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ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :

 107174434134447 :شغل آموزش کد ملي شناسايي 

 ريزي درسي  :الکترونیک اعضاء کارگروه برنامه

سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي ي آخرين مدرک تحصیل نام و نام خانوادگي رديف

کارشناسي ارشد صمد عباسي 1

مديريت راهبردي 

DBA  کسب و

کار، الکترونیک

مسئول کمیسیون آموزش اتحاديه تلفن 

 همراه مشهد
سال 11

سال 17 موسس و مربي آموزشگاه فني و حرفه اي برق کارشناسي ارشد دانیال لشکري 7

سال 11 تعمیرکار گوشي تلفن همراه ترونیکالک کارشناسي آرش راه نورد 3

هوش مصنوعي کارشناسي ارشد نادر هراتي 0
مديريت موسسه خدمات پس از فروش 

 تلفن همراه
سال 77

سال 11 حرفه ايموسس و مربي آموزشگاه فني و الکترونیک کارشناسي مهدي خمسه 1

 سال 0 يمرب الکترونیک لیسانس آرش غفاري حبشي 6

لیسانس  ريانعلي امرا 1
فناوري اطالعات و 

ارتباطات
سال 8 زشگاه فني و حرفه اي ومربي آم

سال  11 کارشناس آموزش اتحاديه تلفن همراه سخت افزار کارشناسي سعید حیدري 8

الکترونیک کارشناسي راضیه عباس زاده 3
دبیر کارگروه برنامه ريزي درسي 

 الکترونیک
سال 17

 اردهاي آموزش :فرآيند بازنگري استاند

با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي الکترونیک برگزار گرديد استاندارد آموزش شغل  73/7/31طي جلسه اي که در تاريخ 

بوا کود    تلفون هموراه   بررسي و تحت عنووان شوغل تعمیرکوار سوخت افوزار       107174434134441تعمیرکار تلفن همراه  با کد 

د قرار گرفت . مورد تائی 107174434134447

اي کشور بوده و هرگونوه سووء    کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

اي کشور  آموزش فني و حرفه سازمان جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

 66183678تلفن                  66183618دورنگار       

rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   مووارد ا  هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از      ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم ني بيا

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 گي كارآموز ورودي : ويژ
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن 
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سو قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير آوري شواهد هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  مييك توانايي انجام رار در

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 : مهارت 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود.   ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميمواردي اس

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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: ل شغاستاندارد آموزش نام 

افزار تلفن همراه کار سخت ریتعم

:شغل استاندارد آموزش شرح 

بررسی کاربری تلفن همراه،  یها یستگیشا یکه دارا کیدر حوزه الکترونه شغلی است کار سخت افزار تلفن همراریتعم

و تشخیص عیب و رفع  ، تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام گوشی، باز و بست ها مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن و تست

در ارتباط  و تعمیر صفحه نمایشگر آن می باشد . این شغل با تعمیرکار نرم افزار تلفن همراهگوشی های مختلف عیب 

 . است

: وروديهاي کارآموز  ويژگي

حداقل میزان تحصیالت : پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایى)

حداقل توانایی جسمی و ذهنی : داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی 

مهارت هاي پیش نیاز : ندارد 

:آموزش وره د طول

 ساعت   167   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     11    و زمان آموزش نظري               :    

ساعت   141    و زمان آموزش عملي                :    

ساعت       4    کارورزي                       :     زمان و 

ساعت       4    :                     و زمان پروژه           

بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

%71کتبي :  - 

 %61عملي : -

%14اي : اخالق حرفه -

اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

سال سابقه مرتبط  2لیسانس برق یا کامپیوتر با 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

را انجوام  کلیه برندهاي تلفن همراه به لحاظ سوخت افوزاري   عیب يابي و تعمیر ه ار تلفن همراکار سخت افزریتعم

به صورت فردي يا در شرکت هاي خدمات پس از فروش مشوغول بوه   مي تواند و با تاسیس بنگاه اقتصادي دهد می

 کار شود.

