
توي اي��ن دوره و زمانه كه حتماً توي ه��ر خانواده اي يك 
تلفن همراه پيدا مي ش��ود، روزي را تصور كنيد كه ناگهان 
اين تلفن هاي همه فن حريف خراب شوند. تلفن هايي كه 
دفترچه تلفن، بازي، دوربين و جعبة صوتي مان نيز هستند.

آن وقت معلوم نيست مي خواهيم چه كار كنيم. البته معلوم 
است ها، منظورم اين است كه اگر تعميركارهاي  تلفن همراه 
نبودند مي خواستيم چه كار كنيم؟ حاال اين تعميركارها كجا 
هستند؟ معلوم است، توي هنرس��تان ها. اصالً مي دانستيد 

چنين رشته اي هم هست؟ رشتة »تعمير تلفن همراه«!
کالس درس تعمیرکارها چند میز بزرگ دارد که کلي گوشي 
همراه در اندازه ها و مدل هاي مختلف روي آنها چیده ش��ده  
است. گمان کرده اید کار به همین جا ختم مي شود؟ نه! معصومه 
نورمحمد که البته لباس کارش هم تنش است، مي گوید یکي از 
روزهاي  جالب درسي مان زماني بود که دستگاه فکس را باز 

کردیم و فهمیدیم چطور کار مي کند.
مي گوید راس��تي اولین بار هم که یک تلفن همراه لمسي را باز 
ک��ردم برایم خیلي جالب بود. زهرا اب��رازه هم ادامه مي دهد 
سخت ترین کاري که توي این رش��ته انجام داده اند جا دادن 
دوبارة قطعات توي برد گوش��ي اس��ت. با این حال آرام آرام 

دست آدم راه مي افتد.
معصومه و زهرا طي دو سال یاد مي گیرند که چطور تلفن ها را 
نجات بدهند. بیماري هاي آنها را تشخیص مي دهند و آنها را 

صحیح و سالم به صاحبانشان برمي گردانند.

آشنايی با رشتة 
تعمير تلفن  همراه
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اين درس ها را مي خوانيد

 تعمیرات فکس
 تعمیرات تلفن همراه )نرم افزار و سخت افزار(

 تلفن رومیزي
 الکترونیک پایه

و....

اين چيزها را ياد مي گيريد

 عیب یابي تلفن همراه
 تعویض قطعات

 کار با دستگاه هاي تعمیر
 نرم افزارهاي گوشي تلفن همراه

 تعمیرات تلفن هاي رومیزي
و...

ابزار كار شما اينهاست

 پیچ گوشتي
 لوپ)نوعي ذره بین(

 هیتر)دستگاهي اس��ت که قطعات را داغ مي کند تا راحت 
جدا شوند(

 دستگاه اولتراسونیک)براي شست وشوي برد(
 نقش��ه)با کمک آن مي ش��ود فهمید قطعات بسیار ریز در 

کجاي گوشي نصب شده اند(
و....

امتحان پايان ترم شما اين شكلي است

»چند تا ایستگاه امتحاني داریم؛ یعني توي یک سالن چند میز 
مي چینند و سر هر کدام باید به سؤالي پاسخ بدهیم، یا عیبي 
را در گوش��ي ها پیدا کنیم، بعد از پاسخ به یک سؤال، سر میز 
بعدي مي رویم. البته این بخش عملي کار ماست. ما هم مثل 

بقیه امتحان تئوري داریم. »اینها را زهرا مي گوید.«

در كجا مشغول كار مي شويد؟

پسرها مي توانند مغازة تعمیرات تلفن همراه باز کنند.  دخترها 
هم مي توانند در رش��ته هاي مرتبط با الکترونیک یا مخابرات 

فعالیت کنند.

در چه رشته هايي ادامه تحصيل خواهيد داد؟

مي توانید در تمام رشته هاي مرتبط با برق ادامه تحصیل بدهید.

*با تشكر از مسئوالن هنرستان امام خميني)ره(، منطقه چهارآموزش و پرورش شهر تهران
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