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 فصل اول
 ست؟ ی چ هیبر ثان میفر مفهوم •
 ؟شوندی نم  دهیاجسام د ک،یتار طی در مح چرا •
 ؟اندشده   لیمتحرک چگونه تشک ریتصاو •
 چگونه بوده است؟ هیاول یعکاس  یهان یدوربکار  اساس •
 ست؟ یچ  وینگات  ری تصاو  مفهوم •
 ست؟ یچ  یلنز عکاس کاربرد •
 ست؟ یآپارات چ یهادستگاه و  یبردار لمیف یهان یدوربکار  اساس •
 چگونه است؟  نتریکار دستگاه فکس و پر اساس •
 ست؟ یچ پکوین سکید •
 یک یالکترومکان  یهاونیز ی تلواساس کار  حیتشر •
 ست؟ یچ ری تصو یکی موزائ  تی خاص  مفهوم •
 ( یر ی)المپ تصو CRT یهاونیزیتلوروش عملکرد   حیتشر •
 CRT ونیزی نمونه تلو کی یداخل یهاقسمت  شینما •
 ؟شودی ماستفاده  یزم یچه مکان CRT یهاونیزی تلودر   یر یزگ ینو جهت •
 استفاده کرد؟ گوشتیپیچ برد، از  یدر بررس  دینبا چرا •
 CRT ونیزیبرد تلو یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 CRT ونی زیمختلف تلو یهابخش  یابیعیب   حیتشر •
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 دوم فصل
 ست؟ ی چ یکی الکترون یمقاومت در مدارها کاربرد •
 ؟ شودیم متر چگونه انجام  یمقاومت با مولت  تست •
 ؟شودی ممتر چگونه انجام  یمقاومت با مولت یر یگاندازه •
 ست؟ ی چ ریثابت و متغ  یهامقاومت  تفاوت •
 ست؟ یچ ستوریو ترم ستوریمقاومت، ور فهیوظ  •
 ک یدر الکترون  مورداستفاده  یودهایانواع د یمعرف •
 ود یتست د حی روش صح  حیتشر •
 ؟کندی مچگونه عمل  ودیپل د مدار •
 ست؟یزنر چ ودید بردکار •
 ست؟ ی چ یکی خازن در مدارات الکترون کاربرد •
 دشارژ خازن  یهاروش  یمعرف •
 ک یدر الکترون مورداستفاده یهاخازن انواع   یمعرف •
 ست؟ ی چ یکی سلف در مدارات الکترون کاربرد •
 ست؟ ی چ یک یو ترانس در مدارات الکترون  وزیف کاربرد •
 ی خط هیروش عملکرد منبع تغذ  حیتشر •
 ست؟ یچ  یخط هیمنبع تغذ بیو معا ایمزا •
 نگ یچ یسوئ  هیروش عملکرد منبع تغذ  حیتشر •
 ست؟ یچ نگی چیسوئ هیمنبع تغذ بیو معا ایمزا •
 ست؟ یچ  یکی در مدارات الکترون FETو   PMW کاربرد •
 ست؟ یچ  STR سیآی •
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 ست؟ یچ  EMI لتریف کاربرد •
 ست؟ یچ یک ی و کاربرد آن در مدارات الکترون PFC  تیونی •
 نگی چی سوئ هیبا عملکرد مدار منبع تغذ یی آشنا •
 هیبرد منبع تغذ راداتیا نیترمهم  یمعرف •
 نگ یچ یسوئ هیمنبع تغذ کی یعمل  یبررس  •
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 سوم فصل
 نور  شدنکم  ای Dimmingمفهوم  حیتشر •
 ست؟ یچ Global dimmingو   Local dimming  تفاوت •
 LG یدیاالدستگاه  کیمراحل دمونتاژ  حیتشر •
 LG ونیزی در تلو WIFIمحل نصب برد  شینما •
 الیتبک از  ونیزی پنل تلو جداکردن •
 ون یزیاز تلو زهی صفحه پالر  جداکردن •
 آن  ری و تعم ونیز یتلو الیتبک  دمونتاژ •
 و چک نمودن سالمت آنها  ونیزیتلو  هایالیتبک همان   ای LEDنمودن   روشن •
 اندشدهدمونتاژ  قبالا که  ونیزیقطعات مختلف تلو مونتاژ •
 ی لی شده و ارائه نکات تکم  ریتعم  ونیزی تلو تست •
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 چهارم فصل
 ست؟ ی چ  Full Array یمعنا •
 شد؟   عیدر کشور شا یاز چه سال الیتبک  رادیا •
 ست؟ ی از چ ریاز تصو یاگوشه شدن  اهیس رادیا •
 م؟ یهمراه داشته باش یبواس یدر  ستیبای م را  ییهالیفا چه •
 شده  اهیآن س  ریاز تصو یسامسونگ که بخش F یسر  ونیزی تلو یابیعیب  •
 دقت کرد؟  ستی بایم اینکتههر دستگاه به چه  ریاز تعم  قبل •
 سامسونگ  F ی سر  ونیزیتلو دمونتاژ •
 ست؟ یچ یساده مگنت گوشتیپیچهمراه داشتن   ضرورت •
 ون یزیتلو یو بلندگوها  یبرد چشم جداکردن •
 ی کیپالست میبرد آدرس، قاب محافظ و فر جداکردن •
 ونی زیتلو Liquid دمونتاژ •
 Liquidنکته هنگام مونتاژ  کی ارائه •
 الیتبک به  یجهت دسترس ونیزیتلو یهابخش  ریسا دمونتاژ •
 یاز پنل پشت  هاالمپروش جدا نمودن   حیتشر •
 نمود؟  ضیرا تعو  هاLEDتمام  ستیبای م  ریدر تعم  چرا •
 توجه کرد؟  ستیبای م یبه چه نکات  الیتبک   دیخر در •
 هاالمپ و تست  یصفحه پشت  یرو دیجد هایالیت بک یگذار ی جا •
 است؟  شتریآن ب یهاالمپ نور  ونیزیدر استارت اول تلو  چرا •
 ون یزیو پنل تلو میفر وزر،یف یرفلکتور، د مونتاژ •
 دستگاه  یو بلندگوها یک یفلت، قاب پالست یهاکابل مانند  هاقسمت  ریسا مونتاژ •
