
 

 

آن کردن برطرف های راه و موبایل نشدن روشن علت   

 

 

روشن نشدن موبایل می تواند بد ترین کابوس باشد. زیرا این روز ها نه تنها زندگی شخصی و اجتماعی ما، بلکه زندگی حرفه ای نیز متکی 

 .به تلفن همراه است. بنابراین، اگر متوجه شوید که تلفن شما روشن نمی شود، مطمئناً وحشت زده شود

ها و ویدیو هایی از تعطیالت  د دارد که اکنون نمی توانید به آن ها دسترسی پیدا کنید. عکسشماره تماس دوستان و همکاران نزدیک شما وجو

ها ندارید. وقتی موبایل شما روشن  های مهمی وجود دارد که هیچ نسخه پشتیبانی از آن ها و پیامرویایی و جشن تولد شما و هم چنین چت 

ضمن بررسی علت  آموزشگاه فن آموزان در گوشی شما ذخیره شده است. در این مقاله ی شوید که آن اطالعات حیاتیشود، متوجه می  نمی

 .روشن نشدن موبایل، راه های بر طرف کردن آن را نیز معرفی می کنیم

شامل اموزش تعمیر نرام افزار و سخت افزار گوشی های اندروید  آموزش تعمیرات موبایل آموزشگاه فن آموزان دوره فوق تخصصی و جامع

 و آیفون را بصورت صد در صد عملی و تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای در کارگاههای مجهز به تجهیزات به روز برگزار می کند.

این دوره با اعطای مدرک بین المللی و ویژه بازار کار می باشد. برای مشاهده سرفصلها و جزئیات کامل این دوره روی تصویر زیر کلیک 

 :نمایید

 

 چکیده مطلب :

 مقاله این در. باشد داشته وجود همراه تلفن افزار نرم در مشکالتی یا باشد افزاری سخت خرابی گونه هر دلیل به است ممکن گوشی نشدن روشن
 .کنیم می معرفی نیز را آن کردن طرف بر های راه موبایل، نشدن روشن علت بررسی ضمن آموزان فن آموزشگاه ی
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 دالیل روشن نشدن موبایل
دو دلیل کلی برای روشن نشدن موبایل شما وجود دارد. روشن نشدن گوشی ممکن است به دلیل هر گونه خرابی سخت افزاری باشد یا 

مشکالت سخت افزاری به تنهایی چالش بر انگیز خواهد بود، زیرا ممکن است نیاز  مشکالتی در نرم افزار تلفن همراه وجود داشته باشد. حل

 .به تعویض یا تعمیر قطعات سخت افزاری داشته باشد. اما اشکال در بخش نرم افزار در بسیاری از موارد به تنهایی قابل حل است

 

 :دالیل روشن نشدن موبایل عبارتند از

 مسائل مربوط به شارژ گوشی .1
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 خرابی باتری گوشی .2

 معیوب بودن صفحه نمایش گوشی .3

 خرابی دکمه پاور گوشی .4

 ضربه دیدن گوشی .5

 آب خوردگی گوشی .6

 وجود مشکالت نرم افزاری .7

 استفاده بیش از حد از ظرفیت پردازنده گوشی .8

 گوشی تغییر دمای بیش از حد بدنه .9

 مسائل مربوط به شارژ گوشی 
اغلب اوقات، روشن نشدن گوشی به مشکالت شارژ بازمی گردد. اگر قبالً هیچ عالئمی از خرابی تلفن همراه خود را مشاهده نکرده اید، 

 .مشکل ممکن است به سادگی کمبود شارژ در گوشی باشد

 آموزش تعمیر شارژر موبایل

 بررسی اتصاالت شارژر

ً به یاد دارید که گوشی خود را شارژ کرده اید؟ در بعضی مواقع پریز برق مشکل داشته یا  ابتدا نکات واضح را بررسی کنید. آیا مطمئنا

 .شده یا شارژر از پریز برق جدا شده استاتصال کابل شارژ به گوشی به طور کامل انجام ن

 شارژر USB وجود خاک و گرد و غبار در پورت

کابل شارژ یا درگاه شارژ تلفن شما مسدود نشده  USB در مرحله بعد، مطمئن شوید که هیچ گرد و غبار، کثیفی یا زباله دیگری در پورت

