
کد: 21005

دانش فنی پایه

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

تعمیرات مکانیکی موتور

تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو
تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

تعمیرات سیستم های برقی خودرو

تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

دانش فنی تخصصی



ناشر: انتشارات چهارخونه
نویسنده: احسان متین فر
ویراستار: مینا فراهانی

صفحه آرایي: محبوبه شریفی
حروفچيني: علی اکبر آخوندپور

چاپ و صحافي: یگانه
ناظر چاپ: فتوحی

نوبت چاپ: پنجم- پاییز 1401
شمارگان: 500 جلد

قيمت: 250000 تومان

ISBN: 978-600-305-187-4شابك:978-600-305-187-4 

عنوان و نام پدید آور
مشخصات نشر

مشخصات ظاهري 
شابك 

وضعيت فهرست نویسي 
شناسه افزوده

شماره كتابشناسي ملي

:آموزشنکتهبهنکتهکنکورمکانیکخودرو../پدیدآورندهاحسانمتینفر
:تهران:چهارخونه،1401

:426ص.جدول،نمودار؛21×29/7سم:
978-600-305-187-4:

:فیپايمختصر
:انتشاراتچهارخونه

6157396:

www.4Khooneh.org :فروشگاه اینترنتي

تلفن مرکز پخش: 09126200026 ـ 66927796 ـ 66928171 

جهت دریافت کتاب از طریق پست به سایت www.4Khooneh.org مراجعه 
نموده و یا با شماره تلفن 66928029 )021( تماس حاصل فرمایید.

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است و هرگونه نسخه برداری پیگرد قانونی دارد.



بخش اول: دانش فنی پایه

الزامات  و  شغلی  آینده  رشته،  معرفی  اول:  پودمان 
موفقيت ........................................................................5
پودمان دوم: ایمنی و بهداشت کاربردی .......................12
15........................ کاربرد مواد در خودرو  پودمان سوم: 
پودمان چهارم: اصول و مبانی کاربردی در خودرو ........33
پودمان پنجم: مقاومت قطعات در برابر تغيير شکل ........52

بخش دوم: سرویس و نگهداری 
خودروهای سواری

تسمه های  تعویض  و  خودرو  بازدیدهای  اول:  پودمان 
تجهيزات جانبی موتور .................................................63
پودمان دوم: تعویض روغن های موتور .......................77
پودمان سوم: تعویض مایعات خودرو ........................83
پودمان چهارم: عيب یابی مقدماتی سيستم مولد قدرت ..94
پودمان پنجم: پياده و نصب کردن سيستم مولد قدرت .107

بخش سوم: تعمیرات مکانیکی موتور

پودمان اول: تعمير سرسيلندر ................................109
پودمان دوم: تعمير نيم موتور .................................139
پودمان سوم: تعمير سيستم اگزوز خودرو ..............164
پودمان چهارم: سيستم روغن کاری موتور ..............174
پودمان پنجم: تعمير سيستم خنك کننده موتور ......180

 بخش چهارم: تعمیرات سیستم تعلیق،
فرمان و ترمز خودرو

پودمان اول: سرویس چرخ خودرو ...........................186
و  ترمز  سيستم  اصطکاکی  اجزای  تعمير  پودمان دوم: 
سيستم پارک خودرو ............................................... 199
پودمان سوم: تعمير اجزای هيدروليکی ترمز ........ 205
پودمان چهارم: تعمير سيستم تعليق خودرو ......... 211
پودمان پنجم: تعميرات سيستم فرمان خودرو سواری 228

 بخش پنجم: تعمیر جعبه دنده و
دیفرانسیل

پودمان اول: تعمير کالچ ........................................ 236
پودمان دوم: تعمير جعبه دنده های معمولی )دستی(...242
پودمان سوم: تعمير مجموعه گاردان .................... 249

محرک  خودروهای  دیفرانسيل  تعمير  چهارم:  پودمان 
عقب ......................................................................... 252
پودمان پنجم: تعمير پلوس ......................................255

