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

 100001101001110 :شغل آموزش کد ملي شناسايي 

 الکترونیکريزي درسي  : اعضاء کارگروه برنامه

سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي رک تحصیلي آخرين مد نام و نام خانوادگي رديف

 کارشناسي ارشد صمد عباسي 1
مديريت راهبردي

DBA

مسئول کمیسیون آموزش 

اتحاديه تلفن همراه مشهد
سال 01

برق کارشناسي ارشد دانیال لشکري 2
موسس و مربي آموزشگاه فني و 

 حرفه اي
سال 00

سال 01 کار گوشي تلفن همراهتعمیر الکترونیک کارشناسي آرش راه نورد 3

هوش مصنوعي ارشد يکارشناس نادر هراتي 4
مديريت موسسه خدمات پس از 

 فروش تلفن همراه
سال 00

الکترونیک  کارشناسي مهدي خمسه 5
موسس و مربي آموزشگاه فني و 

حرفه اي
سال 01

سال 01 کارشناس آموزش اتحاديه  سخت افزار يکارشناس وحید حیدري 6

 يکارشناس علي امراريان 7
فناوري اطالعات و 

تباطاتار
سال 8 مربي آموزشگاه فني و حرفه اي 

الکترونیک کارشناسي راضیه عباس زاده  8
کارگروه برنامه ريزي درسي  دبیر

 الکترونیک
سال 00

اي کشوور بووده و هرگونوه     کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، ر  پژوهشدفت :آدرس

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

 55180508تلفن                  55180518دورنگار       

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

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 وجود در استاندارد شغل. هاي م 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،   ه شوغلي، مسولوتي   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووز    اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  ميهايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار  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

 لوريوك د در ميل آموزش ب  صورت تر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 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 سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع

 اهد بود. خو

 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.  توانايي انجام رار در مييك

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

 ، تكنوتوژي 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. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

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

نرم افزار تلفن همراه کارریتعم

:شغل استاندارد آموزش شرح 

با نررم   کار، تلفن همراه یکاربرشغلی است در حوزه الکترونیک که دارای شایستگی های  نرم افزار تلفن همراه کارریتعم

عامل بره کمرک براک  و     ستمیس یبارگذار، ینرم افزار بیو رفع ع بیع صیتشخ، عامل ستمیس یبارگذار یافزار ها

 براز ، از بروت   یناشر  رادیا رفع، رام  یکاوریر،  مرتبط با بوت ریغ راداتیا رفع، حافظه خارج از دستگاه یبارگذار، دانگل

تعمیرر   ن شغل باایرفع عیوب می پردازد.  با تکنیک های متفاوت به عیوببررسی می باشد و با  نمودن قفل تلفن همراه

 در ارتباط است. کار سخت افزار تلفن همراه

: وروديهاي کارآموز  ويژگي

حداقل میزان تحصیالت :  پایان دوره اول متوسطه

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

مهارت هاي پیش نیاز :ندارد 

:آموزش دوره  طول

 ساعت    081:                       طول دوره آموزش  

 ساعت      50 و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت     000 و زمان آموزش عملي                :   

 ساعت       1    کارورزي                       :   زمان و 

ساعت       1   و زمان پروژه                            :    

بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

%01کتبي :  - 

 %51عملي : -

%01اي : اخالق حرفه -

اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

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

مشکالت نرم  ی. برخشوند یم میتقس یافزار و سخت یافزار به دو دسته نرم ندیآ یبوجود م ها لیموبا یکه برا ایراداتی

نرم افزار  کارریتعماست.  یموارد وجود تخصص و مهارت ضرور یرفع شوند . اما در برخ یممکن است  به سادگ یافزار

تمام  و بر طرف کردن یابی بیشامل ع لینرم افزار موبا راتیعمت و باشد یبازار کار مستقل م یدارا ییبه تنها لیموبا

 به وجود آمده باشد. لیاست که با وجود سخت افزار سالم موبا ییخطا ها

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Mobile phone software repairer 

 

 

 

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

 کار سخت افزار تلفن همراهریتعم-

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار : ايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبج ٭

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

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

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

 ▊د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 10 6 4 کاربری تلفن همراه 1