 .رای از بین بردن آلودگی از درگاه ها استفاده از قوطی هوای فشرده استاست. به یاد داشته باشید، اتصاالت ظریف هستند. بهترین راه ب

 عیب یابی کابل شارژ

های شارژ گوشی ممکن است به دلیل عدم استفاده صحیح، وجود پارگی یا قطعی در آن مانع از شارژ گوشی شما شده و در نتیجه با کابل 

روشن نخواهد شد. بنابراین الزم است با استفاده از دستگاه های مخصوص وجود اتصال گوشی به شارژ به مدت طوالنی باز هم گوشی 

 .عملکرد کابل شارژ را بررسی نموده و پس از عیب یابی آن به تعمیر یا خرید یک کابل شارژ با کیفیت بپردازید

 آموزش تعمیرات لپ تاپ: بیشتر بخوانید

 خرابی باتری گوشی 
دلیل واضح دیگری که ممکن است گوشی شما روشن نشود این است که باتری گوشی شما خراب شده است. خرابی باتری گوشی معموالً به 

گر تواند ناگهانی اتفاق بیفتد، به خصوص اگر باتری شما باد کرده یا نشت کند.اافتد، اما گاهی اوقات می تدریج و در طول زمان اتفاق می

گوشی شما روشن نمی شود و مطمئن هستید که تجهیزات شارژ شما کار می کند و چرخه برق مشکالت شما را حل نکرده است، وقت آن 

 .است که توجه خود را به باتری گوشی خود معطوف کنید. ممکن است دلیل روشن نشدن گوشی شما، خرابی باتری باشد

ل استفاده به سرعت از کیفیت خود کاسته می شوند. در نهایت آن ها کامالً از بین خواهند رفت. اکثر باتری های گوشی و تبلت پس از چند سا

انواع دیگر آسیب ها نیز می توانند به طور جبران ناپذیری بر باتری تأثیر بگذارند. مایعات، افتادن روی سطوح سخت و دماهای شدید همگی 

 .می توانند باتری را بی فایده کنند

که گوشی یا تبلت خود را به شارژر وصل کردید، یک دقیقه صبر کنید تا ببینید آیا نماد باتری روی صفحه نمایش شما ظاهر می پس از این 

شود یا خیر. اگر این کار را کرد، باتری شما خوب است و می توانید به مراحل بعدی بروید. از طرف دیگر، ممکن است نور کوچک قرمز 

کنید که چشمک می زند. اگر این کار را انجام دهید، به این معنی است که باتری شما قدرت کافی برای روشن  )یا رنگ دیگری( را مشاهده

 .دقیقه شارژ شود، سپس دوباره امتحان کنید 30کردن یا نمایش محتوای روی صفحه را ندارد. بگذارید 
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 علت زود خالی شدن باتری گوشی

 معیوب بودن صفحه نمایش گوشی 
ندارد. خوشبختانه، تشخیص این که آیا صفحه  معیوب بودن صفحه نمایش گوشی و شکستن آن می تواند این تصور را ایجاد کند که برق وجود

ثانیه نگه دارید تا مطمئن شوید تلفن شما قطعاً روشن  30نمایش شما دلیل روشن نشدن گوشی است یا خیر، آسان است. دکمه پاور را به مدت 

تماس بگیرید. اگر تلفن زنگ می  می شود، سپس حداقل دو دقیقه صبر کنید تا فرآیند بوت کامل شود. حال، از طریق تلفن دیگری با خود

توانید با تماس با خودتان متوجه شوید زند، صفحه نمایش شما مقصر است. اگر روی سیم کارت یا سیم کارت خود پین فعال داشته باشید، نمی

 .که تلفنتان فعال است، زیرا شماره خاموش است

ک شوید. تلفن شما باید به طور خودکار به شبکه متصل شود و تا ذخیره شده نزدی Wi-Fi در این صورت، توصیه می کنیم به یک شبکه

