شرح دوره :همراه با پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و افزایش فارغ التحصیالت دانشگاه و نیاز به بازارهای کار جدید
همواره نیاز اشنایی بیشتر عالقه مندان بین دروس دانشگاهی و حرفه های عملی احساس میگردد  .همانگونه كه میدانید درصد
نفوذ تكنولوژي خصوصا موبایل در انسان امروزي روبه زیاد شدن است و نیاز افراد فوق تخصص در زمینع تعمرات این
دستگاهها روز ه روز بیشتر میشود.
متاسفانه امروزه دوره هاي زیادي جهت اموزش تعمیرات حرفه اي موبایل برگذر میشود كه متاسفانه هیچ كدام كارایي و كیفیت
الزم را ندارد و به صورت ناقص اجرا میگردد كه باعث نارضایتي كارموزان گردیده است  .این مجموعه به دنبال ارایه دوره
ها با كیفیت باال بر آن شد كه این دوره تكمیلي و جدید را كه براي اولین بار در شهر اصفهان برگذار میكند اجرا نماید تا بتواند با
باال بردن سطح مهارت عالوه بر در اوردن كاراموزان از سردرگمي باعث افزایش رضایت شهروندان گردد.

نام دوره:

تخ
تعمیرکار ماهر وفوق صصي اهرد موبايل
صفحه اول
تجهیزات مورد نیاز:
پروگرمر هارد – دستگاه تراش –
شابلون – خمیر قلع – چسب كاغذي –
ابزار برداشتن  – ICتیغ جراحي – قلع
كش – سر هویه –  2دستاه كامپیوتر –
فایل فلش – فایل دامپ –  ICهارد

نتیجه خروجی:

 11جلسه  4ساعته میباشد که 10ساعت

کالس تعوری و  34ساعت کار عملی کار در

کارگاه میباشد.

اشخاص هدف:

آشنایی کامل با قطعات موبایل پيشرفته اي سی شناسی و مدار شناسی راههاي برداشتن آي سيها و شابلون زدن و
چسباندن ایسی سرجاي خود و رفع مشكالت متاليزه هاي برد با سيمكشی حرفه اي آن
آشنایی کامل با پروگرام کردن هارد موبایل و روشهاي ریكاوري اطالعات آن

مزاياي دوره:




مدت دوره :کل طول دوره  44ساعت در

 عموم عالقه مندان به موبایل
 کلیه فارغ التحصیالن رشته های الكترونیك
 متخصصان کارشناسان
 فروشندگان و مغازه داران موبایل
 تعیركاران موبایل
پیشنیاز:

 5سال پشتياني (كالس آپدیت سالیانه رایگان – تامین قطعات یدكي – رفع ایراد دستگاه در صورت نداشتن توانایي تعمیر دستگاه )
ارایه مدرك از سازمان اموزش فني و حرفه اي
جذب بازار كار (در صورت گرفتن نمره قولي باال) ارایه میشود.



دوره تعمیرات فوق تخصصی موبايل



سخت افزار يشرفته

يا


فصل اول:

قطعه شناسی پیشرفته



قطعه شناسي شامل آشنايي ،تشخيص وتست انواع قطعات  smdروي برد موبايل از جمله خازن ،مقاومت ،سلف و ....

اي سی شناسی



آي سي شناسي شامل شناخت و كاربرد انواع آي سي روي برد موبايل ،آشنايي با مارك هاي بكار رفته و نحوه ي تشخيص هر آي سي روي برد



مدار شناسي شامل آشنايي و تشخيص انواع مدار روي برد مثل مدار شارژ ،اليت ،آنتن ،بلوتوث و واي فاي

برداشتن آي سی هاي



چسبی و غیرچسبی به دو

برداشتن انواع آي سي غيرچسبي شامل شامل جدا كردن تمامي آي سي هاي غيرچسبي بدون كنده شدن پايه از روي برد موبايل



برداشتن انواع آي سي هاي چسبي شامل دو روش جهت برداشتن آي سي هاي چسبي كه توسط اين روش مي توان كليه ي آي سي هاي چسبي

مدار شناسی )(2A+2T

فصل دوم:

سرفصلها

روش
)(8A
فصل سوم:

را بدون ريسك و كنده شدن حتي يك پايه از روي برد جدا كرد


شابلون زدن و تمیزكاري و

تميزكردن انواع آي سي جهت شابلون زدن و استفاده مجدد آي سي ها بصورت كامال علمي و مدرن



احیاي آي سی)(4A

احياي پايه هاي خراب شده و كنده شده روي آي سي ها



شابلون زدن حرفه اي انواع آي سي تغذيه ،هارد و سي پي يو

 سيم كشي حرفه اي روي برد جهت احياي پايه هاي كنده شده زير آي سي ها
فصل چهارم:

نرم افزار پیشرفته

سیم كشی زير آي سی
)(4A

تعمی ه ف تخ
نام دوره :رکار ما ر و وق
فصل پنجم:

صصي اهرد موبايل ( ادامه )

نحوه ي نصب انواع



آموزش حرفه اي و علمي ريد و رايت (خواندن و نوشتن) روي انواع آي سي هارد



نحوه ي انتخاب بهترين واسپ جهت پروگرام هارد

سي هارد (ريد و



نحوه ي ساخت پروگرام انواع گوشي ها



رايت) )(4A

آموزش پروگرام كردن هارد توسط فايل فلش



آموزش باكسهاي پروگرام هارد بصورت علمي و حرفه اي



آموزش تغيير برند آي سي هاي هارد

سرفصلها

ريكاوري اطالعات از
فصل هفتم:



هارد و نكات ريز



آموزش استخراج كامل اطالعات شخصي از روي بردهاي كامال خراب ،شكسته و يا سوخته



آموزش تمامي نكات و قلق هاي پروگرام كردن آي سي ها

پروگرام كردن)(4A
فصل هشتم:

رفع اشكال
)(8A

فصل نهم:

تميز كردن پايه هاي روي برد ،پايه سازي و نصب انواع آي سي تغذيه ،هارد و سي پي يو بصورت كامال حرفه اي

آي سي )(4A

پروگرام كردن آي
فصل ششم:

صفحه دوم

كار عملي و
جمع بندي)(4A





تخ
نام دوره :تعمیرکار ماهر وفوق صصي اهرد موبايل
سخت افزار
فصل دهم:

پيشرفته
)(8A

سرفصلها
نرم افزار
فصل یازدهم:

پيشرفته
)(16A

صفحه سوم

اين دو فصل براي كارآموزانی میباشد كه مستقیما درس هارد (بدون گذراندن تعمیركار موبايل ) را ثبت نام میكنند و شهريه مجزا دارد



قطعه شناسی حرفه اي



 ICشناسی حرفه اي



مدارشناسی حرفه اي



مهارتهاي حرفه اي سخت افزار که شامل برداشتن و نصب انواع قطعات روي برد از جمله کانكتورها و انواع سوکت ها



عيب یابی و رفع عيب کليه ایرادات سخت افزاري از جمله ایرادات شارژ ،آنتن ،بلوتوث  ،واي فاي ،تصویر و الیت ،تاچ  ،صدا و هندزفري و دوربين و ...



فلش انواع برندها از جمله سامسونگ ،هوآوي ،اچ تی سی  ،آیفون ،لنوو ،ایسوز ،الجی و ...



روت کردن انواع برندها



ترميم سریال  ،شبكه و ....



حذف انواع قفل ( قفل کاربر ،قفل شبكه ،و )....



حذف FRPLOCK



آموزش باکسها و دانگل هاي بروز و پر استفاده



آموزش کرك باکسها

