
 

 

1401 در خودرو مکانیک درآمد واقعی میزان  

 

درآمد مکانيک خودرو با توجه به بازار کار بزرگ سال های و روزهای اخير به خاطر گرانی های زياد در قيمت روز خودرو، باعث شده است تا 

 .خيلی از خريداران به تعمير خودرو روی بياورند و خيلی ها نيز خودوری دسته دوم را به جای خودروی نو خريداری نمايند

ر چقدر خودروی کار کرده زياد باشد به همان نسبت تعمير زياد بوده و درآمد زياد خواهد شد. همچنين با توجه به افزايش به همين دليل است که ه

زينه هزينه های تعمير و تعويض قطعات نيز اين درآمد ممکن است بيشتر افزايش يابد. چرا که نسبت به تعمير و نوع قطعه هزينه خدمات و تعويض ه

 .هد بودها متفاوت تر خوا

همه ما می دانيم که مکانيک خودرو به بررسی خودرو، خدمات تعمير و نگهداری خودروها می پردازد. در حالت کلی با توجه به اساس کلی 

آموزش مکانيک  مکانيکی خودروها، يک مکانيک در يک يا چند برند خودرو تخصص دارد و کار می کند. پيش از ادامه مطلب ناگفته نماند که دوره

صفر تا صد مکانيکی خودروهای خارجی و داخلی را بصورت عملی در تعميرگاههای مجهز اموزش می دهد. برای  آموزشگاه فن آموزان در خودرو

 .دريافت جزئيات بيشتر اين دوره روی تصوير زير کليک نماييد

 

 چکیده مطلب :

 درآمد و نموده تعمير نمايند می مراجعه شما به که را خارجی و داخلی خودروهای انواع توانيد می شما خودرو، تعميرگاه تاسيس با
 شود می افزوده آنها به که جديدی امکانات و خودروها انواع با رابطه در شما مهارت ميزان چقدر هر. نماييد کسب را بااليی

يافت خواهد افزايش نيز درآمدتان نتيجه در و شده شما جذب بيشتری مشتريان باشد، باالتر  
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ار هزينه های در تعمير خودروهای مختلف، نقش اصلی يک مکانيک، تشخيص و تعمير دقيق و سريع مشکل می باشد که اغلب بايد قبل از شروع ک

 :ند ازتعمير و قيمت قطعات يدکی را برای مشتريان خود اعالم کنند و بعد شروع به کار و تعمير خودرو نمايند. از جمله کارهای يک مکانيک عبارت

 تعمير يک قطعه خاص 

 تعويض يک يا چند قطعه با باز کردن موتور و... 

 بررسی و تعمير و نگهداری اوليه وسيله نقليه 

 و... 

درو، اگر به به دنبال شغل جديدی هستيد يا تازه وارد کار شده ايد، بدانيد که زمان آن فرا رسيده است که به عنوان يک تکنسين و تعميرکار خو پس

 .شغلی با ثبات و با ارزش از نظر منزلت اجتماعی با درآمد خوب را تجربه کنيد

تعميرات  آموزش ، آموزش صافکاری خودرو ، آموزش برق خودرو ه دوره هایآموزشگاه فن آموزان دوره های مکانيک و اتومکانيک از جمل

و ... را با اعطای مدرک معتبر و تمرکز بر يادگيری عملی کارآموزان در تعميرگاههای مجهز برگزار می کند. برای  آموزش نقاشی خودرو ، ايسيو

 .ما تماس بگيريد 02166477300اطالع از نحوه برگزاری دوره ها با از طريق شماره 

 مقایسه مکانیکی در زمان قدیم و جدید و یک صنعت در حال تغییر

خودرو در زمان های قديم مترادف با کثيفی و طرف بودن با روغن و گريس و دستمزد کم همراه بود، ظهور کامپيوترها در  در حالی که کار تعمير

