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  89- 90تحصیلی  فهرست تجهیزات، مواد در حکم مصرف و مواد مصرفی مسابقات علمی عملی سال

  معدنرشته:

  یز ات معدنیتجه ير ونگهداریتعمدرس:                                      

  

  

  زات معدن  یتجه ير ونگهداریوسایل مورد نیازجهت آزمون عملی تعم

  عدد3                                                                         جعبه ابزار کامل              .١

دستگاه1                کمپرسور                                                                                .٢

عدد2   طی          موتور برش خورده یا دیفرانسیل قابل باز شدن مستعمل واسقا.٣

عدد3گریس پمپ ویک وسیله که گریسگاري بتوان نمود                                   .۴

عدد4چند باطري اتومبیل سالم یا حداقل ظاهري سالم داشته باشد                      .۵

عدد3                                                                     دوآب مقطریواساسید سنج  .۶

       يسر3                                                                     يچند کابل باطري وسرباطر.٧

دستگاه1                   دستگاه شارژ باطري                                                            .٨

عدد1                                                      موتور موجود          يتسمه پروانه  برا.٩

داعد                 موتور موجود                                               يلتر روغن برایف.١٠

یقطعه شناس يل برایاتومب یقطعه موتور اسقاط 30حداقل .١١

قطعات کالچ.١٢

  کمپرسور يلتر هوایف.١٣

    



2

  89- 90تحصیلی  واد در حکم مصرف و مواد مصرفی مسابقات علمی عملی سالفهرست تجهیزات، م

  معدنرشته:

  علوم زمین و آزمایشگاه درس:                                                               

  

  وسائل الزم:

  عدد 4                         استوانه مدرج      

  عدد  4                           بشر                 

  عدد   4                         آبفشان               

  کالف ک یسمان کار                                  یر

  جعبه  2                            جعبه سنگ      

  نوع4                       یاسنگ رسوبییکان

  نوع4               ن          یاسنگ آذرییکان

  نوع4                       یاسنگ دگرگونییکان

  عدد1                        يزیق رومیدق يترازو

  برگ   6          نازك                            يمقوا

  نفر   6يبرا              یچیمداد  وکاغذ و چسب وق

  عدد   2             قطب نما                             

  ياهن ربا بزرگ وقو

  قیک رقید رید کلریاس

  ین شناسیچکش زم

  عدد   2                                     یچراغ الکل

  یو صفحه مس یخ اهنیبدون لعاب وم ینیشه و چیا چند قطعه شی   یسنج یسخت يمدادها يسر
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  89- 90تحصیلی  فهرست تجهیزات، مواد در حکم مصرف و مواد مصرفی مسابقات علمی عملی سال

  معدنرشته:

  ) 2و  1تکنولوژي استخراج معدن (درس:                                

  

  

  

      ) نمره) )            36)             ((2و1وسایل مورد نیاز آزمون عملی تکنولوژي استخراج معدن  ( 

  »با توجه به امکانات هر مـنـطـقـــه«  

  مربوطه يدریل واگن ومته ها-

مربوطه(سالم ومستعمل) يپرفراتور ومته ها-

مربوطه(سالم ومستعمل) يپیکور وقلم ها-

)ینیکور وپرفراتور  بنزیمربوطه (پ يپیونجر ومته ها وقلم ها-

لودر معدنی-

کمپرسور-

مربوطه                                           يوکپسول ها  ینتر فرومتر معدنیوا یگاز سنج آمپول-

عدد3جعبه ابزار کامل                                                                       -

متر با اتصاالت کامل20واتصاالت آن                                                       یلنگ معدنیش-

عدد                     4                                                                                      تراز-

عدد2)                                           هر کدام 4*4ی( قوط   يک ودو متریشمشه  -

عدد5هر کدام                          3و2وmm1يبا ضخامت ها یآهن cm2*2صفحات-

8*4یا قوطیيمتر6راهن سبک یک جفت تی-

  

  

  

  89- 90تحصیلی  فهرست تجهیزات، مواد در حکم مصرف و مواد مصرفی مسابقات علمی عملی سال

  معدنرشته:

  نقشه برداري عمومی و معدن درس:                                                               
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  زم: وسائل ال

  عدد  20                            یخ چوبیم

  عدد    4                        ژالن            

  عدد     4                        يمتر 50متر

  عدد       4                        ر             یم

  عدد                     3                 یت معمولیتئودول

  عدد        3                         وو            ین

  عدد      4  شاقول دکمه دار                

  عدد      4ر                              یتراز م

  عدد        4کمپاس                              

  لوگرمیک   5      يپودر گچ جهت عالمت گذار

  برگ 100هر کدام          A3         ,  A 4کاغذ   

  ک کالفیسمان کار                          ینخ ر

  

  ان :یوسائل همراه هنرجو

  ره داریگ یردستیز -  ین حساب مهندسیماش - مداد وپاك کن        - نقاله       -پرگار   - ا    یگون   -خط کش     

  


