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)1385(مهارت مسابقات ملي هفتمين 
)مرحله كشوري(

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

.پروژه شامل دو بخش مي باشد -

 ساعت 1طراحي و اصالح مدار -1

ساعت 14پروژه اصلي سخت افزاري -2

 ساعت 4برنامه نويسي -3

در شروع مسابقات اين آيتم بصورت همزمان براي تمام رقابت كنندگان اجرا خواهد : ح مدار الحي و اصطرا-1

.شد 

نصب وسايل : الف

)تابلوي اصلي ( سيم كشي مدار قدرت و فرمان : ب

)B,Aعمليات نصب قطعات روي پانلهاي ( نصب سخت افزاري : ج

)عملكرد اتوماتيك ( فزاري كاركرد نرم ا: د
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)1386(مهارت مسابقات ملي هشتمين
) كشورينمونه(

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

:شرح فني پروژه 

مراحل كاري يك مدار به صورت تشريحي در اختيار رقابـت           در اين ايتم نحوه عملكرد و       : آيتم طراحي و اصالح مدار      - 

ر اختيار شركت كننده قرار مي گيرد       دو پيوست آن مداري كه مربوط به شرح مذكور مي باشد            . كننده قرار مي گيرد     

قسمتهايي از مدار توسط كارشناسان حذف شده است رقابت كنندگان در زمان تعيين شده بايد نـسبت بـه اصـالح                     

. ندم نمايمدار اقدا

. فقط شامل كار عملي و برنامه نويسي مي باشد : پروژه اصلي - 

رقابت كننده بايد به طور مستقل كليه مراحل پروژه را با توجه به نقشه هاي ارايه شده و تجهيـزات و مـدار ، كـه در               - 

 سـاعت بـوده و      14زمان اجراي نصب و سيم كـشي حـداكثر          . اختيار وي قرار داده شده ؛ در زمان معين انجام دهد            

رقابت كننده در صورتي كه زودتر از زمان مقرر آن را به اتمام رساند مورد را به كارشناسان اطالع داده و برنامه نـرم                        

. افزاري را تحويل گرفته و مرحله بر نامه نويسي را شروع مي نمايد 

ا نمايد يا زودتر از زمـان مقـرر بـه اتمـام        نكته مهم اينكه در صورتي كه رقابت كننده اي نتواند برنامه نويسي را اجر             - 

.نده جهت تكميل پروژه اصلي استفاده نمايد مي تواند از زمان باقي ما رساند 

.زمان اجراي پروژه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد : تذكر - 
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)1386(مهارت مسابقات ملي هشتمين
) كشورينمونه(

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشتهعتي  كنترل صن:نام رشته

شرح فني

–مكان كار 

محل اجرا نام آيتم     

روع مسابقه بطور همزمان درش طراحي و اصالح مدار         -1

 A,Bپانل  پروژه اصلي              -2

كابين اختصاصي شركت كننده  برنامه نويسي           -3

 ساعت مي باشد رقابت كننده با توجه به دستورالعملي كه در اختيار او قـرار        4 در زمان برنامه نويسي كه مدت آن         -

مي نمايد تنها به برنامه هايي امتياز تعلق مي گيـرد كـه   ) mini PLC( مي گيرد اقدام به نوشتن برنامه كرده و وارد 

Dow nload          يطي به برنامه هايي كـه عمـالً روي مـدار كـار نكننـد                شده و به صورت عملي كار كند تحت هيچ شرا

 .گرفتامتيازي تعلق نخواهد 

.در هر مرحله كاري رقابت كننده بايد مطابق جدول پيوست از وسايل ايمني و حفاظتي استفاده نمايد : تذكر 

بين پانلها وجود داشته  محيط كاري رقابت كننده بايد همواره مرتب باشد و در هر لحظه امكان رفت و آمد بطور آزاد                   

. ارشد مي تواند از ادامه كاررقابت كننده جلوگيري نمايد دم رعايت مورد ذكر شده كارشناسباشد در صورت ع
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)1386(مهارت مسابقات ملي تمين هش
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

رالعمل اجراي پروژهدستو

وسايل حفاظتي شخصي

كنترل صنعتي

محافظ گوشعينك ايمنيمراحل كار
دستكش كار با برق  

 )1000Vالستيكي (
مواد ( لباس محافظ 

)مقاوم در برابر آتش 
)چرمي (دستكش 

پنجه (كفش ايمني 
)مسلح

**در طول مسابقه

**مته كاري

اره كشي با اره 
بر دستيفارسي 

***

**چكش كاري

اره كشي با اره 
برقي فارسي بر

***

استفاده از دمنده 
هواي گرم

*

آزمايش صفحه 
تقسيم داراي برق

**

*سوهان زدن



5

)1386(مسابقات ملي مهارت تمين هش
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:لي رشتهشماره م كنترل صنعتي :نام رشته

