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 فصل اول 
 کیالکترون یایدن •
 کیالکترون انقالب •
 یدر زندگ کیالکترون تیاهم •
 یکیالکترون هایدستگاه تحول •
 هامجتمع و مدار  ستورهایترانز  ظهور •
 firmware و کروپروسسورهایم ظهور •
 یکی الکترون هایدستگاهشدن روز به روز  کوچک •
 یکیلوازم الکترون راتیتعم تیاهم •
 راتیتعم یاقتصاد جوییصرفه  •
 رات یتعم ییدرآمدزا •
 ؟ کندمی عتیبه طب یچه کمک راتیتعم •
 !تجربه ایعلم  ریتعم •
 راتیزمان در تعم تیاهم •
 به بلوک چک کردن بردها بلوک •
 رات یدر تعم شرفتیاز عوامل پ تیخالق •
 از صاحب دستگاه سؤال دنیپرس •
 ست؟ یچ مدارک •
 راتیتعم در  datasheet تیاهم •
• user manual ست؟یچ 
• service manual ست؟ یچ 
 ست؟ یچ راتیدر تعم یکیالکترون مشکالت •
 ست؟ یچ راتیدر تعم یکیالکتر  مشکالت •



 

 

www.namatek.com 
 3 

 ست؟ یچ راتیدر تعم ی کیمکان مشکالت •
 ست؟ یدر چ کندمیکه کار ن یبا دستگاه کندمیگه کار  یدستگاه ریتعم فرق •
 QC دستگاه پس از کی  دیدر خط تول راتیتعم •
 ؟شوندمی ریتعم  هادستگاههمه  ایآ •
 کرد؟  ریتعم دیرا با  هادستگاههمه  ایآ •
 دستگاه چگونه است؟ متیقطعات به ق متیق نسبت •
 رات یو تعم گیریاندازه هایدستگاه یمعرف •
 و خطرات  یمنیا •
 ؟کندمی دیکه شما را تهد  یخطرات •
 ست؟ یچ یکیشوک الکتر  خطرات •
 ست؟ یچ CRT یتورهایمان خطرات •
 ست؟ یچ یینایمشکالت ب خطرات •
 ست؟ یچ یمشکالت تنفس خطرات •
 ست؟ یچ ییمشکالت شنوا خطرات •
 راتیدر تعم ییایمیش هایمسمومیت  یبررس •
 ست؟ یچ یکیالکتر  شوک •
 ؟ DC ای AC است ترخطرناک  کدام •
 کجاست؟  انیورود و خروج جر  ریمس •
 دارد؟ یچه خطر  انی جر  مقدار •
 یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ هایروش  •
 یکیاز شوک الکتر   یر یشگیپ یبرا قیاز دستکش کار عا استفاده •
 یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ یبرا  قیاز کفش عا استفاده •
 چگونه است؟  یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ  یدست برا کیبا  کار •
 یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ یبرا قیاز ابزار عا استفاده •
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 یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ یبرا  نینبودن زم سیخ •
 ست؟ یچ یکیاز شوک الکتر  یر یشگیپ یجان برا محافظ •
 تست دستگاه روشن چگونه است؟ روش •
 ست؟ یچ خازن •
 شوند میدر کجا استفاده  هاخازن  •
 هیخازن در منابع تغذ نقش •
 ست؟ یخازن در بوسترها چ نقش •
 ست؟ یچ هاخازن  خطر •
 خازن به چه صورت است؟ هیتخل حیصح  روش •
 خازن به چه صورت است؟ هیتخل حیصح  روش •
 آن  یخازن و خطرها هینادرست تخل روش •
 ست؟ یچ COLD و HOT میمفاه •
 ست؟ یچ ترانس •
 ست؟ یچ Isolation Transformer دستگاه •
 ست؟یچ الکتریکیقطعات  سوزیآتش  علت •
 م؟ینکن Bypass مدار را یمنیقسمت ا چرا •
 و دود یسوختگ یبو یبررس •
 کندمی  دیتهد راتیکه ما را در تعم یخطرات ریسا •
 ست؟ یچ یکیمکان خطرات •
 دارند؟ یچه خطر  CRT یتورهایمان •
 ست؟یچ  زرهایل خطرات •
 ست؟ یچ یسیالکترومغناط تشعشعات •
 از خطرات دارد؟ یر یدر جلوگ تأثیریمحافظ چه  نکیع •
 ریو هات ا هیبا هو یسوختگ •
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 دارد؟ یقلع چه ضرر  بخار •
 دارند؟ یچه خطرات یومیتیل یباتر  •
 درست قطعات چگونه است؟  ضیتعو •
 ست؟ یداخل بورد چ ییایمیش مواد •
 کندمی  دیکه دستگاه را تهد یخطرات •
 ست؟ یساکن چ تهیسیالکتر  •
• electrostatically device (ESD) 
• electrostatic dis charge (ESD) 
 محافظت قطعات  هایروش  یبررس •
 چگونه است؟  ه یگراند به هو اتصال •
 کوتاه کردن چگونه است؟  اتصال •
 خازن  هیتخل مرور •
 ست؟ یخازن چ هیروش تخل دو •
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 دوم  فصل
 ست؟یچ یکیالکتر  هایدستگاه یو انواع خراب لیدال •
 ست؟یچ یخراب فیتعر  •
 ست؟ یچ یکیالکتر  ستمیس کی اجزاء •
 چگونه است؟  ی کیمکان هایخرابی  •
 چگونه است؟  یکیالکتر  هایخرابی  •
 چگونه است؟  یبیترک هایخرابی  •
 چگونه است؟  یآبشار  هایخرابی  •
 دستگاه(  یدستگاه )عالئم خراب عالئم •
 ؟آیدمی  شیبه چه صورت پ یجی تدر  یخراب •
 ست؟ یدستگاه چ بارهیک  یخراب •
 به چه شکل است؟ گاهبهگاه  یخراب •
 کامل چگونه است؟  یخراب •
 ست؟ یچ یعملکرد یخراب •
 ست؟ یچ افزاریسخت هایخرابی  •
 چگونه است؟ افزارینرم هایخرابی  •
• Firmware ست؟ یچ 
 دستگاه به چه شکل است؟  یاز عالئم خراب صدا •
 دستگاه به چه شکل است؟  یاز عالئم خراب گرما •
 دستگاه به چه شکل است؟ یاز عالئم خراب دود •
 دستگاه به چه شکل است؟ یاز عالئم خراب یسوختگ یبو •
 دستگاه به چه شکل است؟  یشکل بدنه از عالئم خراب رییتغ •
 ی خراب عوامل •
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 ؟شودمی جادیچگونه ا یخود به خود یخراب •
 دستگاه یضربه از عوامل خراب  ای ییجابجا یبررس •
 ؟شودمیدستگاه  یچگونه باعث خراب طیمح رییتغ •
 دستگاه یافتادن دستگاه از عوامل خراب یبررس •
 دستگاه یاز عوامل خراب  عاتیما ختنی ر  یبررس •
 ؟شودمیدستگاه  یبرق چگونه باعث خراب نوسان •
 ؟ شودمیدستگاه  یچگونه باعث خراب صاعقه •
 دستگاه یاز عوامل خراب  کیالکترواستات یبررس •
 ؟شودمیدستگاه  یاشتباه چگونه باعث خراب نصب •
 ؟ شودمیدستگاه  ینادرست چگونه باعث خراب استفاده •
 ؟ شودمیدستگاه  یچگونه باعث خراب یباتر  •
 دستگاه یعمر دستگاه از عوامل خراب یبررس •
 ؟شودمیدستگاه  یچگونه باعث خراب دیشد یگرما •
 ؟شود میدستگاه  یچگونه باعث خراب رطوبت •
 ؟شودمیدستگاه  یچگونه باعث خراب دود •
 چگونه است؟ مدار الکتریکی یخراب •
 ست؟یچ ایکارخانه  مشکالت •
 دستگاه   یاز عوامل خراب یر یتعم هایدستگاه یبررس •
 کالیالکتر  هایخرابی  •
 چگونه است؟  هیمنبع تغذ یخراب •
 چگونه است؟ وزهایف یخراب •
 چگونه است؟  یقطعات محافظت  یخراب •
 کالیالکتر  یاز خراب هااتصال یخراب یبررس •
 ست؟ یچ Open circuit یخراب •
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 ست؟ یچ Short circuit یخراب •
 ست؟ یچ یک یاسترس الکتر  یخراب •
 ؟ ستیچ over Voltage یخراب •
 ؟ ستیچ  over Current یخراب •
 کالیالکتر  هایخرابیمشکالت قطعات از  یبررس •
 اتصال قطعات چگونه است؟ مشکل •
 ؟ شودمی یحشرات چگونه باعث خراب یفیمو کث گردوخاک •
 چگونه است؟ PCB مشکالت یخراب •
• Tin Whisker ست؟یچ 
 هیبا منبع تغذ شتریب ییآشنا •
 هیمنبع تغذ  یخراب عوامل •
 ه یمنبع تغذ یبودن دستگاه از عوامل خراب یبدون خروج یبررس •
 تغذیهمنبع  یدستگاه از عوامل خراب  ف یضع  یخروج یبررس •
 هیمنبع تغذ یدستگاه از عوامل خراب یقو یخروج یبررس •
 هیمنبع تغذ یمتناوب از عوامل خراب یخروج یبررس •
 هیمنبع تغذ یاز عوامل خراب یناگهان  یخاموش یبررس •
 هیمنبع تغذ یاز عوامل خراب گاهبهگاه یخراب یبررس •
 نگیچییسو هیتغذ منابع •
 ست؟ یچ نگیچییسو هیتغذ منابع •
 نگ یچییسو هیمنابع تغذ یاجزا •
 ؟کندمیچگونه کار  نگیچییسو هیتغذ منابع •
 ست؟ یچ وزیف •
 ست؟ یپ وزیسوختن ف لیدال •
 وز یف ضی تعو روش •
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 ست؟ ی چ یمحافظت قطعات •
 هاخرابی عوامل   ترینمهماز  هااتصال  یبررس •
 چگونه است؟ هااتصال انواع •
 مشکالت قطعات حیو توض انواع •
• Eos (Electrical overstress) ست؟یچ 
• Esd (electrostatic discharge) ست؟ یچ 
• Emi (electro-magnetic interference)  ست؟یچ 
• Thermal overstress ست؟ یچ 
 ؟ کندمی جادیقطعات ا یبرا یقطعات چه مشکل سوختن •
 ؟کندمی جادیقطعات ا یبرا یچه مشکل رطوبت •
 ها دستگاه یعمر قطعات از عوامل مشکالت خراب یبررس •
 چگونه است؟  active قطعات مشکل •
 چگونه است؟ passive قطعات مشکل •
 قطعه از مشکالت قطعات  یمقدار اسم ریی تغ یبررس •
 مشکالت اتصال قطعات حیو توض انواع •
 و قلع میلح یبررس •
•  solder fatigue ؟شودمی جادی( چگونه امیلح ی)خستگ 
 ست؟ یچ میلح یسرد •
 ؟شودمی جادیقطعات چگونه ا فیضع اتصال •
 ؟شودمی جادیقطعات چگونه ا یقطع •
 اتصال قطعات دارد؟ تأثیریچه  ییدما یها کلیسا •
 در اتصال قطعات دارد؟ تأثیریو انبساط چه  انقباض •
 در اتصال قطعات دارد؟ تأثیریچه  ییگرما بی ضر  •
 در اتصال قطعات دارد؟ تأثیریو ضربه چه  لرزش •
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 PCB مشکالت انواع •
• PCB ست؟ یچ 
 ؟ ستیچ PCB مشکالتاز  Track یپارگ •
 ؟آیدمیبه وجود  یچه مشک pad کنده شدن با •
 ؟آوردمیبه وجود  یچه مشکل via اتصال عدم •
 ؟شودمی یباعث چه اتفاق PCB و انبساط انقباض •
 دارد؟  PCB در تأثیریچه  ییدما کلیسا •
 دارد؟  PCB در یر یتأثچه  یسوختگ •
• short & open ست؟ یچ 
 دارد؟  PCB در تأثیریچه  ییایمیمواد ش ایفلکس  عیما •
• Tin Whisker در برد ها دارد؟ تأثیریو چه   ستیچ 
 و غیرممکن سخت  یرهایتعم •
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 سوم  فصل
 کیالکترون یمبان •
 کی الکترون هیاول میمفاه •
 ست؟یچ تهیسیالکتر  •
 الکترون و پوترون و نوترون  میمفاه •
 کیالکترون هایفرمولبا واحدها و  یاجمال ییآشنا •
 ست؟ یچ ولتاژ •
 ست؟یچ کیالکترواستات •
 ست؟ یچ یکیالکتر  انی جر  •
 مقاومت و قانون اهم مفهوم •
 یکیالکتر  توان •
 ست؟ یتوان چ مفهوم •
 با چند مدار ساده ییآشنا •
 بردساده در  یکیمدار الکتر  کیبستن  یچگونگ •
 یکی قطعات الکتر  کیشمات •
 یکیالکترون هایالمان با  ییآشنا •
 متریبا مولت یاجمال ییآشنا •
 با منبع ولتاژ  یاجمال ییآشنا •
 متریمقاومت با مولت گیریاندازه •
 (Bread Board) بردبا  ییآشنا •
 مدار ساده  بستن •
 مدار کی هایالمان و ولتاژ  انی جر  محاسبه •
 چر یبا آرم یکیمدار الکتر  بستن •
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 یکیالکتر   مدارهای)پوش باتن( در  یفشار  دیکل کارکرد •
 مدار با سون سگمنت  بستن •
 عدد با سون سگمنت  کیکردن  روشن •
 مختلف قانون اهم  هاینمایش  •
 یکیمختلف فرمول توان الکتر  هاینمایش  •
 توان و گرما  ارتباط •
 توان  یو مقاومت رو انیولتاژ و جر  تأثیر •
 گرما  دیتول •
 ست؟یو گرما چ  انیجر  ارتباط •
 قطعات  یگرما و خراب ارتباط •
 ست؟ یچ یاسم ریمقاد •
 ست؟ یچ یاسم ولتاژ •
 ست؟ یچ یاسم انی جر  •
 ست؟ یچ یاسم توان •
 کردن مقاومت  یو مواز  یسر  •
 م؟یکن یرا سر  هامقاومت  چگونه •
 م؟یکن یرا مواز  هامقاومت  چگونه •
 ست؟ یحلقه و گره چ مفهوم •
 هامقاومت کردن  یسر  مفهوم •
 هامقاومت کردن  یمواز  مفهوم •
 یو مواز  ی بر مباحث سر  یمرور  •
 یسر  یهامقاومت  یدرباره ینکات •
 هیکردن منابع تغذ یو مواز  یسر  •
 چگونه است؟ هیمختلف وصل کردن منابع تغذ هایحالت  •
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 هی کردن منابع تغذ یسر  •
 م؟یهم دار  یمنف هیمنابع تغذ ایآ •
 م؟یکن یرو سر  هیمنابع تغذ دیبا چرا •
 هیکردن منابع تغذ  یمواز  •
 در عمل  هیکردن منابع تغذ یو مواز  یسر  •
 ؟کنیممی یو مواز  یرا سر  هامقاومت  چرا •
 ست؟ یچ یمقاومت میتقس •
 یسر  یهامقاومت ولتاژ در  میتقس •
 ی مواز  یهامقاومتدر  انی جر  میتقس •
 یمقاومت میتقس یمدارها بستن •
 است؟ یبه چه صورت یکیمدار الکتر  کی لیتحل روش •
 در مدارها  انیولتاژ و جر  یادیبن قانون •
 ست؟ یگره چ قانون •
 ست؟ یچ (LOOP) حلقه قانون •
 DC و AC یولتاژها •
 ؟AC ولتاژ چرا •
 ؟ شودمی دیچگونه تول AC انی جر  •
 چه بود؟  سونیتسال و اد یدعوا •
 ترانسفورماتور  یاجمال حیتوض •
 چگونه است؟  AC انیجر  انتقال •
 ؟ کنندمیکار  DC و AC با یلوازم چه •
 ست؟ یچ RMS ولتاژ مفهوم •
 ست؟یسه فاز چ برق •
 ؟ شودمی دی سه فاز چگونه تول برق •
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 ؟شودمیسه فاز در کجا استفاده  برق •
 است؟ AC از شتریب  DC تلفات در برق چرا •
 ست؟ یدوفاز چ برق •
 ؟کنیممیاز برق سه فاز استفاده  چرا •
 ست؟یچ ه یبرق سه فاز نسبت به بق یایمزا •
 برق سه فاز یدرباره یدیکل ینکات •
 به چه صورت است؟  ینوسیو ولتاژ س انیدر برابر جر  یبار مقاومت رفتار •
 درباره سلف یحاتیتوض •
 به چه صورت است؟ AC سلف در برابر منبع انیجر  رفتار •
 به چه صورت است؟ AC ولتاژ خازن در برابر منبع رفتار •
 ست؟ یچ  ویاکت یو ر  ویاکت توان •
 ست؟ یچ وی اکت یتوان ر  مشکالت •
 ست؟یچ VARاز  منظور •
 ست؟ یچ KWH از منظور •
•  Power Factor ست؟ یچ 
 ( توان بی اصالح ضر ) Power Factor Correction مفهوم •
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 چهارم فصل
 ست؟ یچ فازمتر •
 فازمتر کجاست؟  کاربرد •
 فازمتر چگونه است؟  انواع •
 فازمتر به چه صورت است؟  عملکرد •
 فازمتر  یساختار داخل یبررس •
 ست؟ یفازمتر چ یمنیا نکات •
 ست؟ یچ  ییالقا فازمتر •
 متریمولت •
 دارد؟ یچه کاربرد متریمولت •
 چگونه است؟ متریمولت انواع •
 چگونه است؟ متریمولت عملکرد •
 متریولتاژ با مولت گیریاندازه  روش •
 ترمیمقاومت با مولت گیریاندازه  روش •
 متریبا مولت انیجر  گیریاندازه  روش •
 متریبا مولت ودیتست د روش •
 متریخازن با مولت گیریاندازه  روش •
 در عمل  متریمولت تست •
 متریمولت یمنیا نکات •
 لوسکوپ یاس •
 متریبا مولت  لوسکوپیاس فرق •
 لوسکوپ یاس یمعرف •
 دارد؟ یچه کاربرد لوسکوپیاس •
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 به چه صورت است؟  لوسکوپ یاس انواع •
 چگونه است؟  لوسکوپیاس عملکرد •
 ؟شودمیاستفاده  کاریچه ی برا horizontal یمنو •
 ؟شودمیاستفاده  کاریچه یبرا vertical یمنو •
• coupling DC ،AC  چگونه است؟ 
 لوسکوپ یدر اس DC هایسیگنال شینما •
 لوسکوپیبرق شهر در اس AC هایسیگنال شینما •
 کردن رهیو کالب لوسکوپیاس  یمدار داخل یمعرف •
 لوسکوپ یدرباره عملکرد اس شتریب حاتیتوض •
 ست؟یچ یکی کردن مدار الکتر  گریتر  •
 ایلحظه هایداده دنید •
 لوسکوپی اس دیدرباره خر  ینکات •
 لوسکوپیدر اس یمنیا نکات •
 هیتغذ منبع •
 ست؟ ی چ هیمنابع تغذ کاربرد •
 هیمنابع تغذ انواع •
 چگونه است؟  هیمنبع تغذ عملکرد •
 ه یولتاژ منبع تغذ تست •
 هیمنبع تغذ  انیجر  تست •
 LCR Meter دستگاه یبررس •
 آنالوگ  مترولت  یبررس •
 آنالوگ  آمپرمتر یبررس •
 آنالوگ  متریمولت یبررس •
 ESR Meter دستگاه یبررس •
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 Ring Tester دستگاه یبررس •
 Signal Generator دستگاه یبررس •
 Logic Analyzer دستگاه یبررس •
 ست؟ ی چ spi ارتباط پروتکل •
• Programmer ست؟ یچ 
 ؟دهدمیانجام   کاریچه  پراگرمر •
 zener tester دستگاه یبررس •
 زنر  ودیو د ودید یاجمال یمعرف •
 ست؟ یچ leak seeker دستگاه •
 کاربرد دارد؟ ییو در چه جا ستیچ Megger دستگاه •
 آن  یو کاربردها قرمزمادون  نیدورب یمعرف •
 ؟کنیممیرا تست  IR هایفرستنده چگونه •
 مختلف عی صنا یتخصص هایدستگاه حیتوض •
 ع یصنا یتخصص هایدستگاه انواع •
 ست؟ یتمرکز و تنوع چ انیتعادل م موضوع •
 ینور  یبرهایتست ف یبرا  Fiber optic Tester دستگاه مهم یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 18 

