
 

 

موبایل تعمیرات مغازه اندازی راه صد تا صفر   

 

 

با توجه به افزایش تعداد تلفن های هوشمند، صنعت تعمیرات تلفن همراه مطمئنا آینده خوبی را نشان می  :راه اندازی مغازه تعمیرات موبایل

دهد. بدیهی است که شما به عنوان یک شخصی که در این زمینه کار می کنید و متخصص تعمیرات گوشی موبایل هستید، سود خواهید برد، 

 .سط کار شاید به خاطر محاسبات اشتباه پشیمان شویداما اگر محاسبات شما چندان دقیق نباشد، در و

صفر تا صد راه اندازی مغازه تعمیرات موبایل شامل سرفصل های زیر هستند که در ادامه به همه موارد پرداخته می شود تا با دید بازتری 

 :به دنبال تعمیرات موبایل و باز کردن مغازه بروید. این موارد عبارتند از

 وزشکسب مهارت و آم 

 دریافت مدرک 

 دریافت پروانه کسب 

 انتخاب مکان مناسب 

 اجاره تعمیرگاه 

 خرید ابزار 

 سرمایه و هزینه راه اندازی تعمیراتی موبایل 

 

 چکیده مطلب :

 این در درآمد افزایش های روش و اندازی راه هزینه و سرمایه همچنین و موبایل تعمیراتی مغازه اندازی راه صد تا صفر مقاله این
  .دهد می توضیح کامل بصورت را شغل

 



 

 

 تبلیغات 

 روش های افزایش درآمد 

شامل اموزش کامل تعیمرات نرام افزاری و سخت افزاری گوشی های هوشمند  میرات موبایلآموزش تع آموزشگاه فن آموزان دوره جامع

اندروید و آیفون ویژه ورود به بازار کار را تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای و با اعطای مدرک معتبر برگزار می کند. برای مشاهده 

 :دسرفصلها و اطالعات کامل این دوره روی تصویر زیر کلیک نمایی

 

 کسب مهارت و آموزش
در اولین قدم یادگیری برای راه اندازی مغازه تعمیرات موبایل این است که کسب و کار را یاد بگیرید. شما می توانید تعمیر تلفن همراه را 

 .که آموزشگاه تعمیر تلفن همراه را به صورت تخصصی آموزش می دهند بگذرانید آموزشگاه فن آموزان آموزشگاه های فنی مثل

از آنجایی که این حرفه عملی برگزار می شود و دوره های فنی برگزار شده در آموزشگاه های معتبر زیر نظر فنی و حرفه ای انجام می 

 .ازار کار برابر هستند که می توانید از مدرس دوره این موارد را بپرسیدشوند، با تجربه کاری در ب

همچنین در انتخاب مرکز آموزشی نیز دقت کنید و باید به یک موسسه آموزشی بروید که نه تنها آموزش فنی را پوشش می دهد، بلکه همه 

می دهد. فن آموزان به عنوان آموزشگاه فنی به شما کمک  موارد الزم را در مورد مدیریت کسب و کار تعمیر موبایل نیز به شما آموزش

 .کنند تا تعمیر تلفن همراه را بیاموزید، گواهینامه پایان دوره را بگیرید و این شغل را برای خود راه اندازی کنید

بازار کار واقعی را کسب کنند  البته به همه افرادی که وارد این حوزه می شوند، توصیه می کنیم پس از اتمام دوره آموزشی کمی تجربه در

 .تا تجربه، تخصص و اعتماد به نفس بیشتری برای کسب و کار خود را داشته باشند

 سواالت فنی حرفه ای تعمیرات موبایل

 دریافت مدرک معتبر
و  اهمیت دریافت مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی برای کسب مجوز فعالیت و شروع فعالیت به کسب و کار خود بر کسی پوشیده نیست

 باید برای این که بتوانید مدرکی معتبر را دریافت کنید، شما دوره ای معتبر را در آموزشگاه معتبر گذرانده و سپس مدرک را برای دریافت