مدارح آيتم طراحي اصالشرح فني

.اين آيتم درشروع مسابقه بصورت همزمان اجراء خواهد شد - 
.مطابق شرح فني زير مراحل كاري يك مدار توضيح داده شده است - 
 ثانيه توقف كند و B5 حركت مي كند و در نقطه B به سمت نقطه Aمطابق شكل كابين با تحريك شستي از نقطه - 

.  مراجعه كند B ثانيه مجدداً به نقطه 5 بر گردد و پس از Aسپس به نقطه 
. داده نشود اين سيكل تكرار شود S0تا زمانيكه دستور قطع - 
 شرط مدار- 
به ) B يا Aنقاط (  در مسير خودش S2 , S1درصورت توقف در بين مسير بتوانيم كابين را با استفاده از شستي هاي - 1

.حركت در آوريم 
. مشخص شود H2 , H1 مسير حركت با المپ هاي سيگنال -2
نقشه پيوست داراي ده عيب در مسيرهاي مختلف مي باشد كه رقابت كننده بايد ضمن تشخيص عيب عنصر صحيح - 

. را كنار آن رسم نمايد 

A B
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)1386(مسابقات ملي مهارت تمين هش
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

توضيح مختصري راجع به پروژه اصلي 

پمـپ  ) داالنـدر   ( را كه شامل موتور اصـلي       درنگ  ي يك دستگاه تول   دراين پروژه مي خواهيم   

، ) سنـسور القـايي      ( سنسور كنترل سطح آب   ) PT100(، سنسور دما    ) موتور تكفاز   ( تخليه  

)  mimipLc(مي باشد توسط يكدستگاه بصورت مينـي پـي ال سـي    تر و شيرهاي برقي  هي

.  نقشه كار بصورت مجزا و مرحله اي پيوست مي باشد كنترل  مي نمايد

پس از نصب سخت افزاري در زمان مشخص شده ، مطابق دستور العمل داده شـده بخـش                  -

. شروع مي نمائيد  را Downloadبرنامه نويسي  و 
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين
) كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

ارزشيابي پروژه 

. د نحوه ارزشيابي پروژه كنترل صنعتي مطابق موارد زير مي باشد و به مدولهاي زير تقسيم مي شو- 

هر مدول داراي فرم ارزشيابي مخصوص مي باشد و مطابق استاندارد جهاني مسابقات مهارت فنالند در رشته برق - 

. ، غلط يا انجام نداده صفر مي باشد )كل  امتياز ( صنعتي نحوه امتياز دهي به صورت صحيح 

موارد امتياز دهي 

 نمره 50 اندازه گيري و اندازه گذاري ونصب وسايل          - 1

 نمره35 كاركرد مدار                           -2

 نمره 5 رعايت مدار حفاظت و ايمني                                        - 3

ه نمر90جمع امتيازات پروژه اصلي                                               

 نمره 10 ايتم طراحي و اصالح مدار                                           - 5

 نمره100جمع كل                                                                           

 به 500mmاي بزرگتر از  و براي اندازه ه±2mm به ميزان mm 500در اين قسمت تلرانس براي اندازه هاي كمتر از �
. مجاز مي باشد ±5mmميزان 

. ارزشيابي مي شود 5ارزشيابي رشته كنترل صنعتي بطور كلي در فرم �
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)1386(مسابقات ملي مهارت مين هشت
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:استان:                                                                                                           شماره شركت كننده:     نام شركت كننده

 جدول نصب و اندازه گيري و اندازه گذاري ارزشيابي

شرح كاررديف
بارم

مالحظاتنمره اكتسابي

10شده است سوكت پنج شاخه براساس اندازه نصب 1
10سوكت پنج شاخه محكم نصب شده است 2
10 براندازه نصب شده است 3داكت شماره 3
10 تراز نصب شده است 3داكت شماره 4
10 محكم نصب شده است 3داكت شماره 5
10نردبان كابل براساس اندازه نصب شده است 6
10نردبان كابل تراز نصب شده است 7
10نردبان كابل محكم نصب شده است 8
10 براساس اندازه نصب شده است 4داكت شماره 9
10 تراز نصب شده است 4داكت شماره 10
10 محكم نصب شده است 4داكت شماره 11
10تابلوي اصلي براساس اندازه نصب شده است 12
10تابلوي اصلي تراز نصب شده است 13
10تابلوي اصلي محكم نصب شده است 14
10 براساس اندازه نصب شده است 6داكت شماره 15
10 تراز نصب شده است 6داكت شماره 16
10 محكم نصب شده است 6داكت شماره 17
10باكس المپ خبر طبق اندازه نصب شده است 18
10باكس المپ خبر محكم نصب شده است 19