 30 20 10 با نرم افزار های بارگذاری سیستم عامل کار 2

 20 12 8 تشخیص عیب و رفع عیب نرم افزاری 3

 40 30 10 و دانگل بارگذاری سیستم عامل به کمک باک  4

 18 12 6 باز نمودن قفل تلفن همراه 5

 10 6 4 (آرم مانده یرو یها یمرتبط با بوت )گوش ریغ راداتیرفع ا 6

 15 10 5 (یاصل ریو غ ی)اصل ریکاوری رام 7

 20 12 8 رفع ایراد ناشی از بوت )گوشی های خاموش یا دارای عالئم حیاتی( 8

 22 14 8 بارگذاری حافظه خارج از دستگاه 9

 081 000 50 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کاربری تلفن همراه

 زمان آموزش

 جمع عملی رینظ 

4 6 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تلفن همراه-    دانش :

 رایانه-

 ویدئو پروژکتور-

 کابل رابط گوشی-

، BTSو سیستم های مخابراتی) انواع  تاریخچه تلفن همراه-

 نتن دهی و فرکان  ها و ...(انواع اپراتورها، آ

   

    مفهوم دیجیتال) گیت ها و کد باینری(-

    تلفن همراهی و نرم افزاری سخت افزارعملکرد -

    وخصوصیات سخت افزاری تلفن های همراه برندها-

)سیسرتم عامرل   تلفن های همراه سیستم های عامل درانواع -

مل اندروید و سیستم سیمبین ، سیستم عامل ویندوز، سیستم عا

 (IOSعامل اپل 

   

کار با ویندوز )نرم افزارهرای رابرط کراربری تلفرن همرراه در      -

ویندوز( ) رابط کاربری جاوا، رابط کاربری اندروید، رابط کاربری 

 اپل(

   

    مهارت :

    منوی سیستم های عامل تلفن همراه با کار-

    بط های کاربریمدیریت اطالعات تلفن همراه توسط را -

 نگرش :

 با توجه به تغییرات تکنولوژیبه روز بودن  -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت انرژی-

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

  عامل ستمیس یبارگذار یکار با نرم افزارها

 ن آموزشزما

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 محیطی مرتبط توجهات زیست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه -  دانش :

فایل های سیستم عامل -

 تلفن همراه

   usbکابل -

انواع گوشی با برندهای  -

مختلف و دارای سیستم عامل 

 های مختلف

    ع چیپ های تلفن همراهانوا-

نرم افزارهای مختلف بارگرذاری سیسرتم عامرل )نررم افرزار      -

odin   ،flash tools ،itunes  ) 

   

    محیط های مختلف گوشی مانند ریکاوری، دانلودینگ و ...-

  مهارت :

آماده سازی محیط کار گوشی برای انجام بارگذاری سیسرتم  -

 عامل

   

    زم جهت ارتباط تلفن همراه و رایانهنصب درایور های ال-

کار با نرم افزارهای بارگذاری سیستم عامل )آپردیت، نصرب   -

 رام و ... (

   

    بارگذاری سیستم عامل به کمک حافظه خارجی-

    قرار دادن تلفن همراه در وضعیت دانلود-

 نگرش :

 استفاده از آخرین فایل های اصلی تلفن همراه-

 مل فرایند بروز رسانی تلفن همراهانجام کا-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 عامل ستمیس یبارگذار یکار با نرم افزارها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 محیطی مرتبط توجهات زیست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

رعایت نصب باالترین نسخه سیستم عامل تلفرن همرراه و خرود داری از پرایین آوردن     -

 نسخه نرم افزاری تلفن همراه

 برای رایانه های ثابت و باطری سالم و پر برای رایانه قابل حمل upsاستفاده از -
 

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت انرژی-

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تشخیص عیب و رفع عیوب نرم افزاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 12 20 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 محیطی مرتبط توجهات زیست

تجهیزات، ابزار، مواد مصرفي 

 و منابع آموزشي

   دانش :

 رایانه-

بارگذاری نرم افزارهای  -

 سیستم عامل

 ROMانواع -

ارتباطی  انواع کابل های -

  گوشی و رایانه

    تلفن همراهگوشی های مدل  نواعا -

    چارت کد های مخفی برندهای مختلف -

    نحوه کار با سیستم عامل های مختلف -

    نحوه کار با سیستم عامل های رایانه و لپ تاپ -

-sp)لیست خطاهای سیستم عامرل هرای مختلرف     جدول -

flashtool - itunes)  

   

    ست گوشی روش  های ری -

    عیوب نرم افزاری گوشی-

  مهارت :

    بررسی انواع مدل گوشی -

تهیه و تشخیص رام مخصوص دستگاه با توجره بره مردل و     -

 مدل نامبر)شماره مدل(

   

استفاده ازکدهای مخفی جهت رفع عیروب و ری سرت نررم     -

 ریافزا

   