 پنجم  فصل
 انواع قطعات یمعرف -1 •
 یکیمختلف قطعات الکترون هایمدلبا انواع و  ییقدم آشنا نیاول •
 ؟شوندمی میبه چند دسته تقس یکیقطعات الکترون  •
 ند؟یگویم Active را یقطعات چه •
 ند؟یگویم Passive را یقطعات چه •
 ند؟یگویم Electromechanical را یقطعات چه •
 ست؟ یچ Active قطعات انواع •
 ستور یترانز  یمعرف •
 LED یمعرف •
 Photodiode یمعرف •
 IC ا ی (Integrated circuit) مدار مجتمع یمعرف •
 Operational Amplifier (op-amp) یمعرف •
 سون سگمنت  یمعرف •
 ی باتر  یمعرف •
 ست؟ یچ Passive قطعات انواع •
 (Resistor) مقاومت یمعرف •
 LDR (ی )مقاومت نور  یمعرف •
 Thermistor یمعرف •
 (Capacitor) خازن یمعرف •
 (Inductor) سلف یمعرف •
 Switch یمعرف •
 (variable resistor)  ریمقاومت متغ یمعرف •
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 (Transformer) ترانس یمعرف •
 ست؟ یچ Electromechanical قطعات انواع •
 یکیمونتاژ قطعات الکترون انواع •
•  DIP (Dual in-line package) ست؟ یچ 
• THD (Through hole devices) ست؟ یچ 
• THT (Trough hole technology) ست؟ یچ 
• SMD (surface mounted devise) ست؟یچ 
• SMT (surface mounted technology)  ست؟یچ 
 SMD قطعات حیتوض •
 SMD انواع قطعات یمعرف •
 در کجاست؟  SMD قطعات کاربرد •
 ست؟ یچ SMD قطعات یایمزا •
 DIP قطعات توضیح •
 DIP انواع قطعات یمعرف •
 کجاست؟  DIP قطعات کاربرد •
 ست؟یچ  DIP اتعقط یایمزا •
 گر ینسبت به همد DIP و  SMD قطعات تفاوت •
 قطعات  هایپکیج •
 قطعات  هایپکیجانواع مختلف  یمعرف •
 دارند نکیس تیکه ه DIP قطعات پکیجمونتاژ  روش •
 دارند نکی س تیکه ه SMD قطعات پکیجمونتاژ  روش •
 قطعات چگونه است؟  هایپکیجدر  ودهایمختلف د هایسری •
 ست؟ یچ mini MELF و MELF قطعات •
 با توان مختلف  DIP یهامقاومت  پکیج انواع •
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 و پرکاربرد یقطعات اصل ج ی پک ترینمهم یمعرف •
 مقاومت  -2 •
 Resistor مقاومت •
 مختلف مقاومت چگونه است؟  یها کیشمات •
 ست؟ یمقاومت چ لیتمث •
 مقاومت چگونه است؟ عملکرد •
 آن چگونه است؟ گیریاندازهمحاسبه مقاومت بدون  فرمول •
 قانون اهم مرور •
 چست؟  انی نمودار ولتاژ به جر  مفهوم •
 مقاومت به چه شکل است؟ انواع •
 carbon film ساخت مقاومت یتکنولوژ  •
 Metal film ساخت مقاومت یتکنولوژ  •
 Metal oxide ساخت مقاومت یتکنولوژ  •
 wire wound ساخت مقاومت یتکنولوژ  •
 به چه صورت است؟  هامقاومت  ریمقاد استاندارد •
 dip یهامقاومت خواندن مقدار  نحوه •
 در عمل  dip یهامقاومت خواندن مقدار  نحوه •
 SMD یهامقاومت خواندن مقدار  نحوه •
 در عمل  SMD یهامقاومت خواندن مقدار  نحوه •
 مقاومت به چه صورت است؟  توان •
 چقدر است؟ هامقاومت ولتاژ قابل تحمل  ی محدوده •
 چقدر است؟  هامقاومت قابل تحمل  انیجر  ی محدوده •
 هامقاومت  یو مواز  یمبحث سر  مرور •
 د؟ یدار  ادیرا به  یمقاومت میتقس هایفرمول  •
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 ست؟ یچ هامقاومت  کاربرد •
 مقاومت به چه منظور است؟  یگرما از کاربردها  جادیا •
 ؟کنیممیرا محدود  انیمقاومت جر  لهیبه وس چرا •
 ؟شودمی مقاومت به چه منظور انجام  لهیولتاژ به وس افت •
 ست؟ یمقاومت چ لهیبه وس انیولتاژ به جر  لیتبد •
 ست؟ یمقاومت چ لهیبه ولتاژ به وس انیجر  لیتبد •
 دارد؟ یاربردو چه ک ستی چ یثابت زمان میتنظ •
 م؟یکن  یر یاز اتصال کوتاه شدن ولتاژ جلوگ چگونه •
 ست؟ یچ pull-up و pull-downمفهوم  •
 در عمل  pull-up و pull-down مفهوم •
 ست؟ یچ هامقاومت یمهم خراب علل 7 •
 بر مقاومت دارد؟ تأثیریاز حد چه  شیب انی جر  •
 بر مقاومت دارد؟ تأثیریاز حد چه  شیب ولتاژ •
 بر مقاومت دارد؟ تأثیریاز حد چه  شیب توان •
 بر مقاومت دارد؟ تأثیریاز حد چه  شیب حرارت •
 بر مقاومت دارد؟  تأثیری باال چه  رطوبت •
 ؟شودمیمقاومت  یچگونه باعث خراب یکیمکان استرس •
 آن ها دارد؟ یدر خراب تأثیریچه   هامقاومت عمر  طول •
 سوختن مقاومت چگونه است؟ تست •
 دهند؟  یاز خود نشان م یچه رفتار  هاخرابیدر برابر  هامقاومت  •
 مقاومت چگونه است؟  یاتصال کوتاه به علت خراب رفتار •
 مقاومت چگونه است؟ یاتصال باز به علت خراب رفتار •
 ؟دهدمیرا نشان  شودمی ادیز  یلیخ مقاومتکه  شودمی باعث  یز یچ چه •
 ؟دهدمیرا نشان  یمقاومت مقدار اشتباه کیکه  شودمیباعث  یعوامل چه •