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 از دستگاه Pattern  تست •
 انجام داد؟  توانی م یچه اقدامات الیتبک عمر    شیافزا جهت •
 ست؟ یچ Hospitality modeو   Hotel mode  مفهوم •
 ست؟ یچ ECO mode کاربرد •
 م؟یشو سامسونگ  یمخف ی وارد منو میتوانی م ییهادکمه فشردن چه  با •
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 پنجم  فصل
 ست؟ یپالسما چ  مفهوم •
 ی مهتاب  یهاالمپروش عملکرد   حیتشر •
 ست؟ یپالسما چ یشگرها یکار نما اساس •
 و سامسونگ LG یپالسما یهاون یزیتلو دهندهل یتشک  یاصل یاجزا یمعرف •
 و سامسونگ  LG یپالسما یهاون یزی تلو یاصل یبردها  فیوظا  حیتشر •
 Main Boardنمونه   کی شینما •
 ؟شودی م پالسما چگونه انجام  ونیزیدر تلو ری تصو کی  ساخت •
 ست؟ ی چ  ریهک تصو مفهوم •
 ست؟ یچ ری تصو یجاماندگ   مفهوم •
 ست؟ یچ  Up scalling  مفهوم •
 ست؟ یچ  scaller سیآی  کاربرد •
 پالسما یهادستگاه راداتی انواع ا یمعرف •
 عدم روشن شدن دستگاه پالسما  یابی عیب نحوه  حیتشر •
 ست؟ یچ یاجرقه پنل    مفهوم •
 ست؟ ی چ Auto Gen مفهوم •
 روشن شدن دستگاه پالسما  رید یابی عیب نحوه  حیتشر •
 ست؟ ی چ یسرد میلح  مفهوم •
 ؟ شودی م جادیا یخازن بادکردگ  رادیا چرا •
 ؟ گرددیم جادیا یبه چه علت ابروباد صورتبه  ریتصو رادیا •
 ش ینماصفحه   زیساخته شده بر اساس سا یهاون یزیتلو یهامدل انواع  یمعرف •
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 آنها  یو معرف  ونیزی تلو یمونتاژ شده بر رو یبردها  شینما •
 برد بافر؟  ا ی از پنل است  رادیکه ا  دیفهم توانیم چگونه •
 جیال  2010مدل   42Pj250rپالسما  ونی زینمونه تلو کی  ریتعم •
 دستگاه هیولتاژ برد تغذ تست •
 قرار داده شده؟ ومتریپتانس هادستگاهاز  یدر بعض  چرا •
 ست؟ یچ شتریبا توان ب یقراردادن مقاومت آجر  ضرورت •
 Auto Gen یدست اندازیراه روش   حیتشر •
 Time Control Boardو  Main Board نیارتباط ب قطع •
 ندارد  ری ، صدا دارد و تصوشودی م که روشن  ییدستگاه پالسما یابی عیب روش   حیتشر •
 ی ر ی با روش ولتاژگ هیبرد تغذ تست •
 یر ی با روش ولتاژگ  Yبرد  تست •
 وجود ندارد؟ یتیپالسما قطع   ونیزیتلو ریدر تعم  چرا •
 پالسما یهاونیزی تلو ری در خصوص تعم یلینکات تکم  ارائه •
 جی ال یپالسما یهاون یزیتلودر  ع یشا رادیچند ا یمعرف •
 شود؟ جادی ممکن است ا یدر چه قطعات یسرد میلح •
 دقت کرد؟  ستیبایم اینکتهبه چه  یسرد میلح  یاجرا در •
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 ششم  فصل
 داد؟ صیرا تشخ  ونیزینوع تلو  توانیم چگونه •
 نوع آن  ص یو تشخ   LCD ونیزی نمونه تلو کی دمونتاژ •
 آن کردنروشن با  ونیزی تلو یابیعیب  •
 کرد؟  دیچه با شودیم که خاموش و روشن   یدستگاه ری تعم یبرا •
 ست؟ یچ  LCDو  LED  تفاوت •
 ست؟ یچ LCDدستگاه  هایالیت بک نمودن زی تم ضرورت •
 شود؟  جادیا LCD الیتبک  یممکن است برا یاتفاقات  چه •
   LCD یهاونیزی تلو ری در خصوص تعم یلینکات تکم  ارائه •
 آن ضی در خصوص تعو  یو ارائه نکات  LCDنمونه المپ  کی دمونتاژ •
 LCD ونیزیقطعات تلو تکتک  مونتاژ •
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 هفتم  فصل
 2017تا  2016 دیتول جیال LH یسر  Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 2011تا   2010 دیتول جیال LW یسر  Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 ست؟ یکابل کامپوننت چ کاربرد •
 2015تا  2014  دیتول  جیال LB یسر  Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 2020مدل  ینیدستگاه چ  کی Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 جی ال OLEDدستگاه  Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 جی ال LW300 یسر  Main Board یاصل یهاقسمت  یمعرف •
 ست؟ یچ  ROMو   RAM  تفاوت •
 ست؟ ی چ  EEPROMو   PROM  ،EPROM  مفهوم •
 ست؟ یچ NFLASHو   FLASH  مفهوم •
 م؟یده صی برد تشخ یرا بر رو NFLASHو   FLASH سیآی میتوانیم چگونه •
 و سامسونگ  جیال یهادستگاه یهاعامل ستم یس یمعرف •
 ست؟ یچ AUXو  کالی پورت اپت تفاوت •
 آنها  ینمودن اجزا نیگزیبرد و جا  راتی تعم باه دررابط یلینکات تکم  ارائه •
-  2016مدل  LH54000 یسر  جیالدستگاه  وییپی س )  101 سیآی  اگرامیبلوک د یبررس  •