    ست دستگاه به روش های مختلف ری -

    رفع خطاهای سیستم عامل با توجه به مفهوم آنها -

به روزرسانی دستگاها به کمک نرم افزارهای نصرب رام و یرا   -

 مموری

   

    رفع عیوب نرم افزاری گوشی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فع عیوب نرم افزاریتشخیص عیب و ر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 محیطي مرتبط توجهات زيست

 تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 

هزینره و زمران مرورد نیراز      ،عیب  علل بروزارائه توضیحات و توجیه مشتری در مورد  -

 جهت رفع عیب

 زمان و رفع ایراد گوشی در زمان تعیین شدهمدیریت  -

 در طی مراحل رفع عیب رعایت اصول و شرایط الزم -

 استفاده درست از تجهیزات و نرم افزار و بروز رسانی امکانات و نگهداری از آنها -

 ایمنی و بهداشت : 

حل رفرع  رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات و فایل های استاندارد در طی مرا -

 عیب

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

غیر فعال کردن و خاموش کردن تجهیزات در زمان عدم نیاز جهرت صررفه جرویی در     -

 مصرف انرژی

 مدیریت انرژی-

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 باک  و دانگل بارگذاری سیستم عامل به کمک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  با تجهیزات رایانه -  دانش :

 گوشی با برندهای مختلف-

 کابل ارتباطی -

 Z3X ، easyباک  های -

j tag  ،اختاپوس،Rif، 

ATF ،SE-tools   یا باک

 های جایگزین 

 ,bestدانگل های -

BST,EFT  یا دانگل های

 جایگزین

 

 

  

    فایل های فلش بارگذاری سیستم عامل به کمک باک -

    درایورهای نصب باک  های مختلف-

نگل های مربروط بره برنردهای مختلرف     انواع باک  ها و دا-

، Rif ،ATFوس، ،اختاپ Z3X ، easy j tagباک  های )

SE-tools دانگل های ،best, BST,EFT  و ...)یا باک

 های جایگزین و یا دانگل های جایگزین((

   

  مهارت :

    نصب درایورهای باک  های مختلف-

    بارگذاری سیستم عامل به کمک باک  و دانگل-

 نگرش :

 معرفی باک  کارآمد و مقرون به صرفه-

 

 شت : ایمنی و بهدا

 قابل حمل انهیرا یسالم و پر برا یثابت و باطر یها انهیرا یبرا upsاستفاده از -

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت انرژی-

مدیریت پسماند-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

  عنوان :

 باز نمودن قفل تلفن همراه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 12 18 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تم رایانه با تجهیزات سسی-  دانش :

 دسترسی به اینترنت -

دسترسی به نرم افزار های -

 مربوطه 

یک دیوای  ) گوشی (  -

 اندرویدی 

   ios یک دیوای  ) گوشی (-

 باک  های مربوطه  -

انواع قفل مربوط به گوشی ) قفل شبکه ، قفل گوشی و قفل -

 بوت لودر (

   

    روش های آنالک در سیستم عامل های مختلف -

    مشکالت و مخاطرات روت و جیلبریک -

  مهارت :

    آنالک شبکه-

    آنالک بوت لودر-

    آنالک ورودی گوشی -

 نگرش :

 رعایت قوانین مربوط به آنالک-

 
 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 یانرژ تیریمد-

 پسماند تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رفع ایرادات غیر مرتبط با بوت )گوشی های روی آرم مانده(

 شزمان آموز

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه شخصی-  دانش :

منبع تغذیه دارای کنترل -

 جریان و ولتاژ 

 میکروسکوپ یا لوپ  -

گوشی های تلفن همراه در  -

 مدل های مختلف

 دستکش -

 د مچ بن-

 میز کار  -

  esdابزار  -

    مشکالت سیستم عامل 

    EFS (emergency file sistem)مشکالت 

    مشکالت ناشی از عیوب باطری 

    ویروسی شدن 

    پر بودن بیش از حد حافظه اصلی)در مدل های قدیمی(

    مهارت :

ریق عالئم ایراداتی که باید از طفلش کردن پ  از شناخت  -

 فلش برطرف شود

   

     EFSبرای برطرف کردن خطای  EFSاستفاده از فایلهای -

    رفع مشکالت مربوط به باطری -

برطرف کردن ویروس ها برا اسرتفاده از ابرزار موجرود)آنتی      -

 ویروس یا فلش کردن(

   

    استفاده از محیط ریکاوری برای خالی کردن حافظه داخلی-

 نگرش :

 تشخیص و برطرف کردن ایرادات غیرمرتبط با بوت در صورت روشن نشدن گوشی -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از فایل های مطمئن وتست شده بر اساس شماره مدل گوشی-

