معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه

گروه شغلي
الکترونیک
کد ملي آموزش شغل

0 0 3 0 2 3 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 0031/10/10 :

شناسه گروه

2

7 4 2 1

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل 100001101001110 :

اعضاء کارگروه برنامهريزي درسي :الکترونیک
رشته تخصصي

شغل و سمت

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

مديريت راهبردي

مسئول کمیسیون آموزش

DBA

اتحاديه تلفن همراه مشهد

1

صمد عباسي

کارشناسي ارشد

2

دانیال لشکري

کارشناسي ارشد

برق

3

آرش راه نورد

کارشناسي

الکترونیک

4

نادر هراتي

کارشناسي ارشد

هوش مصنوعي

5

مهدي خمسه

کارشناسي

الکترونیک

6

وحید حیدري

کارشناسي

سخت افزار

7

علي امراريان

کارشناسي

8

راضیه عباس زاده

کارشناسي

فناوري اطالعات و
ارتباطات
الکترونیک

موسس و مربي آموزشگاه فني و
حرفه اي
تعمیرکار گوشي تلفن همراه
مديريت موسسه خدمات پس از
فروش تلفن همراه
موسس و مربي آموزشگاه فني و
حرفه اي

سابقه کار
 01سال

 00سال
 01سال
 00سال

 01سال

کارشناس آموزش اتحاديه

 01سال

مربي آموزشگاه فني و حرفه اي

 8سال

دبیر کارگروه برنامه ريزي درسي
الکترونیک

 00سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشوور بووده و هرگونوه
سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

55180518

تلفن 55180508

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسولوتي هوا،
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 :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت تلوريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنوتوژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
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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نام استاندارد آموزش شغل :
تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه
شرح استاندارد آموزش شغل :
تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه شغلی است در حوزه الکترونیک که دارای شایستگی های کاربری تلفن همراه ،کار با نررم
افزار های بارگذاری سیستم عامل ،تشخیص عیب و رفع عیب نرم افزاری ،بارگذاری سیستم عامل بره کمرک براک

و

دانگل ،بارگذاری حافظه خارج از دستگاه ،رفع ایرادات غیر مرتبط با بوت  ،ریکاوری رام  ،رفع ایراد ناشری از بروت  ،براز
نمودن قفل تلفن همراه می باشد و با بررسی عیوب با تکنیک های متفاوت به رفع عیوب می پردازد.این شغل با تعمیرر
کار سخت افزار تلفن همراه در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 081ساعت

و زمان آموزش نظري

:

ساعت

و زمان آموزش عملي

000 :

50

ساعت

و زمان کارورزي

:

1

ساعت

و زمان پروژه

:

1

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %01 : عملي %51: اخالق حرفهاي %01:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسان

برق یا کامپیوتر با  2سال سابقه مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

ایراداتی که برای موبایلها بوجود میآیند به دو دسته نرمافزاری و سختافزاری تقسیم میشوند .برخی مشکالت نرم
افزاری ممکن است به سادگی رفع شوند  .اما در برخی موارد وجود تخصص و مهارت ضروری است .تعمیرکار نرم افزار
موبایل به تنهایی دارای بازار کار مستقل می باشد و تعمیرات نرم افزار موبایل شامل عیب یابی و بر طرف کردن تمام
خطا هایی است که با وجود سخت افزار سالم موبایل به وجود آمده باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Mobile phone software repairer

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

▊
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

کاربری تلفن همراه

4

6

10

2

کار با نرم افزار های بارگذاری سیستم عامل

10

20

30

3

تشخیص عیب و رفع عیب نرم افزاری

8

12

20

4

بارگذاری سیستم عامل به کمک باک

10

30

40

5

باز نمودن قفل تلفن همراه

6

12

18

6

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

4

6

10

7

ریکاوری رام (اصلی و غیر اصلی)

5

10

15

8

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

8

12

20

9

بارگذاری حافظه خارج از دستگاه

8

14

22

و دانگل

جمع ساعات

50

5

081 000

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کاربری تلفن همراه

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-تلفن همراه

دانش :
تاریخچه تلفن همراه و سیستم های مخابراتی( انواع ،BTSانواع اپراتورها ،آنتن دهی و فرکان

رایانه-ویدئو پروژکتور

ها و )...