 .جواز کسب و... داشته باشید که بدون گذراندن دوره و مدرک قابل اثبات نمی توانید این کار را انجام دهید

https://fanamoozan.com/course/mobile-repair-training/
https://fanamoozan.com/
https://fanamoozan.com/
https://fanamoozan.com/sample-mobile-questions/
https://fanamoozan.com/course/mobile-repair-training/
https://fanamoozan.com/sample-mobile-questions/


 

 

جربی این شغل را یاد گرفتید یا این که می خواهید تازه شروع به این کار کنید، در هر مرحله ای که پس اگر در مفازه ای به صورت ت

بخواهید بیزینس شخصی خود را برای باز کردن مغازه تعمیرات موبایل داشته باشید، مدرک را باید دریافت کنید و بهتر است در اولین 

 .یدفرصت با گذراندن دوره اقدام به دریافت مدرک کن

 مدرک فنی حرفه ای تعمیرات موبایل

 دریافت پروانه کسب
هر زمان که یک کسب و کار را راه اندازی می کنید، موارد و مدارک قانونی را باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ کار غیرقانونی 

د کسب و کار خود را در اداره دولتی و اتحادیه مربوطه ثبت کنید. عالوه بر این، باید مالیاتی که انجام نمی دهید. به عنوان مثال، شما بای

 .پرداخت می کنید و... را نیز بدانید که باید چه کاری انجام دهید

ی در آموزشگاه فن آموزان برای کسب مجوز یا باید دیپلم رشته های مربوطه مثل برق یا کامپیوتر را داشته باشید و یا با گذراندن دوره عمل

 .دوره را گذرانده و مدرک دوره را دریافت کنید

سپس برای شروع کار به مجوز و اخذ پروانه نیاز دارید که به سامانه مجوز های کشور مراجعه کرده و درخواست صدور پروانه کسب را 

 .با رشته تعمیرات و خدمات جانبی ثبت می کنید

 .مترمربع می باشد که باید ان را در اجاره یا خرید مغازه در نظر بگیرید ۶البته حداقل متراژ برای این که مغازه تعمیر موبایل داشته باشید، 

 .سپس باید مدارکی که برای صنف شما نیاز است را برای تشکیل پرونده به اتحادیه مراجعه کرده و ارائه کنید

ف اتحادیه، بازرسی فرستاده می شود تا شما و مکان شما را تایید کند و ظرف دو هفته رد یا قبولی شما از طرف بعد از تشکیل پرونده از طر

 .می شود SMS اتحادیه

 :پس مراحل دریافت جواز به صورت کلی برای کسب تعمیرات موبایل عبارتند از

 ir ارسال یا ثبت درخواست جواز توسط متقاضی از طریق سایت .1

 به اتحادیه برای تشکیل پرونده و دیدن مغازه شما توسط بازرس برای تاییدتحویل مدارک  .2

 در صورت تایید، صدور پروانه کسب برای فرد متقاضی .3

 .ساله صادر می شود 5پرداخت حق عضویت و دریافت پروانه در ابتدا یکساله و سپس  .4

 :نیز عبارتند ازشرایط عمومی و مدارک الزم برای تعمیرات موبایل و فعالیت در این زمینه 

 مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی 

 کارت پایان خدمت یا معافیت 

 گواهی عدم سو پیشینه 

 سند مالکیت 

 گواهی مالیاتی 

 گواهی گذراندن دوره آموزشی 

 داشتن سالمت جسمی 

  سال 18حداقل سن قانونی 

 گواهی صالحیت فنی 

 کارت بهداشت 
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 یش پرداختی به حساب درآمدهای دولت وفیش واریزی هزینه عضویت به اتحادیه، ف... 

 و... 

 انتخاب مکان مناسب
محلی که برای کسب و کار خود در نظر گرفته می شود، می تواند در درآمد شما نقش مستقیمی داشته و تاثیرگذار باشد. برای منطقه ای که 

 :می کند که عبارتند از تصمیم دارید در آن محل فعالیت کنید، موارد زیر برای گرفتن مغازه به شما کمک

 انتخاب مکان های پرتردد 

 نزدیک موبایل فروشی ها 

 انتخاب محل مغازه در کنار پاساژها 

 و... 