 توجه به مقدار شارژ باطری-

 محیطی :  توجهات زیست

 یانرژ تیریمد-

 پسماند تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش ی  برگه -

 عنوان : 

 ریکاوری رام )اصلی و غیر اصلی(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

 رایانه یا لپ تاپ-

 اینترنت-

 ویدئو پروژکتور-

 تخته وایت برد-

 زم التحریرلوا-

 گوشی با برندهای مختلف-

 فایلهای ریکاوری معتبر-

 جزوات آموزشی مربوط-

کابل ، شارژ و باطری -

 استاندارد

باک  های نرم افزاری و نرم -

 افزارهای مربوط

    اصول و شرایط ریکاوری رام -

    نرم افزاهای مرتبط و کاستوم ریکاوری ها -

و نصرب کاسرتوم   boot loader   نحروه بازگشرایی قفرل   -

 ریکاوری

   

    (Custom Rom)رام اصلی و غیر اصل -

  مهارت :

    (Custom Romاصل) ریو غ یرام اصل صیتشخ-

با  (CWM – TWRP) نصب و بارگذاری کاستوم ریکاوری-

 توجه به شماره مدل گوشی

   

    استفاده از کاستوم ریکاوری ها با برندهای مختلف-

و با گزینه های  نظر در شرایط مختلف مد سازی مواردفعال  -

 مختلف

   

فایرل   (restore) گرفتن فایل پشتیبان و یا نصب و بازیابی-

 از طریق کاستوم ریکاوریzip ) یا  img  ( رام

   

 نگرش :

 سازگاری کامل رام با سخت افزار دستگاه-

 استفاده درست واصولی از تجهیزات-

 اده از مجموعه کاملی از ریکاوری های تست شده و معتبرجمع آوری و استف-

 توجیه مشتری بطور مختصر و جامع در مورد فعالیت انجام شده بر روی دستگاه-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ریکاوری رام )اصلی و غیر اصلی(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 

رعایت اصول ایمنی در استفاده از فایلها جهرت جلروگیری از آسریب رسریدن بره بروت       -

 دستگاه

اطمینان از میزان شارژ کافی باتری در طی مراحل انجام کار جهت جلروگیری از آسریب   -

 سیدن به بوت دستگاهر

 استفاده از تجهیزات استاندارد مثل کابل ، باطری-

 محیطی : توجهات زیست

 یانرژ تیریمد-

 پسماند تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

رفع ایراد ناشی از بوت )گوشی های خاموش یا دارای عالئم 

 حیاتی(

 شزمان آموز

 
 جمع عملی نظری

8 12 20 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دیتا پروژکتور-  دانش :

 تخته وایت برد-

 لوازم التحریر-

 سیستم رایانه یا لپ تاپ-

 کابل استاندارد-

 باک  های نرم افزاری-

 ای مختلفانواع گوشی بامدله-

 بردهای نمونه تلفن همراه-

 نرم افزارها و تجهیزات-

 

    نحوه بوت شدن در انواع گوشی با سیستم عامل های مختلف-

    انواع مقادیر جریان کشی در زمان بوت شدن  -

    انواع بوت لوپ -

    انواع هارد و شماره فنی آن و قابلیت جایگزینی هارد -

 (write)ری از بوت هارد سرالم و نوشرتن   نحوه پشتیبان گی-

 آن بر روی هاردهای دیگر

   

نحوه پشتیبان گیری از اطالعات کاربر و یا اطالعات بوت در -

 هاردهای معیوب

   

  مهارت :

    j.tagاستفاده از نرم افزارهای ترمیم بوت به روش -

    شناسایی قطعات مرتبط با مبحث ترسیم بوت-

    رد معیوب و سالمتشخیص ها-

    خواندن و نوشتن دامپ هارد-

    پشتیبان گیری از هارد گوشی خاموش-

 نگرش :

تلفن همراه فایل بوت با توجه   boot zoneدقیق و اطمینان از خرابی  بررسی بسیار -

 به مدل تلفن همراه دقیقا انتخاب گردد

 رمیمحفظ و نگهداری اطالعات هارد در تمامی مراحل ت-

 احیای گوشی هایی که از لحاظ نرم افزاری دچار آسیب بوتلودر هستند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

رفع ایراد ناشی از بوت )گوشی های خاموش یا دارای عالئم 

 حیاتی(

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

   