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Mobile phone hardware repairer 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته ممه ٭

 نرم افزار تلفن همراه رکاریتعم-

 

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار : جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................                     غل نسبتاً سخت  ب : جزو مشا

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

           ▉د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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  ش شغل استاندارد آموز

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 10 6 4 کاربری تلفن همراه 1

 20 12 8 ها مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن بررسی و تست 2

 15 10 5 نقشه خوانی مدارات الکترونیکی گوشی 3

 28 18 10 یقطعات الکترونیکی در انواع گوشتست تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام و  4

 40 25 15 تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی 5

 25 20 5 رفع عیب مدار ها 6

 14 10 4 باز و بست گوشی های مختلف 7

 10 6 4 تعمیر صفحه نمایشگر 8

 167 141 11 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کاربری تلفن همراه

 ان آموزشزم

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تلفن همراه-    : دانش

 انهیرا-

 پروژکتور دئویو -

 یکابل رابط گوش-

، BTS ) انواعیمخابرات یها ستمیتلفن همراه و س خچهیتار-

 ... )و فرکانس ها و یاع اپراتورها، آنتن دهانو

   

    )ینریها و کد با تی) گتالیجیمفهوم د-

    تلفن همراه یو نرم افزار یعملکرد سخت افزار-

    همراه یتلفن ها یسخت افزار اتیبرندهاوخصوص-

عامل  ستمیهمراه)س یعامل در تلفن ها یها ستمیانواع س-

 ستمیو س دیعامل اندرو ستمیس ندوز،یعامل و ستمی، س نیمبیس

 IOS) عامل اپل

   

تلفن همراه در  یرابط کاربر ی)نرم افزارها ندوزیکار با و-

رابط  د،یاندرو یجاوا، رابط کاربر ی( ) رابط کاربر ندوزیو

 )اپل یکاربر

   

    مهارت :

    منوی سیستم های عامل تلفن همراه با کار-

    همراه توسط رابط های کاربری مدیریت اطالعات تلفن-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 یتکنولوژ راتییبه روز بودن با توجه به تغ -

 ایمنی و بهداشت : 

 یارگونوم تیرعا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کاربری تلفن همراه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ، مهارت ، نگرش ،  ايمنيدانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 
 مدیریت انرژی-

 مدیریت پسماند-
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 ستاندارد آموزشا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها نیکی و کاربرد آونمدارهای الکتر بررسی و تست

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 12 20 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد -  دانش :

 مولتی متر -

 اسیلوسکپ  -

قطعات الکترونیکی مثل -

 ، خازن و...مقاومت 

 دیتا پروژکتور-

برد با برندهای انواع گوشی و -

 مختلف

 رایانه-

پرینت نقشه گوشی های -

 مختلف

 منبع تغذیه-

، )رساانا )هاادی  (طبقه بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی-

 (نیمه رسانا )نیمه رسانا( ،نارسانا )عایق (

   

تبااادیل مقیاااس هاااا باااه یکاادیگر و مقاااادیر -

 (m,µ,n,p,k,M,Gآنهاااا) 

   

    اختالف پتانسیل الکتریکیو  یان الکتریکیشدت جر-

    و انواع مقاومت)ثابت و متغیر( مفهوم مقاومت الکتریکی-

    و مفهوم انرژی و توان قانون اهم-

    و تلرانسکد های رنگی مقاومت -

وابسته باه  ، LDRوابسته به نور )مقاومت های متغیر وابسته-

، VDRوابسته به ولتاژ ( ، PTC,NTCحرارت یا ترمیستور )

 (MDRوابسته به میدان مغناطیسی

   

    منبع جریان،  ( AC,DCع ولتاژ )بمن-

بستن مقاومتو موازی سری روش -    

    نحوه کار با مولتی متر-

    کلیدهای اسیلوسکوپ-

سیلوسکوپا (calibrationترمینال تنظیم )-    

    دوره تناوب و فرکانسنواع موج های متناوب و مفهوم ا-

    ( peak to peak)( و نوک به نوک peakنوک)  مقدار-

    (الکترولیتیو  کاغذی، میکا، سرامیکی)خازن ثابت انواع -
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 ستاندارد آموزشا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 ها مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن بررسی و تست

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

    مشخصات خازنو ظرفیت -

خاود القاایی   )ساختمان سلف و میدان مغناطیسی اطاراف آن -

 (سلف و ضریب خود القا

   

