معاونت پژوىش و برنامو ريسي
دفتر طرح و برنامو ىاي درسي

استاندارد شغل و آموزش

تعميركار لپ تاپ()lap top

گروه شغلي فناوري اطالعات

شماره ملي شناسايي شغل
3513/36

ًظارت تز تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :دفتز طزح ٍ تزًاهِ ّاي درسي
ضوارُ هلي ضٌاسايي ضغل 3513/36 :

ضزٍع اػتثار 89/3/1 :
خاياى اػتثار 91/3/1 :
اػضاء كًيسيٌٕ تخػػي برَايّ ريسي درسي رضتّ فُأري اعالػات :

دٕزِ ْاي درفّ اي ٔ تخػػي ًْكار براي تذٔيٍ استاَذارد ضغم ٔ آيٕزش :
ادارِ كم آيٕزش فُي ٔ درفّ اي استاٌ خراساٌ ضًاني

فرآيُذ اغالح ٔ بازَگري :

آدرس :
زْزاى – خياتاى آسادي  ،خياتاى خَش ضوالي ً ،ثص ًػزذ  ،ساخسواى ضوارُ  ، 2ساسهاى آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي مطَر  ،ضوارُ 259
دٍرًگار

66944667

زلفي

66569966

1

زْيِ مٌٌذگاى اسساًذارد ضغل ٍ آهَسش
رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

هذرك

رضسِ زحػيلي

ساتقِي زجزتي هززثف

6

ٍحيذ جؼفزي

فَق ديدلن

ماهديَزز

 5سال زؼويزاذ هَتايل ٍ

2

احساى جؼفزي

فَق ديدلن

النسزًٍيل

3

هحوذ رؾايي

ليساًس

النسزًٍيل

4

رؾا فزٍسًذُ

ليساًس

ماهديَزز

5

حويذ ضجاع

ليساًس

ماهديَزز

رضسِ

رضسِ زحػيلي

مٌٌذگاى
آهَسشزحػيلي
اسساًذارد ضغل ٍ رضسِ
زحػيلي
زْيِ رضسِ

زحػي
6
لي

ٍحيذ جؼفزي

ديدلناسساًذارد ضغل ٍ آهَسش
مٌٌذگاى
ماهديَزز
زْيِ فَق

ماهديَزز
 6سال زؼويزاذ هَتايل ٍ
ماهديَزز
 2سال ساتقِ زذريس ٍ
زؼويزاذ
 8سال زذريس ٍ زؼويز
ماهديَزز
 3سال زؼويزاذ ماهديَزز