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 

 رعایت نکات ایمنی و اصول کار در تمامی مراحل انجام کار-

 برای رایانه ثابت و باتری سالم پر برای رایانه قابل حمل  upsاستفاده از  -

 محیطی : توجهات زیست 

 و معمولیتفکیک زباله های قابل بازیافت -

 یانرژ تیریمد-

 پسماند تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (  hard programبارگذاری حافظه خارج از دستگاه ) 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 14 22 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 مرتبط محیطي توجهات زيست

ر، مواد تجهیزات، ابزا

 مصرفي و منابع آموزشي

 تم رایانه با تجهیزات سسی-  دانش :

 دسترسی به اینترنت -

دسترسی به فایل های  -

 مربوطه 

 دستگاه پروگرمر  -

 چند نمونه هارد -

    انواع هارد-

    انواع پروگرمر-

    فایل های مربوط به پروگرم و پارتیشن بندی هارد-

    ( مربوط به مشکل هارد errorانواع پیغام خطا ) -

  مهارت :

استفاده از روش جریان کشی جهت تشخیص هارد معیروب و  -

 سالم

   

    فایل بوت ( writeو   Readنوشتن و خواندن ) -

    پشتیبان گیری از اطالعات دستگاه خاموش -

       downlod modeقرار دادن تلفن همراه در حالت -

    وت از طریق کارت حافظه در برخی از گوشی ها باال آوردن ب-

 نگرش :

 توجه به حفظ اطالعات مشتری و حفظ حریم شخصی آنها-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 یانرژ تیریمد-

 پسماند تیریمد-
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  برگه استاندارد تجهیزات -        

 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 مجهز به اینترنت پر سرعت رایانه 1

  P4با حداقل مشخصات 

کارآموز یک  3به ازای هر  5

 سیستم 

  1 با رزولوشن باال ویدئو پروژکتور 2

  30V,2A  3 منبع تغذیه 3

  1 استاندارد ته وایت بردتخ 4

 Z3X ، easy jباک  های  5

tag  ،اختاپوس،Rif ،ATF ،

SE-tools  یا باک  های

 جایگزین

 استاندارد

انتخاب باک  به تشخیص مربی  1

و کارشناس مربوطه می باشد به 

گونه ای که در برند های مختلف 

 کارا باشد

 ,bestدانگل های  6

BST,EFT  یا دانگل های

 جایگزین
 استاندارد

 یمرب صیبه تشخ دانگلانتخاب  1

باشد به  یو کارشناس مربوطه م

مختلف  یکه در برند ها یگونه ا

 کارا باشد

  1 استاندارد میکروسکوپ یا لوپ 7

 15پاسخگوی نیاز حداقل  esd 5  میز کار  8

 کارآموز باشد

  3 مرتبط با کار دستگاه پروگرمر 9

  سری 1 تجهیزات با کلیه جعبه کمک های اولیه 10

  عدد 1 استاندارد پرده دیتا پروژکتور 11

  عدد 2 کیلویی پودر خشک 6 کپسول آتش نشانی  12

  عدد 1 معمولی میز مربی 13

  عدد 1 معمولی صندلی مربی 14

  عدد 5 معمولی کارآموزی میز کار 15

  عدد 15 معمولی کارآموزی صندلی کارآموزی 16

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  01راي يک کارگاه به ظرفیت تجهیزات ب -
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  برگه استاندارد ابزار  -    

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 نفر کار آموز  3به ازای هر  5 انواع مختلف تلفن همراه 1

 ()جهت آشنایی با منوی گوشی

  5 استاندارد کابل رابط گوشی 2

  3 ستانداردا دستگاه پانچ 3

  5 مثل شارژر انواع لوازم جانبی اصلی  4

 کارآموز یک عدد  3به ازای هر  5 جهت فلش کردن و ... وبیمع ینمونه گوش 5

  5 - منابع و جزوات مرتبط 6

فایل های سیستم عامل تلفن  7

 همراه

- 5  

نرم افزارهای بارگذاری سیستم  8

 عامل

- 1  

ارتباط  (دانگلهایژول های )ما 9

 دهی

  5 چند نمونه

  1 به روز شده آنتی ویروس معتبر 10

 esdبه ازای هر میز کار  5 استاندارد دستکش 11

  5 استاندارد  مچ بند 12

  1 - فایلهای ریکاوری معتبر 13

  5 - چند نمونه هارد 14

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.-

 

 

 گه استاندارد مواد بر -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 نفر 3به ازای هر  5 آنتی استاتیک اسپری  پاک کننده  1

  15 مرطوب دستمال  2

  15 نرم و خشک دستمال  3

  15 نرم فرچه  4

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 01مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  -

 

  

 

 