2017 ) 
 ست؟ ی چ USBپورت )درگاه(   کاربرد •
 USBمختلف  یهانسل  یمعرف •
 Micro USB3-TypeBپورت   یمعرف •
 USB-TypeCپورت   یمعرف •
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 ی به لحاظ توان خروج  هاUSBانواع  سهیمقا •
 USB هیتغذ اگرامیبلوک د  شینما •
 ی کی الکترون ی در بردها یحفاظت یها الماننقش  حیتشر •
 HDMI  پورت •
 آن یهات ی قابلو  HDMIپورت   یمعرف •
  HDMIمختلف پورت   یهانسل  یمعرف •
 ست؟ یچ CEC یتکنولوژ  •
 کند؟  جادیرا ممکن است ا یچه مشکالت  رنده،یکابل، فرستنده و گ  نیب  یهماهنگ عدم •
 HDMIدر قسمت  LH54  جیال  Main Board  اگرامیبلوک د یبررس  •
 آنها  یپارامترها یو بررس  تی فیکی ب و  تی ف یباکبرد   کی سهیمقا •
 ست؟ یچ  ونریت کاربرد •
 RFمفهوم فرکانس  حیتشر •
 ست؟ یچ ونیو دمدوالس ونیمدوالس مفهوم •
 ست؟ یگذر چ انیم لتریف فهیوظ  •
 2012-2011 دیتول جیال LWدستگاه  ونریبرد ت یبررس  •
 در نظر گرفت؟  ونری ت  ضی تعو ای ری در تعم ست یبای مرا  ینکات  چه •
 یتعامل با مشتر  بادررابطهچند نکته مهم   حیتشر •
 ع یما ستالیکر یهاپنلنحوه عملکرد  حیتشر •
 TN (Twisted Nematic)نوع   عیما ستالیروش عملکرد پنل کر  حیتشر •
 VAنوع   عیما ستالیروش عملکرد پنل کر  حیتشر •
 IPSنوع   عیما ستالیروش عملکرد پنل کر  حیتشر •
 عیما ستالیبه پنل کر   Mainبرد   یفرمانده روش   حیتشر •



