  ،کواد و سوئيچر

زمان آموزش
نظری عملي جمع
16

25

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط
دانش :
 کاربرد دستگاههاي مالتي پلکسر  ،کواد و سوئيچرانواع دستگاههاي مالتي پلکسر  ،کواد و سوئيچرانواع پورت هاي ورودي و خروجي و واسطه هاي RS232 RS485،و ...

آموزشي
2
2
3

نحوه اتصاالت و بکارگيري دستگاههاي مذکور مشخصات فني دستگاههاي مذکور -نرم افزارهاي مربوطه

3
3
3

مهارت :
اتصاس مکانيکي و الکترونيکي تجهيزات مذکورباز و بسته نمودن تجهيزات مذکور تنظيمات نرم افزاري تجهيزات مذکور تنظيمات سخت افزاري تجهيزات مذکور تحليل مدار داخلي تجهيزات مذکور عيب يابي و رفع عيوب کوآد عيب يابي و رفع عيوب مالتي پلکسر -عيب يابي و رفع عيوب سوييچر

2
2
2
2
3
3
3
3

نگرش :
 دقت در هنگام اتصاس مکانيکي و الکترونيکي تجهيزات سيستم نظارت تصويري دقت در تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري تجهيزات سيستم نظارت تصويريايمني و بهداشت :
استفاده از فازمتر و تجهيزات مناسب در هنگام استفاده از برق  225ولت
توجهات زيست محيطي :
15

36

مااالتي پلکساار  ،کااواد ،
سوئيچر  ،دوربين آناالوگ
،لناااااز  ،مانيتورتسااااات
،کنترلاااردوربين  ،تساااتر
 ، CCTVمااولتي متاار ،
منبع تغذيه  ،ترانس -AC
25ولت  ،کابل  ،کاانکتور،
آچار و پيچ گوشاتي هااي
دو سو و چهار سو  ،آچار و
پااايچ گوشاااتي هااااي
مخصاااااوص  ،آچاااااار
کااانکتورزن  ،انبردساات ،
سيم چين ،دم باريک

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

رفع اشکاالت انتااس تصوير دوربين هاي تحت شبکه(IP-
نظری عملي جمع

 )cameraو دوربين هاي آنالوگ

8

12

19

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محيطي مرتبط

آموزشي
انااواع دوربااين آنااالوگ و

دانش :
-مفهوم آنالوگ و ديجيتاس

شبکه ،نرم افزار ماديريت

1

-انواع انتااس تصوير

دوربين هاي تحت شبکه،

1

 -مفاهيم شبکه و اجزاء آن

مانيتورتساات ،کااامپيوتر ،

1

لنااز  ،کنترلاار دوربااين ،

 RJ45 ، RS485،و ...

1

تستر ، CCTVتستر کابل

 -انواع کابل و اتصاالت

1

،هويه قلمي،لينک بيسايم

-انواع پورت هاي ورودي و خروجي و واسطه هاي RS232

 -کيفيت تصوير

ديجيتاااس  ،مااولتي متاار ،

1

 -انواع استانداردهاي فشرده سازي تصوير

منباااع تغذياااه  ،تااارانس

1

25-ACولااات  ،کابااال ،
کاااانکتور ،سااايم قلاااع ،

مهارت :
 -نصب نرم افزار دوربين هاي تحت شبکه

2

اسااپري کنتاکاات شااور ،

-تنظيمات شبکه و  IPو ساير تنظيمات نرم افزاري دوربين

3

وارنايش حرارتاي  ،بسات

هاي تحت شبکه

2

 -تنظيمات دوربين هاي آنالوگ

1

-تنظيمات نمايشگر دوربين

1

 -عيب يابي انتااس تصوير و بازديد از مسير انتااس

1

 -بازديد از اتصاالت

1

تست کابل ها1

-کابل کشي

کمربندي  ،چساب بارق ،
آچار و پيچ گوشاتي هااي
دو سو و چهار سو  ،آچار و
پااايچ گوشاااتي هااااي
مخصاااااوص  ،آچاااااار
کااانکتورزن  ،انبردساات ،
ساايم چااين ،دم باريااک ،
کابل لخت کن  ،فازمتر

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشيعنوان :

زمان آموزش

رفع اشکاالت انتااس تصوير دوربين هاي تحت شبکه(IP-
نظری عملي جمع

 )cameraو دوربين هاي آنالوگ

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محيطي مرتبط
نگرش :
 دقت در تنظيمات نرم افزاري دوربين هاي تحت شبکه و آنالوگ سرعت در عيب يابي انتااس تصوير و بازديد از مسير انتااسايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

