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www.jazireyesakhtafzar.com : منبع

نویسنده : نوید حکمت

موضوع : با یک هویه و سیم لحیم 
چقدر میشه پول درآورد ؟

آموزشی  مطالب  جدیدترین  خواندن  برای 
تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر و غیره به سایت 

جزیره ی سخت افزار مراجعه کنید!

برای دانلود صدها مقاله ی مشابه این مطلب

دراورد؟ پول  میشه  چقدر  لحیم  سیم  و  هویه  یک  با 
پرسیدند. می  من  از  الکترونیک  و  پاور  ی  دوره  کارآموزان  از  خیلی  که  بود  سوالی  این 

بیاورید؟ در  پول  دارید  دوست  چقدر  که  بود  این  آنها  از  هم  من  سوال 

:خیلی دادند  می  معموالجواب 

چقدر؟ یعنی  خیلی  پرسیدم:  می 

ماه در  تومان  میلیون   4 :مثال  دادند  می  جواب 
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است؟ زیاد  خیلی  ماه  در  میلیون   4 شما  نظر  به  که:  بود  این  من  سوال  و 
است. زیاد  هم  خیلی  بسا  چه   . است  همین  ما  آل  ایده  درآمد  دادند  می  جواب  معموال 

جامعه  افراد  از  سری  یک  برای  واقعا  اما  بخندید.  ببینید،  را  درآمد  مبلغ  این  که  شماهایی  شاید 
رویاست. یک  ماه  در  میلیون   4 درآمد 

به طور کلی می توان گفت: هرکسی که این روش را بداند درآمد خیلی خوبی خواهد 
داشت.

یعنی  مبلغ  این  نصف  شما  درآمد  شاید  ماه،   2 هم  شاید  ماه   1 تا  حداقل  یعنی  کار،  شروع  اوایل  در   
باشد. تومان   2/000/000 تقریبا 

رسد. می  نظر  به  کم  شما  برای  ماه  در  تومان   4/000/000 مبلغ  بعد  به  ماه سوم  از  اما 
و  ساده  کار  خیلی  مبلغ  این  به  رسیدن  گفت  خواهم  پاور  ی  دوره  در  و  ادامه  در  که  روشهایی  با 

است. راحتی 
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اگر به الکترونیک عالقه دارید در یک رشته ی آن متخصص شوید:
  ) تاپ  لپ  مادربرد،  )پاور،  افزار  سخت  تعمیرات   )1

و...(  XMega ،دیجیتال،  آنالوگ  مباحث   ،  AVR ( صنعتی  و  دانشجویی  های  پروژه  2(ساخت 
)... و  مخابراتی  تجهیزات  تعمیرات  و  کردن  کانفیگ   -BTS های  آنتن  )نصب  3(مخابرات 

.

.

.

: پردازم  می  پاور  یعنی  افزار  سخت  تعمیرات  قسمت  کوچکترین  به  فقط  من  اینجا  در 

4(المپ تست   تستر       پاور   )3 لحیم       2( سیم  هویه      )1 ابزار های مورد نیاز : 
 ) و...  سی  آی  و  ترانزیستور  و  مقاومت  خازن،  )مثل  تعمیر  برای  نیاز  مورد  6(قطعات  متر     5(مولتی 

است.(  شده  گفته  دوره  در  قطعات  ترین  )پرمصرف 
ویا  دفترکار-   – منزل  تواند:  می  باشد  کجا  شما  تعمیرگاه  محل  که  کند  نمی  فرق  تعمیرگاه:  محل 

باشد. شما  ی  مغازه 

ای حرفه  و  سنگین  نیم  معمولی،  پاورهای  تعمیر  ی  زمینه  در  اطالعات  نیاز:  مورد  اطالعات 
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خراب  گرین  پاور  عدد   50  : اولیه  مواد 
می  راحت  خیلی  که  دارند  را  تومان  تا12000   5000 معادل  قیمتی  بازار  در  خراب  گرین  های  پاور 

کرد. خریداری  کامپیوتری  های  فروشی  ازاوراق  توان 
50   خرید  ×12/000= 600/000 تومان 
w        22000 330  فروش تومان 
w        25000 380  فروش تومان 
w        35000 430  فروش تومان 
w        45000 480  فروش تومان 

هیچ  یعنی  شوند  تعمیر  ها  پاور  این  100درصد  باید  هستید  ای  حرفه  خیلی  زمینه  این  در  شما  اگر 
عرض  در  باید  پاور  عدد   50 این  هستید  ای  حرفه  اگر  هم  باز  و  نشود  اعالم  تعمیر  قابل  غیر  پاوری 

برسد  مشتری  دست  به  و  شود  تعمیر  روز   2 الی   1
) در دوره تعمیرات پاور مشتری های ثابت پاور را خواهم گفت.(

آن  عدد   40 پاور  عدد   50 هر  از  که  است  این  ممکن  حالت  ترین  بدبینانه   ، هستید  کار  تازه  اگر  اما 
باشد. تعمیر  قابل  غیر  عدد   10 و  شود  تعمیر 
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حاال اگر از 40 عدد پاور :
28 عدد پاور 330 وات                                     000, 616
10 عدد پاور 380 وات                                     250,000
2  عدد پاور 430 وات                                     70,000    

مبلغ کلی از این پارت                                936,000 تومان
100,0000 اوراقی       بصورت  نشده  تعمیر  پاورهای  فروش 

 جمع کل :                                                1,036,000              

این پارت در 2 روز   400,000 تومان از  سود حاصل 
درآمد  تومان  هفته ای 1/000/000  ممکن  حالت  ترین  بدبینانه  در  کند  پیدا  ادامه  کار  این  اگر 

داشت. خواهید  ثابت 

نگران فروش پاورها نباشید اگر اهل عمل هستید، مشتری 
هایی که به صورت عمده ای از شما خریداری کنند زیاد هستند.
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افراد  و  ام  آورده  بدست  زیادی  خیلی  خیلی  و سود  ام  داده  انجام  کرات  به  را  روشها  این  نیز  خودم 

ام. آموزش داده  زیادی 

گویید؟ می  ما  به  را  اینها  چرا  که  پرسند  می  من  از  ها  خیلی 

بخوانند.( را  ثروتمند  متخصصین  راز   7 ی  مقاله  لطفا  که  است  این  میدهم  آنها  به  که  )جوابی 

ندهید. دست  از  را  ارزش  با  ی  مقاله  این  کنم  می  پیشنهاد  هم  شما  به 


