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صنعت، معدن و تجارتوزارت   

 گزارش ارزشیابی ملی
 

 خودروهای ساخت داخل

 96/06/31  لغايت  96/06/01 تاريخاز 

خودرو  بازرسي مهندسيواحد   
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گروه  خودروهايبه  توليداتدرصد از حجم  99 كه گردید توليددستگاه خودرو  69812تعداد  1396در شهریور ماه 

 50ماه، شاام   ایندر  كشور توليدي خودروهاي. گروه سنگين اختصاص دارد خودروهايبه  دیگرسبک و یک درصد 

 .مي باشدمدل در گروه سنگين  7سبک و  درگروهمدل خودرو 

 

بخش وانت-سبكگروه  خودروهاي كيفيجدول سطوح   
 96/06/31  لغايت  96/06/01 تاريخاز

 :گروه سبك
 

 

 : بخش وانت -1

ستاره كيفي باالترین كيفيت خودروهااي توليادي    3، خودروي وانت تندر با اخذ 2در این بخش در سطح قيمتي 

 .ماه به خود اختصاص داده است اینساخت داخ  را در 

 : بخش سواري -2

 20i هيوندايخودروهاي  2، در سطح قيمتي ویتارا گرندو  3نيو مزدا  خودروهاي 1در این بخش، در سطح قيمتي 

 207 پاوو ، سااندرو  رناو خودروهاي  4و در سطح قيمتي  10i هيوندايخودروي  3، در سطح قيمتي سراتوو   كيا 

ساتاره كيفاي بااالترین كيفيات      4باا اخاذ   اتوماتيک پالس  90و تندر اتوماتيک،  90، پارس تندر، تندر اتوماتيک

 . ماه به خود اختصاص دادند اینخودروهاي توليدي ساخت داخ  را در 

 کیفيرده  نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفي (میلیون ریال)کالس قیمت  گروه

ت
وان

 

 ☆☆☆★★ ایران خودرو دیزل فوتون پیکاپوانت  1 500باالتر از 

 500پائین تر از 

 ☆☆★★★ ایران خودرو وانت تندر 1

X سایپاوانت  2  ☆☆☆★★ بن رو 151

 ☆☆☆☆★ بهمن موتور تک کابین 2000کارا -وانت مزدا 3

 ☆☆☆☆★ بهمن موتور دوکابین 2000کارا -وانت مزدا 4

 ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان تک سوز 5

 ☆☆☆☆★ ایران خودرو دیزل آریسانوانت  6

 ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 7
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بخش سواري-سبكگروه  خودروهاي كيفيجدول سطوح   
 96/06/31  لغايت  96/06/01 تاريخاز 

 رده کیفي نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفي (میلیون ریال)کالس قیمت  گروه
 

ی
وار

س
 

 1000باالتر از 
 ☆★★★★ بهمن موتور 3نیو مزدا  1
 ☆★★★★ ایران خودرو خراسان گرندویتارا 2

750-1000 

 ☆★★★★ کرمان موتور i20هیوندای  1
 ☆★★★★ سایپا سراتوکیا  2
 ☆☆★★★ مدیران خودرو 5 تیگو 3
4 JAC-S5 کرمان موتور ★★★☆☆ 

500-750 

 ☆★★★★ کرمان موتور i10 هیوندای 1
 ☆☆★★★ سیتروئن سایپا CS35چانگان  2
 ☆☆★★★ مدیران خودرو 5آریزو  3
4 JAC-J5 کرمان موتور ★★★☆☆ 
 ☆☆★★★ پارس خودرو H330برلیانس  5
 ☆☆☆★★ بن رو اتوماتیک آریو 6
 ☆☆☆☆★ کرمان موتور X60لیفان  7
8 MVM550 مدیران خودرو ★☆☆☆☆ 