 شغل تعمیرات موبایل در خارج از کشور چگونه است؟

 اجاره تعمیرگاه
 .میر گوشی های هوشمند یک هنر ظریف است. بنابراین اولویت اول برای شروع کار می تواند اجاره تعمیرگاه برای کار باشدتع

 .اولویت دوم می تواند بدون اجازه تعمیرگاه در تعمیرگاه های بزرگ و موبایل فروش های بزرگ دیگری که وجود دارند مشغول به کار شد

باید جایی مناسب را در خانه خود پیدا کنید تا در محیطی بی سر و صدا برای تمرکز روی کارتان باشد و به   اولویت سوم شما این است که

 .صورت آنالین بتوانید کار خود را شروع کنید

 .شته باشیدعالوه بر این، یک ایستگاه کاری باید برای خود بسازید تا برای استفاده از وسایل برقی مختلف، به کامپیوتر و برق دسترسی دا

 خرید ابزار
ایستگاه کاری که برای خود در نظر می گیرید، باید تمام ابزارهای الزم برای رفع ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری گوشی های هوشمند 

 .و تبلت ها را داشته باشد

 .میز و صندلی با ارتفاع مناسب برای کمک به شما در کار راحت نیز ضروری است

ای خرید ابزار را در دوره تعمیر موبایل توسط اساتید دوره شما را راهنمایی می کند تا ابزارهای مورد نیاز را به قیمت فن آموزان روش ه

 .مقرون به صرفه خرید کنید و حتی می توانید برای کاهش هزینه ها ابزار دست دوم و سالم را نیز در ابتدای کار خود تهیه کنید

 :رکار موبایل عبارتند ازلیست ابزارهای ضروری برای تعمی

 هویه 

 هولدر PCB 

 سیم لحیم 

 روغن لحیم 

 مولتی متر 

 تشک( مت آنتی استاتیک ESD) 

 دستگاه لوپ، میکروسکوپ یا ذره بین 

 چراغ ذره بین 

 دستگاه هیتر بلور 
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 منبع تغذیه 

 ست پیچ گوشتی 

 قاب بازکن کوچک فلزی 

 انبردست کاپ مکنده 

 خمیر لحیم کاری 

 موچین 

 تقویت کننده باتری یا بوستر باتری 

 دستکش آنتی استاتیک 

 چسباندن شار 

 و... 

 لیست کامل ابزار تعمیرات موبایل

 سرمایه و هزینه راه اندازی تعمیراتی موبایل
میلیون می  4سرمایه و هزینه راه اندازی تعمیراتی موبایل عالوه از دوره ای که به شکل سخت افزار و نرم افزار موبایل با هزینه ای حداقل 

 .بگذرانید، برای ابزار، لوام یدکی، هزینه اجاره و.. را نیز شامل می شود توانید

زایش برای هزینه های ابزار می توانید ابزارهای اولیه را بگیرید و برای لوازم جانبی یدکی نیز به تعداد کم تهیه کنید تا وقتی درآمدتان اف 

 .ایه گذاری کنیدیافت می توانید روی قطعات یدکی و ابزارهای حرفه ای تر سرم

 .میلیون تومان می باشد 2ضمنا هزینه های گرفتن مجوز نیز در حدود 

 .برای هزینه مکان هم بسته به موقعیت و منطقه ای که می گیرید، در استان ها و شهرهای مختلف می تواند متفاوت باشند

 تبلیغات

 .یشتر آگاه هستیم، باید برای کسب و کار خود هویت بسازیمبا توجه به این که همه ما به تاثیر تبلیغات و برندسازی در فروش ب

پس باید راهی برای دسترسی و جذب مشتریان بیشتر پیدا کنید. هنگامی که در یک فروشگاه کار می کنید، می توانید انتخاب کنید که ویترین 

