
 

 

 آموزشگاه فنی پویان

 موبایل  سخت افزاری  آموزش تعمیراتسرفصلهای دوره 
 

 بازبینی تاریخچه و علت پیدایش موبایل به طور مختصر  •
 مروری برالکترونیک در آموزش تعمیرات موبایل  •
 آموزش نحوه بازو بست کردن موبایل و بازبینی متعلقات آن •
 آموزش و معرفی قطعات نرم افزاری و سخت افزاری موبایل  •
 آموزش شناسایی قطعات تعویضی و یا تعمیری در موبایل  •
 آموزش و معرفی قطعات و لوازم ارتقا یافته در تعمیرات موبایل  •
 تست کردن آنها  و نحوه SMD آموزش و معرفی قطعات •
 ها و تمامی تجهیزات مدارهای موبایل IC آموزش و معرفی انواع •
 آشنایی و کار با تمامی ابزارآالت و لوازم مورد نیاز در آموزش تعمیرات موبایل  •
 آشنایی و کارکردن با لوازم اندازه گیری )مولتی متر، اهم متر، اسیلوسکوپ( •
 در تمامی برندها  آموزش تعویض نمودن هارد گوشی •
 آموزش برداشتن و جاگذاری و پایه سازی در هارد وبیس باند •
 های معمولی و چسبی در موبایل IC آموزش برداشتن انواع •
 های موبایل IC آموزش شابلون زنی و پایه سازی در انواع •
 در تمامی برندهای قدیمی وجدید موبایل LCDآموزش تعویض تاچ و •
 عویض فلت شارژر و فلت سنسور تاپ ال سی دی ونحوه جداسازی تاچ از ال سی دیآموزش ت  •
 ANDROID-IOS آموزش عیب یابی بردهای موبایل در سیستم عامل •
 آموزش جداسازی و تعویض انواع سوکت های پالستیکی از برد موبایل  •
 ...کر وآموزش تعویض نمودن قطعات جانبی از قبیل میکروفون، کپسول، اسپی •
 آموزش رفع ایراد آنتن دهی گوشی های موبایل و تقویت آنها  •
 آموزش تعمیرات ویبره انواع گوشی های موبایل و تقویت آنها  •
 آموزش تعمیرات قطع و وصل شدن نمایشگر انواع موبایل  •
 ....آموزش تعمیرات انواع گوشی در زمان ضربه، آب خوردگی و •
 .پاسخ به تمامی سواالتی که در ذهن شما می باشد •



 

 

 موبایل  سخت افزاری  آموزش تعمیراتسرفصلهای دوره 
 

 بازبینی تاریخچه و علت پیدایش موبایل به طور مختصر  •
 آموزش و معرفی قطعات نرم افزاری موبایل و سخت افزاری موبایل  •
 ... عمیری در موبایل اندروید، آیوس وآموزش شناسایی قطعات تعویضی یا ت  •
 آموزش و معرفی قطعات و لوازم ارتقا یافته در تعمیرات موبایل  •
 آموزش تمامی نرم افزارهای پرکاربرد در تعمیرات موبایل  •
 ...وoctopos-setool-bst-z3x آموزش و معرفی باکس تعمیرات موبایل از قبیل •
 باز کردن قفل شبکه  آموزش ترمیم سریال گوشی و نحوه •
 آموزش ترمیم بوت ودستگاه های بریک شده  •
 ... آموزش نصب انواع نرم افزارهای مختلف بر سیستم عامل اندروید، آیوس و •
 ... آموزش ویروس کشی در نرم افزارهای اندروید، آیوس و •
 ... آموزش تعمیرات نرم افزار پک درایو موبایل اندروید، آیوس و •
 ... موبایل اندروید، آیوس و developer option آموزش بررسی •
 ... آموزش رفع مشکل اکانت گوگل در موبایل اندروید، آیوس و •
 ... آموزش پیدا کردن کدهای مخفی نرم افزاری در موبایل اندروید، آیوس و •
 ... وآموزش بازگشت دادن اطالعات حافظه در تعمیرات موبایل اندروید، آیوس  •
 ... گوشی های موبایل اندروید، آیوس و pin cod آموزش بازگرداندن •
 ... آموزش عیب یابی نرم افزاری در گوشی های موبایل اندروید، آیوس و •
 ... کردن گوشی های موبایل اندروید، آیوس و Flash آموزش •
 ... یوس وگوشی موبایل اندروید، آ EFSآموزش بکاب گیری از اطالعات در •
 .و پاسخ به تمامی سواالتی که در ذهن شما می باشد •
•  
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