زْيِ مٌٌذگاى اسساًذارد آهَسش

2

زْيِ مٌٌذگاى اسساًذارد ضغل ٍ آهَسش
زْيِ مٌٌذگاى اسساًذارد ضغل ٍ آهَسش

3
4
5
6
7
8

2

رضسِ زحػيلي
 5سال زؼويزاذ هَتايل ٍ
ماهديَزز

تعاريف :
استاَذارد ضغم :
يطخػ ات ضايستگي ْا ٔ تٕاًَُذي ْاي يٕرد َياز براي ػًهكرد يٕثر در يذيظ كار را گٕيُذ در بؼضي از يٕارد استاَذارد درفّ اي َيس گفتّ يي ضٕد .
استاَذارد آيٕزش :
َقطّي يادگيري براي رسيذٌ بّ ضايستگي ْاي يٕجٕد در استاَذارد ضغم .
َاو يك ضغم :
بّ يجًٕػّ اي از ٔظايف ٔ ت ٕاًَُذي ْاي خاظ كّ از يك ضخع در سغخ يٕرد َظر اَتظار يي رٔد اعالق يي ضٕد .
ضرح ضغم :
بياَيّ اي ضايم يٓى تريٍ ػُاغر يك ضغم از قبيم جايگاِ يا ػُٕاٌ ضغم  ،كارْا ارتباط ضغم با يطاغم ديگر در يك دوٕزِ ضوغهي  ،يسويٕني ْوا ،
ضرايظ كاري ٔ استاَذارد ػًهكرد يٕرد َياز ضغم .
عٕل دٔرِ آيٕزش :
دذاقم زياٌ ٔ جهسات يٕرد َياز براي رسيذٌ بّ اْذاف يك استاَذارد آيٕزضي .
ٔيژگي كارآيٕز ٔرٔدي :
دذاقم ضايستگي ْا ٔ تٕاَايي ْايي كّ از يك كارآيٕز در ُْگاو ٔرٔد بّ دٔرِ آيٕزش اَتظار يي رٔد .
ارزضيابي :
فرآيُذ جًغ آٔري ضٕاْذ ٔ قضأت در يٕرد آَكّ يك ضايستگي بذس آيذِ اس يا خير  ،كّ ضايم سّ بخص ػًهي  ،كتبي ػًهي ٔ اخالق درفّ اي
خٕاْذ بٕد .
غالدي درفّ اي يربياٌ :
دذاقم تٕاًَُذي ْاي آيٕزضي ٔ درفّ اي كّ از يربياٌ دٔرِ آيٕزش استاَذارد اَتظار يي رٔد .
ضايستگي :
تٕاَايي اَجاو كار در يذيظ ْا ٔ ضرايظ گَٕاگٌٕ بّ عٕر يٕثر ٔ كارا برابر استاَذارد .
داَص :
دذاقم يجًٕػّ اي از يؼهٕيات َظري ٔ تٕاًَُذي ْاي ر ُْي الزو براي رسيذٌ بّ يك ضايستگي يا تٕاَايي  .كّ يي تٕاَذ ضايم ػهٕو پايّ ( رياضي ،
فيسيك  ،ضيًي  ،زيس ضُاسي )  ،تكُٕنٕژي ٔ زباٌ فُي باضذ .
يٓارت :
دذاقم ًْاُْگي بيٍ رٍْ ٔ جسى براي رسيذٌ بّ يك تٕاًَُذي يا ضايستگي  .يؼًٕالً بّ يٓارت ْاي ػًهي ارجاع يي ضٕد .
َگرش :
يجًٕػّ اي از رفتارْاي ػاعفي كّ براي ضايستگي در يك كار يٕرد َياز اس ٔ ضايم يٓارت ْاي غير فُي ٔاخالق درفّ اي يي باضذ .
ايًُي :
يٕاردي اس كّ ػذو يا اَجاو َذادٌ غذيخ آٌ يٕجب برٔز دٕادث ٔ خغرات در يذيظ كار يي ضٕد .
تٕجٓات زيس يذيغي :
يالدظاتي اس كّ در ْر ضغم بايذ رػاي ٔ ػًم ضٕد كّ كًتريٍ آسيب بّ يذيظ زيس ٔارد گردد.

3

ًام ضغل  :زؼويزاذ لح زاج(  (laptopسخر افشارً -زم افشار
ضزح ضغل :1زؼويزاذ لح زاج ضغلي اسر در حَسُ فٌاٍري اقالػاذ ٍ النسزًٍيل مِ تِ غَرذ سخر افشاري ٍ ًزم
افشاري هي تاضذ در قسور سخر افشار فزد زَاًايي مار تا هذاراذ النسزًٍيني لح زاج ,زؼويز ٍ زؼَيؽ قكؼاذ
( هادر تزد – هاًيسَر – هَدم  -ميثَرد –  ) ...ٍCDRW – LCDرا تذسر هي آٍرد  ,در قسور ًزم افشار ًيش زَاًايي
تاس ياتي اقالػاذ ّاردديسل ً ,ػة ماهل درايَر ّاي لح زاج ً ,ػة ٍيٌذٍس ٍ ًزم افشارّاي جاًثي را تذسر هي آٍرد .
ايي ضغل تا هطاغل زؼويزازي ٍخطسيثاًي ماهديَزز ٍ ضثنِ،گزافيل ماهديَززي،زؼويز مار،LCDزؼويز مار خخص
خَدرٍ،زؼويز مار لَال ٍقاتْاي خالسسيني ٍ فزٍضگاّْاي لح زاج ٍ ماهديَزز درارزثاـ هي تاضذ.
ٍيضگي ّاي كارآهَس ٍرٍدي
حذاقل هيشاى تحصيالت  :ديدلن ماهديَزز يا النسزًٍيل
حذاقل تَاًايي جسوي  :زَاًايي مار تا ماهديَزز
هْارت ّاي خيص ًياس ايي استاًذارد -- :