 .جذابی برای جذب مشتریان بیشتر داشته باشید

به یک نام جذاب نیاز دارد که باید با یک لوگوی عالی نیز همراه باشد. هر دوی اینها نیز باید  عالوه از ویترین جذاب، هر کسب و کاری

 طوری انتخاب شوند که به راحتی قابل یادآوری باشند و همچنین طوری باشند که بر مردم تاثیر بگذارد. سعی کنید از دوستان و آشنایان خود

این امر کمک کنند. برای این کار وقت بگذارید و به چیزی که ممکن است شما را بعد از  در این مورد کمک فکری بخواهید که به شما در

 .انتخاب شدن پشیمان کند و دوست نداشته باشید بسنده نکنید

رای تبلیغات محیطی و تبلیغات آنالین محلی نیز می تواند یکی از بهترین راه حل های گسترش بازار و شناخته شدن برندتان باشد که باید ب

 .این کار هم هزینه ای هر چند کم داشته باشید

حتی اگر بهترین تعمیرکار نیز باشید باید خودتان را به دیگران معرفی کنید تا از این طریق، عالوه از مشتری های گذاری و هم محله ای، 

 .مشتریان بیشتری را به واسطه تسلط بر کار خود به مغازه و تعمیرگاه موبایل خود جذب کنید

 روش های افزایش درآمد
روش های افزایش درآمد برای مغازه تعمیرات موبایل می تواند با توجه به افزایش اطالعات خود از گوشی های جدید و نحوه تعمیر آن ها 

وبایل کسب کرد که با گذراندن دوره های اموزشی مطمئن این مورد را کسب می کنید و همچنین امکانات و تکنولوژی های اخیری که در م

 .ها به کار رفته را نیز در این دوره ها خواهید شناخت
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 .فروش ابزار و قطعات تعویضی که در کار خود دارید نیز می تواند به نوعی به درآمد و فروش های شما کمک کند

صورتی که لوازم یدکی در دسترس بودن قطعات یدکی برای یک تعمیرکار از مهم ترین موارد در تعمیر تلفن همراه است. چرا که فقط در 

 در دسترس باشد، می توانید خدماتی سریع را ارائه دهید. اگر قطعات در دسترس نباشد، نمی توانید تعمیر کنید و همچنین گاهی نیز به دلیل

هد داشت که تاخیر در رسیدن قطعات یدکی برای برندی خاص، شاید تعمیرات به تاخیر بیافتد که مطمئنا اعتراض مشتری را نیز در پی خوا

 .این مورد را باید مد نظر داشته باشید

 درآمد شغل تعمیرات موبایل

همچنین، از آنجایی که امروزه تلفن های همراه در حال تبدیل شدن به یک ضرورت در زندگی پر مشغله ما هستند، همه می خواهند هر چه 

ی زودتر گوشی آن ها را تعمیر کنند. یعنی مردم حاضر نیستند بیشتر منتظر بمانند. با توجه به این که تمام اطالعات حیاتی، دانشگاهی، کار

و خواهید کسب  ماها در داخل گوشی هایمان است، جایگزینی تلفن یا تبلت موقت نیز برای این کار دشوار است. بنابراین اگر می و... اکثر

 .کارتان رشد کند و در حین انجام کار شهرت خوبی هم کسب کنید، باید برای ارائه خدمات سریع کامال برنامه ریزی داشته باشید

آموزش تعمیرات  ارتمان برق خود دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کنترل ابزار دقیق از جمله دورهآموزشگاه فن آموزان در دپ

یش از هشتاد دوره تخصصی دیگر را با و ب آموزش آردوینو ، plc آموزش ، آموزش رباتیک ، آموزش تعمیرات لپ تاپ ، لوازم خانگی

تمرکز بر یادگیری عملی کارآموزان و ویژه بازار کار در تعمیرگاههای مجهز برگزار می کند. برای دریافت اطالعات مربوط به دوره ها 

 .تماس بگیرید 02166477300و مشماوره رایگان با شماره 
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