
)1385(  مسابقات ملي مهارتهفتمين
)كشوريمرحله(

: تعداد شركت كننده25: جهاني رشتهشماره 13:شماره ملي رشته )     يدر و پنجره ساز چوب ( ينجار: نام رشته
.  به همراه هر رقابت كننده باشد يستي كه بايتجهيزاتابزار و ليست 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   
كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرناطقمستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

*عدد 1-ايران گرمي 400 متوسطيچكش فلز1

*عدد 1-چيني  گرمي 500يكيا الستيييچكش كائوچو2

*سري1انگليس12،14،16شماره يمغارها3

*عدد 1آمريكاييكام و زبانه ره دار يخط كش ت4

*عدد 1يژاپن متري3ي فلزيمتر نوار5

از هر خارجي سانتي30فلزي )كشويي(پرگار كوچك و بزرگ 6
1كدام 

*عدد

*...مداد ، پاك كن ، تراش ، نخ و 7

*عدد 1يسيانگلاستنلييرنده دست8

*دستگاه 1آلمان بوشي دستياره عمود بر برق9

*ايرانيمتري10سيم رابط 10

*ژاپنماكيتااورفرز و كامل تيغه 11

الزاما ( لباس كار و كفش ايمني12
 )بز و يكسرهلباس كار به رنگ س

*

*ماسك حفاظتي 13

*عينك حفاظتي 14

*گوشي حفاظتي 15

*سري1خارجيفلزي70و50-30خط  كش در اندازه هاي مختلف16

اره ظريف بر ، ( انواع اره دست 17
)دم روباهي ، پشت دار ، نوكي 

*سري1خارجيمتوسط

سري1انگليس14 و 12 و 10شماره لويي و نيم باز گمغار 18

از هر كدام ژاپنمتوسط سو 4 سو و 2پيچ كوشتي 19
دد ك عي

عدد1انگليسيلراستنكامر و سينه دستيرنده 20

عدد1انگليسياستنلر)دستي) دو راهه(بغل رند رنده 21



)1385(  مسابقات ملي مهارتهفتمين
)كشوريمرحله (

: تعداد شركت كننده25: شماره جهاني رشته:شماره ملي رشته )   يدر و پنجره ساز چوب ( ينجار: نام رشته
.  به همراه هر رقابت كننده باشد يستي كه بايتجهيزاتابزار و ليست 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   
كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

6يمتري سانت80ي دستچيپ
عدد 

از هر آلمان
1كدام 

عدد

) سانتي30مدرج ( اي گونانواع
كوچك و بزرگ

از هر آلمان  درجه 90تاشو و 
1كدام 

عدد

از ي مورد نيانواع شابلن ها
اورفرز

به همراه دستگاه 
فرز مربوطه 

ن پوست لرزان و سنباده يماش
مربوطه 

دستگاه 1آلمان بوش 

يريل اندازه گينقاله و انواع وسا
ي گذارو اندازه

خارجي فلزي يا پالستيكي 

دستگاه1آلمانبوشپوست گردانماشين 

عدد2آلمان سانتيمتري40دستي پيچ 