 

 

www.namatek.com 
 22 

 چگونه است؟ هامقاومت تست  روش •
 مقاومت چگونه است؟ یظاهر  تست •
 تست اتصال کوتاه یبررس •
 انجام شود؟  دیبا یطیمقدار مقاومت در چه شرا تست •
 خارج مدار مقاومت چگونه است؟ تست •
 داخل مدار مقاومت چگونه است؟ تست •
 تست اتصاالت  یبررس •
 هامقاومت  ج یرا هایخرابی یبررس •
 وزیف عنوانبهاستفاده مقاومت  یبررس •
 هیمنابع تغذ یهامقاومت  یخراب یبررس •
 ست؟ یشانت چ مقاومت •
 ست؟ یمقاومت شانت چ یخراب علت •
 مقاومت سوخته چگونه است؟  صیتشخ •
 مقدار مقاومت با توجه به نقش آن در مدار چگونه است؟ صیتشخ •
 م؟ یده ص یبا رئوستا مقاومت سوخته را تشخ چگونه •
 مقدار مقاومت سوخته صیقانون اهم در تشخ کاربرد •
 (Potentiometer) ریمتغ مقاومت •
 تغییر م یهامقاومت  انواع •
 ست؟ یچ (IC) مدار مجتمع •
 ؟کندمی چگونه کار  ریمتغ مقاومت •
 تغییر  یهامقاومت  انواع •
 چگونه است؟ ریمقاومت متغ کیشمات •
 ست؟یچ ریرئوستا با مقاومت متغ فرق •
 رئوستا چگونه است؟  انواع •
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 چگونه است؟ (Rheostat) رئوستا کیشمات •
 م؟ یکن لیمقاومت را به رئوستا تبد چگونه •
• Trimpot ست؟ یچ 
 چگونه است؟ Trimpot انواع •
 چگونه است؟  Trimpot کیشمات •
• Joy stick  ؟کندمیچگونه کار 
 به چه صورت است؟  ریمتغ یهامقاومت مقدار  خواندن •
 چگونه است؟ ریمقاومت متغ یداخل ساختار •
 در عمل ریعملکرد مقاومت متغ تست •
 چگونه است؟ ریمقاومت متغ  لهیولتاژ به وس میتقس •
 دارد؟  ییچه کاربردها ریمتغ یهامقاومت  •
 ریمقاومت متغ لهیولتاژ به وس میتنظ یبررس •
 ریمقاومت متغ لهیصدا به وس میتنظ یبررس •
 چگونه است؟ ری مقاومت متغ لهیکردن دستگاه به وس برهیکال •
 چگونه است؟  ریمقاومت متغ لهیبه وس بندیزمان  کنترل •
 ریمقاومت متغ لهیکنترل سرعت موتور به وس یبررس •
 ؟ شودمیچگونه انجام  ریمقاومت متغ لهی به وس تیموقع کنترل •
 چگونه است؟ ریمقاومت متغ له یبه وس Back Light نور کنترل •
 در عمل  ریبا مقاومت متغ LED نور کنترل •
 در عمل  ریصدا با مقاومت متغ کنترل •
 در عمل  ریموتور با مقاومت متغ کنترل •
 در عمل  ریبا مقاومت متغ LCD نور کنترل •
 ر یمقاومت متغ گریچند مدل د تست •
 ریمتغ یهامقاومت  یخراب علل •
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 ریمقامت متغ یاز علل خراب یک یاسترس الکتر  یبررس •
 ؟شودمی ریمقاومت متغ یباال چگونه باعث خراب رطوبت •
 ریمقامت متغ یاز علل خراب یکیاسترس مکان یبررس •
 ر یمقامت متغ یطول عمر از علل خراب یبررس •
 چگونه است؟  یدر برابر خراب ریمقاومت متغ رفتار •
 چگونه است؟ ریمقاومت متغ یصال کوتاه به علت خرابات رفتار •
 چگونه است؟  ر یمقاومت متغ یاتصال باز به علت خراب رفتار •
را نشان  شودمی ادیز  یلیمقاومت خ ریکه مقاومت متغ شودمی باعث  یز یچ چه •

 ؟دهدمی
 ؟ دهدمیرا نشان  یمقدار اشتباه ریمقاومت متغ کیکه  شودمیباعث  یعوامل چه •
 ی در برابر خراب ریمقاومت متغ یرفتار نوسان ناگهان یبررس •
 ی در برابر خراب ریمتغ یهامقاومت  ی رفتار هرزشدگ یبررس •
 ی در برابر خراب ریمتغ یهامقاومت بازه اشتباه  یرفتار ابتدا و انتها یبررس •
 چگونه است؟ ریتست مقاومت متغ روش •
 ر یمقاومت متغ  یتست ظاهر  یبررس  •
 ر یمقاومت متغ یکیتست مکان یبررس •
 چگونه است؟  ریاتصال کوتاه مقاومت متغ تست •
 به چه صورت است؟ ر یمقاومت متغ هایپایهمقدار مقاومت  تست •
 چگونه است؟  ریخارج مدار مقاومت متغ تست •
 چگونه است؟  ریداخل مدار مقاومت متغ تست •
 ر یتست اتصاالت مقاومت متغ یبررس •
 اتصال کوتاه در عمل یبررس •
 در عمل هاپایه تست مقاومت   یبررس •
 ریمقاومت متغ یچند برد دارا یابیعیب و  تست •
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 ست؟ ی( چستور یوابسته )ترم مقاومت •
 ؟ شوندمی میبه چند دسته تقس ستورهایترم •
 ستوری مختلف ترم هایپکیج •
 NTC یستورهایترم عملکرد •
 PTC یستورهایترم عملکرد •
 ست؟ ی چ ستورهایترم کاربرد •
 ستور یترم یدما از کاربردها گیریاندازه یبررس •
 چگونه است؟ ستورهایترم  یزمان  تأخیر کاربرد •
 ست؟یچ  ستوریترم inrush current limiting کاربرد •
 ست؟ یچ ستوریترم surg suppression کاربرد •
 ست؟ یچ self-regulation heaters کاربرد •
 ست؟ یچ over-current protection کاربرد •
 ست؟ یچ motor starting کاربرد •
 ست؟ یچ ترمیستورها یخراب علل •
 ستورها یترم یاز علل خراب یک یاسترس الکتر  یبررس •
 ستورها یترم یباال از علل خراب یدما یبررس •
 ستورها ی ترم یباز شدن اتصاالت از علل خراب یبررس •
 رها ستو یترم یطول عمر قطعه از علل خراب یبررس •
 ی در برابر خراب ریمتغ ستوریترم رفتار •
 ی در برابر خراب ریمتغ ستوریترم یاتصال کوتاه از رفتارها یبررس •
 ی در برابر خراب ریمتغ ستوریترم یاتصال باز از رفتارها یبررس •
 ی در برابر خراب ریمتغ ستوریترم یمقاومت اشتباه نسبت به دما از رفتارها یبررس •
 ستور یتست ترم روش •
 چگونه است؟ ستوریترم یظاهر  تست •
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 ستور یتست اتصال کوتاه ترم یبررس •
 چگونه است؟ ستوریمقاومت با دما ترم تست •
 ستور یتست خارج مدار ترم یبررس •
 ستور یتست داخل مدار ترم یبررس •
 ستور یتست اتصاالت ترم یبررس •
 ست؟ یچ ستوریترم جیرا هایخرابی  •
 چگونه است؟  هیدر منبع تغذ ستوریترم یخراب •
 ستور یوار  •
 ست؟ یچ ستوریوار  •
 به چه صورت است؟  ستوریوار  انواع •
• metal oxide varistor (MOV) ست؟یچ 
• SILICON CARBIDE VARISTOR ست؟ یچ 
 ستوری مختلف وار  هایپکیج •
 چگونه است؟  ستوریوار  کیشمات •
 به چه صورت است؟  ستورهایمقدار وار  خواندن •
 در کجا کاربرد دارد؟ ستورهایوار  •
 چگونه است؟ ستوریدر وار  line protection کاربرد •
 چگونه است؟ ستوریدر وار  surge protector کاربرد •
 چگونه است؟  ستوریدر وار  inrush current limiting کاربرد •
 ستور یکاربرد محافظت از مدار وار  یبررس •
 ست؟ یچ ستورها ی وار  یخراب علل •
 ستورها یوار  یلل خراباز ع یک یاسترس الکتر  یبررس •
 ستورها یوار  یباال از علل خراب یدما یبررس •
 ستورها یوار  یاتصاالت از علل خراب باز شدن یبررس •
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 ستورها یوار  یطول عمر قطعه از علل خراب یبررس •
 ست؟ یچ یدر برابر خراب ستورهایوار  رفتار •
 چگونه است؟ بستورهایوار  یظاهر  تست •
 چگونه است؟ ستوریاتصال کوتاه وار  تست •
 چگونه است؟ ستوریمقاومت وار  تست •
 ؟شودمی به چه صورت انجام  ستوری خارج مدار وار  تست •
 ؟شودمی به چه صورت انجام  ستوری داخل مدار وار  تست •
 ستور یتست اتصاالت وار  یبررس •
 چگونه است؟  ستوریوار  یعمل تست •
 چگونه است؟ ستوریوار  جیرا هایخرابی  •
 ستوریوار  جیرا هایخرابی از  هیمنابع تغذ یبررس •
 ستور یدر وار  جیرا هایخرابی محافظ از  یمدارها یخراب یبررس •
 ستور یوار  یچند نمونه خراب  یبررس •
• Photoresistors 
• light dependent resistors (LDR) ست؟یچ 
 چگونه است؟ ینور  ستوریفوتورز  عملکرد •
 چگونه است؟  ینور  ستوری مختلف فوتور  هاپکیج •
 به چه صورت است؟  ینور   ستوریفوتورز  کیشمات •
 مختلف وابسته یهامقاومت  کیبر شمات یمرور  •
 خازن  -3 •
 capacitor خازن •
 ست؟ یخازن چ لیتمث •
 ست؟یخازن چ تیظرف •
 خازن به چه صورت است؟  ساختار •
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 خازن چگونه است؟ عملکرد •
 ست؟ یخازن چ هایفرمول •
 خازن   تیفرمول ظرف یبررس •
 و ولتاژ دارد؟ الکتریکیبار با  یچه نسبت خازن •
 است؟ یخازن به چه شکل کیشمات •
 چگونه است؟ هاخازن  انواع •
 است؟ صورتبه  هاخازن  یکیز یف اندازه •
 خازن به چه صورت است؟  تیظرف مقدار •
 ست؟ یچ ینشت انی جر  •
 ست؟یچ ESR از منظور •
 چقدر است؟  هاخازن ولتاژ  تحمل •
 چقدر است؟  هاخازن  یدما تحمل •
 یکیسرام هایخازن  یبررس •
 چگونه است؟ یکیسرام هایخازن  تهیپالر  •
 هستند؟ هاییاندازهدر چه  یکیسرام هایخازن  •
 دارند؟ هایظرفیتچه  یکیسرام هایخازن  •
 به چه صورت است؟ یکیسرام یخواندن مقدار خازها   •
 یتیالکترول هایخازن  یبررس •
 چگونه است؟  یتیالکترول هایخازن  تهیپالر  •
 هستند؟ ییهاهدر چه انداز یتیالکترول هایخازن  •
 دارند؟ هایظرفیتچه  یکیسرام هایخازن  •
 یتیالکترول هایخازن  یبررس •
 چگونه است؟  یتیالکترول هایخازن  تهیپالر  •
 هستند؟ ییهاهدر چه انداز یتیالکترول هایخازن   •



