 5راز تعمیرکاران حرفه ای لپ تاپ
(در حوزه ی لپ تاپ و کامپیوتر)

منبع www.jazireyesakhtafzar.com :
نویسنده  :نوید حکمت
موضوع  :رازهای حرفه ای های لپ تاپ
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی
تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر و غیره به سایت
جزیره ی سخت افزار مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله ی مشابه این مطلب

میدانم که شماهایی که دارید این مقاله را میخوانید دنبال موفقیت و حرفه ای شدن در زمینه ی کاری
خودتان هستید .وگرنه این مقاله را نمیخواندید
این نوشته ها حاصل سالها تجربه ی کاری و مصاحبه با تعداد زیادی از متخصصین در زمینه ی
تعمیرات سخت افزار و لپ تاپ است.

قوانین زیادی وجود دارد که میتواند شما را در این زمینه از رقبا باالتر نگه دارد .شما
میتوانید خاص تر از رقبا باشید.
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 -1شماتیک خوانی
تعمیرکاران حرفه ای همیشه از تجزیه و تحلیل و مهندسی معکوس بردها لذت می برند و هرروز
برای باال بردن اطالعات خودشان زمانی را صرف می کنند .نقشه خوانی بردهای مختلف یکی از
قویترین و مهم ترین عامل برای متخصص شدن در این زمینه است .ارتباط بین قطعات والمانها
ی مختلف را به خوبی درک می کنند و صرفا روی تجربه ی کاری خود بسنده نمی کنند.

-2آنها برای یادگیری مطالب جدید دست به تعمیرات می
زنند نه کسب سود
چرا؟ پس برای چه چیزی کار می کنند؟
متخصصین عقیده دارند که اگر هرروز مطلب جدیدی را یاد بگیرند نتیجه ای که در بر خواهد
داشت سود حاصل از تعمیرات است.
درواقع انها کسب سود را نتیجه ی حاصل از کسب اطالعات بیشتر می دانند و همیشه از قانون
 110 /100استفاده ی کنند.
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این قانون به ما می گوید که اگر  100درصد اطالعات دارید آنهارا خرج خواهید کرد در نتیجه تمام
هم صنفی های شماهم  100درصد خواهند شد و اطالعات شما را خواهند داشت .حال اگر شما
 110درصد شوید در واقع  10درصد از بقیه رقبا جلوتر هستید واگر این  10درصد اطالعات جدید
را منتقل کنید در جایگاه  100درصد قدیم خود خواهید رفت و تالش بیشتری برای بدست آوردن
 10درصد اطالعات جدید خواهید کرد و همین روند ادامه پیدا می کند.

 -3تسلیم نشدن

متاسفانه طی چندسال تجربه ی کاری و ارتباط با افراد و تعمیرکاران زیادی به وفور می دیدم که

یک سری از آنها خیلی راحت بعضی از دستگاهها را بدون بررسی دقیق تر غیر قابل تعمیر اعالم
می کردند و فقط تمرکز روی دستگاههایی با ایرادهای ناچیزداشتند.
اما در برخورد با متخصصین و تعمیرکاران حرفه ای می دیدم که به شدت اصرار دارند که دستگاهها
را تعمیر کنند هرچند با مشکالت زیادی مواجه می شدند و وقتی از آنها پرسیدم که چرا اینقدر
اصرار به تعمیر دارید  :می گفتند:
اگر اینبار من کل وقتم را روی این دستگاه بگذارم و به نتیجه برسم
دستگاه بیشتر می شود ،
ثانیه تعمیر خواهم کرد.
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اطالعاتم نسبت به این

اگر دفعه ی بعدی با این همین مشکل مواجه شوم در عرض 30
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 -4جستجو در سایتهای خارجی

متخصصین برای اینکه خودشان را به روز کنند  ،هرروز به سایتهای خارجی و منابع مختلف سرکشی

می کنند .مشکالت خودشان را مطرح می کنند ودر نهایت به نتیجه می رسند.
آنها همیشه برای بدست آوردن مطالب و مقاالت جدید پول می پردازند به نوعی مقاالتی که هر کسی
جرات پرداخت مبلغش را ندارد.

به طور کلی برای یادگیری بیشتر ،سرمایه گذاری می کنند ،از منابع مختلف به خوبی بهره مند
میشوند ودر کارشان استفاده می کنند.

 -5تست بعد از تعمیر
اگر دیدگاهتان این باشد

که دستگاهی را که تعمیر کردم بالفاصله تحویل مشتری بدهم و هدفتان

از این شغل کسب درآمد باشد  100درصد موفق خواهید شد.

اما اگر دیدگاهتان این باشد

که بعد از تعمیر دستگاه ،ارتباط های مختلف و ولتاژ های مختلف را

چک کنم  ،بعد از نت برداری تحویل مشتری بدهم وهدفتان از این شغل کسب ثروت

زیاد باشد 100

درصد خیلی زیادتر موفق خواهید شد.
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مطلب دیگری هم هست که حیفم اومد مطرحش نکنم

 -6کمک می کنند!
عموم مردم فکر می کنند که اگر رازهای کارشان را فاش کنند دیگر جایگاهی در زمینه ی کاری
خود ندارند و کسب و کارشان بی رونق می شود.
در صورتیکه اطالعات هرگز تمام نمی شوند و هرروز اطالعات تازه تری به وجود می آید.
تمام کسانی که در این شغل به درآمد های باالیی رسیده اند این دیدگاه را نداشتند و همیشه در
حال کمک کردن به همکاران و تبادل اطالعات بین آنها بودند.
در واقع (( در دادن اطالعات خساست به خرج منی دهند)).
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