    سری و موازی نمودن خازن ها نحوه -

    ها سلفنحوه سری و موازی نمودن -

    مفهوم ترانس-

    (میان نگذر میان گذر باال گذر پایین گذر) انواع فیلترها-

    (si,Geنیمه هادی ها )-

    انواع دیودها) معمولی، زنر، نوری(-

    مفهوم شکستدیود و معکوس و بایاس مستقیم -

    ، تمام موج، پل(جنیم مودیودی) یکسو ساز  های مدار-

    با دیود زنردار تثبیت کننده ولتاژعملکرد م-

    اثر میدانی( وpnp , npnپیوندی  ) ترانزیستورهاانواع -

بیس بایاس، کلکتور  (ترکیب های متفاوت بایاس ترانزیستور-

 فیدبک، تقسیم ولتاژ، امیتر بایاس(

   

    مفهوم مدارات مجتمع-

    ( BGA, BGY,SMDدر مدارات مجتمع)شکل پایه ها -
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 ستاندارد آموزشا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن بررسی و تست

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 وزشيمصرفي و منابع آم

   : مهارت

    تست مقاومت با مولتی متر-

    تنظیم کردن اسیلوسکوپ-

    اندازه گیری مقدار موثر موج سینوسی با اسیلوسکوپ-

    تست خرابی های ترانس-

    تست دیود و بررسی دیود در بایاس مستقیم و معکوس-

ساط  تست ترانزیستور و تشخیص پایه ها و نوع ترانزیستور تو-

 مولتی متر

   

 نگرش :

از پرداختن به آموزش محاسبات پیچیده و بدون کاربرد در تعمیرات تلفن هماراه پرهیاز   -

 گردد

 دقت و صرفه جویی در هنگام کار-

 رعایت نظم و انضباط در محیط کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند-

 دیریت انرژیم-
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 ستاندارد آموزش آ

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گوشی الکترونیکی نقشه خوانی مدارات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دیتا پروژکتور-  دانش :

 ت بردتخته وای-

 لوازم التحریر-

انواع گوشی و برد بابرندهای -

 مختلف

 منابع وجزوات آموزشی-

 رایانه-

 مولتی متر-

پرینت نقشه گوشی های -

 مختلف

 

    هاICکدهای درج شده روی  -

    درگاه های ورودی و خروجی -

عالئم و اختصاارات قطعاات الکترونیکای) مقاومات، خاازن،      -

 ترانزیستور(سلف، کریستال، دیود و 

   

  مهارت :

    روی نقشه یافتن خطوط دیتا و آدرس و سایر خطوط ارتباطی-

    موقعیت یابی قطعه بر پایه نمودار ماتریسی)شکل کامل برد(-

    یافتن مدارات خاص مانند میکروفون، گوشی، ویبره و ... -

روی نقشاه شاماتیک و    بار پیدا کردن قطعاات از روی بارد   -

 عکسبال

   

    بررسی فهرست اولیه نقشه-

 نگرش :

 باال بردن سطح مهارت عیب یابی-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومیاصول رعایت -

 محیطی :  توجهات زیست

 مدیریت پسماند-

 مدیریت انرژی-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

قطعاات الکترونیکای در   تست و  تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام

 انواع گوشی

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

10 18 28 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دیتا پروژکتور-  دانش :

 تخته وایت برد-

 لوازم التحریر-

انواع گوشی و برد بابرندهای -

 لفمخت

 منابع وجزوات آموزشی-

 منبع تغذیه-

 مولتی متر-

 رابط های الزم-

 اسیلوسکوپ -

 منبع تغذیه-

 

    بلوک دیاگرام ساختار داخلی تلفن های همراه  -

)ماادار آنااتن ،   گوشااینحااوه عملکاارد ماادارها و قطعااات  -

ماادار ،صااوتی، ماادار تصااویر، ماادار شااارژ، ماادار دوربین  مدار

 ...(،  مدار کی برد و تاچتغذیه،

   

    ها SMDنحوه تست میکروفن ،خازن ، مقاومت و سایر -

 BSIباطریپایه های ) خروجی های آنانواع باطری ها و  -

 (... , Bitempو

   

    نحوه بکارگیری تجهیزات اندازه گیری-

  مهارت :

    تفکیک مدارات مختلف روی برد تلفن همراه-

زاری از روی برد از قبیال  تشخیص ظاهری قطعات سخت اف-

هاا ،  ICمقاومت، خاازن، دیاود، سالف و ترانزیساتور و اناواع      

 کریستال ، انواع میکروفون، ویبره، سنسورهاو سوکت ها،...