 

 

www.namatek.com 
 29 

 به چه معناست؟ یتیالکترول هایخازن  یباال یچگال •
 دارند؟  هایظرفیت چه   یتیالکترول هایخازن  •
 چگونه است؟ یتیالکترول هایخازن و کاتد  آند •
 به چه صورت است؟ یتیالکترول هایخازن مقدار  خواندن •
 Film هایخازن  یبررس •
 چگونه است؟  film هایخازن  تهیپالر  •
 چقدر است؟ film یخازها دقت •
 mica کایم هایخازن  یبررس •
 به چه صورت است؟ کایم هایخازن  یدار یپا طیشرا •
 tantalum ومیتانتال هایخازن  یبررس •
 چگونه است؟ tantalum ومیتانتال هایخازن  تهیپالر  •
• Esr  چگونه است؟ ومیتانتال هایخازن 
 به چه صورت است؟ ومیتانتال هایخازن مقدار  خواندن •
• Supercapacitors  چگونه است؟ 
 چگونه است؟ ریمتغ هایخازن  •
 چگونه است؟ ری متغ هایخازن  عملکرد •
 یمواز  هایخازن  •
 چگونه است؟ یمواز  هایخازن معادل  خازن •
 یسر  هایخازن  •
 چگونه است؟ یسر  هایخازن معادل  خازن •
 ک یاز نزد هاخازن انواع مختلف  یبررس •
 ها در عملن خاز   تیمقدار ظرف یبررس •
 چگونه است؟  هاخازن و دشارژ کردن   شارژ •
 گریچند مدل خازن د یمعرف •
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 هاخازن  یرو ادیولتاژ ز  تأثیر تست •
 در عمل  هاخازن در  esr مقاومت تست •
 ست؟یچ هاخازن  کاربرد •
 ست؟ یچ Bypass پسیخازن با کاربرد •
 ست؟ یچ Decouple کاپلیخازن د کاربرد •
 ست؟ یچ Decouple کاپلیخازن د کاربرد •
 ست؟ یچ Bypass پسیخازن با مفهوم •
 ست؟ یچ Decouple کاپلیخازن د مفهوم •
 ست؟ یچ Bypass پسیخازن با مفهوم •
 ست؟ یچ Decouple کاپلیخازن د مفهوم •
 ست؟یچ هی منبع تغذ لتریف کاربرد •
 ست؟ یتوسط خازن چ یانرژ  رهی ذخ کاربرد •
 ؟شودمیاستفاده  یباتر  عنوانبه هاخازن از  چرا •
 خازن چگونه ست؟  لهیبه وس گنالیس لتریف کاربرد •
 خازن چگونه ست؟  لهیبه وس line filter کاربرد •
 ست؟ یچ یتاچ خازن کاربرد •
 ست؟ یچ هاخازن  یخراب علل •
 ی از حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 ی از حد از علل خراب شیتوان ب یبررس •
 دارد؟ هاخازن  یخراب یرو تأثیریاز حد چه  شیب حرارت •
 دارد؟ هاخازن  یخراب یرو تأثیری باال چه  رطوبت •
 هاخازن بر  یکیاسترس الکتر  تأثیر •
 چگونه است؟  هاخازن عمر  طول •
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 چند نمونه خازن خراب  یبررس •
 چگونه است؟ یدر برابر خراب هاخازن  رفتار •
 ی در برابر خراب هاخازن رفتار  ترینمهماتصال کوتاه  یبررس •
 ی در برابر خراب هاخازن از رفتار   ادیز   یمقاومت سر  یبررس •
 ی در برابر خراب هاخازن یرفتار نشت یبررس •
 یدر برابر خراب هاخازن رفتار اتصال باز   یبررس •
 چگونه است؟ یدر برابر خراب هاخازن  ریمتغ  ایاشتباه  تیظرف رفتار •
 چگونه است؟  هاخازن تست  روش •
 ؟ استچگونه  هاخازن   یظاهر  تست •
 م؟یخازن را تست اتصال کوتاه کن چگونه •
 خازن  تیتست ظرف یبررس •
 مقاومت خازن چگونه است؟ تست •
 هاخازن  یتست نشت یبررس •
 هاخازن تست خارج مدار  یبررس •
 م؟یکن خازن را تست داخل مدار چگونه •
 هاخازن تست اتصاالت   یبررس •
 ست؟ یچ یمقطع  ضیتعو کیتکن •
 خازن در عمل  یتست ظاهر  یبررس •
 اتصال کوتاه خازن در عمل چگونه است؟  تست •
 خازن در عمل  تیظرف یبررس •
 شارژ و دشارژ خازن عمل  یبررس •
 در عمل  هاخازن مقاومت  یبررس •
 دستگاه فکس هیبرد تغذ یو بررس لیتحل •
 برد دستگاه سانترال  یو بررس لیتحل •
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 هاخازن  جیرا هایخرابی  •
 هیمنبع تغذ لتریف  یخازها یخراب یبررس •
 ولتاژ باال به چه صورت است؟  تیالکترول هایخازن  یخراب •
 ودید -4 •
 ودید •
 ست؟ یچ ودید •
 ست؟ یچ ودید لیتمث •
 چگونه است؟  ایدئال ودید •
 ست؟ یچ ودید انینمودار ولتاژ به جر  ای v-i نمودار •
 به چه شکل است؟ ودید کیشمات •
 ست؟ یو کاتد چ آند •
 چگونه است؟  ودید عملکرد •
 ست؟ یچ forward biased مفهوم •
 ست؟ یچ reverse biased مفهوم •
 چگونه است؟  ودید ساختار •
 چه هستند؟ هاهادینیمه •
 ست؟یچ N و P وندیپ •
 ست؟یچ PN وندیپ •
 ( چگونه است؟ ایدئال ری)غ یواقع ودید •
 چگونه است؟  ایدئال ریغ ودید forward biased مفهوم •
 چگونه است؟  ایدئال ریغ ودید reverse biased مفهوم •
 ست؟یچ  Breakdown مفهوم •
 ودید تیتاشینمونه د یبررس •
 ست؟ یچ maximum current مفهوم •
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 ود ید انواع •
 به چه صورت است؟ ودید انواع •
 به چه صورت است؟  دیودها یکیز یف اندازه •
 ؟دهندمی را عبور  انیچه مقدار جر  ودهاید •
 ؟دهندمیعبور  اسیچه مقدار ولتاژ با معموالا  ودهاید •
 چقدر است؟  ودهایشکست د ولتاژ •
• Power Diodes 
 ست؟ یچ یقدرت ودید •
 ست؟ یچ (rectifier) سوسازیک  مفهوم •
 چگونه است؟ ودهاید نیا گذارینام •
 smd ی ودهایانواع د یمعرف •
• signal diode 
 گنال یس ودید یمعرف •
 چقدر است؟  گنالیس ودید  انیو جر  اسیبا ولتاژ •
• Light-Emitting Diodes (LED) 
 چگونه است؟  LED ساختار •
 چقدر است؟  LED فوروارد ای اسیبا ولتاژ •
 چقدر است؟  ودهاید (high-efficiency) و راندمان بهره •
• LED ؟ شوندمی میبه چند دسته تقس 
 ها به چه شکل است؟  LED کیشمات •
 به چه صورت است؟ LED انواع •
• Schottky diodes 
 چگونه است؟  یشاتک ودید عملکرد •
 چقدر است؟  یشاتک ودیفوروارد د ولتاژ •
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 چگونه است؟ یشاتک ودید کیشمات •
 یشاتک ودیمختلف د هایپکیج  یبررس •
 کجاست؟  یشاتک  ودید یکاربردها •
 (zener) زنر ودید •
 زنر  ودید v-i نمودار یبررس •
 ست؟ یزنر چ ودیمعکوس در د انیجر  مفهوم •
 زنر چقدر است؟  دیشکست د ولتاژ •
• reference voltage  ست؟ یچ 
 زنر چگونه است؟ یودهایاستاندارد د ولتاژ •
 زنر  ودید یمدار دارا کی لیتحل •
 ست؟ یزنر چ ودید clipping کاربرد •
 (photodiodes) ودیفوتود •
• Photodiodes ست؟ یچ 
 چگونه است؟  ودیفوتود کیشمات •
 در مدارها چگونه است؟ ودیفوتوود عملکرد •
 ست؟یچ (half bridge rectifier) موج مین کسوکنندهی •
 ست؟یچ (full bridge rectifier) تمام موج کسوکنندهی •
 تمام موج  سوسازیک موج و  مین سوسازیک برق شهر با  یورود سهیمقا •
 کسوسازها یمختلف  هایپکیج •
 TVS ودید یبررس •
 چگونه است؟  TVS ودید عملکرد •
 Tunnel diode یبررس •
 ؟ چگونه است Tunnel diode عملکرد •
 varactor diode یبررس •
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 چگونه است؟ varactor diode عملکرد •
 دارد؟ ییچه کاربردها ودید •
 سازهاکسویکاربرد  یبررس •
 ست؟ یچ reverse current protection کاربرد •
 ست؟ ی هرزگرد چ ودید کاربرد •
 ست؟ ی چ ودهاید یخراب علل •
 ودهاید یاز حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 ودهاید یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 دارد؟ ودهاید یدر خراب تأثیریاز حد چه  شیب توان •
 ودهاید یاز حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 دارد؟ ودید یدر خراب ی ر یتأثباال چه  رطوبت •
 ودهاید یاز علل خراب یک یاسترس الکتر  یبررس •
 چگونه است؟ ودهایعمر د طول •
 در مدارات ودهاید هایخرابی انواع  یبررس •
 چگونه است؟ هاخرابیدر برابر  ودید رفتار •
 یدر برابر خراب  ودهایرفتار اتصال کوتاه د یبررس •
 ی در برابر خراب ودهایباز درفتار اتصال  یبررس •
 چگونه است؟  ودهایتست د روش •
 ودهاید یتست ظاهر  یبررس •
 م؟یرا تست اتصال کوتاه کن ودید چگونه •
 ست؟ یچ ودید تست •
 چگونه است؟  ودیخارج مدار د تست •
 چگونه است؟  ود یداخل مدار د تست •
 ودیتست اتصاالت د یبررس •
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 ست؟ یچ ودهاید جیرا هایخرابی  •
 مختلف در عمل  یودهاید یبررس •
 در عمل ودیچند مدار با د یبررس •
 در عمل  سوسازیک مدار  تست •
 در عمل  یودیمدار پل د تست •
 در عمل ودیسالمت د تست •
 در عمل  ودیتست اتصال کوتاه د یبررس •
 زنر در عمل  ودیتست د روش •
 زنر ودیمعکوس د  اسیو با اسیبا تست •
 ؟چگونه است ودیگرم د تست •
 یعمل  صورتبهمدار  نیزنر در چند ودید یبررس •
 سلف -5 •
 سلف •
 ست؟ یچ سلف •
 ست؟ یسلف چ لیتمث •
 مقدار سلف چگونه است؟ آوردن به دست •
 ؟ چیست یهانر  •
 مدار چگونه است؟  کیو عملکرد سلف در  لیتمث •
 سلف چگونه است؟ کیشمات •
 ست؟ یمحاسبه سلف چ فرمول •
 سلف انواع •
 انواع سلف ها چگونه است؟ مشخصات •
 Air-core Inductor سلف یبررس •
 سلف ها یسیمغناط دانیم یبررس •
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 iron-core inductor سلف یبررس •
 Toroidal Inductors سلف یبررس •
 multi-layer ceramic inductors سلف یبررس •
 ferrite core inductor سلف یبررس •
 (ایبشکهسلف )  Bobbin inductor سلف یبررس •
 axial inductor سلف یبررس •
 shielded surface mount inductor سلف یبررس •
• wireless charging coils  ؟کنندمیچگونه کار 
 coupled inductor سلف یبررس •
 shielded variable inductor سلف یبررس •
• Ferrite Bead  ست؟یچ 
 کردن سلف ها چگونه است؟  یو مواز  یسر  •
 LCR meter له یمقدار سلف به وس آوردن به دست •
 گریچند نمونه سلف د یمعرف •
 مقدار سلف ها چگونه است؟  خواندن •
 ست؟ یسلف ها چ کاربرد •
 سلف ها چگونه است؟  یفرکانس میتنظ کاربرد •
 ست؟ یسلف در سنسور مجاورت چ کاربرد •
 ؟کنندمی یانرژ  رهیها چگونه ذخ سلف •
 است؟ چگونه ییالقا یسلف در موتورها کاربرد •
 سلف در ترانس چگونه است؟ کاربرد •
 رهایزگیو نو رهایلترگیکاربرد سلف در ف یبررس •
 چگونه است؟ هارله سلف در  کاربرد •
 چگونه است؟  هیسلف در منابع تغذ کاربرد •
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 ست؟ یچ نگیچیسوئ یرگوالتورها •
 نگیچیسوئ یکاربرد سلف در رگوالتورها یبررس •
 ست؟یچ (Line filter) لتریف نیال •
 دارد؟  یچه کاربرد لتریف نیدر ال سلف •
 دارد؟ DC به DC هایمبدلدر  یچه کاربرد سلف •
 چگونه است؟ میسیب یسلف در شارژها  کاربرد •
 سلف در ساب ووفرها  کاربرد •
 ست؟ یچ یکیالکتر  هایدستگاه Buzz Sound وزوز یصدا علت •
 ست؟یسلف ها چ  یخراب علل •
 سلف ها یاز حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 سلف ها یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 سلف ها یاز حد از علل خراب شیتوان ب یبررس •