 بخش ششم: تعمیرات سیستم های برقی
خودرو

پودمان اول: تعمير آلترناتور و استارتر ................ 260
پودمان دوم: تعمير نشان دهنده های خودرو .......... 285
پودمان سوم: تعمير شيشه باالبر ............................. 291
خودرو  روشنایی  سيستم  تعمير  چهارم:  پودمان 
سواری .................................................................. 299
پودمان پنجم: تعمير سيستم الکتریکی خودرو ...... 305

بخش هفتم: تعمیرات سیستم سوخت 
و جرقه

پودمان اول: تعمير سيستم سوخت رسانی بنزینی ...... 315
سيستم  جانبی  تجهيزات  تعميرکار  دوم:  پودمان 
سوخت رسانی ...................................................... 327
پودمان سوم: تنظيم کار موتور ................................ 337
سوخت رسانی  سيستم  سرویس کار  چهارم:  پودمان 
دیزل .................................................................... 343
پودمان پنجم: تعميرکار خودروی دیزل ................ 370

بخش هشتم: دانش فنی تخصصی

پودمان اول: کسب اطالعات فنی ................................ 382
پودمان دوم: بازرسی و استانداردها در خودرو .......... 385
پودمان سوم: محاسبات کاربردی در خودرو ........ 393
ــارم: پدیــده احتــراق و ســوخت های  پودمان چه
412  ...................................................... جایگزین 
پودمان پنجم: فناوری های نوین در خودرو ............ 420



دانش  )دروس  مکانیک خودرو  نکته دروس  به  نکته  آموزش  این مجموعه   
فنی پایه، سرویس و نگهداری خودروهای سواری، تعمیرات مکانیکی موتور، 
تعمیرات سیستم تعلیق فرمان و ترمز خودرو، تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل، 
تعمیرات سیستم های برقی خودرو، تعمیرات سیستم سوخت و جرقه و دانش 

فنی تخصصی( می باشد.
این مجموعه دارای ویژگی های زیر می باشد:

1- تشریح کلیه دروس مکانیک خودرو برای همه پایه های دهم، یازدهم و 
دوازدهم

2- پاسخ به سؤاالت فصول مختلف دروس مکانیک خودرو
3- کاربرد برای دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم

عناوین ردوس

با آرزوي کامیابي براي دانش پژوهان عزیز

مقدهم انشر

دروس سال یازدهم           
و  فرمان  تعلیق،  سیستم  تعمیرات   -

ترمز خودرو
- تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

دروس سال دوازدهم           
- تعمیرات سیستم های برقی خودرو
- تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

- دانش فنی تخصصی

دروس سال دهم           
- دانش فنی پایه

خودروهای  نگهداری  و  سرویس   -
سواری

- تعمیرات مکانیکی موتور



5 دانش فنی پایه

مشاغل◄مرتبط◄با◄صنعت◄خودرو◄◄
مشاغل مرتبط با صنعت خودرو مطابق نمودار زیر بیان می شود. 

هدف◄رشته◄خدمات◄خودرو◄◄
هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد است به طوری که بتواند عالوه بر وظایف شهروندی با استفاده از آموخته های خویش 
ادامه تحصیل در مقطع کاردانی در سطح متوسط  )تعمیرکارماهر( و در صورت  به مکانیک خودرو در سطح مقدماتی  در حرفه های مربوط 

)تکنسین ماهر( به کار اشتغال ورزد.
تاریخچه◄صنعت◄خودرو◄در◄دنیا◄◄

تاریخچه صنعت خودرو در دنیا مطابق شکل زیر بیان می شود:

پـودمـان
»معرفی رشته، آینده ی شغلی و الزامات موفقیت«

1 دانش فنی پایه
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تکنولوژی X - BY - WIRE سیستم هوشمند جدید است و شامل سیستم های الکتریکی در سیستم های فرماندهی با سیم 

)ترمز، فرمان و ...( می باشد.