طَل دٍرُ آهَسش
طَل دٍرُ آهَسش

:

95

ساػت

ـ سهاى آهَسش ًظزي

28 :

ساػت

ـ سهاى آهَسش ػولي

67 :

ساػت

ـ كارٍرسي

:

ساػت

ـ سهاى خزٍصُ

:

ساػت

ضيَُ ارسضياتي
ًوزُ ػولي %96:
ًوزُ اخالق حزفِ اي %66
صالحيت ّاي حزفِ اي هزتياى
هذرك زحػيلي :ليساًس ماهديَزز ٍ النسزًٍيل – حذاقل  3سال ساتقِ مار در سهيٌِ هززثف

1. Job Description

4

اسساًذارد ضغل

2

 ضايسسگي ّاي 3ضغليزَاًايي ّا

رديف

1

تَاًايي تزداضتي ٍ گذاضتي قطؼات (.)Smd –Lmd

2

تَاًايي ػية ياتي ٍ تؼويز هادرتزد– ّارد – هَدم – گزافيگ ٍ تلَتَث.

3

تَاًايي ػية ياتي ٍ تؼويز ٍ تؼَيض ٍ LCD,LED.كيثَرد ٍ قاب.

4

تَاًايي ػية ياتي ٍ تؼويز ٍ تؼَيض  DVDRWلح تاج.

5

تَاًايي ػية ياتي ٍ تؼويز ضارصر ٍ تاتزي لح تاج.

6

تَاًايي ػية ياتي ٍ تؼَيض ٍ ارتقاء CPU

7

تَاًايي تاسياتي اطالػات ّاردديسک ٍ تاس كزدى قفل)(BIOS

8

تَاًايي ًصة سيستن ػاهل ٍ ًزم افشارّاي جاًثي اًَاع لح تاج ً ,صة كاهل درايَرّاي راُ اًذاس.

9

10

11

12

2. Occupational Standard
3 Competency

5

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي تزداضسي ٍ گذاضسي قكؼاذ (.)SMD –LMD

ًظزي

ػولي

جوغ

4

66

64

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
قكؼددِ ضٌاسددي ( LMD , SMDهقاٍهر،خدداسى،ديَد،IC ،اًددَاع
ززاًشيسسَر،اًَاع تزدٍاًَاع چيدْا)

2

 قكؼدددِ ضٌاسدددي اغدددلي دسدددسگاُ ( CPU ,HARD,DVD,MODEM,LCD,VGA,BOARD,اًددَاع سددَيچ ّددا ٍ تددزد
ّايَلساص ٍ ززاًسْا)
-

2

هْارذ :
مددددار تددددا زجْيددددشاذ زؼويزازددددي هاًٌددددذ آچارّ،يسزَّ،يِ،سطددددَارغٌؼسيٍ،ميَم،ديثاگز،آچارّاي قاب تاسمي،اّن هسز،هٌثغ زغذيِ،خٌس،ماردك
هخػَظ ٍ ...
تزداضددسي ٍ گذاضدددسي قكؼدداذ تدددز رٍي تزدتددا اسدددسفادُ اس ّيسدددز ٍَّيِ(هؼَلي،غدٌؼسي) ٍ سطدَار غدٌؼسي (هقاٍهر،خداسى،ديَد،IC ،اًدَاع
ززاًشيسسَر،اًَاع تزدٍاًَاع چيدْا)

3

3

زسر زواهي قكؼاذ تادسسگاّْاي اًذاسُ گيزي(هقاٍهر،خاسى،ديَدIC ،ٍ)...