 سلف ها یاز حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 سلف ها دارد؟ یدر خراب تأثیری باال چه  رطوبت •
 سلف ها یاز علل خراب یکیاسترس مکان یبررس •
 آن ها دارد؟ یدر خراب تأثیریعمر سلف چه  طول •
 سلف ها یانواع خراب هاینمونه یبررس •
 چگونه است؟  هاخرابیسلف در برابر  رفتار •
 سلف ها یعلت خراب نیشتر یرفتار اتصال باز ب یبررس •
 سلف یبه علت خراب  ادیز  یرفتار مقاومت سر  یبررس •
 ست؟یدر سلف چ یداخل پیچسیماتصال  رفتار •
 تست سلف ها چگونه است؟ روش •
 سلف یتست ظاهر  یبررس •
 اتصال باز سلف چگونه است؟ تست •
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 مقاومت سلف ها چگونه است؟ تست •
 م یتست مقدار سلف را انجام ده چگونه •
 تست خارج مدار سلف یبررس •
 داخل مدار سلف چگونه است؟  تست •
 تست اتصاالت سلف یبررس •
 سلف ها چگونه است؟ یمقطع ضیتعو •
 ست؟ یسلف ها چ جیرا هایخرابی  •
 انواع سلف در عمل  یمعرف •
 سالمت سلف ها در عمل  تست •
 است  کاررفتهبهچند دستگاه که در آن ها سلف  یبررس •
 ستور یترانز  -6 •
 ستور یترانز  •
 ست؟ یچ ستوریترانز  •
 ست؟ یچ ستوریترانز  لیتمث •
 ؟ شوندمی میبه چند دسته تقس ترانزیستورها •
 ست؟ ی چ bjt یستورهایترانز  •
 ست؟ یچ mosfet یستورهایترانز  •
 چگونه است؟  BJT ی ستورهایترانز  عملکرد •
 کی از نزد bjt یستورهای و عملکرد ترانز  ساختار •
 دارند؟  ییچه کاربردها mosfet ستوریترانز  •
 چگونه است؟ mosfet ستوریترانز  عملکرد •
 ک یاز نزد mosfet یستورهای و عملکرد ترانز  ساختار •
 ق ی اعالم حر  هایسیستمدر  ستوری کاربرد ترانز  یبررس •
 SRAM هایحافظه در   MOSFET ستوریترانز  کاربرد •
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 BJT هایفرمول  یبررس •
 ؟ کجاست BJT یستورهایترانز  یکار  هیناح •
 ست؟ یبتا چ ضریب •
 MOSFET هایفرمول  یبررس •
 MOSFET یستورهایانواع ترانز  یمعرف •
 چگونه است؟  ستورها یترانز  کیشمات •
 ستور یانواع ترانز  یبررس •
 ستور یانواع ترانز  یکیز یاندازه ف یبررس •
 چگونه است؟ ستورهای ترانز  یکار  ولتاژ •
 ستورها یترانز  یشاخه اصل انیجر  یبررس •
 ست؟ یچ Beta بی ضر  •
 چگونه است؟  ستورهایانواع ترانز  یدما تحمل •
 چگونه است؟ ستورهایولتاژ انواع ترانز  تحمل •
 چگونه است؟  ستورهایانواع ترانز  چیی سو سرعت •
 ستور یمختلف ترانز  ج یچند نوع پک  حیتوض •
 دارد؟ یچه کاربرد ترانزیستورها •
 یکیالکتر  چییسو عنوانبه ستورهای کاربرد ترانز  یبررس •
 ی در مدار منطق ستورهای کاربرد ترانز  یبررس •
 ورها یدر درا ستورهای کاربرد ترانز  یبررس •
 در صنعت دارند؟ یچه کاربرد ورهایدرا •
 ست؟ یچ التورهایدر اس ستوریترانز  کاربرد •
 ست؟ یچ التوریاس •
 ( کننده تقویت ) Amplifiers کاربرد یبررس •
 ست؟ یچ نگتونیدارل یستورهایترانز  •
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 دارند؟ یچه کاربرد نگتونیدارل یستورهایترانز  •
• OPAMP ست؟ یچ 
• OPAMP دارند؟ یچه کاربرد 
 ها  CPU در ستوری کاربرد ترانز  یبررس •
 دارند؟ هاحافظه در  یچه کاربرد ستورهایترانز  •
 چگونه است؟  یدر مدارات مخابرات ستورهایترانز  کاربرد •
 ی ر یو تصو یدر مدارات صوت ستوری کاربرد ترانز  یبررس •
 دارند؟ یچه کاربرد هیدر منابع تغذ ستورهایترانز  •
 یکیدر چند مدار الکترون ستوریترانز  یبررس •
 ست؟ یچ ستورهایترانز  یخراب علل •
 ستورها ی ترانز  یاز حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 ستورها یترانز  یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 ستورها یترانز   یاز حد از حد از علل خراب شیتوان ب یبررس •
 ستورها یترانز  یاز حد از حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 ستورهایترانز  یرطوبت باال از علل خراب یبررس •
 ستورها ی ترانز  یاز علل خراب یک یاسترس الکتر  یبررس •
 ستورها ی ترانز  یطول عمر از علل خراب یبررس •
 خراب یستورهاینمونه ترانز  یبررس •
 ک یاز نزد ترانزیستورانواع  یمعرف •
 BJT یستورهایو تست ترانز  اندازیراه •
 MOSFET یستورهایو تست ترانز  اندازیراه •
 MOSFET یستورهایو تست ترانز  اندازیراه •
 چگونه است؟  یدر برابر خراب ستورهایترانز  رفتار •
 چگونه است؟  یبر اثر خراب هاپایه  نیاتصال کوتاه ب رفتار •
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 ؟دهدمینشان   یچه رفتار  یبر اثر خراب هاپایه  نیب مقاومت •
 چگونه است؟ یبر اثر خراب ستورهاینقطه کار ترانز  رییو تغ ینشت •
 چگونه است؟ ستورهایباز ترانز  اتصال •
 یبر اثر خراب ستوریرفتار داغ شدن ترانز  یبررس •
 چگونه است؟ ستورهایتست ترانز  روش •
 ستور یترانز  یتست ظاهر  یبررس •
 ستور یتست اتصال کوتاه ترانز  یبررس •
 ستور یترانز  ودیتست د یبررس •
 ستور یتست مقاومت ترانز  یبررس •
 ستور یتست خارج مدار ترانز  یبررس •
 ستور یتست داخل مدار ترانز  یبررس •
 ستور یتست اتصاالت ترانز  یبررس •
 در عمل  BJT ستوریسرد و گرم ترانز  تست •
 در عمل  MOSFET ستوریسرد و گرم ترانز  تست •
 در عمل NPN از نوع BJT ترانزیستور تست •
 در عمل NMOS ستوریترانز  تست •
 ست؟ یچ ستورهای ترانز  جیرا هایخرابی  •
• 7- IGBT 
• IGBT 
• IGBT ست؟ یچ 
 است؟ یبه چه شکل IGBT کیشمات •
 IGBT انواع یمعرف •
• IGBT دارد؟ یچه کاربرد 
 IGBT مختلف هایمدل یمعرف  •
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 ست؟ یچ IGBT یخراب علل •
 ک یاز نزد IGBT ینمونه خراب چند •
 چگونه است؟  یدر برابر خراب IGBT رفتار •
 ها چگونه است؟ IGBT تست •
 ک یاز نزد IGBT تست •
 اک ید -8 •
 اک ید •
 ست؟ یچ اکید •
 چگونه است؟  اکید عملکرد •
 چگونه است؟  اکید کیشمات •
 ست؟ یچ اکید انواع •
 ست؟ یچ اکید کاربرد •
 چگونه است؟  اکید انواع •
 ست؟ یچ اکید یخراب علل •
 است؟  چگونه اکیسالمت د تست •
 چگونه است؟  یدر برابر خراب اکید رفتار •
 اک یو ترا ستوریتر  -9 •
 (Thyristor) ستوریتر  •
 ست؟ یچ  ستوریتر  •
 چگونه است؟ ستوری تر  عملکرد •
 به چه شکل است؟  ستوری تر  کیشمات •
 ؟شودمیچگونه روشن   ستوریتر  •
 ؟شودمیچگونه خاموش   ستوریتر  •
 در کجاست؟  ستورهایتر  کاربرد •
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 کنترل فاز چگونه است؟ مدارهایدر  ستوریتر  کاربرد •
 محافظ  یدر مدارها ستوریکاربرد تر  یبررس •
 ست؟ یچ DC ستوریتر  نگیچییسو مدار •
 ست؟ یچ AC ستوریتر  نگیچییسو مدار •
 چگونه است؟  RGB هایریسهدر  ستوریتر  کاربرد •
 ستورها ی چند مدل از تر  یبررس •
 ست؟ یچ  ستورهایتر  یخراب علل •
 خراب  ستوری چند نمونه تر  یبررس •
 چگونه است؟ یدر برابر خراب ستورهایتر  رفتار  •
 ست؟ یچ ستوریتست تر  هایروش  •
 ک یاز نزد ستوریتر  نوعچند  یبررس •
 ستور یچند نوع تر  تست •
 تست گرم  یبرا ستوریتر  لهیبه وس LED کردن روشن •
 مختلف یستورهایبا تر  LED روشن کردن سهیمقا •
 متریمولت لهیبه وس ستوریتر  تست •
 ؟دهدمیدر مدار نشان  یخراب هست چه واکنش  یستور یتر  •
 ست؟ یچ ستورهایتر  جیرا هایخرابی  •
 است؟چگونه  Dimmer یدر مدارها ستوریتر  یخراب •
 چگونه است؟ LED وریدرا یمدارها یخراب •
 موتور و کنترل فاز  یورها یدرا یخراب یبررس •
 (Triac) اکیترا •
 ست؟ یچ اکیترا •
 کرد؟  دیاز دو طرف چه با انیعبور جر  یبرا •
 ست؟ یچ اکیترا یداخل ساختار •
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 ست؟ یچ اکی ترا کیشمات •
 ست؟یچ اکی ترا عملکرد •
 ست؟ یدر عملکرد چ ستوری با تر  اکیترا نیب فرق •
 در کجا کاربرد دارد؟ اکیترا •
 ست؟ یچ اکیترا لهیکردن در مدار به وس چییسو •
 کراست روی فرمان و ز  مدار •
 چگونه است؟  اکیترا لهیسه حالته در مدار به وس چییسو •
 مر یدر د اکی کاربرد ترا یبررس •
 در کنترل سرعت موتورها اکی کاربرد ترا یبررس •
 ترهایدر کنترل ه اکی ترا کاربرد یبررس •
 حالت جامد  یهارله در  اکی کاربرد ترا یبررس •
 اک یانواع مختلف ترا یبررس •
 چگونه است؟  اکیترا هایخرابی  •
 اک یخراب ترا هاینمونه یبررس •
 ست؟ یچ اکیتست ترا هایروش  •
 اک یترا یتست ظاهر  یبررس •
 اک یتست اتصال کوتاه ترا یبررس •
 اک ی ترا ودیتست د یبررس •
 اک یتست مقاومت ترا یبررس •
 اک یتست خارج مدار ترا یبررس •
 اک یتست داخل مدار ترا یبررس •
 اک یتست اتصاالت ترا یبررس •
 در عمل  اکیترا یتست ظاهر  یبررس •
 در عمل  اکیتست اتصال کوتاه ترا یبررس •
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 در عمل  اکی ترا ودیتست د یبررس •
 در عمل  اکیتست گرم ترا  یبررس •
 ست؟ یچ اکی ترا جیرا هایخرابی  •
 کنترل دور موتورها چگونه است؟ یخراب •
 کنترل فاز چگونه است؟ یخراب •
 حالت جامد چگونه است؟ یهارله  یخراب •
 ست؟ یفاز چ کنترل •
 فرکانس و دوره تناوب  مفهوم •
 هرتز است به چه معناست؟  50برق شهر  نکهیا •
 چگونه است؟  اکی فاز در ترا کنترل •
 ست؟ ی آتش چ هیزاو  مفهوم •
 ست؟ یچ Zero cross detection مفهوم •
 در عمل  اکیترا له یالمپ به وس کیکردن  روشن •
 رله -10 •
 رله •
 ست؟ یچ رله •
 رله چگونه است؟  عملکرد •
 اک ی و ترا ستوریتر  ستوریرله با ترانز  تفاوت •
 رله چگونه است؟  یداخل ساختار •
 رله چگونه است؟  کیشمات •
 رله به چه شکل است؟ انواع •
 ست؟ یدر چ هارله یکیز یتفاوت اندازه ف علت •
 چگونه است؟  هارله  انی ولتاژ و جر  تیظرف مقدار •
 چقدر است؟  نیبوب انیو جر  ولتاژ •
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 ست؟ یو حالت جامد چ یکیرله مکان تفاوت •
 ست؟ یتک فاز و سه فاز چ یهارله  تفاوت •
 ست؟ یچ هارلهتفاوت تعداد کانتکت  علت •
 ست؟ یلج چ رله •
 یپرکاربرد در لوازم برق یهارله یمعرف •
 دارند؟ هیبا بق یچه تفاوت یمخابرات یهارله •
• Read relay ست؟ یچ 
 ست؟ یچ ssr یهارله •
 ست؟ یچ ssr یهارله  کاربرد •
 ست؟ یسه فاز چ رله •
 ست؟ یهرزگزرد چ ودید •
 در کجا کاربرد دارد؟  رله •
 بار چگونه است؟ کنترل •
 فیضع تالیجی د ستمیس کیتوسط  یقدرت ستمیس کیقطع و وصل کردن  یبررس •
 ست؟یچ یرله در لوازم خانگ کاربرد •
 خودکار چگونه است؟  ییروشنا یرله در سنسورها  کاربرد •
 ی مخابرات هایسیستمکاربرد رله در  یبررس •
 یحفاظت هایسیستمکاربرد رله در  یبررس •
 لیکاربرد رله در اتومب یبررس •
 ؟ ها چیسترله  یخراب علل •