 .صنعت خودرو همه چيز را تغيير داده و اين شغل را تخصصی تر کرد

 .ر کافی و تهويه خوبی فعاليت می کننداين روزها در اين مسير شغلی، مکانيک خودرو درآمد بهتری دارد که در محيط های کاری تميز با نو

 چگونه یک مکانیک خودرو شویم؟

 :برای اين که مکانيک خودرو شويم، از نظر نگارنده متن اين مقاله سه راه داريم که عبارتند از

ار کار و اول اين که به صورت آکادميک از هنرستان و تحصيالت دانشگاهی به صورت علمی مکانيکی را ياد بگيريم و سپس در باز .1

 .عملی بيشتر وارد شده و تجربه کسب کنيم

% توصيه ای ما به همه دوستانی است که از طريق هنرستان ها در حال تحصيل هستند تا دانشجويان اين رشته، بهتر 100البته راه دوم و  .2

ی به پيش ببريم تا در کمترين زمان اين است که به صورت پاره وقت کار عملی را نيز همراه با تحصيالت علمی دانشگاهی و فنی هنرستان

 .ممکن کسب و کار خود را بعد از فارغ التحصيلی داشته باشيم
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راه سوم هم اين است که با هر تحصيالتی، صرفا با عالقه به رشته های فنی و تعمير و باز و بست کردن قطعات مختلف، می توانيد به اين  .3

ها در کنار استادکار ماهر مکانيک وارد بازار کار مکانيکی شده و در عين حالی که  رشته در گاراژها و مغازه های مختلف و تعميرگاه

 .کار را ياد می گيريد، می توانيد دستمزد هفتگی و ماهيانه نيز داشته باشيد و روز به روز پيشرفت کنيد

می و فناوری های جديد خودروها می باشند. اگر هم يکی از داليل اصلی پيشنهاد راه دوم به دليل پيشرفت روزافزون تکنولوژی در سطوح مختلف عل

. مثال زمان تحصيالت آکادميک و تجربه عملی را دنبال کنيد در کمترين زمان ممکن خود را با انواع فناوری ها وفق داده و کامل متوجه خواهيد شد

ل پيشرفت هستند که به راحتی و در کمترين زمان می قسمت های مکانيکی، الکترونيکی، برقی، کامپيوتری و... در خودروها روز به روز در حا

 .توانيد اين موارد را متوجه شده و همه موارد را جهت بررسی، تعمير و نگهداری خودروهای جديد به کار بگيريد

 

انستن رياضی، زبان انگليسی و کامپيوتر نيز به نوبه خود به واسطه تحصيالت دانشگاهی خيلی مهم می باشند و در اين مسير به ما بيشتر البته که د

 .کمک می کنند

شما کمک  ولی در هر حال از هر سه طريق ممکن وارد اين دنيای تعمير و نگهداری ماشين ها که شده باشيد، تالش و پشتکار به پيشرفت روز افزون

 .خواهد کرد

 آیندە شغلی در زمینه خدمات خودرو و فرصت های شغلی مکانیکی خودرو

ميليون خودرو در کشور وجود دارند  22( بيش از 1401ميليون خودرو در کشور تردد می کردند و در حال حاضر ) 16در حدود  1392در سال 

يک خودور نيازمند هستند و روند رشد خودورهای موجود در کشور را می توان باز که همگی آن ها به تعمير و نگهداری و تعويض قطعات و مکان

 .هم افزايشی در نظر گرفت



 

 

 

رده ها وکسانی است که به شکل استاد و شاگردی اين تعميرگاه های خودرو در شکل های مختلف مکانی برای فعاليت و کسب درآمد برای تحصيل ک

 :حرفه را ياد گرفته اند، می باشد. از جمله مکان هايی که يک مکانيک خودرو می تواند مشغول فعاليت شوند عبارتند از