17

تجهيزات  ،ابزار ،
مواد مصرفي و منابع
آموزشي

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

1

هويه روميزي

2

مولتي متر

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

در دو نوع هويه معمولي و هوياه از هاار نااوع
هواي گرم با نوک هاي مختلف

3دستگاه

ديجيتاس

3دستگاه

3

اسيلوسکوپ

با حداقل فرکانس 20MHZ

3دستگاه

5

منبع تغذيه

ديجيتاس()30V-3A

3دستگاه

0

مانيتور تست

 LCDو  15اينچ

3دستگاه

6

تستر CCTV

8

تستر کابل

جهااات تسااات و

داشااتن باااطري همااراه و کي اف

مشاااهده تصاااوير

حمل

دوربااااين هاااااي
آنالوگ

صفحه نمايش LCD

2دستگاه

براي تسات کامال

دارا بودن پورتهاي ديتا ( rs485

انواع دوربين هااي

) rs232 , rs422

مداربسته ( تصوير ,

دارا بودن پورت ورودي وياديو و

 , ptzکاباال dvr ,

خروجي ويديو

و ) ...

دارا بودن خروجي  12ولت dc

امکااان اسااتفاده از آن بعناااوان
مولتي متر
2دستگاه

استاندارد

بااااراي تساااات
کابلهاي شبکه

18

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

7

دوربين

9

لنز دوربين

15

ضبط کننده تصاوير

11

ويدئوسرور

مشخصات فني و دقيق
دونوع آنالوگ و ،IP

تعداد

توضيحات

از هاار نااوع دوربين آنالوگ خود

دوربين آنالوگ با تغذيه  12ولات 1دستگاه

شامل انواع دام و...

 dcو 25ولت  acکار کند

مي باشد.

دورباين  IPاز نااوع  POEباشااد.

دوربين شبکه خود

انواع دوربين دام،صنعتي،گردان

داراي انااااااااواع
گردان،صاانعتي،دام
مي باشد.

لنز ثابت در دو نوع ويدئو و  ،DCاز هاار نااوع
1دستگاه

لنز متحرک،
لنز vary focal
لنز auto iris

از نوع ديجيتاس()DVR

1دستگاه

جهاات نمااايش و

حداقل  7کاناله

ضااابط تصااااوير

با قابليت خروجي شبکه

دوربااااين هاااااي

پشتيباني از پروتکل هاي متعدد

آنالوگ

داشتن نرم افزار تحت web

دارا بااودن فرماات هاااي فشاارده
سازي استاندارد
پشااتيباني از حااداقل  1تراباياات
هارد از نوع Sata

دارا بااودن فرماات هاااي فشاارده 1دستگاه

جهاااات تبااااديل

سازي استاندارد

دوربااااين هاااااي

حداقل  5کاناله

آنالوگ به IP

پشتيباني از پروتکل هاي متعدد

19

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

12

کنترلر دوربين

دارا بودن پورتهاي ديتا ( rs485

13

کواد

15

مالتي پلکسر

10

سوييچر

16

لينک بي سيم ديجيتاس

18
17
19

کامپيوتر
ترانس AC
کارت دي وي آر

25

نرم افزار

21
22

ميزکار
ميز کامپيوتر

23
25
20
26
توجه :

صندلي مربي
صندلي کارآموز
جعبه کمکهاي اوليه
کپسوس اطفاي حرير

تعداد
1دستگاه

 ) rs422پشاااتيباني از پروتکااال
هاي متعدد
با  5کاناس ورودي وامکان سوييچ 1دستگاه
کردن تصاوير
آنااالوگ حااداقل 7کاناااس داراي 1دستگاه
پااورت ،rs-485-422سااازگار بااا
انواع پروتکلهاي استاندارد
آنالوگ حداقل 7کاناس باا قابليات 1دستگاه
تنظيم زمان sequence
1دستگاه
مطابر با استاندارد
کار در رنج فرکانسي مجاز
3دستگاه
با متعلاات آن
24V-3A
0دستگاه
کارت  DVRشانزده کاناله صدا ا دستگاه
و تصااوير سااخت افاازاري قاباال
افزايش تا  65کاناس همراه با نرم
افراز جديد
انااواع درايااور و ناارم افزارهاااي همااراه بااا
مديريت دوربين،دي وي آر و...که دستگاههاي
بر روي خود دستگاههاي ماذکور خرياااداري
شده
موجود مي باشد.
1دستگاه
مناسب با کار تعميرات
3عدد
معمولي
سري کامل
 6کيلويي پودر خشک

 تجهيزات براي يک کارگاه به ظرفيت  10نفر در نظر گرفته شود .21

2عدد
10عدد
1سري
2عدد

توضيحات
جهااات کنتااارس و
چاارخش دوربااين
هاي گردان
جهت نمايش چهار
تصاااوير بااار روي
مانيتور