   

    تست و تشخیص قطعات معیوب و نیمه سوخته-

    تست میکروفون، بازر، اسپیکر-

    تست مقاومت و خازن و دیود و سلف و ترانزیستور-

 نگرش :

 دقت در هنگام تست باطری وجلوگیری از آسیب فیزیکی به آن-

 عیب یابی اصولی بر اساس تحلیل مدار-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

قطعاات الکترونیکای در   تست تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام و 

 انواع گوشی

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 یونی از ضربه محافظت شوند و دمای آنها نیز پایین نگه داشته شود.-باطری های لیتیوم-

 استفاده از تجهیزات ایمنی الکترونیکی-

 
 در هنگام تست قطعات و استفاده از تجهیزات اندازه گیریرعایت نکات و اصول ایمنی -

 محیطی :  توجهات زیست

 تفکیک زباله های الکترونیکی -

 مدیریت انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 25 40 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 منبع تغذیه-  دانش :

 مولتی متر-

 اسیلوسکوپ-

 شارژر-

 رایانه-

 دیتا پروژکتور-

انواع گوشی و برد با -

 برندهای مختلف

پرینت نقشه گوشی های -

 مختلف

 کییونقطعات الکتر-

 

    منبع تغذیه و کاربردهای آن-

    فلوچارت های تعمیراتی و سرویس منووال

)عدم شارژ، شاارژ کاا،ب، کنادی شاارژ، شاارژ      معایب شارژ -

، خالی شدن سریع سریع، انواع پیغام های غیر متعارف در شارژ

 (شارژیا جریان کشی خارج از استاندارد

   

آبای، کرکاره ای،    ) صافحه سافید، صافحه   معایب نمایشگر-

 نداشتن تصویر، پرش تصویر و ...(

   

کارکردن خاود باه   )کار نکردن صفحه، صفحه لمسی  معایب-

 خودی، هنگ کردن، کار نکردن قسمتی از صفحه و ...(

   

) نداشتن صدا ، عدم ارساال صاوت،   معایب مدارهای صوتی-

 عدم دریافت صوت، داشتن نویز یا ضعیف بودن صدا و ...(

   

) کاارنکردن دورباین، پیغاام خطاا، فوکاوس      معایب دوربین -

 نکردن دوربین و داشتن لرزش،/ مات بودن دوربین و ...(

   

) نداشتن آنتن، پرش آناتن، وجاود آناتن و    معایب آنتن دهی-

 نبودن تماس، ..(

   

، وای ( LDR)سنسور اثر انگشت، سنسور معایب سنسوررها -

 فای ، بلوتوث ، جی پی اس و ان اف سی

   

    معایب کلید ها-

    معایب ویبره-

 

 



 15 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

جهیزات، ابزار، مواد ت

 مصرفي و منابع آموزشي

    دانش:

 

    معایب سیم کارت و مموری کارت-

    معایب هارد-

عدم تطابق با جریان کشی استاندارد مثل اتصال کوتاه، ثابت -

شدن جریان منبع در حین پاور، عادم جریاان کشی،نوساانات    

 جریان کشی، صفر شدن آنی، ری استارت و ...(

   

  مهارت :

معایب شارژ )عادم شاارژ، شاارژ کاا،ب،      صیو تشخ یبررس-

کندی شارژ، شارژ سریع، اناواع پیغاام هاای غیار متعاارف در      

 شارژ، خالی شدن سریع شارژیا جریان کشی خارج از استاندارد(

   

بررسی و تشخیص معایب نمایشگر) صافحه سافید، صافحه    -

 و ...( آبی، کرکره ای، نداشتن تصویر، پرش تصویر

   

معایب صفحه لمسی )کار نکردن صفحه،  صیو تشخ یبررس-

کارکردن خود به خودی، هنگ کردن، کار نکاردن قسامتی از   

 صفحه و ...(

   