تاریخچه◄صنعت◄خودرو◄در◄ایران◄◄
شرکت ایران خودرو در سال 1341 تأسیس و در سال 1342 بهره برداری گردید. شرکت سایپا در سال 1345، شرکت پارس خودرو در سال 
1346، شرکت مزدا در سال 1331 و شرکت ناسیونال در سال 1346 تأسیس گردید. به دنبال گسترش شهرنشینی در سال 1300 واردات 

خودرو در ایران افزایش یافت. اولین اتومبیل ساخته شده در ایران پیکان بود که در سال 1346 وارد بازار شد.
تاریخچه◄آموزش◄مکانیک◄خودرو◄در◄دنیا◄◄

از تولد خودرو در نیمه دوم قرن 18 تا ایجاد اولین خط تولید خودرو در اوایل قرن 19 اتومبیل محصول تجمالتی به شمار می رفت که تنها در 
اختیار تعداد محدودی قرار می گرفت. در آن زمان تعمیرگاه وجود نداشت معموالً این افراد شخصی را به عنوان راننده استخدام می کردند که 

وظیفه سرویس و نگهداری خودرو را هم برعهده داشت. 
تاریخچه◄آموزش◄مکانیک◄خودرو◄در◄ایران◄◄

رشته مکانیک خودرو )اتومکانیک سابق( برای اولین بار در هنرستان فنی تهران در سال 1303 تأسیس شد. آموزش دانشگاهی در ایران در رشته 
مکانیک خودرو برای اولین بار در دانشگاه علم و صنعت پایه گذاری شد. اولین دانشکده مهندسی خودرو نیز در همین دانشگاه در سال 1378 تأسیس 

شد. 
آینده◄شغلی◄در◄زمینه◄خدمات◄خودرو◄◄

فارغ التحصیالن این رشته پس از دریافت دیپلم از هنرستان می توانند در مشاغلی که در ادامه آمده است به عنوان تعمیرکار ماهر یا کمک 
تکنسین وارد بازار کار شوند. 

موتور، سیستم  تعمیرات  مانند  کاری  حوزه  چندین  در  کار  انجام  توانایی  خودرو  تعمیراتی  مشاغل  متصدیان  در گذشته 
سوخت رسانی و سیستم انتقال قدرت را دارا بودند، اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی مشاغل به صورت کاماًل تخصصی و مستقل 

صورت می پذیرد.

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ ◄ سازماندهی◄مشاغل◄اصلی◄
وجود  کلی  صورت  چهار  به  معموالً  خودرو  تعمیرگاه های 

دارند. 
1ـ نمایندگی های مجاز تعمیرات

2ـ تعمیرگاه های بزرگ
3ـ عاملیت مجاز تعمیرات

4ـ تعمیرگاه های کوچک شخصی

ارتباط مشاغل در یک تعمیرگاه کوچک مطابق نمودار زیر است:

مشاغل◄تخصصی◄مرتبط◄با◄خودرو◄در◄نمایندگی◄های◄مجاز◄◄◄
1ـ◄کارشناس◄پذیرش◄و◄تحویل

کارشناس پذیرش مسئول تحویل گرفتن خودرو از مشتری و ثبت مشخصات مالک و خودرو است. این افراد معموالً از بین اشخاصی که مهارت اجتماعی 
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باالیی دارند انتخاب می شوند، عالوه بر مهارت فنی، دقت در شنیدن و تکمیل جدول اطالعات اولیه و آشنایی با استانداردها و مراحل کار در تعمیرگاه 

از مهم ترین توانایی های موردنیاز در این شغل است.
دانش آموخته گان مقطع کاردانی در این بخش مشغول به کار می باشند. 

عمده◄وظایف◄کارشناس◄پذیرش◄عبارت◄است◄از:
1- تکمیل فرم مشخصات مالک و خودرو، 2- ثبت دقیق عیب از نظر مشتری، 3- بررسی تاریخچه تعمیرات انجام شده، 4- بررسی عیب 
و تشخیص اولیه، 5- اطالع رسانی به مشتری از فرایند تعمیر )در زمان پذیرش و حین تعمیرات(، 6- صدور برگه تعمیراتی، 7- توصیه های 

الزم به مشتری جهت سرویس و نگهداری در هنگام تحویل، 8- شنیدن شکایت های مشتری و آزمایش خودرو در حال حرکت
2ـ◄متصدی◄آماده◄سازی◄پذیرش◄و◄تحویل◄خودرو

این شغل یکی از مشاغل موجود در برخی نمایندگی های مجاز است. افراد دارای دیپلم که برای این کار آموزش خاص دیده اند فارغ التحصیالن 
هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند، می توانند در این قسمت کار کنند.