10 طبق اندازه نصب شده است 8داكت شماره 20
10 تزار نصب شده است 8داكت شماره 21

:جمع
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)1386(مسابقات ملي مهارت تمين هش
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                              كنندهنام شركت

 جدول نصب و اندازه گيري و اندازه گذاريارزشيابي
مالحظاتنمره اكتسابيبارمشرح كاررديف
10 شده است  محكم نصب8داكت شماره 22
10 طبق اندازه نصب شده است9جعبه تقسيم شماره 23
10 تراز نصب شده است 9جعبه تقسيم شماره 24
10 محكم نصب شده است 9جعبه تقسيم شماره 25
10 درست و مرتب نصب شده است 10 شماره P.V.Cكابل هاي 26
10ست بست ريلي كابل مطابق اندازه نصب شده ا27
10بست ريلي كابل محكم نصب شده است 28
10 طبق اندازه نصب شده است 12لوله فوالدي شماره 29
10 درست خم شده است 12لوله فوالدي شماره 30
10 تراز نصب شده است 12لوله فوالدي شماره 31
10 طبق اندازه نصب شده است 13لوله فوالدي شماره 32
10 درست خم شده است 13لوله فوالدي شماره 33
10 تراز نصب شده است 13لوله فوالدي شماره 34
10 طبق اندازه نصب شده است 14پريز تكفاز شماره 35
10 محكم نصب شده است 14پريز تكفاز شماره 36
10 طبق اندازه نصب شده است 15پريز تكفاز شماره 37
10 محكم نصب شده است 15فاز شماره پرپز تك38
10 طبق اندازه نصب شده است 16داكت شماره 39
10 تراز نصب شده است 16داكت شماره 40
10 محكم نصب شده سات 16داكت شماره 41
10 طبق اندازه نصب شده است 17ريل ترمينال شماره 42
10 است  محكم نصب شده17ريل ترمينال شماره 43
10 طبق  اندازه نصب شده است 19 شماره P.V.Cلوله 44
10 درست خم شده است 19 شماره P.V.Cلوله 45
10 محكم نصب شده است 19 شماره P.V.Cلوله 46
10 طبق اندازه نصب شده است 20 شماره P.V.Cلوله 47
10 درست خم شده است 20 شماره P.V.Cلوله 48

:جمع
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)1386(مسابقات ملي مهارت تمين هش
)ه كشورينمون (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:                        استان:                                           شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

 جدول نصب و اندازه گيري و اندازه گذاريارزشيابي

شرح كاررديف
بارم

مالحظاتنمره اكتسابي

10 تراز نصب شده است 20 شماره P.V.Cلوله 49
2120طبق اندازه نصب شده است شماره ) برقي هاي شير ( المپ 50
2120حكم نصب شده است شماره م) برقي هاي شير (المپ 51
2210طبق اندازه نصب شده است  شماره ) كنترل سطح ( باكس سنسور52
2210محكم نصب شده است شماره ) كنترل سطح ( باكس سنسور 53
10 طبق اندازه نصب شده است 23داكت شماره 54
10 تراز نصب شده است 23داكت شماره 55
10 درست نصب شده است 23ره داكت شما56
10 طبق اندازه نصب شده است 24ريل ترمينال شماره 57
10 نصب شده است 24ريل ترمينال شماره 58
10چراغهاي سيگنال طبق اندازه نصب شده است 59
10چراغهاي سيگنال محكم نصب شده است 60
10ده است شستي استوپ و استارت طبق اندازه نصب ش61
10شستي استوپ و استارت محكم نصب شده است 62
10طبق اندازه نصب شده است  ) 0-1(كليد اصلي 63
10محكم نصب شده است ) 0-1(كليد اصلي 64
50ازسرسيم بطورمناسب استفاده شده است65
50داكت هاي داخل تابلومرتب نصب شده است66
50نصب شده است)طبق نقشه (تابلوصحيح لوازم داخل 67
20شده استداخل داكتهامرتب سيم 68