بررسی و تشخیص معایب مدارهای صوتی) نداشاتن صادا ،   -

عدم ارسال صوت، عدم دریافت صوت، داشتن نویز یا ضاعیف  

 بودن صدا و ...(

   

تشخیص معایب دوربین ) کارنکردن دوربین، پیغام بررسی و -

خطا، فوکوس نکردن دوربین و داشاتن لارزش،/ ماات باودن     

 دوربین و ...(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

    مهارت:

 

بررسی و تشخیص معایب آنتن دهی) نداشاتن آناتن، پارش    -

 آنتن، وجود آنتن و نبودن تماس، ..(

   

بررسی و تشخیص معایب سنسوررها )سنساور اثار انگشات،    -

و ان اف ( ، وای فای ، بلوتوث ، جی پای اس  LDRسنسور 

 سی

   

    بررسی و تشخیص معایب کلید ها-

    بررسی و تشخیص معایب ویبره -

    بررسی و تشخیص معایب سیم کارت و مموری کارت -

    بررسی و تشخیص معایب هارد -

تشخیص علل عدم تطابق با جریاان کشای اساتاندارد مثال     -

، عدم جریان اتصال کوتاه، ثابت شدن جریان منبع در حین پاور

 کشی،نوسانات جریان کشی، صفر شدن آنی، ری استارت و ...

   

 نگرش :

 استفاده از حواس پنجگانه در تشخیص عیوب ظاهری-

 بررسی گارانتی دستگاه و ارجاع مشتری به شرکت خدمات پس از فروش -

 انجام کامل فرایند تشخیص ، تحلیل عیب بر اساس اطالعات نقشه مدارات -

 esd safeتفاده کامل از ابزار و وسایل اس-

 توجه به تنظیمات گوشی قبل از اقدامات سخت افزاری-

 در ارتباط با عیوب پیش آمده و احتمال خاموشی گوشی حین انجام تعمیرات توجیه مشتری-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی ها

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 

 استفاده از وسایل ضد الکتریسته ساکن-

 چک کردن ولتاژ منبع قبل از هر اقدام-

 محیطی :  توجهات زیست

 ندمدیریت پسما-

 مدیریت انرژی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدارها وب رفع عی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 20 25 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 گوشی انواع بردهای-  دانش :

 هیتر-

 هویه-

 لوپ)میکروسکوپ(-

 دستگاه اولتراسونیک-

 پمپ باد -

 سیم لحیم-

 انواع شابلون -

 خمیر قلع)خمیر شابلون(-

 کاتر)یا کاردک شابلون(-

 تینر و ظرف تیتر-

 حالل چسب-

 چسب کاغذی-

 گیره رومیزی-

 سیم چین -

 پنس-

 قلع کش -

 سیم قلع-

 روغن لحیم-

 فرچه -

 ز دستیمینی فر-

 ع تغذیهمنب-

 مولتی متر-

 اسیلو سکوپ-

 شارژر-

 رایانه-

    ابزارهای لحیم کاری و سیم کشی-

)مونتااژ شاده   SMDابزارهای برداشتن و گذاشاتن قطعاات   -

 (روی برد

   

دستگاه های رفع عیوب مربوط باه آبخوردگی)اولتراساونیک،   -

 پمپ باد و ...(

   

  مهارت:

    ترمیم مسیرهای ارتباطی قطع شده-

شااامل مقاوماات، خااازن ، دیااود و  SMDتعااویق قطعااات -

 ترانزیستور و ...

   

    ICتعویق انواع -

    ICترمیم پایه های -

سااوکت و ق قطعااات حساااس بااه حرارت)میکروفون، تعااوی-

 دوربین و ...(

   

    استفاده از دستگاه های اولتراسونیک و پمپ باد-

 نگرش :

 دستگاه اولتراسونیک قطعات حساس جدا شود. قبل از استفاده از-

 داشتن صداقت با مشتری و عدم تعمیر گوشی قبل از تشخیص و خارج از توانایی-

 ایمنی و بهداشت : 