های جدید را بشنوید. اگر تلفن شما هنوز روشن نمی شود، باید دالیل فعال نباشد، باید بتوانید صدای اعالن  Do Not Disturb زمانی که

 .دیگر روشن نشدن گوشی را بررسی نمایید

 خرابی دکمه پاور گوشی 
روشن نشدن موبایل، می توان به خرابی دکمه پاور گوشی اشاره کرد. معیوب شدن دکمه خاموش و روشن کردن گوشی از علت های دیگر 

به تاثیر مستقیمی بر کارکرد تلفن همراه دارد. بنابراین الزم است در صورتی که دکمه پاور به درستی کار نمی کند با بررسی ظاهر آن اقدام 

اجسام نوک تیز مانند پنس نمایید. در صورت ادامه دار بودن مشکل باید به یکی مرکز تعمیرات موبایل مراجعه بیرون کشیدن آن با استفاده از 

 .نمایید

 

 ضربه دیدن گوشی 
نمی شود. اگر به تازگی گوشی شما از ارتفاع بلندی به زمین افتاده یا  ضربه دیدن گوشی یکی از رایج ترین دالیلی است که تلفن روشن

ضربه دیدن گوشی موجب شل شدن اتصاالت قطعات روی برد الکترونیکی شده و  ضربه دیده است ، ممکن است مشکالتی داشته باشید. 

زم است در صورت ضربه دیدن گوشی و روشن مانع از رسیدن جریان به تمامی قطعات و عملکرد صحیح آن ها می شود. به همین دلیل ال

 .نشدن آن به یکی از مراکز معتبر تعمیرات موبایل مراجعه نموده تا مشکل را حل کنید
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 آب خوردگی گوشی 
آب خوردگی گوشی و ورود قطرات مایعات به برد اصلی گوشی موجب نیم سوز شدن یا از بین رفتن کامل قطعات شود. این موضوع به 

شدید قطعات الکترونیکی تلفن همراه به مایعات رخ می دهد. تالش برای روشن کردن زود هنگام تلفن خیس می تواند باعث دلیل حساسیت 

 .اتصال کوتاه به تلفن و سوختن آن شود

زاری یا به طور خالصه، اگر گوشی خود را در آب افتاد و روشن نشد، باید آن را برای تعمیر ببرید زیرا به احتمال زیاد مشکل سخت اف

 .صفحه نمایش آسیب دیده دارید

 نجات و تعمیر گوشی های آب خورده

 وجود مشکالت نرم افزاری 
، راه اندازی مجدد، یا هنگ کردن زیاد گوشی شوید، ممکن است فقط یک مشکل نرم اگر متوجه برخی موارد عجیب و غریب، مانند خرابی

افزاری داشته باشید که می توان آن را با تعویض سیستم عامل برطرف کرد. نصب برنامه های مخرب و نا سازگار با نوع گوشی می تواند 

نرم افزاری در گوشی، تا جایی که می توانید داده ها را حذف  دلیل به وجود آمدن مشکالت نرم افزاری شود. برای بر طرف کردن مشکالت

 .کنید و سپس سیستم عامل جدید را فلش کنید

 معرفی نرم افزارهای پرکابرد در تعمیر موبایل

 استفاده بیش از حد از ظرفیت پردازنده گوشی 
در گوشی های مختلف با هم تفاوت داشته به طوری که در گوشی های رده پایین تر با کاهش قابل توجه میزان  CPU ظرفیت پردازنده یا همان

مواجه می شویم. در صورتی که به مدت طوالنی از نرم افزار های سنگین گوشی خود مانند بازی های با گرافیک باال استفاده  CPU ظرفیت

نگ کردن گوشی و خاموش شدن آن خواهید شد. به همین دلیل تعمیر کاران متخصص موبایل یکی از دالیل روشن نشدن گوشی کنید متوجه ه

 .را استفاده بیش از حد از ظرفیت گوشی نام برده اند

  SOCتراشه گوشی چیست؟ معرفی پردازنده موبایل

 تغییر دمای بیش از حد بدنه گوشی 
تغییر دمای بیش از حد گوشی یکی از دالیل روشن نشدن گوشی می باشد. همه ما یک گوشی یخ زده را تجربه کرده ایم. صفحه نمایش کار 

