
)1385(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)شهرستانيمرحله (

15:تعداد شركت كنندههنرستان                                                : گروه 5:شماره ملي رشتهكاشيكاري كف و ديوار       : نام رشته
ليست تجهيزات 

محل تامينمشخصات تنام تجهيزارديف

فني
نام   

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

دستگاه 8چينيانگشتيفرز برقي كاشي 1

30/1*4/0*5/0نيمكت زير پايي 2
متر

عدد 15--

عدد 15--متر20/1*9/0*8/0ميز كار 3

عدد 5ايران 6الك نمره 4

 دستگاه 4ايران سراميك بر 5



)1385(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)شهرستانيمرحله (

15:تعداد شركت كنندههنرستان : گروه 5:شماره ملي رشتهيكاري كف و ديوار      كاش:نام رشته
) ليست براي يك كار آموز  ( )توسط آزمون دهنده تهيه گردد ( ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

احدوتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

متوسطالماس كاشي بر 1
ژاپن يا 
عدد 1آلمان 

2
عدد 1ايران گاز  انبر كوچك 

3
عدد 1آلمان كائوچويي سانتيمتري 50تراز 

عدد 1ايران  شاقول 4

نارنجيدست 1لباس كار يكسره 5

 كفش –كاله ايمني 6
ايمني و عينك  و 

دستكش پالستيكي 

1
عدد از 
هر كدام

قرمز

عدد 1ايران كاردك شانه اي 7

عدد 1آلمان  متري 3متر نواري فلزي 8

9
عدد 1ايران كمچه 

عدد 1ايران چكش پالستيكي 10

عدد 1ايرانتخته ماله11

عدد 1ايرانمالقه 12

عدد 1آلمان سانتيمتري  50گونياي فلزي  13

عدد 1آلمان سانتيمتري 50خط كش فلزي 14

عدد 1يمتريسانت35پرگار  15

از هر مز و مدادتراش مداد قر16
1كدام 

عدد 

 كاغذي120 و 60سنباده 17
از هر 
6كدام 

ورق

عدد 1برس سيمي 18

عدد 20cm1*2*4/0تخته بندكشي 19

عدد 1ريسمان كار 20

عدد 20cm3*20*30اسفنج 21



)1385(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)شهرستانيمرحله (

15:تعداد شركت كننده هنرستان : گروه 5:شماره ملي رشتهكاشيكاري كف و ديوار      :نام رشته
) نفر كار آموز 15براي ( ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

عدد 15تيشه 1

عدد 30 ليتري30 و 10سطل پالستيكي 2

عدد 15سمباده سنگي 3

عدد 15تي پالستيكي 4

عدد 30استانبلي 5

عدد 15بيل 6

عدد 15ايران  متري 5/1شمشه آلومينيومي 7

عدد 15ايران  متري 60/2شمشه آلومينيومي 8



)1385(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)شهرستانيمرحله (

15:تعداد شركت كنندههنرستان : گروه 5:شماره ملي رشتهكاشيكاري كف و ديوار   : نام رشته

مواد مصرفي ليست 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

كيسه 1سيمان پرتلند  معمولي 1
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

5/0ماسه شسته 2
متر

مكعب 
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

3
كليو 5گچ

 نفر در نظر 1يبرا
گرفته شده است 

4
 نفر در نظر 1يبراكيلو5ن سفيدسيما

گرفته شده است 

 نفر در نظر 1يبراكيسه 2پودر سنگ 5
گرفته شده است 

كيلو10چسب ساروج6
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

عدد 25سفيد  سانتيمتر20*20كاشي 7
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

عدد 20فيروزه اي  سانتيمتر20*20كاشي 8
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

عدد 25الجوردي سانتيمتر20*20كاشي 9
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

عدد 25سفيد سانتيمتر 20*20سراميك10
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

عدد 25الجوردينتيمتر سا20*20سراميك11
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

1عرض گوني چتايي 12

متر 

مترمربع4
 نفر در نظر 1يبرا

گرفته شده است 

4تخته سه اليي به ضخامت 13
زه به يا ورق گالوانيميليمتر 
1mmضخامت 

مطابق نقشه 
جزئيات 



)1385( ابقات ملي مهارت مسهشتمين
)شهرستانيمرحله (

15:تعداد شركت كنندههنرستان : گروه 5:شماره ملي رشتهكاشيكاري كف و ديوار   : نام رشته

مواد مصرفي ليست 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

كيسه15ايران سيمان پرتلند معمولي 1

5/7ماسه شسته 2
مترمكعب

3
كيسه2گچ

4
كيسه3سيمان سفيد  

كيسه30پودر سنگ 5

كيلو150چسب ساروج 6

عدد 375سفيد سانتي متر20*20كاشي 7

عدد 300فيروزه اي  سانتي متر20*20كاشي 8

عدد 375الجوردي سانتي متر20*20كاشي 9

عدد 375سفيد سانتي متر20*20ك يسرام10

عدد 375الجوردي  انتي متر س20*20ك يسرام11

1عرض گوني چتايي 12

متر

72
مترمربع

تخته سه اليي به ضخامت 13
4mm يا ورق گالوانيزه به

1mmضخامت 


