
 آشنایی با روش تعمیرات موبایل

 :مقدمه

که برای گوشی های مختلف  اینکه بتوانیم براحتی بردهای موبایل را تعمیر کنیم و یا ایرادهایی برای

و دانش اولیه فنی روی این دستگاهها داریم. دانش  بوجود می آید را برطرف کنیم نیاز به اطالعات

قسمت میخواهیم روش های  ها بدست می آید. در ایناولیه با پیدا کردن مشخصات فنی موبایل 

در این   را که چطور مغازه و یا شرکتی تعمیرات موبایلو دستیابی به شروع کار  تعمیرات موبایل

اطالعات خود را روی  با این موضوع داشته باشیم ایجاد کنیم. همانطور که گفته شد وقتی رابطه 

مشخصات فنی یک موبایل باال ببریم و بتونیم گوشی های مختلف موبایل را مقایسه کنیم و از امکانات 

 .را برداشته ایم تعمیرات موبایلدر  اول طور کاربردی مطلع باشیم قدم آنها به

  

 آموزش تعمیرات موبایل

بررسی اشکاالت سخت افزاری و نرم  آموزش تعمیرات موبایل و آشنایی با روش های تعمیرات،

 افزاری، شناخت قطعات برد موبایل

میتوان از سایت هایی که مشخصات موبایل را دارند و برای مقایسه طراحی شده اند برای بدست 

هم بصورت تخصصی ویژه شرکتهای  مانند آموزش تعمیر گوشی .آوردن اطالعات استفاده کرد

راه انداخته  سرعت باال و زمان کم ر بتواند کار مشتری را باگارانتی و هم بصورتی که مغازه دا

تعویض ال سی دی شکسته مانند شکستگی سوکت شارژ،  میتواند اجرا شود. بطور کلی ایرادهایی

، خرابی سوکت سیم کارت، تعویض تاچ گوشی، ضعف آنتن گوشی، تعمیر مدار شارژ موبایل موبایل

تعمیر وایرلس موبایل و اشکاالت مرتبط به عدم شارژ  تعویض سوکت رم، خرابی آی سی بلوتوث،

https://asangsm.com/
https://asangsm.com/


 کم قابل میشود در هر مغازه ای با زمان آی سی شارژ گوشیموبایل که بیشتر مرتبط به باتری و 

 .تعمیر است

کمتری نسبت به تعمیر آن نتیجه  نرم افزاری است و میتوان با تایم از موارد تعمیری هم بعضی

کم ، گرمای زیاد گوشی، هنگ گوشی هنگام کار کردن با آن :رده شده ازب بگیریم. این اشکاالت نام

، رفع عیب باز نکردن اکثر برنامه های موبایل و اشکاالت برنامه های موبایلاجرای شدن سرعت 

در صورت ممکن هرچه بتوان در .میشود برطرف این ایرادها فلش کردن گوشیشبکه است که با 

محل تردد خیلی از مشتریان است کارهای پرسرعت تری برای  که تعمیرات موبایلیک فروشگاه 

تعمیر یک گوشی موبایل انجام داد میتوان کسب درآمد و رضایت بهتری از مشتریان داشته باشیم. 

اینگونه اعمال تعمیرات روی موبایل اشکاالتی است که فراگیری آن در یک مرکز فروش و تعمیر 

 از ایرادهای دیگر بعضی .ارد و میتوان براحتی انجام دادانجام پذیر و راه کارهای پرسرعتی د

موبایل مانند آب خوردگی و ضربه که نیاز به تمرکز و بازبینی سطح برد موبایل دارد بسیار وقت 

برای تعمیر این نوع   گیر است و در یک فروشگاه موبایل توصیه نمیشود. چرا که نیاز به تجربه باال

 .موبایلها داریم

  

  

  

 

 

 



 آموزش الکترونیک موبایل

هستند و هر کدام  در پایه و اینکه اجزای این قطعات از چه کمپانی برد موبایلشناخت قطعات روی 