-کابل رابط گوشی

مفهوم دیجیتال( گیت ها و کد باینری)عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراهبرندها وخصوصیات سخت افزاری تلفن های همراهانواع سیستم های عامل در تلفن های همراه(سیسرتم عامرلسیمبین  ،سیستم عامل ویندوز ،سیستم عامل اندروید و سیستم
عامل اپل )IOS
کار با ویندوز (نرم افزارهرای رابرط کراربری تلفرن همرراه درویندوز) ( رابط کاربری جاوا ،رابط کاربری اندروید ،رابط کاربری
اپل)
مهارت :
کار با منوی سیستم های عامل تلفن همراه مدیریت اطالعات تلفن همراه توسط رابط های کاربرینگرش :
 به روز بودن با توجه به تغییرات تکنولوژیایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژیمدیریت پسماند6

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
کار با نرم افزارهای بارگذاری سیستم عامل

نظری عملی
10

20

جمع
30

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمنی

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیستمحیطی مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-رایانه

-انواع چیپ های تلفن همراه

-فایل های سیستم عامل

-نرم افزارهای مختلف بارگرذاری سیسرتم عامرل (نررم افرزار

تلفن همراه
-کابل usb

) itunes ،flash tools ، odin

 -انواع گوشی با برندهای

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

مختلف و دارای سیستم عامل

مهارت :

های مختلف

آماده سازی محیط کار گوشی برای انجام بارگذاری سیسرتمعامل
نصب درایور های الزم جهت ارتباط تلفن همراه و رایانهکار با نرم افزارهای بارگذاری سیستم عامل (آپردیت ،نصربرام و ) ...
بارگذاری سیستم عامل به کمک حافظه خارجیقرار دادن تلفن همراه در وضعیت دانلودنگرش :
استفاده از آخرین فایل های اصلی تلفن همراه-انجام کامل فرایند بروز رسانی تلفن همراه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
کار با نرم افزارهای بارگذاری سیستم عامل

نظری عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمنی

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیستمحیطی مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نصب باالترین نسخه سیستم عامل تلفرن همرراه و خرود داری از پرایین آوردننسخه نرم افزاری تلفن همراه
استفاده از  upsبرای رایانه های ثابت و باطری سالم و پر برای رایانه قابل حملتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
تشخیص عیب و رفع عیوب نرم افزاری

نظری عملی
8

12

جمع
20

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمنی

تجهیزات ،ابزار ،مواد مصرفي

توجهات زیستمحیطی مرتبط

و منابع آموزشي

دانش :
-رایانه

 -انواع مدل گوشی های تلفن همراه

 -نرم افزارهای بارگذاری

 -چارت کد های مخفی برندهای مختلف

سیستم عامل

 -نحوه کار با سیستم عامل های مختلف

 -انواعROM

 -نحوه کار با سیستم عامل های رایانه و لپ تاپ

 -انواع کابل های ارتباطی

 -جدول لیست خطاهای سیستم عامرل هرای مختلرف (sp-

گوشی و رایانه

)flashtool - itunes
 روش های ری ست گوشیعیوب نرم افزاری گوشیمهارت :
بررسی انواع مدل گوشی تهیه و تشخیص رام مخصوص دستگاه با توجره بره مردل ومدل نامبر(شماره مدل)
 استفاده ازکدهای مخفی جهت رفع عیروب و ری سرت نررمافزاری
 ری ست دستگاه به روش های مختلف رفع خطاهای سیستم عامل با توجه به مفهوم آنهابه روزرسانی دستگاها به کمک نرم افزارهای نصرب رام و یرامموری
 رفع عیوب نرم افزاری گوشی9