 رله یاز حد در خراب شیولتاژ ب یبررس •
 رله  یاز حد در خراب شیب انیجر  یبررس •
 رله دارد؟ یخراب  یرو تأثیریچه  نیاشتباه بوب انیو جر  ولتاژ •
 ؟ چیسترله  یخراب یبرو  یکیاسترس مکان تأثیر •
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 چگونه است؟ هارله عمر  طول •
 ست؟ یرله چ دنیچسب •
 چند نمونه رله خراب  یبررس •
 چگونه است؟  یرله در برابر خراب رفتار •
 چگونه است؟ یاتصال کوتاه خروج رفتار •
 چگونه است؟ یدر برابر خراب نیمقاومت بوب رفتار •
 ست؟ یچ نیبوب پرش •
 تست رله چگونه است؟ روش •
 رله چگونه است؟   یظاهر  تست •
 اتصال کوتاه رله چگونه است؟ تست •
 رله چگونه است؟ نیمقاومت بوب تست •
 چگونه است؟خارج مدار رله  تست •
 داخل رله چگونه است؟ تست •
 اتصاالت رله چگونه است؟  تست •
 رله چگونه است؟ هایخروجی   یاتصال مقطع تست •
 ست؟ ی رله چ جیرا هایخرابی  •
 ک یانواع رله از نزد  یمعرف  •
 ک یاز نزد هارله یعملکرد داخل حیتوض •
 در عمل  هارله اندازیراه و  تست •
 المپ با رله کیکردن  روشن •
 و رله ستوریترانز  کی له یالمپ به وس کیکردن  روشن •
 ssr المپ با رله کیکردن  روشن •
 رله خراب است؟  کی میده صیتشخ چگونه •
 سرد و گرم رله چگونه است؟ تست •
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 ssr سالمت رله تست •
 رگوالتور  -11 •
 رگوالتور  •
 ست؟ یچ رگوالتور •
 رگوالتور چگونه است؟ عملکرد •
 کردن ولتاژ چگونه است؟ رگوله •
 رگوالتورها چگونه است؟  کیشمات •
 رگوالتور  انواع •
 ست؟یثابت چ  یخط رگوالتور •
 ثابت چگونه است؟ یخط یرگوالتورها عملکرد •
 ست؟یچ  ریمتغ یخط رگوالتور •
 چگونه است؟  ریمتغ یخط یرگوالتورها عملکرد •
 ست؟ یچ نگیچییسو یرگوالتورها •
 چگونه است؟  ریمتغ یخط یرگوالتورها عملکرد •
 ست؟ یچ نگیچییسو یرگوالتورها بی و معا ایمزا •
 نگ یچییبا سو یخط  یرگوالتورها تفاوت •
 ندهیکاهنده و افزا یانواع رگوالتورها  یبررس •
 ست؟یچ  ندهیافزا یرگوالتورها •
 رگوالتورها چگونه است؟ انواع •
 رگوالتورها چگونه است؟  انی ولتاژ و جر  تیظرف مقدار •
 چند نمونه رگوالتور  یبررس •
 ست؟ یرگوالتورها چ کاربرد •
 کردن ولتاژ چگونه است؟ رگوله •
 ست؟ یچ هیرگووالتورها در منابع تغذ کاربرد •
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 ست؟ یرگوالتورها چ یحفاظت کاربرد •
 ست؟یرگوالتور چ  LDO کاربرد •
 ست؟ یرگوالتورها چ یخراب علل •
 ست؟ یرگوالتورها چ یاز حد رو شیولتاژ ب تأثیر •
 ست؟ یرگوالتورها چ یاز حد رو شیب انی جر   تأثیر •
 ست؟ یرگوالتورها چ ی رو  یو خروج یورود اد یاختالف ولتاژ ز  تأثیر •
 ست؟ یرگوالتورها چ یاز حد رو شیتوان ب تأثیر •
 رگوالتورها  یحرارت باال از علل خراب یبررس •
 رگوالتورها  یرطوبت باال از علل خراب یبررس •
 رگوالتورها  یاز علل خراب یکیاسترس مکان یبررس •
 عمر رگوالتورها چگونه است؟  ولط •
 خراب  یانواع رگوالتورها  یبررس •
 ست؟ یچ یرگوالتور در برابر خراب رفتار •
 چگونه است؟ هاپایه اتصال کوتاه  رفتار •
 خراب یرگوالتورها  یاز رفتارها یخروج جادیعدم ا یبررس •
 خراب  یوالتورها گ ر  یاشتباه از رفتارها یخروج یبررس •
 از حد رگوالتور  شیداغ شدن ب یبررس •
 تست رگوالتورها چگونه است؟  روش •
 رگوالتور  یروش تست ظاهر  یبررس •
 روش تست اتصال کوتاه رگوالتور  یبررس •
 ی و خروج یروش تست ولتاژ ورود یبررس •
 داخل مدار چگونه است؟ تست •
 است؟ چگونهخارج مدار  تست •
 تست اتصاالت رگوالتور  یبررس •
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 م؟ یکن نیگز ی قطعه را جا یزمان چه •
 ست؟ یرگوالتور چ جیرا هایخرابی  •
 چگونه است؟  یزم خانگالو هایخرابی  •
 مدار فرمان چگونه است؟ یدارا هایدستگاه یخراب •
 ؟افتد میقطعه به چه صورت اتفاق  کیو اتصال کوتاه شدن  سوختن •
 ک یمختلف رگوالتورها از نزد انواع یبررس •
 در عمل  7805رگوالتور  اندازیراه •
 در عمل 7805با رگوالتور  LED کیکردن  روشن •
 نگ یچییسو یکار رگوالتورها روند •
 نگ یچییو یس یدر رگوالتورها یو ورود  یو ولتاژ خروج  انیمقدار جر  محاسبه •
 سالمت رگوالتورها چگونه است؟ تست •
 گرم رگوالتورها چگونه است؟ تست •
 در عمل  TD-LTE مدارات مودم تست •
 TD-LTE رگوالتور مودم  یو بررس تست •
 توکوپلر اپ -12 •
 Optocoupler اپتوکوپلر •
 ست؟ یچ اپتوکوپلر •
 اپتوکوپلر یکردن کار اصل زولهیا یبررس •
 اپتوکوپلر چگونه است؟ عملکرد •
 اپتوکوپلر چگونه است؟  کیشمات •
 انواع اپتوکوپلر یبررس •
 اپتوکوپلرها چگونه هستند؟  انواع •
 دارد؟ یاپتوکوپلرها چه تفاوت یکیز یف اندازه •
 دارند؟ یچه تفاوت  پایهششو  چهارپایه  یاپتوکوپلرها •
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 چگونه است؟ یاپتوکوپلرها اسیبا انیو جر  ولتاژ •
 چگونه است؟ یشکست اپتوکوپلرها انیو جر  ولتاژ •
 مختلف اپتوکوپلرها  هایمدل یمعرف •
 ست؟ ی اپتوکوپلرها چ کاربرد •
 اپتوکوپلر به چه معناست؟  یمتفاوت از کاربردها  یدامنه ولتاژ  کی کنترل •
 ست؟ یچ zero cross detection کاربرد •
 چگونه است؟ نگیچییسو هیمنابع تغذ دبکیف کاربرد •
 چگونه است؟ اکیتوسط اوپتوترا اکیو ترا  ستوریتر  تیگ کی تحر  •
 ست؟ یاپتوکوپلرها چ یخراب علل •
 .اپتوکوپلرها یاز حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 ست؟ یاپتوکوپلرها چ یعلت خراب ترینمهم •
 اپتوکوپلر  یاز علل خراب یو خروج یورود ادی اختالف ولتاژ ز  یبررس •
 ستورها یو ترانز  ودید یخراب  تأثیر •
 اپتوکوپلرها  یاز حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 اپتوکوپلرها  یرطوبت باال از علل خراب یبررس •
 نمونه اپتوکوپلر خراب  یبررس •
 ست؟ یچ یبرابر خراب اپتوکوپلر در رفتار •
 یخراب یاز رفتارها هاپایه کوتاه  اتصال •
 ی خراب یاز رفتارها یوجود خروج عدم •
 ترانزیستور و  ودید یرفتار خراب یبررس •
 تست اپتوکوپلر چگونه است؟ روش •
 اپتوکوپلر  یتست ظاهر  یبررس •
 تست اتصال کوتاه اپتوکوپلر چگونه است؟  روش •
 ی و خروج یتست ولتاژ ورود یبررس •
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 داخل مدار اپتوکوپلر چگونه است؟ تست •
 ست؟ یاپتوکوپلر چ جیرا هایخرابی  •
 نگ یچییسو هیمنابع تغذ یخراب یبررس •
 کروکنترلر یکنترل فاز با م یمدارها یخراب یبررس •
 کی اپتوکوپلر از نزد یبررس •
 4N25اپتوکوپلر  تیتاشید یبررس •
 4N25اپتوکوپلر با  LED کردن روشن •
 TLP521-4اپتوکوپلر  تیتاشید یبررس •
 اپتوکوپلر در عمل  کیسالمت  تست •
 هادستگاهدر  کیانواع اپتوکوپلر از نزد یبررس •
 ترانس  -13 •
 ترانس   •
 ست؟ یچ ترانس •
 ترانس چگونه است؟ عملکرد •
 چگونه است؟  یس یمغناط یساز  زولهیا •
 در ترانس چگونه است؟ انیولتاژ و جر  رییتغ •
 ست؟ یو کاهنده چ ندهیافزا هایترانس  •
 دارد؟  یچه تفاوت هاترانس یکیز یف اندازه •
 ست؟ یچ هاترانس  پیچسیمتعداد  تفاوت •
 چقدر است؟  هاترانسقابل تحمل  انی جر  •
 ست؟ یترانس چ کاربرد •
 ترانس چگونه است؟  لهیانتقال برق به وس خطوط •
 چگونه است؟ ac هایسیگنال انیولتاژ و جر  رییتغ •
 هیکاربرد ترانس در منابع تغذ یبررس •
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 ست؟ یچ هاترانس یخراب علل •
 ترانس یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 ترانس یاز حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 ترانس یحرارت رطوبت باال از علل خراب یبررس •
 ترانس  یاز علل خراب یکیحرارت استرس مکان یبررس •
 ترانس  یچند نوع خراب یبررس •
 ست؟ یچ ییگرما وزیف •
 چگونه است؟ یترانس در برابر خراب رفتار •
 چگونه است؟ هاسیم نیکوتاه ب اتصال •
 چگونه است؟ یاتصال باز ترانس در برابر خراب رفتار •
 تست ترانس چگونه است؟  روش •
 ترانس چگونه است؟ یظاهر  تست •
 اتصال باز ترانس چگونه است؟ تست •
 سلف ترانس چگونه است؟  تست •
 اهم ترانس چگونه است؟  تست •
 ترانس چگونه است؟  نگیر  تست •
 داخل و خارج ترانس چگونه است؟  تست •
 اتصاالت ترانس چگونه است؟ تست •
 ست؟ یترانس چ جیرا هایخرابی  •
 چند ترانس در عمل  یتست ظاهر  یبررس •
 اتصال کوتاه چند ترانس در عمل تست یبررس •
 ترانس در عمل  یساختار داخل یبررس •
 آپ امپ -14 •
 (OpAmp) امپ اپ •
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 ست؟یچ  (OpAmp) امپ اپ •
 اپ امپ چگونه است؟ عملکرد •
 اپ امپ چگونه است؟  کیشمات •
 امپ در کجا کاربرد دارد؟ اپ •
 اپ امپ چگونه است؟ گرمقایسه کاربرد •
 جمع کننده اپ امپ چگونه است؟ کاربرد •
 وارون کننده اپ امپ چگونه است؟ کاربرد •
 اپ امپ چگونه است؟ ریمشتق گ کاربرد •
 اپ امپ چگونه است؟ ریانتگرال گ کاربرد •
 ست؟ یاپ امپ ها چ یاصل کاربرد •
 اپ امپ در سنسورها چگونه است؟ کاربرد •
 اپ امپ در محافظ برق چگونه است؟  کاربرد •
 دارند؟ هاییتفاوت ه اپ امپ ها چ انواع •
 ست؟ یاپ امپ ها چ یخراب علل •
 ست؟ یچ یاپ امپ در برابر خراب رفتار •
 تست اپ امپ چگونه است؟ روش •
 ست؟ یاپ امپ چ جیرا هایخرابی  •
 LM358 اپ امپ تیتاشید یبررس •
 LM358 اپ امپ اندازیراه •
 کیمحافظ برق از نزد کی یبررس •
 در محافظ برق  LM324 اپ امپ یبررس •
 وزیف -15 •
 ست؟ یچ وزیف •
 چگونه است؟  وزیف عملکرد •
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 چگونه است؟ وزیف انواع •
 چگونه است؟ وزیف کیشمات •
 چگونه است؟  وزیف یداخل ساختار •
 دارد؟  یچه تفاوت  فیوزها یکیز یف اندازه •
 دارند؟ یکدیگربا  یچه تفاوت وزهایف یکار  ولتاژ •
 دارند؟ یکدیگربا  یچه تفاوت وزهایف یکار  انی جر  •
 چگونه است؟ فیوزهاافت ولتاژ  زانیم •
 چگونه است؟ وزهایعملکرد ف سرعت •
 چگونه است؟  وزیف یر ی پذ ستیر  •
 ست؟ یچ dc و ac یوزهایف تفاوت •
 وزها یانواع مختلف ف یبررس •
 ست؟ ی چ وزهایف یعلل خراب  •
 خراب وزیچند نمونه ف یبررس •
 چگونه است؟  یدر برابر خراب وزیف رفتار •
 خراب  یوزهایرفتار اتصال باز و اتصال کوتاه در ف یبررس •
 خراب  یوزهایرفتار مقاومت باال در ف یبررس •
 خراب یوزهایرفتار افت ولتاژ باال در ف یبررس •
 ست؟ ی چ وزهایتست ف روش •
 ست؟ یچ وزیف جیرا هایخرابی  •
 در عمل  وزیسالمت ف تست •
 در عمل  وزیف کی سوزاندن •
 ستالیو کر  هیتغذ یس یآ -16 •
 Flyback Controller IC بک یفال یس یآ •
 ست؟ یبک چ یفال یس یآ •