 

 

www.namatek.com 
 

13 

 LVDSساختار و عملکرد استاندارد  حیتشر •
 ست؟ی چ عیما ستالیکر •
 TN (Twisted Nematic)نوع   عیما ستالیرد پنل کرروش عملک   حیتشر •
 VAنوع  عیما ستالی پنل کر بیو معا ایروش عملکرد، مزا  حیتشر •
 IPSنوع   عیما ستالیروش عملکرد پنل کر  حیتشر •
 ه یبرد تغذ  یو بررس نگیچ یسوئ  هیتغذ منابع •
 دستگاه مشابه کی اگرامیبه همراه بلوک د هیمنبع تغذ ک ی Hotبخش  یبررس  •
 ست؟ یچ ستوری و ترم   ستوریور کاربرد •
 ست؟ یچ ری فایو رکت   EMI لتریف کاربرد •
 ست؟ ی مدار اسنوبل چ کاربرد •
 هیبرد تغذ یابیعیب مراحل   حیتشر •
 دستگاه مشابه کی  اگرامیبه همراه بلوک د هیمنبع تغذ کی  Coldبخش  یبررس  •
 ونیزی هرکدام از اجزا و قطعات تلو  ازی ولتاژ موردن یمعرف •
 م؟ یرا امتحان کن هاخازن بودن  یمواز  میتوانیم چگونه •
 ست؟ یچ الیتبک وریدرا سیآی  کاربرد •
 الیتبک  هیاصالح یهاروش انواع   یمعرف •
 ست؟ ی ( چBoost converterمدار بوستر ) کاربرد •
 آنها  سهیو مقا هیدو برد تغذ یبررس  •
 داد؟ صی آن را تشخ توانی مو چگونه  ستی چ  PFC سیآی  کاربرد •
 و اشاره به علت آنها  ع یشا رادیچند ا یمعرف •
 ؟ ردیگی م چگونه انجام  یدست اندازیراه •
 توجه کرد؟   ست یبای م یبازکردن دستگاه به چه نکات  قبل •
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 هشتم  فصل
روشن   یقرار گرفته ول Stand byکه در حالت   2015 جیالدستگاه  یو بررس بازکردن •