نمی کند و هیچ یک از دکمه ها کار نمی کند. هم چنین ممکن است ساعات طوالنی در فصل تابستان زیر نور آفتاب با گوشی خود کار کرده 

 .به اصطالح داغ کرده است باشید و گوشی شما

اگر تلفن همراه شما روشن نمی شود، یک راه حل این است که برای دستگاه های قدیمی با باتری قابل جابجایی، به آسانی باتری را بیرون 

 .بیاورید، چند ثانیه صبر کنید و دوباره آن را در آن قرار دهید

ند، دکمه روشن/خاموش دستگاه را چند ثانیه فشار دهید و نگه دارید. بسته به برند تری که باتری قابل جابجایی ندارهای مدرن در گوشی

 .ثانیه نگه دارید 30تا  10گوشی شما، ممکن است الزم باشد آن را بین 

 انگیآموزش تعمیرات لوازم خ: بیشتر بخوانید

 راه حل بر طرف کردن مشکل روشن نشدن گوشی
 :به منظور بر طرف کردن مشکل روشن نشدن موبایل می توانید اقدامات زیر را انجام دهید
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 .دقیقه گوشی را شارژ کنید 15-20 .1

 .سعی کنید از کابل یا شارژر متفاوت استفاده کنید .2

 بررسی کنید که آیا باتری در حال دریافت برق است یا خیر؟ .3

 .دکمه پاور را به مدت طوالنی فشار دهید .4

 .باتری را بیرون بیاورید و دوباره وارد کنید .5

 .به تنظیمات کارخانه مراجعه کنید .6

 .گوشی را به مرکز تعمیرات موبایل ببرید .7

 .دقیقه گوشی را شارژ کنید 15-20
رژ کرده باشید، اما ممکن است شارژش تمام شده باشد. در کامالً بعید نیست که باتری گوشی شما تمام شده باشد. ممکن است اخیراً آن را شا

هر صورت، ایده خوبی است که فقط چند دقیقه گوشی خود را شارژ کرده و سپس سعی کنید آن را روشن کنید. تعجب خواهید کرد اگر بدانید 

 .می کنندکه تعداد زیادی از افراد وحشت زده مشکالت خود را با این راه حل کوچک اما بسیار مهم حل 

 

 .سعی کنید از کابل یا شارژر متفاوت استفاده کنید
وضعیتی، حتی اگر چند دقیقه شارژر را وصل کنید، گوشی  کابل متصل به تلفن و شارژر برق شما ممکن است خراب شده باشد. در چنین

 .کجاست شما شارژ نمی شود. بنابراین، باید یک کابل با کیفیت و سالم پیدا کنید و سعی کنید از آن استفاده کنید تا دوباره بررسی کنید که مشکل

 بررسی کنید که آیا باتری در حال دریافت برق است یا خیر؟
ین است که ببینیم آیا باتری در این مورد مقصر است یا خیر. گوشی خود را به شارژر وصل کنید و سپس یک یا دو اکنون مرحله بعدی ا

دقیقه صبر کنید. آیا نماد باتری روی صفحه نمایش ظاهر می شود؟ اگر بله، پس باتری سالم است. اگر نه، آن گاه بگردید تا نقطه قرمز 

ه قرمز به این معنی است که باتری تقریباً تمام شده است و برای احیای گوشی باید آن را شارژ کوچکی روی صفحه چشمک بزند. این نقط

 .کنید. اگر حتی این چراغ قرمز وجود ندارد، به احتمال زیاد باتری شما کامالً از بین رفته است و باید فوراً تعویض شود

 .دکمه پاور را به مدت طوالنی فشار دهید
بر طرف کردن مشکل روشن نشدن گوشی، فشار طوالنی دکمه پاور برای راه اندازی مجدد سیستم خواهد بود. در  یک راه حل آسان برای

صورتی که روشن نشدن گوشی به دلیل مشکالت نرم افزاری رخ داده باشد، راه اندازی مجدد تلفن همراه با فشردن دکمه پاور می تواند به 

 .سادگی مشکل را حل کند



 