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
تشخیص عیب و رفع عیوب نرم افزاری

نظری عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 ارائه توضیحات و توجیه مشتری در مورد علل بروز عیب  ،هزینره و زمران مرورد نیرازجهت رفع عیب
 مدیریت زمان و رفع ایراد گوشی در زمان تعیین شده رعایت اصول و شرایط الزم در طی مراحل رفع عیب استفاده درست از تجهیزات و نرم افزار و بروز رسانی امکانات و نگهداری از آنهاایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات و فایل های استاندارد در طی مراحل رفرععیب
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
 غیر فعال کردن و خاموش کردن تجهیزات در زمان عدم نیاز جهرت صررفه جرویی درمصرف انرژی
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بارگذاری سیستم عامل به کمک باک

و دانگل

نظری

عملی

جمع

10

30

40

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-رایانه با تجهیزات

دانش :

-گوشی با برندهای مختلف

فایل های فلش بارگذاری سیستم عامل به کمک باکدرایورهای نصب باکانواع باک(باک

 -کابل ارتباطی

های مختلف

-باک

های easy ، Z3X

ها و دانگل های مربروط بره برنردهای مختلرف

،j tagاختاپوس،Rif ،

های ، easy j tag ، Z3Xاختاپوس،ATF ،Rif ،

 SE-tools ،ATFیا باک

 ،SE-toolsدانگل های best, BST,EFTو (...یا باک

-دانگل های best,

های جایگزین و یا دانگل های جایگزین))

 BST,EFTیا دانگل های

مهارت :

جایگزین

-نصب درایورهای باک

های مختلف

-بارگذاری سیستم عامل به کمک باک

و دانگل

نگرش :
-معرفی باک

های جایگزین

کارآمد و مقرون به صرفه

ایمنی و بهداشت :
استفاده از  upsبرای رایانه های ثابت و باطری سالم و پر برای رایانه قابل حملرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
باز نمودن قفل تلفن همراه

نظری

عملی

جمع

6

12

18

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-سیستم رایانه با تجهیزات

دانش :
-انواع قفل مربوط به گوشی ( قفل شبکه  ،قفل گوشی و قفل

دسترسی به اینترنت-دسترسی به نرم افزار های

بوت لودر )

مربوطه

 -روش های آنالک در سیستم عامل های مختلف

 -یک دیوای

 -مشکالت و مخاطرات روت و جیلبریک

( گوشی )

اندرویدی
-یک دیوای

مهارت :

 -باک

آنالک شبکهآنالک بوت لودرآنالک ورودی گوشینگرش :
رعایت قوانین مربوط به آنالکایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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( گوشی ) ios
های مربوطه

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

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

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-رایانه شخصی

دانش :

-منبع تغذیه دارای کنترل

مشکالت سیستم عامل

جریان و ولتاژ

مشکالت (emergency file sistem) EFS

 -میکروسکوپ یا لوپ

مشکالت ناشی از عیوب باطری

 -گوشی های تلفن همراه در

ویروسی شدن

مدل های مختلف

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

-دستکش

مهارت :
 -فلش کردن پ

-مچ بند

از شناخت عالئم ایراداتی که باید از طریق

فلش برطرف شود

 میز کار -ابزار esd

استفاده از فایلهای  EFSبرای برطرف کردن خطای EFSرفع مشکالت مربوط به باطری برطرف کردن ویروس ها برا اسرتفاده از ابرزار موجرود(آنتیویروس یا فلش کردن)
استفاده از محیط ریکاوری برای خالی کردن حافظه داخلینگرش :
 تشخیص و برطرف کردن ایرادات غیرمرتبط با بوت در صورت روشن نشدن گوشیایمنی و بهداشت :
استفاده از فایل های مطمئن وتست شده بر اساس شماره مدل گوشیتوجه به مقدار شارژ باطریتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژیمدیریت پسماند13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ریکاوری رام (اصلی و غیر اصلی)