2

 جدددذا مدددزدى زوددداهي قكؼددداذ اس دسدددسگاُ ضددداهل CPU ( :,HARD,DVD ,MODEM,LCD,VGA,BOARD,اًدَاع
سَيچ ّا ٍ تزد ّايَلساص ٍ ززاًسْا)

2

6

ّ1ارد ،گزافيل ٍ هَدم ,هادر تزد
دسسگاُ ٍ ...فقف جْر هطاّذ
 -2اّن هسز جْر اًدذاسُ گيدزي
ٍلساص
 -3هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -4يسدددز جْدددر تزداضدددسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
َّ -5يدددِ جْدددر تزداضدددسي ٍ
گذاضسي قكؼاذLMD
 -6هددايغ فلنسددي جْددر
جلَگيزي اس سَخسي قكؼاذ
- 7سر ماهل خيچ گَضسي
- 8خٌس جْر ًگْذاري
 -9لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ
ريش
 -10گيزُ جْر ًگْذاري
 -66سطَار غٌؼسي
-62دسسثٌذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي تزداضسي ٍ گذاضسي قكؼاذ (.)SMD –LMD

ًظزي

ػولي

جوغ

4

66

64

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

ًگزش :
ايوٌي :
 درٌّگام زسر  ،دسسگاُ تِ تزق ٍغل ًثاضذ اسسفادُ اس دسسنص در ٌّگام ما رتا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريش هَاد سايذ(مليِ قكؼاذ داغي) تِ هحيف

7

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ػية ياتي ٍزؼويزهادرتزدّ،ارد،گزافيل ،هَدم ٍتلَزَش

ًظزي

ػولي

جوغ

5

66

65

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
 -آضٌايي تا قكؼاذ هَجَد تز رٍي هادرتزد

6

 -آضٌايي تا قكؼاذ هَجَد تز رٍي ّارد

6

 -آضٌايي تا قكؼاذ هَجَد تز رٍي گزافيل

6

 -آضٌايي تا قكؼاذ هَجَد تز رٍي هَدم ٍ تلَزَش

6

 -آضٌايي تا قكؼاذ هَجَد تز رٍي هناًيل ّارد

6

هْارذ :
 -تزداضسي ٍ گذاضسي چيح ضوالي ٍ جٌَتي تا سطَار غٌؼسي

4

 -زسر زواهي قكؼاذ تا دسسگاّْاي اًذاسُ گيزي

2

 -چگًَگي گذاضسي ّارد ،گزافيل  ،هَدم ٍ تلَزَش دسسگاُ

2

 -قزيقِ ػية ياتي ٍ زؼويزهادرتزد ّ،ارد ،گزافيل ،هَدم ٍ تلَزَش دسسگاُ

2

ًگزش :
ايوٌي :
 اسسفادُ اس زَْيِ ٍ دسسنص درحيي مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف8

ّ-6دددارد ،گزافيدددل  ،هدددَدم ٍ
تلَزَش
- 2هادر تزد دسسگاُ
 -3اّن هسز جْر اًدذاسُ گيدزي
ٍلساص
 -4هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -5يسدددز جْدددر تزداضدددسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
- 6هايغ فلنسي جْر جلَگيزي
اس سَخسي قكؼاذ
- 7سر ماهل خيچ گَضسي
- 8خٌس
 -9لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ
ريش
-10سطدددَار غدددٌؼسي جْدددر
زؼَيؽ چيح ّا
 -66دسسثٌذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ػية ياتي ٍزؼويز ٍLCD,LEDميثَرد