عمده◄وظایف◄شغل◄متصدی◄آماده◄سازی◄پذیرش◄و◄تحویل◄خودرو◄عبارت◄است◄از:◄
1- نصب کاورهای حفاظتی صندلی، فرمان و کف پوش، 2- نصب تابلوهای راهنمای حوزه تعمیرات و برگه تعمیرات موردنیاز، 3- بررسی 

فشار باد تایر، 4- بررسی مایعات مختلف موتور، 5- ارجاع به واحد شست و شوی خودرو، 6- آماده سازی تحویل خودرو به مشتری
3ـ◄تکنسین◄تعمیرات

این شغل دامنه وسیعی دارد و با توجه به تخصصی شدن تعمیرات، به زیر شغل های تعمیرات مکانیکی موتور؛ تعمیرات الکتریکی خودرو؛ 
هنرستان  فارغ التحصیالن  می شود.  تقسیم بندی  نقاشی(  و  )صافکاری  رنگ  و  بدنه  جعبه دنده؛  تعمیرات  فرمان؛  و  تعلیق  ترمز،  تعمیرات 
اولیه، در واحد  استعداد و عالقه و مهارت  به  با توجه  فعالیت می توانند  ابتدای  یا دوره های آموزش فنی و حرفه ای در  و دوره کاردانی 

کنند.  فعالیت  مناسب 

مهم ترین وظیفه تکنسین تعمیرات، تعمیر، تعویض و تنظیم قطعات می باشد.

4ـ◄سرتکنسین◄)سرپرست◄تکنسین◄ها(
هنگامی که یک تکنسین  مهارت کافی در اکثر فعالیت های یک تعمیرگاه پیدا کند، شایسته کار در این شغل است.

وظایف◄سرتکنسین◄عبارت◄است◄از:◄
معیوب،                اجزای  و  قطعات  شناسایی   -3 عیب یابی،  فرایند  انجام   -2 تکنسین ها،  توسط  تعمیرات  فرایند  کنترل  و  هدایت  مسئولیت   -1

4- بررسی نیاز مشتری، 5- اطالع رسانی در مورد تعمیرات ضروری پیش بینی نشده، 6- تکمیل برگه تعمیرات خودرو
5ـ◄مدیر◄میانی◄)سوپروایزر(

یا  فارغ التحصیالن دوره کاردانی  یکی دیگر از مشاغلی که در برخی نمایندگی های بزرگ وجود دارد مدیر میانی )سوپروایزر( است. معموالً 
کارشناسی پس از کسب تجارت کافی می توانند در این شغل فعالیت کنند.

وظایف◄سوپروایزر◄به◄شرح◄ذیل◄است:
کارگاهی،                تجهیزات  نگهداری  و  سرویس  و  عملکرد  بررسی  در  راهنمایی   -2 تعمیرات،  و  عیب یابی  فرایند  در  تکنسین ها  راهنمایی   -1

3- کنترل نهایی فرایند تعمیر، 4- به روزرسانی تکنسین ها از نظر علمی و عملی و روش های جدید تعمیر

عملکرد ضعیف سوپروایزر سبب این می شود که عیب خودرو مشخص نشود و تعمیرات تکنسین ها دچار مشکل شود و 
سرویس و نگهداری خودرو و تجهیزات کارگاه به خوبی انجام نشود.

6ـ◄سرویس◄کار◄خودرو◄)سرویس◄سریع◄خودرو(
سرویس های اولیه در حوزه خودرو زیر مجموعه این شغل هستند. فارغ التحصیالن هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند در این 

شغل فعالیت کنند.
وظایف◄سرویس◄کار◄خودرو◄به◄شرح◄ذیل◄است:

1- تعویض مایعات مختلف خودرو، 2- تعویض فیلترهای مختلف خودرو، 3- تعمیرات الستیک خودرو، 4- بررسی تسمه های موتور، 
5- تعویض لنت های ترمز، 6- تعویض شمع و وایر شمع، 7- سرویس های سیستم سوخت رسانی
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7ـ◄مدیر◄بخش◄تعمیر

معموالً سرتکنسین ها یا سوپروایزرها در تعمیرگاه یا نمایندگی ها )بزرگ( پس از افزایش سابقه، واجد شرایط این پست می شوند. مدیر تعمیرات 
به ندرت فعالیت های تعمیرات را شخصًا انجام می دهد. وظیفه اصلی مدیر بخش تعمیرات، هدایت فرایند تعمیر است.