830:جمع
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)1386(مسابقات ملي مهارت تمين هش
) كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:استان:                                                                                    شماره شركت كننده:                            نام شركت كننده

يتم طراحي و اصالح مدار آارزشيابي 

موارد ارزيابي رديف
بارم

مالحظاتنمره اكتسابي

110عيب شماره 1
210عيب شماره 2
310عيب شماره 3
410ب شماره عي4
510عيب شماره 5
610عيب شماره 6
710عيب شماره 7
810عيب شماره 8
910عيب شماره 9
1010 عيب شماره 10

100:جمع
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)1386(مسابقات ملي مهارت هفتمين 
) كشورينمونه(

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

اظت و ايمني رعايت موارد حفارزشيابي

شرح كاررديف
بارم

مالحظاتنمره اكتسابي

10استفاده صحيح از ابزار و لوازم كار 1

10استفاده صحيح از عينك ايمني مطابق جدول پيوست2

10استفاده صحيح از دستكش محافظ مطابق جدول پيوست 3

10استفاده صحيح ازمحافظ گوش مطابق جدول پيوست 4

10استفاده صحيح از كاله ايمني مطابق جدول پيوست 5

10استفاده صحيح از كفش ايمني مطابق جدول پيوست 6

10اتصال سيم ارت اصلي صحيح است 7

10اتصال ارت بدنه تابلو انجام شده است 8

10اتصال ارت نردبان كابل انجام شده است 9

10م شده است اتصال ارت موتور ها انجا10

100:جمع

كارشناسكارشناسكارشناس كارشناس ارشد 
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)1386(مسابقات ملي مهارت هفتمين 
) كشورينمونه(

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

كل پروژه برق صنعتي ارزشيابي

شرح كاررديف
بارم

مالحظاتنمره اكتسابي

A(40( گذاري نصب ، اندازه گيري و اندازه1

B(10(كار كرد مدار قدرت 2

C(35(كاركرد نرم افزار اتوماتيك 3

D(5(رعايت اصول حفاظت و ايمني 4

E(10(طراحي و اصالح مدار 5

100 كل امتيازاتجمع

استاننام و امضاء كارشناساستاننام و امضاء كارشناساستاننام و امضاء كارشناس

كارشناس معاون : كارشناس ارشد 

               امضاء       امضاء 
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)1386(مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

)به ازاي هر نفر( ليست مواد مصرفي

محل تامينمشخصات نام مواد مصرفيرديف

جنس
نام 
كشور
سازند

ه

نام 
كارخا
نه 

سازند
ه 

واحدتعداد

مناطستاد

ق

قيمت 

پيشنهادي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازن

ده

عدد10ريلي6mm2ترمينال نول نمره 1

عدد50ريلي4mm2ترمينال نمره 2

شاخه4mm25جمپر ترمينال 3

شاخه4mm22ترمينال پالستيكي4

شاخه3ريل ترمينال 5

شاخه2ريل كنتاكتوري6

بسته15cm2بست كمربندي7

قراص2چهار سو2cm-4mmپيچ خودكار 8

عدد2cm-4mm50پيچ مهر 9

10
5/1mm2سر سيم 

)وايرشو(
عدد200سوزني

عدد200سوزني)وايرشو (1mm2سرسيم 11

عدد100 شكل(u)يو )وايرشو (2mm2سر سيم 12

1/5mm2كابلشو13
عدد25

عدد101×30×15ايجعبه تقسيم درب شيشه14

عدد101×10جعبه تقسيم 15

شاخه405×60 شيار دار80mm×40داكت16

شاخه603×90شيار دارداكت 17

عدد601×80×25تابلوي 18
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:هشماره جهاني رشت19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