ًظزي

ػولي

جوغ

3

8

66

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
ً -حَُ خيذا مزدى اًذاسُ  LCDهؼيَب

6

آضٌايي تا  LED ٍ LCDدسسگاّثِ لحال زفاٍزْاي سياد تيي اًَاعّLCD , LEDا
 آضٌايي تا اًَاع ميثَرد ٍ زطخيع آيا فلر ميثَردّا هيسَاًٌذ تاّنزؼَيؽ ضًَذ يا خيز
-

6

6

6

هْارذ :
 -تاس ٍتسسِ مزدى  LED,LCDدسسگاُ

4

 -ػية ياتي ٍ زؼويز تزد ّايَلساص ٍ هْساتي LCD

2

 -تاس مزدى ٍ جذا ساسي ميثَرد اس دسسگاُ

2

-

2

ًگزش :
ايوٌي :
 در ٌّگام زسر دسسگاُ تِ تزق ٍغل ًثاضذ اسسفادُ اس دسسنص در ٌّگام مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف

9

- 6آچار هخػَظ زؼَيؽ
LCD
-2آچار هخػَظ زؼَيؽ
قاب()PX
 -3اّن هسز جْر اًذاسُ گيزي
ٍلساص
 -4هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -5يسز جْر تزداضسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
 -6هايغ فلنسي جْر
جلَگيزي اس سَخسي قكؼاذ
- 7سر ماهل خيچ گَضسي
- 8خٌس جْر ًگْذاري
 -9لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ
ريش
 -66دسثسذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ػية ياتي ٍزؼويز DVD Writer

ًظزي

ػولي

جوغ

4

7

66

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
 -ضٌاخر مليِ قسوسْاي النسزًٍيني DVD Writer

2

 -ضٌاخر مليِ قسوسْاي هناًيني DVD Writer

2

هْارذ :
 -جذاساسي ٍ قزار دادى  DVD Writerرٍي دسسگاُ

6

--ػية ياتي ٍزؼويزقسور النسزًٍيني DVD Writer

3

--ػية ياتي ٍزؼويزقسور هناًيني DVD Writer

3

ًگزش :
ايوٌي :
 در ٌّگام زسر دسسگاُ تِ تزق ٍغل ًثاضذ اسسفادُ اس دسسنص در ٌّگام مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف

11

DVD Writer-6
 -2اّن هسز جْر اًدذاسُ گيدزي
ٍلساص
 -3هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -4يسدددز جْدددر تزداضدددسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
َّ -5يدددِ جْدددر تزداضدددسي ٍ
گذاضسي قكؼاذLMD
 -6هددايغ فلنسددي جْددر
جلَگيزي اس سَخسي قكؼاذ
- 7سر ماهل خيچ گَضسي
- 8خٌس جْر ًگْذاري
 -9لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ
ريش
 -66دسثسذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ػية ياتي ٍزؼويز ضارصر ٍ تاززي

ًظزي

ػولي

جوغ

3

7

66

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
ً -قطِ خَاًي ٍ هسيزياتي

6

ٍ -لساص گيزي

6

 -جذاساسي سل ّاي خزاب تاززي

6

هْارذ :
 ػية ياتي ٍ هسيزياتي تا اسسفادُ اس ًقطِ ٍ زؼَيؽ قكؼاذ تا اسسفادُ اسّيسز ٍ َّيِ در ضارصر ٍ تاززي
جذاساسي سل خزاب در تاززيًگزش :
ايوٌي :
 اسسفادُ اس زَْيِ َّا ٌّگام مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف

11

5

2

 -6لح زاج ٍ ٍيذٍ خزٍصمسَر
تزاي ًوايص ًقطِ خَاًي
-2ضارصر ٍتاززي
 -3اّن هسز جْر اًذاسُ گيزي
ٍلساص
 -4هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -5يسز جْر تزداضسي ٍ
SMDگذاضسي قكؼاذ
َّ-6يِ جْر قكؼاذ LMD
 -7هايغ فلنسي جْر جلَگيزي
اس سَخسي قكؼاذ
 -8سين لحين
 -9رٍغي لحين
 -66سر ماهل خيچ گَضسي
 -66خٌس چْر ًگْذاري قكؼِ
--62دسثسذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ػية ياتي ٍزؼَيؽ CPU

ًظزي

ػولي

جوغ

3

8

66

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
 -خزداسًذُ اغلي ()CPUچيسر

2

 -آ ضٌايي تااًَاع  ٍ CPUهحل آى

6

هْارذ :
 -قزيقِ زؼَيؽ قكؼاذ اقزاف CPU

6

 -قزيقِ ارزقا CPU

3

 قزيقِ زؼَيؽ CPUتا سطَار غٌؼسي در غدَرذ ON BOARDتَدى
ًگزش :

3

ايوٌي :
 در ٌّگام زسر دسسگاُ تِ تزق ٍغل ًثاضذ اسسفادُ اس دسسنص در ٌّگام مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف

12

6هادر تزد دسسگاُ
 -2اّن هسز جْر اًذاسُ گيزي
ٍلساص
 -3هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -4يسز جْر تزداضسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
 -5هايغ فلنسي جْر
جلَگيزي اس سَخسي قكؼاذ
- 6سر ماهل خيچ گَضسي
- 7خٌس جْر ًگْذاري
 -8لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ
ريش
-9سطَار غٌؼسي جْر تزداضسي
CPU
-66دسسثٌذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي تاسياتي اقالػاذ اس دسر رفسِ ٍ تاس مزدى قفل BIOS

ًظزي

ػولي

جوغ

4

9

63

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي

داًص :
 -آهَسش ًزم افشار  RECOVERYتِ غَرذ فيلن

2

 -دسسزسي تِ BIOS

6

 -آخذير مزدى

6

هْارذ :
 RECOVERY-سيسسن ػاهل اغلي دسسگاُ

3

-مار تا ًزم افشار RECOVERY

2

 -زؼَيؽ  ٍ IC BIOSتزداضسي خسَرد

2

 تزٍس رساًي  BIOSزَسف فالخي درايَر خارجي در تؼؿي اس هذلْاًگزش :
ايوٌي :
 در ٌّگام زسر دسسگاُ تِ تزق ٍغل ًثاضذ اسسفادُ اس دسسنص در ٌّگام مار تا ّيسز ٍ َّيِ اسسفادُ اس دسثسذ آًسي اسسازيلزَجْاذ سيسر هحيكي :
 -ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف

13

1 6دسسگاُ جْر مار تا ًزم افشار
ًزم افشارRECOVERY
-2ايٌسزًر  ADSLجْر تِ
رٍس رساًي
 -3اّن هسز جْر اًذاسُ گيزي
ٍلساص
 -4هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ
ػٌَاى تاقزي
ّ -5يسز جْر تزداضسي ٍ
گذاضسي قكؼاذ SMD
-6هايغ فلنسي
 -7سر ماهل خيچ گَضسي
 -8خٌس جْر تزداضسي قكؼِ
 -9فالخي درايَر خارجي جْر
آخذير مزدى تايَس
-66دسثسذ آًسي اسسازيل

اسساًذارد آهَسش
 -تزگِي زحليل آهَسضي

ػٌَاى تَاًايي :

سهاى آهَسش

زَاًايي ًػة سيسسن ػاهل  ،خارزيطي تٌذي ٍ درايَرّا

ًظزي

ػولي

جوغ

2

8

66

داًص  ،هْارت ً ،گزش  ،ايوٌي

تجْيشات  ،اتشار  ،هَاد

تَجْات سيست هحيطي هزتثط

هصزفي ٍ هٌاتغ آهَسضي
1لح زاج ٍ ٍيذئَ خزٍصمسَر جْر
ًوايص
CD -2اغلي ٍيٌذٍس
-3ايٌسزًر  ADSLجْر داًلَد