 دقت در استفاده از هیتر هوای گرم-

 عدم استنشاق بخارات حاصل از لحیم کاری و دقت در استفاده از حالل ها-
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رفع عیوب  مدارها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 محیطی :  توجهات زیست

 
 مدیریت پسماند-

 مدیریت انرژی-
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 تاندارد آموزش اس

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گوشی های مختلفبست  و باز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-    دانش :

 فیلم آموزشی-

برندهای نواع گوشی در ا-

 مختلف

 اسپری مخصوص -

 ,T3انواع پیچ گوشتی -

T5,T6 

 چهارسو-

سری پیچ گوشتی های -

 آیفون

انپزشکی و انواع کاردک دند-

 کاردک پالستیکی

 بادکش-

 (hot plateپرس گرم)-

 پنس-

 چسب-

 چسب نواری-

 سشوار صنعتی-

 چسب دو طرفه-

 گیره پالستیکی نگهدارنده-

انواع پارچه یا وسایل -

 تمیزکردنمخصوص 

 hot)انواع پیچ و مهره ،خارها و لوالها،  پرس گرم اتصاالت -

plate , flat hate) 

   

)شاامل پیاک هاا و لاوازم پالساتیکی      بست و ابزارهاای بااز  -

مخصوص، آچارها، چسب ها و ضدچساب هاا، دساتگاه هاای     

 گرمادهی و پرس ها(

   

ربه ضاا و غبااار و آب ،گاارد براباار اسااتانداردهای مقاوماات در-

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و رطوبات،   IP68)استاندارد

 مقاومت در برابر ضربه( 810Gاستاندارد نظامی 

   

    مهارت :

)در دمای بستن نمودن و باز ابزارهای گرمادهی در استفاده از-

 مناسب(

   

    و ضد چسب هاچسب ها از مقادیر مناسب استفاده  -

    صحیح انواع گوشیبست  و باز -

 نگرش :

 دقت در تشخیص گوشی رفرشی-

 حفظ امانت داری-

 ایمنی و بهداشت : 

 محل مناسب در شیمیایی وحالل ها نگهداری مواد-

 استفاده ازماسک ودستکش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 باز و بست گوشی های مختلف

 زمان آموزش

 جمع عملی رینظ 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 
 تحویل ضایعات به ارگانهای جمع آوری ضایعات صنعتی-

 مدیریت انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 آموزش  ی تحلیل برگه -

 عنوان : 

 تعمیر صفحه نمایشگر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 hot plate-    دانش :

 UVچسب -

 UVالمپ -

 انواع گلس-

 انواع فریم-

 اسپری ضدچسب-

 والرایزرانواع پ-

 ocaانواع چسب -

 انواع تاچ مجزا-

 انواع بک الیت-

 رایانه و فیلم آموزشی-

) سایم  LCDدستگاه های مربوط به جداکردن الیاه هاای   -

 ،...(hot plate, freez مخصوص ،

   

 LCD (OCA,frameلوازم مربوط به مونتاژ الیه هاای -

Glass,backlight,Polaraizer, چسااااااااب ،UV ،

 (UVالمپ

   

دستگاه های مخصوص مونتاژ)دستگاه پرس گرم، منبع تخلیه -

 حباب و ...(

   

    LCDدستگاه تعویق فلت صفحه-

    مهارت :

    آسیب دیده از فریم LCDجداکردن -

و سایم    hot plate)به کمک LCDجدا کردن الیه های -

 مخصوص(

   

    جهت نصب گلسLCDآماده سازی -

    UVو المپ UVاده از چسبنصب گلس با استف-

 نگرش :

 کم کردن هزینه برای مشتری)عدم تحمیل هزینه باال به مشتری(-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از حالل های توصیه شده-

 تجهیز کارگاه به تهویه مطبوع مناسب-

 و پیش بند پالستیکی(ماسک ودستکش لباس ایمنی) استفاده از-
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 وزش استاندارد آم

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تعمیر صفحه نمایشگر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 

 تفکیک زباله و دفع مناسب آن-

 از مواد شیمیایی جهت جلوگیری از آسیب به محیط زیست حداقل استفاده-

 مدیریت انرژی-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای کارگاه 1 استاندارد تخته وایت برد 1