 نمايندگی های مجاز تعميرات 

 گاراژها و تعميرگاه های بزرگ 

 عامليت های مجاز تعميرات خودرو 

 تعميرگاه های کوچک شخصی مغازه های شخصی يا 

 مشاغل موجود در یک نمایندگی مجاز برای مکانیک خودرو و تحصیل کردگان مرتبط با مکانیکی

 :مشاغل که در نمايندگی های مجاز به صورت تخصصی مرتبط با خودرو و تعميرات خودرو هستند عبارتند از

 ندگی ماشين را با فرم های مخصوص پذيرش کرده و شخص مورد نظر اولين مورد کارشناس پذيرش می باشد که به محض مراجعه به نماي

 .را به صورت کامل در جريان تعميرات خودرو قرار می دهد

  دومين مورد از شغل های موجود در نمايندگی های مجاز تعميرات خودرو، متصدی آماده سازی بعد از پذيرش و تحويل خودرو است که

ی آن در نمايندگی ها از نصب کاورهای حفاظتی روی صندلی و... بگيريد تا تحويل خودرو به مشتری بعد از تحويل خودرو و انجام کارها

 .را انجام می دهد

  تکنسين تعميرات سومين شغل است که از انواع تعمير قسمت های مختلف يک ماشين مثل مکانيکی موتور، تعميرات الکتريکی، سيستم

 .يض، تعمير و تنظيم قطعات در جای خود را اين نفر انجام می دهدتعليق و ... را انجام می دهد. يعنی تعو

  به عنوان چهارمين شغل، سرپرست تکنسين ها است. او نيز به عنوان سر تکنسين ها می باشند که برای شغل تکنسين تعميرات و مکانيکی

 .شخيص داده و نظارت می کندخودرو از هدايت و کنترل فرايند تعميرات تا قطعات خراب و روند تعميرات ضروری را ت

  سوپروايزرها در يک نمايندگی بزرگ خودرو نيز از نظر علمی و عملی و روش های جديد تعمير را به تکنسين و سر تکنسين ها آموزش

 .داده و راهنمايی های الزم در عيب يابی و تعميرات را در اختيار آن ها قرار می دهند

 ی ترمز، بررسی تسمه های موتور و.. را نيز سرويس کار خودرو به عنوان سرويس سريع بررسی تسمه های موتور، تعويض لنت ها

 .می باشد خودرو انجام می دهد و ششمين شغل در يک نمايندگی تعميرات مجاز

 می دهد هفتمين مورد نيز، مدير بخش تعميرات نيز به عنوان مدير کل همه موارد ذکر شده به همه موارد نظارت، بازرسی و.. را انجام. 



 

 

ص البته در گاراژها و تعميرگاه های کوچک در حالی که يک مکانيک وسايل نقليه را تعمير، بررسی و نگهداری می کند، تکنسين ها بر روی تشخي

نجام عيب و بررسی آن ها تمرکز می کنند. يک تکنسين خودرو در اين کارگاه ها از رايانه ها و تجهيزات پيشرفته برای شناسايی مشکالت و ا

 .بررسی های معمول تعمير و نگهداری سيستم های پيچيده مورد استفاده در وسايل نقليه استفاده می کند

در واقع چه برای نمايندگی های بزرگ و چه برای تعميرگاه های کوچک مکانيک ها و تکنسين ها دوش به دوش هم کار می کنند و هر دو شغل به 

 .آورده شده است ”معرفی مشاغل مختلف در حوزه مکانیکی “مقالهجزئيات بيشتر در باره مشاغل مکانيک در   .مهارت های خاصی نياز دارند

 کار در نمایندگی های تعمیرات خودرو به عنوان مکانیک خودرو مزایای

 :از جمله مزايای کار در نمايندگی های تعميرات خودرو به عنوان مکانيک خودرو عبارتند از

 حقوق ثابت، بيمه و تعطيالت با حقوق 

 خريد خودرو با تخفيف 

 محيط کار تميز و حرفه ای تر 

 آموزش مداوم 

 مجهز به جديدترين تکنولوژی و تجهيزات 

 لباس کار فرم و يکسان 

 و... 