 

 

www.namatek.com 
 57 

 چگونه است؟ هیتغذ یس یآ عملکرد •
 بک چگونه است؟  یفال یس یآ کیشمات •
 ست؟یبک چ یفال یها یس یآ کاربرد •
 نگ یچییسو هایتغذیهبک در  یفال یس یآ کاربرد •
 دارد؟ یبک چه تفاوت یفال  یها یس یآ انواع •
 بک  یفال یس یانواع آ یولتاژ کار  یبررس •
 بک  یفال یس یانواع آ یکار  انیجر  یبررس •
 بک  یفال یس یانواع آ یتوان کار  یبررس •
 بک  یفال  یس یانواع آ یداخل  ستوریترانز  یبررس •
 بک یفال ی س یبودن انواع آ آفالین  ای نیآنال یبررس •
 بک  یفال یس  یبودن انواع آ زولهیا ریو غ زولهیا یبررس •
 ست؟یبک چ یفال یها یس یآ یخراب علل •
 بک  یفال یس یآ یاز حد از علل خراب شیولتاژ ب یبررس •
 بک  یفال یس یآ یاز حد از علل خراب شیب انیجر  یبررس •
 بک  یفال یس یآ یاز حد از علل خراب شیحرارت ب یبررس •
 بک یفال یس یآ یرطوبت باال از علل خراب یبررس •
 بک  یفال یس یآ یاز علل خراب یکیاسترس مکان یبررس •
 بک  یفال یس یآ یچند نمونه خراب  یبررس •
 ست؟ یچ یدر برابر خراب هیتغذ یس یآ رفتار •
 بک چگونه است؟  یفال یس یتست آ روش •
 ست؟یبک چ یفال  یس یا جی را یخراب •
 ستال یکر  •
 ست؟ یچ ستالیکر  •
 ست؟ یچ ستالیکر  عملکرد •
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 چگونه است؟  ستالیکر  کیشمات •
 در کجاست؟ ستالیکر  کاربرد •
 دارند؟  یچه تفاوت هاکریستال انواع •
 ستال یانواع کر  یبررس •
 چگونه است؟  ستالیو کر  یو خراب تست •
 سنسور و ماژول  -17 •
 سنسور  •
 ست؟ یچ سنسور •
 انواع مختلف سنسورها  یبررس •
 تالیجیآنالوگ و د  یسنسورها •
 ست؟ یچ تالیجیآنالوگ و د یسنسورها تفاوت •
 Position سنسور یبررس •
 ؟کندمیمجاورت چگونه کار  سنسور •
 کیاولتراسون یسنسورها یبررس •
 ست؟یچ انکودر •
 دما  یسنسورها یبررس •
 دما و رطوبت  یسنسورها یبررس •
 ست؟ ینور چ یسنسورها •
 ست؟یچ  انیجر  ترانس •
 ست؟ یاثر هال چ سنسور •
 ست؟یخمش چ سنسور •
 گر یچند مدل سنسور د یبررس •
 سنسورها  یمربوط به تست و خراب نکات •
 ماژول  •
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 ست؟ یچ ماژول •
 ست؟ یها چماژول  کاربرد •
 ها چگونه است؟ماژول انواع •
 RF رندهیماژول فرستنده و گ یبررس •
 WIFI ماژول یبررس •
 GPS ماژول یبررس •
 LTE و  کارتیماژول س یبررس •
 هیماژول منبع تغذ  یبررس •
 ماژول ها  یمربوط به تست و خراب نکات •
 و اتصاالت یس یآ -18 •
 IC یس یآ •
 ست؟یچ IC یس یآ •
 کرد؟  لیتبد یس  یبه آ توانمیمدارها را  یقسمت ها کدام •
 ست؟ یها چ یس یآ کاربرد •
 ها  یس یآ  یساختار داخل یبررس •
 ی س یآ پکیج انواع •
 بافر یس یآ یبررس •
 USB به الیسر  یس یآ یبررس •
 کروپروسسورهایم یمعرف •
 AVR یکروکنترلرها یم یمعرف •
 DC  موتور وریدرا یمعرف •
 WIFI یس یآ یمعرف •
 Bluetooth یس یآ یمعرف •
 ست؟یچ RAM یس یآ •
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 ها یس یآ یمربوط به تست و خراب نکات •
 Connectors اتصاالت •
 اتصاالت در کجاست؟ کاربرد •
 انواع اتصاالت  یمعرف •
 هدر نیاتصاالت پ یبررس •
 نالیاتصاالت ترم یبررس •
 USB سوکت یبررس •
 FPC و Flat هایکابل  یبررس •
 FPC و Flat هایکابل یخراب یبررس •
 اتصاالت یمربوط به تست و خراب نکات •
 موتور  - یباتر  - چیسوئ -19 •
 چ ییسو •
 ست؟ یچ چییسو •
 ست؟ یچ هاسوییچ  کاربرد •
 چییانواع سو یمعرف •
 چگونه است؟  هاسوییچ  کیشمات •
 SPDT چییسو یبررس •
 DPST  چییسو یبررس •
 DPDT  چییسو یبررس •
 Limit switch یبررس •
 DIP  چییسو یبررس •
•  Jumperدارد؟کجا کاربرد  در 
 هاسوییچ  یمربوط به تست و خراب نکات •
 ی باتر  •
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 هاباتری کاربرد  یبررس •
 چگونه است؟  هاباتری  کیشمات •
 ؟شوندمی میبه چند دسته تقس هاباتری  •
 ست؟ یچ یاصطالحات مربوط به باتر   •
 ست؟ یچ ینام ولتاژ •
 به چه معناست؟  یباتر  تیظرف •
 ست؟ ی چ C-rating از منظور •
 چقدر است؟  یشارژ باتر  انیو جر  ولتاژ •
 ست؟یدر قفسه چ یعمر باتر  مفهوم •
 ست؟ یقطع چ ولتاژ •
 شارژ به چه معناست؟  یچگال •
 هاباتری کاربرد  یبررس •
 چگونه است؟  یباتر  انواع •
 شارژ  رقابلیغ یهاباتری  یبررس •
 Alkaline batteries یبررس •
 coin cell batteries یبررس •
 قابل شارژ  یهاباتری  یبررس •
 load-acid batteries یبررس •
 Ni-Cd batteries یبررس •
 Ni-MH hydride batteries یبررس •
 Li-ion batteries یباتر  یبررس •
 LI-Po batteries یباتر  یبررس •
 ست؟ یچ Load balancer دستگاه •
 ی باتر  ضیدر مورد تعو نکات •
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 ی باتر  یمربوط به تست و خراب نکات •
 Motor موتور •
 دارند؟ ییچه کاربردها موتورها •
 موتور چگونه است؟ کیشمات •
 ؟شوندمی میبه چند دسته تقس موتورها •
 چگونه است؟ DC یموتورها عملکرد •
 ست؟ یچ Stepper موتور •
 ست؟ یچ Servo موتور •
 ؟کنندمی چگونه کار  fan یموتورها •
 به چه صورت است؟ fan یموتورها انواع •
• motor capacitor ست؟ ی چ 
 خازن استارت  یبررس •
 Run خازن یبررس •
 ست؟ یچ  نورتریا  •
 موتورها  یدرباره تست و خراب ینکات •
 تاچ  - شگرینما  -آنتن  -20 •
 آنتن •
 ؟دارند یچه کاربرد هاآنتن •
 دارند؟ ییچه برد ها هاآنتن •
 چگونه است؟ هاآنتن کیشمات •
 ست؟یچ هاآنتن انواع •
 چگونه است؟ یمیس یهاآنتن •
 است؟ چگونه smd یهاآنتن •
 چگونه است؟  pcb هاآنتن •
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 ست؟ یچ dipole و monopole یهاآنتن  تفاوت •
 چگونه است؟ هاآنتن اتصاالت •
 چگونه است؟ هاآنتن اتصاالت •
 ؟ کنندمیرا چگونه محاسبه  هاآنتن طول •
 ست؟ ی چ ونیمدوالس مفهوم •
 هاآنتن یمربوط به تست و خراب نکات •
 شگر ینما •
 کجاست؟ شگرهاینما کاربرد •
 چگونه است؟ شگرهاینما انواع •
• Backlight ست؟ یچ 
 شگرها ینما یمربوط به تست و خراب نکات •
 تاچ  •
 تاچ چگونه است؟  ساختار •
 تاچ چگونه است؟ انواع •
 چگونه است؟  هاتاچ انواع  عملکرد •
 ها تاچ  یمربوط به تست و خراب نکات •
 یبرق ریش-  تریه  - نکیس تیه - کروفنیو م اسپیکر -21 •
 چگونه است؟ هامیکروفون و  کرهایاسپ کارکرد •
 است؟ ییهادر چه رنج  هامیکروفونو  کری اسپ انواع •
 کرهایو اسپ کروفونیم یمربوط به تست و خراب نکات •
 Heat sink نکیس تیه •
 چگونه است؟  ها سینک تیه عملکرد •
 Heaters ترهایه •
 چگونه است؟ ترهایه عملکرد •
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 به چه صورت است؟  ترهایه یخراب •
 solenoid valve یبرق ریش •
 چگونه است؟  یبرق یارهیش کاربرد •
 به چه صورت است؟ یبرق یرهایش عملکرد •
 چگونه است؟ یبرق یرهایش یخراب •
 تالیج یمدار آنالوگ و د -22 •
 کروپروسسور یو م کروکنترلریم •
 ست؟ یو آنالوگ چ تالیجید فرق •
 کی منطق صفر و  مفهوم •
 ست؟ یچ ینر یبا مفهوم •
 ست؟یچ یاسک جدول •
 TTL ستمیس یبررس •
 CMOS ستمیس یبررس •
 سنکرون ستمیس یبررس •
 ست؟یچ PWM سیگنال •
 کروکنترلر یم کیمختلف  یقسمت ها یبررس •
 ک ی در منطق صفر و  یاصل هایعمل  •
 ست؟ یچ پروگرمر •
 به چه معناست؟  کروکنترلرهایکردن م پروگرم •
 ست؟ یچ EEPROM ای NVS قسمت •
 کروکنترلر یم یچند نمونه خراب  یبررس •
 ست؟ یچ کروکنترلرهایم یو تست خراب نکات •
 در عمل PWM موج ساختن •
 کروکنترلر یم یرو  یسیبا کد نو LED خاموش کردن روشن •
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 لوسکوپیدر اس کروکنترلریم یخروج دنید •
 کروکنترلر یموتور با م کیکردن و کنترل کردن سرعت  روشن •
 ی مدار چاپ -23 •
• PCB ست؟ یچ 
 ها چگونه است؟ PCB انواع •
 PCB مختلف هایالیه یمعرف •
 ست؟ یچ Soldermask هیال •
 ست؟ یچ silkscreen هیال •