وظایف◄مدیر◄بخش◄تعمیر◄عبارت◄است◄از:
1- نوشتن دستورالعمل برای تعیین فعالیت تکنسین ها، 2- بررسی راندمان تکنسین ها، 3- ارزیابی و بودجه بندی ابزار و تجهیزات، 4- تعیین 

برنامه ساعت کاری، 5- بررسی موارد مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش
مشاغل◄تخصصی◄مرتبط◄با◄خودرو◄در◄تعمیرگاه◄خصوصی◄◄◄

ارائه خدمات به گروه های تخصصی از قبیل زیر تقسیم بندی می شود:
1- مکانیک های خودرو، 2- جلوبندی سازان خودرو، 3- باتری سازان خودرو

مشاغل◄فرعی◄مرتبط◄با◄خودرو◄◄
1ـ◄فروشنده◄لوازم◄یدکی

وظایف◄فروشنده◄لوازم◄یدکی◄به◄شرح◄ذیل◄است:◄
1- مهارت های ارتباط با مشتری، 2- تشخیص نیاز و هدایت صحیح مشتری، 3- تکمیل فرم های موردنیاز در فرایند فروش، 4- پاسخ به 

سواالت تخصصی مشتری، 5- شناخت گارانتی و ضمانت نامه های قطعات، 6- شناسایی قطعات اصلی
اگر فروشگاه لوازم یدکی بزرگ یا وابسته به نمایندگی یکی از شرکت های تولیدکننده خودرو باشد، معموالً یک شغل دیگر به عنوان مدیر بخش 

فروشگاه نیز تعریف می شود که وظایف این شغل به شرح ذیل است:
1- مدیریت فروشندگان و ارائه برنامه زمانی برای آنها، 2- آموزش ضمن کار به فروشندگان، 3- مدیریت موجودی قطعات فروشگاه، 

4- هماهنگی با مدیر بخش تعمیرات
2ـ◄فروشنده◄ابزار،◄تجهیزات◄تخصصی◄و◄کارگاهی◄خودرو

یکی از نیازمندی های اصلی انجام تعمیرات خودرو در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات موردنیاز آن کار است.
وظایف◄این◄شغل◄عبارتند◄از:

1- شناخت ابزار تخصصی، آموزش و راهنمایی مشتری، 2- شناخت گارانتی، وارانتی و ضمانت نامه های مربوط، 3- تشخیص ابزارها و 
تجهیزات اصلی از غیر آن

3ـ◄تعمیرکار◄تجهیزات◄کارگاهی،◄تعمیرگاهی◄و◄کارخانه◄ای
وظیفه این تعمیرکار به روزرسانی، تنظیم و تعمیر ابزار و تجهیزات کارگاه خودرو می باشد.

مدیر فروش باید روابط اجتماعی باالیی داشته باشد.



9 دانش فنی پایه
الزامات◄تعمیرکار◄موفق◄◄

وجود دانش تا زمانی که از آن استفاده نشود، ارزش چندانی ندارد.کسب دانش و ایجاد مهارت به تنهایی کافی نیست بلکه این موضوع زمانی 
کامل می شود که به مرحله کاربرد در دنیای کار برسد.

1-◄دانش◄و◄مهارت◄فنی◄در◄انجام◄سرویس◄و◄عیب◄یابی◄و◄تعمیرات
دانش افزایی و باال بردن مهارت مهم ترین گزینه رسیدن به مرحله تعمیرکار موفق است. افزایش دانش و مهارت معموالً به دو صورت کلی انجام می گیرد.