 ارآموزک 15مناسب برای تعداد  5 معمولی میز کار 2

 برای کارگاه 1 با رزولوشن باال پرژکتور دئویو 3

 کارآموز یک 2به ازای هر  7 با قابلیت تنظیم دما هیتر هوای گرم 4

 عدد

میتواند با دستگاه هیتر  7 با قابلیت تنظیم دما هویه رومیزی 5

 مشترک باشد

 ارآموزنفر ک 5به ازای هر  3 با قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان منبع تغذیه 6

 جدا کننده نمایشگر  7

 (hot plate  ) 

سانتی متر را  20*10حداقل 

 پوشش دهد

 به ازای هر کارگاه 1

 به ازای هر کارگاه 1 مجهز به اینترنت انهیرا 8

 به ازای هر کارگاه 1 دیجیتال پولوسکیاس 9

کار آموز یک  2به ازی هر  7 استاندارد (کروسکوپیلوپ)م 10

 عدد

 به ازای هر کارگاه 1 استاندارد نیکاولتراسو 11

 به ازای هر کارگاه 1 استاندارد پمپ باد 12

 به ازای هر کارگاه 1 استاندارد سشوار صنعتی 13

  سری 1 با کلیه تجهیزات جعبه کمک های اولیه 14

  دستگاه P4  1با حداقل مشخصات  رایانه 15

  عدد 1 استاندارد پرده دیتا پروژکتور 16

  عدد 2 پودر خشک ،کیلویی  6 ول آتش نشانی کپس 17

  عدد 1 معمولی میز مربی 18

  عدد 1 معمولی صندلی مربی 19

  عدد 5 معمولی کارآموزی میز کار 20

  عدد 15 معمولی کارآموزی صندلی کارآموزی 21

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  11تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 هر نفر یک قرقره 15 میلی متر 0.1 سیم الکی 1

 نفر یک قرقره 2هر  7 میلیمتر 0.3 سیم لحیم 2

  5 - انواع شابلون 3

  5 خمیر شابلون خمیر قلع 4

 ر پاشعدد در ظرف تین 3 3 10000 ،فوری  تینر 5

 نفر 5به ازای هر  3 مرغوب حالل چسب 6

  3 - سیم قلع کش 7

  7 مرغوب روغن لحیم 8

  3 مخصوص باز کردن گوشی اسپری  9

چسب  ، UVچسب  ،چسب دوطرفه  انواع چسب 10

 کاغذی

3  

  عدد 5 چهار رنگ ماژیک وایت برد 11

  بسته A4  1 کاغذ 12

  عدد 2 یت برداستاندارد مخصوص وا تخته پاک کن 13

  به تعداد استاندارد لوازم التحریر 14

سری از هر  1 دیود و ... ،خازن ،انواع مقاومت قطعات الکترونیکی 15

 کدام

 

در غالب برد خراب هم  15 مقاومت ، خازن و...  یکیقطعات الکترون 16

 تواند باشدمی

 

 توجه : 

 محاسبه شود. فرن 11و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  5 - یکابل رابط گوش 1

  5 انواع مختلف تلفن همراه 2

نفر  2به ازای هر  7 دیجیتال متر یمولت 3

 عدد1

  5 متوسط یجزوات آموزش منابع و 4

  5 گوشی های مختلف نقشه  نتیپر 5

  5 اصلی شارژر 6

  5 - کاتر)یا کاردک شابلون( 7

  3 - ظرف تیتر 8

  7 رومیزی گیره  9

  7 متناسب با کار سیم چین 10

  15 انواع مختلف سرکج و تخت پنس 11

  5 نرم فرچه 12

  3 دستی مینی فرز  13

  3 ، چهارسوT3, T5,T6 انواع پیچ گوشتی 14

  3 - سری پیچ گوشتی های آیفون 15

  3 - کاردک دندانپزشکی و انواع کاردک 16

  3 - بادکش 17

  5 وسایل مخصوص تمیزکردن  انواع پارچه  18

  UV - 1المپ 19

  5 متناسب با گوشی انواع گلس 20

  5 متناسب با گوشی میانواع فر 21

  5 - زریانواع پوالرا 22

  oca - 5انواع چسب  23

  5 - انواع تاچ مجزا 24

  5 - انواع بک الیت 25

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

  

 

 