• Annular ring ست؟یچ 
 ست؟ یچ pad هیال •
 چگونه است؟ plate through hole یبردها •
• Slot ست؟یچ 
• Via ست؟ یچ 
 چگونه است؟  Via مختلف انواع •
• diff pair ست؟ یچ 
• Polygon ست؟ یچ 
 ست؟ یها چ PCB و مشکالت یخراب •
 چگونه است؟  PCB میترم •
 چگونه است؟  PCB تست روش •
 Altium designer افزارنرم یمعرف •
 ک یاز نزد  PCB کیمختلف  یقسمت ها یبررس •
 PCB تست سالمت قطعات مختلف در یبررس •
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 ششم فصل
 مونتاژ و دمونتاژ یالزم برا تجهیزات یمعرف •
 هاهویهانواع مختلف   یمعرف •
 هیو هو ریهات ا یمعرف •
 ریروش کار هات ا  حیتوض •
 قلع  میانواع س یمعرف •
 انواع مختلف پنس  یمعرف •
 کار با پنس چگونه است؟ روش •
 کار با پنس یمنیا نکات •
 انواع قلع کش یمعرف •
 ست؟ یچ نیچ کف •
 نیانواع کف چ یمعرف •
 ک یاتومات چینسیمکار  روش •
 کاری لحیمکردن برد بعد از  زی تم روش •
 میبعد از لح  یزکار یلوازم تم یمعرف •
 دستگاه سرسوکت زن  یمعرف •
 کار سرسوکت زدن روش •
 دارد؟ یچه کاربرد  میلح روغن •
 چگونه است؟  م یکار با روغن لح روش •
 ست؟ یفلکس چ عیما •
 فلکس عیانواع ما یمعرف •
 هیجال دهنده نوک هو یمعرف •
 دارد؟ یچه کاربرد شیوارن •
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 راتیتعم یالزم برا هایگوشتیپیچ  یمعرف •
 راتیالزم در تعم هایچسب  یمعرف •
 ست؟ یقلع چ وان •
 لوازم  رهیگ یمعرف •
 با اسفنج نسوز هیکردن نوک هو زی تم روش •
 خوب چگونه است؟ کاریلحیم  کیکار  روش •
 DIP کردن قطعات میلح کیو تکن روش •
 SMD کردن قطعات میلح کیو تکن روش •
 مونتاژ •
 ها چگونه است؟ IC کاریلحیم کیو تکن روش •
 فلکس  عیاستفاده از ما روش •
 م؟یرا رفع کن مشکل نیشدند چگونه ا میلح  گریکدیبا  دوپایه از •
 کاری لحیمبعد  تمیزکاری روش •
 تر کوچک کردن قطعات  میلح کیو تکن روش •
 میکردن س  میلح کیروش و تکن  •
 م ی به س میکردن س میلح کیو تکن روش •
 شیاستفاده از وارن روش •
 دمونتاژ •
 RGB هایریسه برد کنترلر  کی  یعلت خراب یبررس •
 دمونتاژ کردن هایروش  •
 قطعه کی  یجداساز  یاستفاده از قلع کش برا روش •
 قطعه کی یجداساز  یاضافه کردن قلع برا روش •
 ز یو ر  SMD دمونتاژ کردن قطعات روش •
 م؟یو باز کن زیقطعات دمونتاژ شده را تم هایسوراخ چگونه •
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 م؟یکن ایرفته است را چگونه اح نیکه از ب TRACK کی •
 IC کیدمونتاژ کردن  کیو تکن روش •
 ن یو روش کار با زره ب یمعرف •
 مونتاژ و دمونتاژ یلیتکم نکات •
 هیهو هایسریانواع  یمعرف •
 هورد شو  یهاهویهقطعه با  یروش جداساز  آموزش •
 ستند؟یاتصاالت مناسب ن کدام •
 ست؟ یاتصاالت قطعات چ مشکالت •
 چند مدل اتصاالت خراب یبررس •
 در اتصاالت ییدما یها  کلیسا تأثیر یبررس •
 )لوپ( کروسکوپیم •
 هامیکروسکوپانواع  یمعرف •
 دارد؟  یچه کاربرد کونیلیس ریو خم چسب •
 دارد؟ یقلع چه کاربرد ریخم •
 قلع چگونه است؟ ریکردن با خم میلح روش •
 چگونه است؟ BGA یها یس یکردن آ میلح روش •
 چگونه است؟  BGA یها یس یآ هایپایه  یایاح روش •
 ندهیشو هایاسپری یمعرف •
 دارد؟ یچه کاربرد  فریز یاسپر  •
 چگونه است؟  فریز یاسپر  عملکرد •
 یگوش  ریتعم هایپک یمعرف •
 ست؟ یچ low Melt اژیآل •
 چگونه است؟  low Melt اژیآل عملکرد •
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 هفتم  فصل
 م؟یکن دایقطعه را پ کی تیتاشید چگونه •
 م؟ یرا بخوان تیتاشید کی چگونه •
 ست؟ یچ تیتاشید کیمختلف  یها قسمت •
 چند قطعه تیتاشید یبررس •
 ست؟ یمنوال چ سیسرو •
 تلویزیون منوال  سیسرو  کی یبررس •
 لیموبا یگوش کیمنوال  سیسرو •
 م؟یاستفاده کن brd لیاز فا چگونه •
 open board view افزارنرم استفاده از  روش •
 phone board افزارنرم استفاده از  روش •
• smd code ست؟ یچ 
 م؟ یکن دایرا پ smd code کی چگونه •
 م؟یچه کن مینکرد دایقطعه را پ کی اگر •
 م؟یکن دایقطعه را پ کی نیگز یمشابه و جا چگونه •
• TP (Test Point) ست؟ یچ 
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 هشتم  فصل
 ست؟ یمدارات چ یاصل هایبلوک •
 م؟ یده صیرا چگونه تشخ هابلوک •
 مدارها دبکیبلوک ف یبررس •
 است؟  شدهتشکیل یاز چه قطعات یورود بلوک •
 است؟ شدهتشکیل  یاز چه قطعات مدار فرمان بلوک •
 ست؟یمدار فرمان چ کار •
 است؟  شدهتشکیل  یاز چه قطعات یخروج بلوک •
 وتر یبرد کامپ هایبلوک یبررس •
 ل یبرد موبا هایبلوک یبررس •
 ست؟ یچ مدار الکترونیکی کی هایبلوک •
 ی قطعات بلوک ورود تریناصلی از  هیمنبع تغذ یبررس •
 زیر بلوک  •
 ست؟ یچ هیمنابع تغذ هایبلوک  ریز  •
 هابلوک ری از ز  ورهایدرا یبررس •
 برد الکترونیکی چند   هایبلوک یبررس •
 م؟یرا از کجا شروع کن  الکترونیکیبرد  کی هایبلوک  یابیعیب و  لیتحل •
 ست؟یدستگاه چ  کی یابیعیب  مراحل •
 به چه صورت است؟  هادستگاه باز کردن •
 و تست آن چگونه است؟ هی کردن منبع تغذ زولهیا •
 دستگاه کی راتیتعممهم درباره  ینکات یبررس •
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 نهم فصل
 ست؟ یچ هیتغذ منابع •
 ست؟ یچ هیمنابع تغذ انواع •
 آداپتور چگونه هستند؟ ای یبا باتر  هیتغذ منابع •
 آداپتور چگونه است؟ ای یبا باتر  هیو تست منابع تغذ یابیعیب  •
 ست؟ یبا ترانس چ یخط هیتغذ منابع •
 با ترانس چگونه است؟ یخط هیو تست منابع تغذ یابیعیب  •
 ست؟ ی چ یخازن هیتغذ منابع •
 ست؟ یچ Y و X هایخازن  •
 چگونه است؟ یخازن هیو تست منابع تغذ یابیعیب  •
 ست؟ یچ زولهیا ریو غ زولهیا هیمنابع تغذ تفاوت •
 ست؟ ی چ Buck هیتغذ منابع •
 چگونه است؟ Buck و تست منابع یابیعیب  •
 ست؟ ی چ boost هیتغذ منابع •
 چگونه است؟ boost و تست منابع یابیعیب  •
 ست؟ یچ نگیچییسو هیتغذ منابع •
 چگونه است؟ نگیچییسو هیو تست منابع تغذ یابیعیب  •
 ست؟ ی( چانی)منابع جر  LED یورهایدرا •
 ( چگونه است؟انی)منابع جر  LED یورهای و تست درا یابیعیب  •
• LED چگونه است؟  یو مواز  یسر  یها 
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 دهم فصل
 لوازم  یتعداد ریو تعم لیکردن و تحل باز •
 شارژرها  هایخرابی  لیو تحل یبررس •
 شارژر  یابیعیب و  تست •
 المپ چگونه است؟  تست •
 هاالمپانواع  یبررس •
 LED یهاالمپ یو خراب تست •
 LED المپ کی یخراب ریتعم •
 LED المپ کی( در عمل با انی)منابع جر  LED یورهایدرا تست •
 LED یهاالمپ گرید یچند مدل خراب  یبررس •
 ست؟ یچ LED یهاالمپ چشمک زدن  علت •
 ها  LED چشمک زدن یخراب ریتعم •
 برق چگونه است؟  هایمحافظ  یخراب •
 ست؟یچ گریتر  تیاشم •
 RGB هایریسه  یبررس •
 ست؟ یچ RGB هایریسه  یخراب •
 RGB هایریسه یورها یدرا یخراب یبررس •
 ی مرکز  شیو گرما شیسرما هایسیستمروش کار   حیتوض •
 ی مرکز  شی و گرما شی سرما هایسیستمپنل  یو علت خراب یبررس •
 ی مرکز  شیو گرما شیسرما هایسیستمپنل  یخراب ریتعم •
 اتو مو یو علت خراب یبررس •
 اتو مو یخراب ریتعم •
 کریاسپ یو علت خراب یبررس •
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 کر یاسپ یخراب ریتعم •
 ساز چای برد  یو علت خراب یبررس •
 ساز چای برد  یخراب ریتعم •
 برد فکس یو علت خراب یبررس •
 برد فکس یخراب ریتعم •
 توریبرد مان یو علت خراب یبررس •
 تور یبرد مان یخراب ریتعم •
 آیفون  یگوش کیباز کردن  روش •
 یکیلوازم الکترون یمدارات داخل یو بررس ریتعم پیدا کردن یبرا  تیسا کی یمعرف •
 brd و کیشمات لهیمادربرد به وس کیمدارات  یبررس •
 هارد کی  یعلت خراب یبررس •
 رد چگونه است؟ ها خرابی ریتعم •
 تبلت  کیو بلوتوث  یفا یوا یخراب ریو تعم یبررس •
 شودمیکه روشن ن یگوش کی  ریو تعم یبررس •
 شودمیپد که روشن ن یآ کی  ریو تعم یبررس •