)به ازاي هر نفر( ليست مواد مصرفي

محل تامينمشخصات نام مواد مصرفيرديف

جنس
نام 
كشور
سازند

ه

نام 
كارخانه 
سازنده 

تعدا

د

واحد

مناطستاد

ق

قيمت 

پيشنهادي

فني

مالحظات
نام 

كشورساز

نده

19
 تله مكانيك با D18كنتاكتور 

كمكي
2NO+2NC

عدد5تله مكانيكفرانسه

20
 لوگو با كارت آنالوگ PLCميني 

DM16و 

LOGO24
RCL 

OBYV5

عدد1زيمنسآلمان

POWERمنبع تغذيه لوگو21
SUPPLY

عدد1زيمنسآلمان

عدد25A1فيوز سه فاز22

عدد6A1فيوز تكفاز23

عدد4A1فيوز تكفاز24

دعد1كنترل فاز25

عدد4A1-2كليد محافظ موتور با باز كمكي26

عدد10تله مكانيكفرانسه5Wالمپ سيگنال27

عدد5تله مكانيكفرانسهشستي دوبل28

عدد21 و 1كليد فرمان دو حالته 29

سنسور القايي30
M12تلكه فرانسه

مكانيك
عدد3

عدد16A1ردان صفر و يك سه فازكليد گ31

عددPT1001سنسور حرارتي32

عدد10ريلي 6mm2ترمينال ارت 33

عدد20ريلي6mm2ترمينال معمولي 34

متر5 سه فاز ارت دار 4×5/2كابل35

متر 10 تك فاز ارت دار 3×5/1كابل 36
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

)به ازاي هر نفر( ليست مواد مصرفي

محل تامينمشخصات نام مواد مصرفيرديف

نامجنس
كشور
سازنده

نام 
كارخان
ه 

سازنده

تعدا

د

واحد

مناطستاد

ق

قيمت 

نهاديپيش

فني

مالحظات
نام

كشورساز

نده
حلقه1ايرنگ قهوه ميلي متر مربع1سيم افشان 37

38
سيم (رنگ آبي  ميليمتر مربع5/1سيم افشان 

)نول
متر50

39
رنگ سبز زرد  ميليمتر مربع5/1سيم افشان 

) ارتسيم(
متر10

40
مشكي، قرمز،  ميليمتر مربع5/2سيم افشان 

سبز
حلقه10

عدد5/135گلند كابل 41

عدد165گلند كابل 42

عدد215گلند كابل 43

برگA410كاغذ 44

عددHB10مداد مشكي 45

عددRotring2پاكن 46

عدد2خودكار مشكي و آبي47

عدد5/1320بست لوله 48

عدد30بست كابل ريلي49

50
سوكت شاخه نر و ماده سه 

)نصبي پايه دار(فاز 
عدد25A1آلماني 

عدد3cm-8mm100پيچ خودكار 51

فرانسهشستي امر جنسي قارچي52
له ت

مكانيك
عدد1

عدد8mm50واشر تخت 53

عدد4mm50واشر تخت 54
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

)به ازاي هر نفر( ليست مواد مصرفي

محل تامينمشخصات  مصرفينام موادرديف

نام جنس
كشور
سازنده

نام 
كارخان
ه 

سازنده 

تعدا

د

واحد

مناطستاد

ق

قيمت 

پيشنهاد

ي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازن

ده

عدد100سانت104نمره 4cmپيچ و مهره با واشر 55

عدد6 عددي1باكس تكي اسنارت استوپ56

شاخه1ريل بست كابل57

عدد100پوشه طلقي درب دار 58

عدد100فالپي ديسك 59

60CD- RW100عدد
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

همراه كارآموزابزارست لي

محل تامينمشخصات ابزارنام رديف

نام جنس
كشورسازن

ده

نام 
كارخان
ه 

سازنده 

تعدا

د

واحد

مناطستاد

ق

قيمت 

پيشنهاد

ي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازن

ده

عدد1چين-ايرانا متريخط كش فلزي 1

 چوبيفلزي ياعدد 1چين  متري 5متر فنري 2

عدد1ايران چين سانتي 50خط كش فلزي 3

عدد1چين سانتي50گونياي فلزي 4

عدد1آلمان 10mm2-0/5پرس سر سيم5

عدد1ايرانكمان اره 6

عدد1ژاپنپيچ گوشتي تخت 7

عدد1ژاپنپچي گوشتي چهار سو 8

عدد1آلمان500V-5فاز متر9

عدد1ايران عينك ايمني 10

عدد1ايران كفش ايمني برق 11

عدد1ايران كاله ايمني 12

عدد1ايران گوشي ايمني 13

عدد1ايران 500V-5دستكش ايمني برق 14

پالستيكي عدد1اپنژچرمي يا برزنتي كمربند ابزار15

عدد1آلمان انبر دست عايق 16

عدد1آلمان سيم چين دسته عايق 17

عدد1آلماندم باريك 18

عدد1ژاپنسيم لخت كن اتوماتيك 19

عدد1ايران  گرمي250چكش فلزي با دسته 20

فلزي يا چوبي عدد1ايران سنبه نشان 21

عدد1پارچه ايمتر 22

عدد1ايران  متري 3فنر سيم كشي 23

.شودمحل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل ميستون * 
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:ملي رشتهشماره  كنترل صنعتي :نام رشته