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-رایانه یا لپ تاپ

 -اصول و شرایط ریکاوری رام

-اینترنت

 -نرم افزاهای مرتبط و کاستوم ریکاوری ها

-ویدئو پروژکتور

-نحروه بازگشرایی قفرل  boot loaderو نصرب کاسرتوم

-تخته وایت برد

ریکاوری

-لوازم التحریر

 -رام اصلی و غیر اصل)(Custom Rom

گوشی با برندهای مختلف-فایلهای ریکاوری معتبر

مهارت :

-جزوات آموزشی مربوط

-تشخیص رام اصلی و غیر اصل()Custom Rom

-کابل  ،شارژ و باطری

-نصب و بارگذاری کاستوم ریکاوری) (CWM – TWRPبا

استاندارد

توجه به شماره مدل گوشی

-باک

-استفاده از کاستوم ریکاوری ها با برندهای مختلف

افزارهای مربوط

 فعال سازی موارد مد نظر در شرایط مختلف و با گزینه هایمختلف
گرفتن فایل پشتیبان و یا نصب و بازیابی ) (restoreفایرلرام )  imgیا  ( zipاز طریق کاستوم ریکاوری
نگرش :
سازگاری کامل رام با سخت افزار دستگاهاستفاده درست واصولی از تجهیزاتجمع آوری و استفاده از مجموعه کاملی از ریکاوری های تست شده و معتبر-توجیه مشتری بطور مختصر و جامع در مورد فعالیت انجام شده بر روی دستگاه

14

های نرم افزاری و نرم

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ریکاوری رام (اصلی و غیر اصلی)

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ایمنی در استفاده از فایلها جهرت جلروگیری از آسریب رسریدن بره بروتدستگاه
اطمینان از میزان شارژ کافی باتری در طی مراحل انجام کار جهت جلروگیری از آسریبرسیدن به بوت دستگاه
استفاده از تجهیزات استاندارد مثل کابل  ،باطریتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رفع ایراد ناشی از بوت (گوشی های خاموش یا دارای عالئم
حیاتی)

نظری

عملی

جمع

8

12

20

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-دیتا پروژکتور

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

تخته وایت برد-لوازم التحریر

 -انواع مقادیر جریان کشی در زمان بوت شدن

-سیستم رایانه یا لپ تاپ

-انواع بوت لوپ

-کابل استاندارد

 -انواع هارد و شماره فنی آن و قابلیت جایگزینی هارد

-باک

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

-انواع گوشی بامدلهای مختلف

های نرم افزاری

-بردهای نمونه تلفن همراه

آن بر روی هاردهای دیگر
نحوه پشتیبان گیری از اطالعات کاربر و یا اطالعات بوت درهاردهای معیوب
مهارت :
استفاده از نرم افزارهای ترمیم بوت به روش j.tagشناسایی قطعات مرتبط با مبحث ترسیم بوتتشخیص هارد معیوب و سالمخواندن و نوشتن دامپ هاردپشتیبان گیری از هارد گوشی خاموشنگرش :
 بررسی بسیار دقیق و اطمینان از خرابی  boot zoneتلفن همراه فایل بوت با توجهبه مدل تلفن همراه دقیقا انتخاب گردد
حفظ و نگهداری اطالعات هارد در تمامی مراحل ترمیماحیای گوشی هایی که از لحاظ نرم افزاری دچار آسیب بوتلودر هستند16

-نرم افزارها و تجهیزات

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رفع ایراد ناشی از بوت (گوشی های خاموش یا دارای عالئم

نظری

عملی

جمع

حیاتی)
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و اصول کار در تمامی مراحل انجام کار استفاده از  upsبرای رایانه ثابت و باتری سالم پر برای رایانه قابل حملتوجهات زیست محیطی :
تفکیک زباله های قابل بازیافت و معمولیمدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بارگذاری حافظه خارج از دستگاه ( ) hard program