جهاااات ارساااااس
تصاوير IP

 برگه استاندارد موادرديف

نام

1

کابل

2

کانکتور

3

قطعات الکترونيکي

5

سيم قلع

0

اسپري کنتاکت شور

6

وارنيش حرارتي

مشخصات فني و دقيق

تعداد

کابل برق با سايز ،3*1.5

از هر نوع

کابل کوآکسياس از نوع rj59

کابااااال

کابل شبکه از نوع rj45

 155متر

توضيحات

کابل ديتا ( ميتواناد هماان کابال
شبکه را استفاده نمود )
کانکتور  BNCاز نوع rj59

از هر نوع

کانکتور شبکه از نوع rj45

کاااانکتور
حااداقل 0
عدد

انواع مااومت در رنج هاي مختلف از هااااار
انواع خازن در رنج هاي مختلف

قطعه باه

انواع ديود در رنج هااي مختلاف

ازاي رنااج

انواع ترانزيستور و آي ساي هااي هاااااااي
مختلاااف

عمومي

حااااداقل
 10عدد
از نوع مرغوب و روغن دار

 3توپ

جهت لحيم کاري

از نوع خشک

0عدد

حهاات تميزکااردن

سايزهاي مختلف

در

جهاات آب بناادي

سايزهاي

اتصاالت کابل ها و

مختلف

سيم ها

بردهااااااااااااي
الکترونيکي،ولاااوم
ها،کليدهاو...

21

 برگه استاندارد موادتعداد

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

8

بست کمربندي

سايزهاي مختلف

7

چسب برق

از نوع مرغوب

 15عدد

9

کاغذ A4

-

 2بسته

15

روغن لحيم

مرغوب

 3عدد

11

ماژيک وايت برد

چند رنگ

 0عدد

12

لباس کار

نخي

در

جهت بستن کابال

سايزهاي

ها و سيم ها

مختلف

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفيت  10نفر محاسبه شود .
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توضيحات

 10دست

 برگه استاندارد ابزارمشخصات فني و دقيق

رديف

نام

1

آچار و پيچ گوشتي

انواع دوسو،چهارسو

2

آچار و پيچ گوشتي هاي

انواع ستاره،آلن و...

تعداد

توضيحات

از هر نوع
 1عدد

مخصوص

از هر نوع
 1عدد

3

انبردست

انواع کوچک،بزرگ

5

سيم چين

انواع کوچک،بزرگ

0

دم باريک

انواع کوچک،بزرگ

6

آچار کانکتورزن

8

کابل لخت کن

7

فازمتر

9

تست چارت

15

هويه قلمي

11

تخته پاک کن

از هر نوع
 1عدد
از هر نوع
 1عدد
از هر نوع
 1عدد

در دو نااوع جهاات کانکتورهاااي از هر نوع
 BNCبااا سااايزهاي  rj59و  1 rj6عدد
،جهت کانکتورهاي شبکه rj45

مناسااب بااا اسااتاندارد کابلهاااي يک عدد

جهت لخت کاردن

کوآکسياس

کابلهاي کوآکسياس

انواع ساده،ديجيتاس

از هر نوع
 1عدد

جهت تست تي وي الين دورباين باااه ازاي
ها به صورت عملي

هر  0نفار
يک عدد

 55وات

يک عدد

مخصوص وايت برد

2عدد

جهاات کااار لحاايم
کاري

توجه :
 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .23

 منابع و نرم افزار های آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )سال

محل

ناشر يا توليد

رديف

عنوان منبع

مولف

مترجم

نشر

نشر

کننده

1

مرجع کامل
علمي و
کاربردي سيستم
هاي
نظارتي،حفاظتي
و امنيتي

شهرام شعبان
تبار
عبداهلل رضايي

-

1395

تهران

ادبستان-آيالر

2

آموزش دوربين
هاي مداربسته

مهندس مجيد
حميدزاده

-

1377

مشهد

شرکت نماپردازش
آوان

3

Converting
an Analog
CCTV
System to
IPSurveillance
How To
Design The
Perfect
CCTV
System
Security
Manager's
Guide
to Video
Surveillance
Digital
Video
Surveillance
System user
manual

Axis

-

2552

-

Axis
Communications

Steven
Williams

-

-

-

-

John
Honovich

-

August
2559

-

IPVideoMarket

-

-

Mar
2557

-

-

يا نرم افزار

5

0

6

24

 ساير منابع و محتواهای آموزشي ( پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام کتاب يا

سال نشر

جزوه
1

ماهنامه سيباشهر

76

مولف /

مترجم/

محل

مولفين

مترجمين

نشر

مهندس

-

تهران

ناشر

محمد
حسين
کاظم
بيگي
2

Cctv
surveillance

Kruegle
herman

-

دسامبر 2556

-

Elsevier

3

Closed
Circuit

Cieszynski
joe

-

دسامبر 2556

-

Elsevier

Television
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توضيحات

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

http://cctvboss.com

2

http://www.camerasecuritynow.com

3

http://www.rugged-cctv.com

5

http://www.securevision.com

0

http://www.info4security.com

6

http://www.aone.ir
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