دیگر  برد موبایل همانند .تعمیر گوشی بسیار الزم است به تنهایی چه کاری انجام میدهند برای

ام دی نوع مجتمع المانهای قطعات اس  .شده است درست SMD قطعاتبردهای لوازم الکتریکی از 

هستند که برای کوچکتر شدن روی برد موبایل از تکنولوژی جدید بهره گرفته اند.  DIP قدیمی

برای هر  که است ضروری خازن، دیود، ترانزیستور، سلف و مسفد از جمله قطعات ریزی هستند و

در   تنهایی مهم است وعملکرد هر یک از این قطعات به .یک ازآنها توضیحی در ذهن داشته باشیم

زیادی دارد. مهمتر از این قطعات آی سی هایی هستند که بیشترین کار  تاثیری تعمیر موبایلیادگیری 

را روی برد انجام میدهند و این ای سی ها از تعداد زیادی ترانزیستور و قطعات تشکیل شده اند که 

 آموزش شناخت قطعات اس ام دی و کمتری روی برد نصب شده اند. بسیار ریزتر از آنها با فضای

IC  میکند. چرا که این ای سی  عیب یابی تخصصی برد گوشیها روی برد موبایل کمک بزرگی در

ها به یکدیگر ارتباط یافته و اگر بر روی برد نقصی باشد باید از همین طریق پیگیری و  SMD ها و

 .برسیم به ایراد



  

  

  

     

  

  

  

  

 



  

 نده موبایلقطعات تشکیل ده

ساختار یکنواختی از لحاظ قطعات تشکیل دهنده هستند و اگر بتوانیم یکی از  گوشیهای موبایل دارای

آموزش  از پس.بدهیم میتوانیم همه نوع بردی را برای تعمیر فراگیریم را شرح بردهای موبایل

برای اینکه با این دانش ارتباط این قطعات روی برد مهم است.  قطعات تشکیل دهنده برد موبایل

را بدست بیاورید. بلوک دیاگرام یک بورد موبایل  دیاگرام موبایلبلوک  ارتباط بیشتر آشنا شویم باید

نشان میدهد که قطعاتی که مشخصات فنی یک موبایل را تشکیل میدهند به چه صورت روی برد 

بهتر است نقشه یک  است. اموزش تعمیر موبایلبعدی در  قرار میگیرند و کمک بزرگی برای قدم

مسیر یابی قطعات را بهتر درک  نقشه برد موبایلنوع برد موبایل را فراهم کرده و بتوانیم از روی 

کنیم. خیلی از تعمیرکارانی که در شرکت ها مخصوصا مراکز گارانتی فعالیت دارند از روی بررسی 

بیاورند. نقشه های بیشتر  نقشه برد موبایل میتوانند راحت تر و علمی تر عیب روی آن را بدست

بوردهای موبایل در بازار ایران موجود است و میتوانید خیلی از موبایل های قدیمی را از سایت ها 

دانلود کنیم. اما بردهای گوشیهایی که تازه وارد بازار شده اند ممکن است کمی با تاخیر نقشه های آن 

 .وارد بازار شوند

 بردهای موبایلمشکالتی که خاص روی  از یا ضربه و بعضی موبایلآبخوردگی برد مانند  ایراداتی

برای تعمیرات الزم است تا به آن عیب دسترسی پیدا کنیم. برای  بیشتری اتفاق می افتد کمی زمان

همین توصیه نمیکنیم که در مغازه ای که ورود گوشی های مختلف بسیار است اینگونه اشکاالت را 

ها و  تجربه و اصول شناخت عیب اطالعات و تعمیر موبایل نیاز به شآموز .بخواهیم برطرف کنیم

 تعمیرات موبایلاگر مغازه ای دارید و میخواهید در ان   .روی انواع برندها میباشد اشکاالت گوناگون