 همراه كارآموزابزارليست 

محل تامينمشخصات ابزارنام رديف

نام جنس
كشور
سازنده

نام 
كارخان
ه 

سازنده 

تعدا

د

واح

مناطستادد

ق

قيمت 

پيشنهاد

ي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازنده

كا طبق لوله پوليعدد5/131فنر لوله پوليكا 24

عدد1 اينچ12سوهان گرد 25

 سانتيمتر10پهناي پله عدد1ارتفاع يك مترنردبان چوبي دو طرفه 26

تراز بنائي27
عدد1

داراي زاويه سنج 

باشد و داراي دو خط 

اندازه باشد 

عدد1پيچ گوشتي برقي28

عدد1آلمان پرس واير شو 29

عدد1سيم لخت كن دستي 30

عدد1كابل لخت كن قابل تنظيم 31

عدد1 ليتري10تشتك پالستيكي 32

لباس كار 33
عدد1يك تكه 

در صورت امكان 

يكدست و يكرنگ

عدد101-11آچار تخت 34

عدد121سوهان تخت 3

عدد1بوش 13Mرقي دستيدريل ب36

عدد1ژاپني 220سشوار برقي صنعتي 37

.شودمحل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل ميستون * 
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته صنعتي  كنترل:نام رشته

تجهيزاتليست 

محل تامينمشخصات رد

يف

نام ابزار

جنس
نام 

كشورسازند
ه

نام 
كارخانه 
سازنده 

واحدتعداد

س

تاد

مناط

ق

قيمت 

پيشنهادي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازنده

ريال 000،150عدد1كارگاه ايران cm 12080×90ميز كار 1

 ريال 000،200عدد1ايران پتكايران  اينچ10گيره روميزي 2

لولن خم كن دستي لوله 3

فوالدي 
-11هاي با پارچه

13.5-16
دستگاه 1ايران 

براي هر دو نفر  ريال 000،200

يك دستگاه 

اي هر دو نفر بر ريال000،200دستگاه1ايران پايه دار گير صحرايي 4

يك دستگاه

مطابق نقشه ايران CM×120240پانل چوبي 5

مسابقات جهاني 
طبق نقشه روكش  ريال000،000،1كابين 1

دار

 ريال 000،800دستگاهHIOKI1ژاپنمولتي متر آنالوگ6

10000V-0)مگا اهم متر(ميگر 7
-آلمان 

ژاپن
دستگاه 1

براي كل كارگاه  ريال 000،000،7

 ريال 15000دستگاه 1ايران 1kwالكترو موتور داالندر 8

دستكاه1ژاپن 220Vاره فارسي بر برقي9
براي هر پنج نفر  ريال 000،000،3

يك دستگاه 

ميز كار براي فارسي بر 10

برقي
10×100×90 cm عدد1ايران

ل  ريا000،150

 ريال 000،500،15دستگاه L.G1ايران  P4رايانه 11

ريال 000،150عدد1ايران طبقه3فلزي جعبه ابزار 12

 ريال 000،700دستگاهHIOKI1ژاپنمولتي متر ديجيتال13

طبق نقشه فلزي  ريال000،200عدد30دل اسالايران L3مدل جعبه ابزار كار اموز كشويي 14

 ريال 000،150دستگاه30ايران فارسي بر دستي 15

 ريال 000،150دستگاه3ايران اي ساعت ديواري عقربه16

چوبي يا فايبرگالس دستگاهcm15 75×100×150ميز كارشناسان 17

طبق نقشه

 ريال 000،30عدد30گردانصندلي كارشناسان 18

 ريال 000،650عدد1ايران 200×100وايت برد قابل حمل 19

 ريال 000،000،3دستگاه1موتوژنايران KW 0.75الكترو موتور قابل حمل 20

.شودمحل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل ميستون * 
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)1386(مسابقات ملي مهارت هشتمين 
)كشورينمونه (

19:شماره جهاني رشته19:شماره ملي رشته كنترل صنعتي :نام رشته

تجهيزاتليست 

محل تامينمشخصات ابزارنام رديف

نام جنس
كشور
سازنده

نام 
كارخان
ه 

سازنده 

تعدا

د

واحد

مناطستاد

ق

قيمت 

پيشنهاد

ي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازن

ده

دستگاه HP1اسكنر21

دستگاه 1300HP1چاپگر ليزري 22

عددMemory2GB30الش ف23

.شودمحل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل ميستون * 