 مهارت های کاری و غیرکاری مکانیک خودرو

تبديل شدن به يک تکنسين يا مکانيک خودرو مستلزم عالقه به صنعت خودرو، آموزش در حين کار و تعهد به کار است تا تجربه را روز به روز 

ی آموزشی خودرو های جديد درآمد خود را از اين کار افزايش دهيم. از جمله مهارت های کاری و غير کاری بيشتر کرده و با شرکت در دوره ها

 :برای يک مکانيک خودرو عبارتند از

 ديدن دوره های آموزشی فنی الزم 

 حل مسئله در کمترين زمان ممکن 

 مهارت ديجيتالی و کامپيوتری 

 تحمل تفکر انتقادی در کار 

 ای اتومکانيکيهآشنايی با اصول پا 

 ابزار شناسی در کار برای سريع تر کار کردن مهم می باشد. 

 تسلط بر بازو بست قسمت های مختلف يک خودرو 

 شناخت اجزاء و قطعات کامل قسمت های مختلف خودرو 

 قابل اعتماد و صادق بودن در کار 

 و... 

داريد، اين است که گواهی های الزم را از آموزشگاه های معتبر تهيه کنيد. مثال يکی از مواردی که برای اشتغال و شروع به کسب و کار خود نياز 

برای از طرفی اکثر کارفرمايان ترجيح می دهند متقاضی دارای تجربه و آشنايی با مکانيک خودرو باشد که اين دوره ها می تواند تجربه الزم را 

ابزارهای مورد نياز برای راه اندازی يک تعميرگاه  ”ابزار مورد نیاز برای راه اندازی شغل مکانیکی “مقاله .محيط کار بيشتر برای شما فراهم کند

 .مکانيکی را معرفی می کند

 بسیار مورد تقاضا می باشد و درآمد مکانیک خودرو به چه شکل است؟چرا حرفه مکانیک خودرو 

همان طوری که ابتدای مقاله نيز اشاره شد، يک مکانيک خودرو تعمير و نگهداری، تست های تشخيصی، تعميرات و بازرسی خودروهای سواری 

 .مختلف، کاميون ها و .... را انجام می دهد و دارای بازار کاری گسترده می باشد

کنند و های پيشگيری از تصادف کار می  های الکترونيکی مانند فرمان، ترمز و سيستمها و سيستم يک مکانيک روی موتورها، تسمه ها، گيربکس 

 .هر کدام دارای هزينه تعمير و تعويض با قيمتی متفاوت می باشند
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تکنسين و مکانيک خودرو جديد در خدمات تعميرات و... خودرو نياز  69000طبق آمار اداره کار اياالت متحده، به طور متوسط، هر ساله حدود 

دالر برای هر ساعت بوده و اين حقوق بدون نياز به  22.54دالر که در حدود  46880 ، متوسط حقوق يک مکانيک خودرو2021است. در سال 

 .مدرک خاص دانشگاهی و به عنوان حداقل حقوق می باشد

ميليون خودرو می باشند.  22در ايران نيز با توجه به آمار جالب توجهی که در باال به تعداد خودرو های موجود در کشور بيان کرديم که بيش از 

ی به مسلما اين تعداد خودرو نياز به تعميرات دارند و بازار کار مکانيکی خودرو را بسيار جذاب می کند. يعنی اگر در جای خوب و مشتری هميشگ

 .واسطه مشتری مداری داشته باشيد در آمدی باال نيز خواهيد داشت

 :ارتند ازپارامترهايی که برای درآمد در شغل مکانيکی بيشترين تاثير را دارند عب

 استانی که ساکن هستيد. 

 شهر يا شهرستانی که زندگی می کنيد. 

 منطقه ای که در ان محل نمايندگی، گاراژ تعميرات يا مغازه مکانيکی خودرو داريد. 