داًص :
6

 فزهر مزدى درايَي مِ سيسسن ػاهل ًػة تَدُ -هطخػاذ درايَر راُ اًذاس غذا

درايَر

 هطخػاذ درايَر راُ اًذاس گزافيل6

 هطخػاذ درايَر راُ اًذاس چيدسر هطخػاذ درايَ راُ اًذاس هَدم  ٍ ،ايزلس  ،تلَزَش ٍ ٍتننهْارذ :
ً -ػة ٍيٌذٍس تزرٍي دسسگاّي مِ  DOSتاضذ

6

 -خارزيطي تٌذي دسسگاُ ًَ

6

ً -ػة ٍتٌذٍس جذيذ

2

 -داًلَد درايَرّاي راُ اًذاس اس ساير

6

ً -ػة ماهل درايَر ّاي راُ اًذاس

6

 ًػة ٍيٌذٍس تز رٍي دسسگاّْاي مِ سيسسن ػاهلْداي غيدز اس ٍيٌدذٍسدارًذ
ًگزش :

2

ايوٌي :
زَجْاذ سيسر هحيكي :
 ػذم دٍر ريشي هَاد سايذ ( مليِ قكؼاذ داغي ) تِ هحيف14

 تزگِ اسساًذارد زجْيشاذ  ،هَاد  ،اتشاررديف

تؼذاد

هطخصات فٌي

6

ّارد ،گزافيل  ،هَدم ٍ تلَزَش (آهَسضي)

5ػذد

2

هادر تزد دسسگاُ (آهَسضي)

5ػذد

3

اّن هسز جْر اًذاسُ گيزي ٍلساص

5ػذد

4

هٌثغ زغذيِ جْر اسسفادُ تِ ػٌَاى تاززي

5ػذد

5

ّيسز جْر تزداضسي ٍ گذاضسي قكؼاذ SMD

5ػذد

6

َّيِ جْر قكؼاذ LMD

5ػذد

7

هايغ فلنسي جْر جلَگيزي اس سَخسي قكؼاذ

5ػذد

8

سر ماهل خيچ گَضسي جْر تاسٍ تسسِ مزدى

5ػذد

9

خٌس جْر تزداضسي ٍگذاضسي قكؼاذ

5ػذد

66

لَج جْر تشرگٌوايي قكؼاذ ريش

cc966

66

ايٌسزًر  ADSLجْر داًلَد درايَ

 5سر

62

CDاغلي ٍيٌذٍس

5ػذد

63

آچار هخػَظ زؼَيؽ  LCDجْر زؼَيؽ

5ػذد

64

آچار هخػَظ زؼَؼ قاب ٍ دسثسذ آًسي اسسازيل

5ػذد

65

ماردك هخػَظ جْر تاس مزدى

5ػذد

66

سر ماهل خيچ گَضسي  36سز

67

فالخي درايَر خارجي جْر آخذير مزدى تايَس

68

ًزم افشارRECOVERY

5ػذد

69

لح زاج ٍ ٍيذٍ خزٍصمسَر تزاي ًوايص ًقطِ خَاًي

 5ػذد

26

ٍميَم جْر مطيذى ICدر سهاى تزداضسي

5ػذد

26

سطَار غٌؼسي

 6ػذد

22

هيش ٍ غٌذلي

65ػذد

 6خف تِ غَرذ
ضثنِ
5ػذد

تَجِ :
 تجْيشات تزاي يک كارگاُ تِ ظزفيت ً 15فز در ًظز گزفتِ ضَد . اتشار تِ اساء ّز سِ ًفز هحاسثِ ضَد . -هَاد تِ اساء يک ًفز كارآهَس هحاسثِ ضَد .

15

ضوارُ

 هٌاتغ ٍ ًزم افشار ّاي آهَسضيضزح

رديف

16