میشود بیشتر با یک یا دو نوع برند مانند اچ تی سی یا سامسونگ و یا برند اپل  انجام دهید توصیه



کمتری صرف تعمیرات میکنید.  انحصاری تعمیرات انجام دهید. در این صورت زمانبصورت 

قطعات بکار رفته روی گوشی ها تنوع مختلفی دارد. این تنوع قطعه زیاد روی بردهای مختلف 

موبایل باعث میشود که تعمیرکار نتواند تمام قطعات الکترونیکی یدکی آنها را روی میز خود داشته 

 ردرگمی و بهم ریختگی میشود. البته داشتن کشوهای ریز برای همه تعمیرکارانواجبباشد و باعث س

کار میشود. کشو ها حکم کتابخانه را دارند و تعمیرکار  است و جزء لوازمی است که منجر به آسانی

 .براحتی میتواند آن قطعه ای که میخواهد را بدست آورد

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 میرات موبایلابزار تع

در اینجا نیز  به لوازم یک تعمیرکار صحبت کردیم و دیگر راجع و قسمت های  در این قسمت

بردهای اس از خیلی از  و حساس تر استفاده میکنیم بسیار ظریفتر برد موبایل تعمیرابزاری که برای 

روالنس جریانی زیادی است. مثال از مولتی متری استفاده کنید که پراپ خوبی داشته باشد تا ت ام دی

 تست قطعات میشود که در زمان و خطای باالیی نداشته باشیدو نوک تیز پراپ مولتی متر سبب

SMD  خطایی که برخورد روی قسمتهای دیگر برد داشته باشید را کمتر میکند. دستگاه پاور یا منبع

مناسب است. البته خیلی از تعمیرکاران ممکن است در کنار  برد موبایلبرای  3تغذیه نیز با آمپر 

استفاده کنند. اولین  5موبایل، تبلت و لپ تاپ نیز تعمیر کنند که توصیه میشود از منبع تغذیه با آمپر 

انجام میدهیم میزان جریان کشی اولیه از روی برد همین منبع تغذیه  تعمیر برد موبایلکاری که برای 



م برد خاموش و برد درحالت روشن شدن و بوت شدن چه میزان شدت جریان الزم هستیم اگر بدانی

 .دارد میتوانید سریعتر به نتیجه برسیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 (سخت افزار موبایل آموزش)آموزش 

میزان جریان کشی برد موبایل تعیین کننده این است که شاید اشکال سخت افزاری نباشد و با نرم 

افزار و فلش کردن بتوان موبایل را تعمیر کرد. خیلی از تعمیرکاران بدون اینکه قبل از تعمیر جریان 

کشی موبایل را چک کنند آنرا باز میکنند و شروع به تعویض قطعات یا زدن برنامه روی گوشی 

ابتدا با روش  کار روش بسیار اشتباهی در تعمیر موبایل است. باید آموزش ببینیم که در میکنند که این

صحیح و توصیه هایی که شرکت های تولید کننده برد دارند لوازم را باز و تعمیر کنیم. بعد از اینکه 

جریان میکشد و یا بیشتر  0.3میزان جریان کشی روی برد را متوجه شدیم با فرمول اینکه زیر 

 .میرویم سخت افزار موبایلسراغ 

را در جهت تعمیرات گوشی موبایل بکار ببریم میتوانیم زیر نظر برای اینکه بتوانیم بهترین راه کارها 

شامل دو بخش  کالس تعمیر موبایل .تعمیر کار موبایل بهترین نتیجه را در تعمیرات بدست آوریم

از قطعه شناسی آن تا شناخت ابزارهای تعمیر  بورد موبایلتئوری و عملی می باشد که بخش تئوری 

یم در حالت عملی گوشی موبایل را تعمیر کنیم. بررسی اینکه عیب موبایل کمک میکند که بتوان

 .موبایل روی برد آن از کدام قطعه است نیازمند تجربه نیز میباشد

  

  

 