 

 .بیاورید و دوباره وارد کنیدباتری را بیرون 
یکی دیگر از ترفند های حل مشکل روشن نشدن گوشی با باتری قابل جابجایی این است که باتری را از گوشی خود بیرون بیاورید و سپس 

آیا مشکل حل شده است آن را دوباره وارد کنید. هنگامی که باتری را مجدداً وارد کردید، می توانید راه اندازی مجدد کنید و بررسی کنید که 

 .یا خیر

 .به تنظیمات کارخانه مراجعه کنید
فزار، هنگام راه اندازی مجدد یک حالت بازیابی وجود دارد. این شما را به تنظیمات کارخانه بر می گرداند. بازنشانی به تنظیمات کارخانه، بدا

کند. اما تمام داده ها را از حافظه داخلی گوشی شما نیز حذف  می افزار ها را حذفها و نرم ویروس و بسیاری از مشکالت ناشی از برنامه

می کند. بنابراین بهتر است از قبل از اطالعات نسخه پشتیبان تهیه کنید. یک جایگزین این است که آن را نزد یک متخصص حرفه ای تعمیر 

 .ه کنیدتلفن همراه ببرید تا در صورت امکان به شما کمک کند تا اطالعات خود را ذخیر

 دریست فکتوری گوشی اندروی

 .گوشی را به مرکز تعمیرات موبایل ببرید
افزاری پیچیده های نرم ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که یک فرد عادی ممکن است در مورد آن ها خیلی مطمئن نباشد. برخی آسیب 

تر نیاز به بررسی متخصص دارد. اگر فردی عادی سعی کند به تنهایی سیستم تلفن همراه را دست کاری کند، ممکن است ضرر بیشتری 

باشد. بنابراین، در این مرحله، توصیه می شود به یک مرکز خدمات تعمیرات موبایل مراجعه کنید و کار را توسط یک نسبت به سود داشته 

 .متخصص انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که برای تعمیر با کیفیت و بهترین قیمت به مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید

به انواع مدل های تلفن همراه بوده که موجب آزار کاربران شده است. دالیل  روشن نشدن گوشی موبایل از رایج ترین مشکالت مربوط

متعددی می تواند باعث روشن نشدن موبایل شود که از نمونه های آن می توان به خرابی باتری، نداشتن شارژ کافی و معیوب بودن شارژر، 

ره کرد. برای بر طرف کردن مشکل می توانید اقدامات ذکر شده وجود مشکل در دکمه پاور دستگاه، ایراد داشتن صفحه نمایش و غیره اشا

 .در مقاله را به ترتیب انجام داده و در صورت حل نشدن مشکل باید به مراکز تعمیرات موبایل مراجعه نمایید

 آموزش تعمیرات برد الکترونیکی :بیشتر بخوانید

 سواالت متداول

 دالیل رایج روشن نشدن موبایل چیست؟ .1
نداشتن شارژ کافی، خرابی باتری، ایراد در دکمه پاور، معیوب بودن صفحه نمایش، تغییر ناگهانی دمای بدنه گوشی، ضربه دیدن و آب 

 .خوردگی گوشی از دالیل رایج روشن نشدن موبایل است

 ش حل مشکل روشن نشدن موبایل چیست؟ساده ترین رو .2
در بعضی شرایط دلیل به وجود آمدن مشکل روشن نشدن گوشی بسیار ساده است و به راحتی حل می شود. در صورتی که نداشتن شارژ 

 .کافی دلیل روشن نشدن گوشی موبایل شماست، می توانید با اتصال گوشی به شارژ مشکل را حل کنید

 به تنظیمات کارخانه می تواند به بر طرف کردن مشکل روشن نشدن گوشی کمک کند؟ریست فکتوری یا بازگشت  .3
بله. در صورتی که تمام اقدامات ذکر شده رد مقاله را برای بر طرف کردن مشکل امتحان کرده و جوابی نگرفتید، می توانید با ریست 

قبل از ریست فکتوری، از اطالعات موجود در گوشی خود بکاپ  فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه مشکل را حل کنید. توجه کنید که

 .بگیرید
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