 شودی نم
 دستگاه هیمختلف برد تغذ یهابخش ولتاژ  یبررس  •
 Driver onو  Power on یهاه یپا یموقت برا صورتبه ولتاژ  جادیا •
 هیبرد تغذ یهایخروج  هیولتاژ کل تست •
 کرد؟  دیچه با هاخازن یدشارژ اصول  جهت •
  یدارد ول stand byکه چراغ  2014مدل  552V  یسر  42LB  جیالدستگاه  یبررس  •

 شود ی نمروشن  
 دستگاه هیمختلف برد تغذ یهابخش ولتاژ  یبررس  •
 همراه خود داشته باشد؟  ستیبای م یچه لوازم یاحرفه   رکاریتعم کی •
 یسون یهادستگاه یابی عیب روش   حیتشر •
 شود ی نمروشن   ی دارد ول  stand byکه چراغ  54 یسر  42LN  جیالدستگاه  یبررس  •
 آن  Main board ضی و تعو هیاول  یابیعیب  •
  رکاری به علت عدم دقت تعم هاونیزیتلو ری که در تعم ییاز موارد استثنا یکی  حیتشر •

 افتد ی م اتفاق 
 باشد؟  یممکن است در اثر چه عامل جیالخاموش و روشن شدن دستگاه  عیشا رادیا •
 داد؟ صی را تشخ  ونیزینوع پنل تلو توانیم چگونه •
 ندارد   ریتصو یکه صدا دارد ول  42LN  جیالدستگاه  یبررس  •
 ست؟ یچ کانی برد ت   یتاژهاول فهیوظ  •
 کان ی برد ت یها test point یو معرف  جستجو •
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 کان ی ولتاژ برد ت تست •
 ؟ باشدیم پنل  ای کانی، ت Mainاز برد   رادیداد که ا صی تشخ توانیم چگونه •
 ؟شودی م باشند چگونه انجام  کپارچهیآن  کانیو ت  Mainکه برد  ی در دستگاه یابیعیب  •
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 نهم  فصل
 یر ی و تصو یصوت  یهاستم یس خچهی از تار یمختصر  شرح •
  ابیکم یصوت یهادستگاه قطعات  یدر دسترس بوده ول یراحتبه ونیزی قطعات تلو چرا •

 ؟ باشدیم
 خواهد داشت؟   رکاریتعم کی یبرا یت یچه مز متیقارزان یهادستگاه  ریتعم •
 PT580مدل  کیپاناسون  یخانگ ینما یدستگاه س یمعرف •
 LH 738مدل  جیال  یخانگ ینمایمختلف دستگاه س یهابخش  یو معرف دمونتاژ •

HDS 
 DV5580PMمدل  2013 جیال  یدستگاه پخش خانگ یمعرف •
 دستگاه سکیپخش د یکی مکان یهازم ی مکان یمعرف •
 DVDپخش   سک ید کیلنز  ضیتعو •
 جی ال  یخانگ ینمایدستگاه س یمنو یبررس  •
 کارخانه برگرداند؟ ماتیرا به تنظ جیال  یخانگ ینما یس توانیم چگونه •
 ست؟ یچ جی ال  یخانگ ینمایس یهادستگاه  یمخف کد •