1-1◄واحد آموزش شرکت های تولیدکننده خودرو )خدمات خودرویی(
بهترین راه افزایش مهارت، شرکت در کالس  های تخصصی شرکت های تولیدکننده خودرو است. نقطه ضعف این روش آن است که دوره های 

تخصصی معموالً برای تعمیرکاران فعال در نمایندگی مجاز قابل دسترسی بوده و تعمیرکاران خصوصی نمی توانند در این دوره ها شرکت کنند.
2-1◄واحد آموزش خصوصی

برخی شرکت ها یا آموزشگاه های معتبر اقدام به برگزاری دوره های تخصصی خودرویی می کنند. امکانات و تجهیزات این دوره ها اگرچه در حد 
دوره های شرکت های تولیدکننده خودرو نیست اما با سهولت بیشتری در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

2-◄شناخت◄روش◄دسته◄بندی◄مستندات◄سرویس◄و◄تعمیر◄خودرو
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع خودروسازی و تنوع محصوالت مختلف خودرویی، امکان دانستن تمام نکات و روش های سرویس، 
عیب یابی و تعمیر در خودروها غیرممکن است. در کالس های آموزش تخصصی به تمامی نکات و ریزکاری های تخصصی سرویس و تعمیرات 
نرم افزارهای  و  فنی  اطالعیه های  تعمیرات،  و  راهنمای سرویس  کتاب های  به صورت  مستنداتی  از  دلیل  همین  به  نمی شود  پرداخته  خودرو 

تعمیراتی استفاده می شود و با بکارگیری این مستندات کیفیت تعمیر یا سرویس خودرو افزایش یافته و زمان آن کاهش می یابد.
3-◄مستندسازی

یکی از مهم ترین الزامات یک تعمیرکار موفق، مستندسازی فعالیت ها است.

یک تعمیر کار باید فعالیت  های خود را مستند کند به دلیل اینکه در صورت خرابی مجدد باید لیست تعمیرات گذشته و 
قطعات تعویض شده چک شود و علت مشخص شود.

3-1-◄ثبت اطال عات خودروی ورودی )فرایند پذیرش خودرو(      
یکی از نکات مهم در فرایند تعمیرات، ثبت و نگهداری اطال عات خودروهای ورودی است. این 
کار باعث تسهیل در پیگیری فرایند و آسان سازی آن می شود؛ همچنین در مراجعات بعدی 
خودرو می تواند مورد استناد قرار گیرد. اطال عات ضروری برای ثبت می تواند مواردی از قبیل 
دریافت مشخصات ضروری خودرو، مالک خودرو، خدمات مورد درخواست مشتری باشد. 

جدول مقابل نمونه چک لیست ثبت اطالعات خودرو را نشان می دهد.
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2-3-◄ثبت فرایند تعمیرات و قطعات تعویض شده  

جدول مقابل ثبت اطالعات مشتری و فرایند تعمیر را مشخص می کند.         

گارانتی: مدت زمان یا مسافت بر حسب کیلومتر است که شرکت های سازنده برای خودرو و قطعات آن که دراین بازه قراردارند، -◄
کلیه ی هزینه های اجرت تعمیرات و تعویض قطعات ذکر شده را برعهده می گیرند.

وارانتی: مانند گارانتی است اما مدت زمان آن بیشتر است و شرکت سازنده برای خودرو و قطعات آن تأکید می کند که در مدت زمان -◄
مشخص، محصول او با مشخصات اولیه کار کند.

 

3-3-◄اطالع رسانی به مشتری در حین فرایند تعمیر و ثبت آن 

در هنگام بررسی مقدماتی، امکان تشخیص تمامی معایب موجود که مورد درخواست مشتری است، وجود ندارد. بعالوه در حین فرایند عیب یابی 
و تعمیر ممکن است به مواردی برخورد شود که توسط مشتری ذکر نشده است؛ اما تعمیرکار تشخیص می دهد که در آن بخش نیاز به تعمیر 
یا سرویس و یا تعویض وجود دارد؛ بنابراین باید با مشتری تماس گرفته شود تا او را در روندکار قرار بگیرد و پس از کسب اجازه فرایند تعمیر 

را ادامه داد. در چک لیست تعمیرات نظر مشتری )موافق یا مخالف( در آن مورد ثبت شود تا در مراجعات بعدی مورد استناد قرا گیرد.
4-3-◄صدور فاکتور        

پس از اتمام فرایند تعمیر الزم است به مشتری گزارش عملکرد و هزینه ی 
فرایند تعمیر داده شود. این کار با ارائه فاکتور امکان پذیر است.

قطعات  هزینه  و  دستمزد  خودرو،  مشخصات  قبیل  از  مواردی  شامل  فاکتور 
تعویضی است.
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