
)1387(  مسابقات ملي مهارتنهمين
)مرحله استاني (

: گروه :شماره ملي رشته جواهر سازي                                           : نام رشته

)به ازاي هر يك نفر (ليست تجهيزات 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

عدد1ايرانوبكوره ذ1

ايراناكسيژن و هوا و نيتريك2
دستگاه نورد برقي و 3

دستي
ايران

ايرانره ثابتگي4
ايرانانبردست5
ايرانحريره مفتول و لوله6
ايرانقالب خوشه7
ايرانسمبه قالب خوشه8
ايرانشابلون بيضي9
ايرانشابلون دايره10
ژاپنكوييس11
ژاپنميكرومتر12
ايرانخط كش12
ايرانسندانچه14
ايرانعينك15
ايراندستكش نسوز16
ايرانكاسه مسي17



)1387( مسابقات ملي مهارتنهمين
)مرحله استاني (

: گروه :شماره ملي رشته طال و جواهر سازي                            : نام رشته
)هر يك نفربه ازاي (همراه ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

كمان اره با تيغ 1
گيره دستي 2
cm10گيره ثابت 3

چفت4

چفت گير5
چفت لحيم 6
انبردست 7
دم باريك 8
دم پهن 9
دم گرد 10

وري دم ب11
قيچي 12
حديده سه كله اسب 13
 الي  1/0انواع مته از    14

5/1
تخته نسوز 15
انواع سوهان 16
قالب خوشه 17
سنبه قالب خوشه 18
شابلون دايره 19
شابلون بيضي20
20/1كوليس 21
ميكرومتر 22
 سـانتي   30خط كش   23

فلزي 
سندانچه 24



)1387( مسابقات ملي مهارتنهمين
)مرحله استاني (

 طال و جواهر سازي                                                       : نام رشته
همرا ه كارآموز باشد ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

چكش پالستيكي 25
پياله نيكلي 26
لباس كار 27

عينك 28

پرداختنمدي 29
سنگ پرداخت محك 30
برس جال 31
حديده لوله كشي 32

جواهرسازي 
ترازوي سه صفر33



)1387( مسابقات ملي مهارتهمينن
)مرحله استاني (

: تعداد شركت كننده20: گروه :شماره ملي رشتهآجر چيني                        : نام رشته

مواد مصرفي ليست 

تامينمحل مشخصات نام مواد مصرفيرديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

روانساز 1

موم عسل 2

لحيم نقره 3

نقره پنبه 4

بوته چيني 5

فرچه مويي 6

فرچه سيمي 7

جوهرنمك 8

جوهر گوگرد 9

پنزا گل محمدي 10

واكس جال 11

گچ ريخته گري12

خمير بازي 13



)1387(  مسابقات ملي مهارتنهمين
)مرحله استاني (

: گروه :شماره ملي رشته جواهر سازي              : نام رشته

)به ازاي هر يك نفر (ليست تجهيزات 

.مي تواند تغيير كندآنها وسايل و اتدازه تعداد با توجه به و اندازه آن فوق مي باشدمونه به ابزار به صورت نعجشكل كلي


