
 سخت افزار تلفن همراه رکارینام دوره: تعم

 207074434024447استاندارد مهارتي و آموزشي:  کد

 شرايط و معیارهاي پذيرش کارآموز:-1

 داشتن سالمت کامل جسماني و رواني.حداقل شرايط جسماني:  -

 باشد. يم پلمیثبت نام د یبرا يلیحداقل مدرک تحصحداقل مدرك تحصیلي:  -

 گردد. يم هیبانوان ارا یثابت برا يمراکز آموزش یدوره برا نیحال حاضر آموزش ا درجنسیت:  -

 اجیاحت يو مهارت خاص ازیشنیآن به پ يآموزش یو ثبت نام در کارگاهها يدوره آموزش نیا یها آموزش یریفراگ مهارت و دانش پیشنیاز:-2

 ندارد.

 است. يساعت آموزش عمل 042و تئوریساعت آموزش  55باشد که شامل يساعت م 067 يطول دوره آموزشمدت دوره: - 3

و  هیو کاربرد آن ها ، تجز يکیالکترون یو تست مدارها يتلفن همراه، بررس یکاربر یها يستگیدوره کارآموز با شا نیدر امحتواي دوره: -4

 شود. يآن آشنا م شگریصفحه نما ریو تعممختلف  یها يگوش بیو رفع ع بیع صیباز و بست و تشخ ،يگوش اگرامید بلوک لیتحل

 نرم افزار تلفن همراه در ارتباط است. رکاریشغل با تعم نیادوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده : -5

 گردد. ياعطا م کیدرجه  نامهیدر آزمون گواه تیدوره و پس از موفق انیبه کارآموزان در پامدرك اعطائي:- 6

از  سخت افزار تلفن همراه رکاریتعم نهیدر زم يلیتکم یدوره ها یریتوانند با فراگ يافراد مهارت آموخته ممهارت:مسیر ارتقاء و تكمیل -7

 خود برخوردار گردند. يشغل یهاییدر توانا یباالتر يمهارت سطح

آموخته به عنوان تعمیر کار تلفن همراه ، مي تواند نسبت به راه اندازی مغازه تعمیر تلفن اقدام نمایدو  مهارتچشم اندازهاي شغلي دوره:-8

 تلفن همراه اقدام کند. های گوشي در جنب آن نیز نسبت به فروش

 يگوش راتیزه کار تعمسخت افزار تلفن همراه در مغا رکاریتعم کیتواند به عنوان  يمهارت آموخته مچشم اندازهاي استخدامي دوره: -9

 را انجام دهد. همراه تلفن یها

برندهای تلفن همراه به لحاظ سخت افزاری  هیکل رییابي و تعم بیسخت افزار تلفن همراه ع رکاریتعمساير اطالعات مهم و ضروري: - 11

توجه به  بابنگاه اقتصادی مي تواند به صورت فردی یا در شرکت های خدمات پس از فروش مشغول به کار شود سیو با تاس دهدیم انجامرا

 باشد. حساسیت و ظرافت قطعات الکترونیکي کار آموز باید ازدقت و حوصله باالیي برخوردار باشد و همچنین هنگام کار لرزش دست نداشته