 قيمت و هزينه هايی که رقبای منطقه ای شما دريافت می کنند. 

 ميزان خدماتی که ارائه می دهيد. 

 تعداد پرسنل 

 ی از طرف شماتامين قطعات يدک 

 به عنوان مدير کسب و کار بودن و شاغل بودن در نمايندگی و گاراژها 

 و... 

 و میزان درآمد مکانیک خودرو 1401حداقل هزینه تعمیرات خودرو در سال 

به نوع تعمير و و درآمد مکانيک خودرو از اين طريق می تواند با توجه  1401همان طوری که گفته شد، حداقل هزينه تعميرات خودرو در سال 

 :قسمت مورد نظر متفاوت باشد. از جمله اجزای مختلف تعميری، تعويضی و... که نياز به تعمير و تعويض دارند عبارتند از

 تعمير  

o کامل موتور 



 

 

o نيم موتور 

o کامل سرسيلندر 

o کامل اکسل 

o پمپ کالچ باال 

o پمپ هيدروليک 

o و... 

 تعويض  

o اورينگمنيفولد هوا 

o واشر منيفولد دود 

o اورينگ های پايه فيلتر 

o شلنگ های بخار روغن 

o هوزينگ واتر پمپ 

o تسمه تايمينگ 

o تسمه کولر 

o باک بنزين 

o پمپ بنزين 

o فيلتر بنزين 

o و... 

 باز و بستن  

o تسمه دينام و فولی سر ميلنگ 

o متعلقات جهت تعويض شمع 

o متعلقات جهت تعويض انژکتور 

o و... 

 .ساله اعالم می شوند در ادامه چند مورد را با هم بررسی می کنيمبا توجه به قيمت های اتحاديه که به صورت رسمی هر 

 .تومان است 3.300.000تومان و  3.000.000به عنوان مثال تعمير کامل موتور برای پرايد دوگانه سوز و تيبا دوگانه سوز به ترتيب 

تومان و  230.000وگانه سوز و تيبا دوگانه سوز به ترتيب منيفولد هوا يا واشر نيز برای دو خودروی پرايد د يا در مثالی ديگر تعويض اورينگ

 .تومان است 270.000

تومان و  70.000در مثالی ديگر باز و بست متعلقات جهت تعويض شمع برای دو خودروی پرايد دوگانه سوز و تيبا دوگانه سوز به ترتيب 

 .تومان است 850.000



 

 

 

توانيد با يک حساب ساده مشاهده کنيد که با توجه به پارامترهای کسب درآمد که در باال نيز اشاره با در نظر گرفتن همه اين موارد می بينيد که می 

 30ميليون به باال درآمد داشت که ماهانه در حدود  1از حداقل ترين حالت تا حد  در روز شد و هم چنين نوع تعمير، تعويض و باز و بست ساده

 .ميليون درآمد را می توان برای اين کار با توجه به ميزان تقاضا در نظر گرفت

 جدول قیمت نمونه خدمات مکانیکی خودرو

 گيربکس و موتور کردن سوار و پياده) شامل موتور کامل تعميرقيمت 
) 

 تومان 900.000

 تومان 300.000 بکس گير بست و باز تعمير،قيمت 

 تومان 25.000 جلو لنت تعويض

 تومان 60.000 عقب لنت تعويض

 تومان 70.000 ترمز پمپ بست و باز و تعمير

 تومان 50.000 هيدروليک پمپ تعويض

 تومان 100.000 روغن پمپ اويل و کارتل تعويض

 

 .باشد و با توجه به عواملی مانند مکان ، تخصص مکانيک و ... می تواند متفاوت باشد مبالغ ذکر شده تقريبی می

می باشد. برای اطالع از نحوه برگزاری دوره ها با  آموزشگاه فن آموزان برگزار کننده دوره های آموزشی مکانيکی و اتومکانيک خودرو 

 .کارشناسان ما تماس بگيريد

 


