
)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين

)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل                  : نام رشته
ليست تجهيزات 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

دستگاه51 تيپ 206خودرو پژو 1

دستگاه LX1 سمند 206خودرو پژو 2

دستگاه2خودرو پرايد 3

اهدستگ2موتور پرايد 4

دستگاه 4052گيربكس 5

آلمان يا سوخت سنج 6
ايتاليا 

دستگاه1

با تنظيم جك قيچي7
فرمان

دستگاه1آلمان 

دستگاه 2ژاپنمولتي متر 8

آلمان يا فشار سنج 9
فرانسه 

دستگاه1

ا يآلمان خالء سنج 10
فرانسه 

اه دستگ1

آلمان يا )رايان خودرو (دياگ11
فرانسه 

دستگاه2

آلمان يا چراغ دلكو12
فرانسه 

دستگاه 2

دستگاه2فشار سنج مدار ترمز 13

دستگاه 1آلمانمجموعه كامل شارژ كولر14

دستگاه1آلمان تن 3پرس هيدروليك 15

دستگاه 1آلمانم زواياي چرخ كامپيوتري تنظي16

دستگاه1سشوار برقي 17

دستگاه 1هيتر برقي 18

دستگاه2آلمان كمپرسي سنج 19

دستگاه 2گرولر 20

دستگاه1آلمانتستر شمع موتور21

22
عدد 4ميز كار 

23
عدد 4كخر

24
دستگاه1 ليتري250 بار8كمپرسور با 

25
دستگاه1 آمپر300دستگاه شارژ باتري

26
دستگاه1بادي الكتريكيتست شمع

. نفر شركت كننده در نظر گرفته شده است4تعداد اعالم شده بر اساس هر 



)1386( ت مسابقات ملي مهارهشتمين

)استانيمرحله  (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل                  : نام رشته
ليست تجهيزات 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

اديپيشنه

مالحظات

دستگاه2الكترونيكباالنس چرخ27

دستگاه2الكترونيكيچراغ تايمينگ28

. نفر شركت كننده در نظر گرفته شده است4تعداد اعالم شده بر اساس هر 



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين
)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل                : نام رشته
ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

مت قي

پيشنهادي

مالحظات

جعبه 4ابزار عمومي 1

2
جعبه 2062ابزار مخصوص پژو 

3
جعبه 4052ابزار مخصوص گيربكس 

عدد 4ابزار مخصوص باز كردن سيبك 4

عدد 2كاتور با پايه ساعت اندي5

عدد 2(0,25)(25,50)(50,75)(75,100)ميكرومتر6

عدد 2)ديجيتال( كوليس 7

8
كتاب راهنماي تعميراتي سمند ، پژو 

سري2 ، پرايد ، زانتيا ، مزدا 405 ، پژو 206

. نفر شركت كننده در نظر گرفته شده است4تعداد اعالم شده بر اساس هر 



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل       : نام رشته
مشخصات جعبه ابزار 

 پارچه اينچي و ميليمتري64جعبه بكس كامل 1

اينچي و ميليمتري عدد 24آچار دو سر تخت 2

اينچي و ميليمتري عدد 24كسر تخت ينگ ، يكسر ريآچار 3

 عدد 24يي زانوينگيآچار ر4

يانبر كالغ5

يانبر قفل6

انبر دست 7

ن يم چيس8

م لخت كن يس9

متوسطآچار فرانسه 10

خار باز كن 11

خار جمع كن 12

 عدد مختلف 4 سو و 2يچ گوشتيپ13

 عدد مختلف 4 سو 4يچ گوشتيپ14

 عدد 2ور يتال15

لم ق16

سنبه 17

ي گرم500 و ي گرم30يچكش فلز18

 عدد 1ن يچكش سنگ19

 دنده چ دو سريآچار پ20

 و اينچيmmيغه ايلتر تيف21

آچار آلن 22

)ست كامل(يآچار ستاره ا23

يكيچكش پالست24

كاور 25

تست المپ26



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل             : نام رشته

مشخصات جعبه ابزار 

نگ جمع كن ير27

نگ بازكن ير28

يميبروس س29

روغن دان 30

آچار شمع 31

ك يدم بار32

ييچكش كائوچو33

فازمتر34

12000آچار تركمتر35

خار باز كن سر كج 36

ع كن سر كج خار جم37



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته   تكنولوژي اتومبيل                : نام رشته
مواد مصرفي ليست 

محل تامينمشخصات مواد مصرفي رديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

دست 1استانداردرينگ و پيستون برايد1

دست 1استاندارداقان كامل پرايدتيا2

3
عدد 2واشر سرسيلندر پرايد

4
عدد 2واشر گلويي و كارتر پرايد

عدد 1چسب سيليكون 5

ليتر8روغن موتور6

عدد 6)درب سوپاپ(پيچ قالپاق 7

عدد 2واشر درب سو پاپ و پژو8

ليتر10بنزين 9

10
عدد 4شمع موتور و پژو

دست 4 شمع پرايد و پژو واير11

قوطي1روغن لحيم12

بسته 1قلع لحيم13

ليتر2روغن هيدروليك14

واشر جهت تنظيم گيربكس 15

پرايد

دست 1

عدد 4)سيستم پژو(پيچ و مهره اسبك 16

فيش فشاري بزرگ17

)سرسيم(

عدد 10

فيش فشاري كوچك18

)سرسيم(

عدد 10

بسته 1سيم را افشان 19

قوطي1روغن ترمز20
. نفر شركت كننده در نظر گرفته شده است4تعداد اعالم شده بر اساس هر 



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)استانيمرحله (

28: تعداد شركت كننده33: شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشتهولوژي اتومبيل              تكن: نام رشته
مواد مصرفي ليست 

محل تامينمشخصات مواد مصرفينام رديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه م نا

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

يك ليتريقوطي1گريس معمولي21

يك ليتريقوطي1گريس نسوز22

23
بسته 1پالست گيج

24
عدد 8پيچ شاتون

عدد 8پيچ دور كارتره 25

بسته 1پارچه تنظيف 26

وص شسشتوي مايع مخص27

قطعات

عدد 4

. نفر شركت كننده در نظر گرفته شده است4تعداد اعالم شده بر اساس هر 