نظری

عملی

جمع

8

14

22

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-سیستم رایانه با تجهیزات

دانش :

 -دسترسی به اینترنت

-انواع هارد

 -دسترسی به فایل های

-انواع پروگرمر

مربوطه

-فایل های مربوط به پروگرم و پارتیشن بندی هارد

 -دستگاه پروگرمر

-انواع پیغام خطا (  ) errorمربوط به مشکل هارد

 -چند نمونه هارد

مهارت :
استفاده از روش جریان کشی جهت تشخیص هارد معیروب وسالم
 نوشتن و خواندن (  Readو  )writeفایل بوتپشتیبان گیری از اطالعات دستگاه خاموش-قرار دادن تلفن همراه در حالت downlod mode

باال آوردن بوت از طریق کارت حافظه در برخی از گوشی هانگرش :
-توجه به حفظ اطالعات مشتری و حفظ حریم شخصی آنها

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

مجهز به اینترنت پر سرعت

5

به ازای هر  3کارآموز یک

با حداقل مشخصات P4

سیستم

2

ویدئو پروژکتور

با رزولوشن باال

1

3

منبع تغذیه

30V,2A

3

4

تخته وایت برد

استاندارد

1

5

باک

های easy j ، Z3X

،tagاختاپوس،ATF ،Rif ،
 SE-toolsیا باک

های

1

و کارشناس مربوطه می باشد به

استاندارد

گونه ای که در برند های مختلف
کارا باشد

جایگزین
دانگل های best,

6

 BST,EFTیا دانگل های
جایگزین

انتخاب باک

به تشخیص مربی

1

انتخاب دانگل به تشخیص مربی
و کارشناس مربوطه می باشد به

استاندارد

گونه ای که در برند های مختلف
کارا باشد

7

میکروسکوپ یا لوپ

استاندارد

1

8

میز کار

esd

5

9

دستگاه پروگرمر

مرتبط با کار

3

10

جعبه کمک های اولیه

با کلیه تجهیزات

 1سری

11

پرده دیتا پروژکتور

استاندارد

 1عدد

12

کپسول آتش نشانی

 6کیلویی پودر خشک

 2عدد

13

میز مربی

معمولی

 1عدد

14

صندلی مربی

معمولی

 1عدد

15

میز کار

معمولی کارآموزی

 5عدد

16

صندلی کارآموزی

معمولی کارآموزی

 15عدد

پاسخگوی نیاز حداقل 15
کارآموز باشد

توجه :
 -تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  01نفر در نظر گرفته شود.
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 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

تلفن همراه

انواع مختلف

5

به ازای هر  3نفر کار آموز

2

کابل رابط گوشی

استاندارد

5

3

دستگاه پانچ

استاندارد

3

4

انواع لوازم جانبی اصلی

مثل شارژر

5

5

نمونه گوشی معیوب

جهت فلش کردن و ...

5

6

منابع و جزوات مرتبط

-

5

7

فایل های سیستم عامل تلفن

-

5

(جهت آشنایی با منوی گوشی)

به ازای هر  3کارآموز یک عدد

همراه
8

نرم افزارهای بارگذاری سیستم

1

-

عامل
9

ماژول های (دانگلهای) ارتباط

چند نمونه

5

دهی
10

آنتی ویروس معتبر

به روز شده

1

11

دستکش

استاندارد

5

12

مچ بند

استاندارد

5

13

فایلهای ریکاوری معتبر

-

1

14

چند نمونه هارد

-

5

به ازای هر میز کار esd

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

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

اسپری پاک کننده

آنتی استاتیک

5

به ازای هر  3نفر

2

دستمال

مرطوب

15

3

دستمال

نرم و خشک

15

4

فرچه

نرم

15

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