250-500 

 ☆★★★★ پارس خودرو رنو ساندرو 1
 ☆★★★★ ایران خودرو اتوماتیک 207 پژو 2
 ☆★★★★ پارس خودرو پارس تندر 3
 ☆★★★★ ایران خودرو اتوماتیک 90تندر  4
 ☆★★★★ ایران خودرو پالس اتوماتیک 90تندر  5
 ☆☆★★★ پارس خودرو پارس خودرو 90تندر  6
 ☆☆★★★ ایران خودرو  90تندر  7
 ☆☆★★★ بن رو آریو 8
 ☆☆★★★ ایران خودرو رانا 9
 ☆☆★★★ ایران خودرو 206پژو  10
 ☆☆★★★ ایران خودرو دنا پالس 11
 ☆☆★★★ ایران خودرو 206SD پژو 12
13 New MVM315 مدیران خودرو ★★☆☆☆ 
 ☆☆☆★★ ایران خودرو دنا 14
 ☆☆☆★★ ایران خودرو H30دانگ فنگ  15
 ☆☆☆★★ ایران خودرو  تبریز سمند سورن 16
 ☆☆☆★★ ایران خودرو  تبریز سمند تبریز 17
 ☆☆☆☆★ ایران خودرو پژو پارس 18
 ☆☆☆☆★ ایران خودرو خراسان خراسان 405پژو  19
 ☆☆☆☆★ ایران خودرو مازندران پژو پارس مازندران 20
 ☆☆☆☆★ ایران خودرو فارس فارسپارس  پژو 21
 ☆☆☆☆★ سیتروئن سایپا ساینا 22
 ☆☆☆☆★ سایپا  2 تیبا 23
 ☆☆☆☆★ سیتروئن سایپا تیبا 24
25 MVM 110S مدیران خودرو ★☆☆☆☆ 

 250پائین تر از 
Xسایپا  1  ☆☆☆☆★ سایپا 131
Xسایپا  2  ☆☆☆☆★ سایپا 132
Xسایپا  3  ☆☆☆☆★ پارس خودرو پارس خودرو 131
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كيفيتسطوح  مقايسهجدول   

کالس قیمت  گروه
 نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفي (میلیون ریال)

 آدیت ملي
   96شهریور   96مرداد  

 تغییرات کیفي
 رده کیفي  رده کیفي 

ی
وار

س
 

1000باالتر از   
 - ☆★★★★ ☆★★★★ بهمن موتور 3نیو مزدا  1
 - ☆★★★★ ☆★★★★ ایران خودرو خراسان گرندویتارا 2

750-1000 

 - ☆★★★★ ☆★★★★ کرمان موتور i20هیوندای  1
 - ☆★★★★ ☆★★★★ سایپا سراتوکیا  2
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ مدیران خودرو 5 تیگو 3
4 JAC-S5 کرمان موتور ★★★☆☆ ★★★☆☆ - 

500-750 

 - ☆★★★★ ☆★★★★ کرمان موتور i10 هیوندای 1
 - ☆☆★★★ - سیتروئن سایپا CS35چانگان  2
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ مدیران خودرو 5آریزو  3
4 JAC-J5 کرمان موتور ★★★☆☆ ★★★☆☆ - 
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ پارس خودرو H330برلیانس  5
 - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ بن رو اتوماتیک آریو 6
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ کرمان موتور X60لیفان  7
8 MVM550 مدیران خودرو ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ 

250-500 

 - ☆★★★★ ☆★★★★ پارس خودرو رنو ساندرو 1
 - ☆★★★★ ☆★★★★ ایران خودرو اتوماتیک 207 پژو 2
 - ☆★★★★ ☆★★★★ پارس خودرو پارس تندر 3
 - ☆★★★★ ☆★★★★ ایران خودرو اتوماتیک 90تندر  4
 - ☆★★★★ ☆★★★★ ایران خودرو پالس اتوماتیک 90تندر  5
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ پارس خودرو پارس خودرو 90تندر  6
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو  90تندر  7
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ بن رو آریو 8
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو رانا 9
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو 206پژو  10
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو دنا پالس 11
 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو 206SD پژو 12
13 New MVM315 مدیران خودرو ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ - 
 - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ ایران خودرو دنا 14
 - ☆☆☆★★ - ایران خودرو H30دانگ فنگ  15
 - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ ایران خودرو  تبریز سمند سورن 16
▲★ ☆☆☆★★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو  تبریز سمند تبریز 17  
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو پژو پارس 18
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو خراسان خراسان 405پژو  19
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو مازندران پژو پارس مازندران 20
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو فارس فارسپارس  پژو 21
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ سیتروئن سایپا ساینا 22
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ سایپا  2 تیبا 23
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ سیتروئن سایپا تیبا 24
25 MVM 110S مدیران خودرو ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ - 

 250پائین تر از 
Xسایپا  1  - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ سایپا 131
Xسایپا  2  - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ سایپا 132
Xسایپا  3  - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ پارس خودرو پارس خودرو 131

ت
وان

 

 - ☆☆☆★★ - ایران خودرو دیزل فوتون پیکاپوانت  1 500باالتر از 

 500پائین تر از 

 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ ایران خودرو وانت تندر 1
X سایپاوانت  2  - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ بن رو 151
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ بهمن موتور تک کابین 2000کارا -وانت مزدا 3
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ بهمن موتور دوکابین 2000کارا -وانت مزدا 4
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان تک سوز 5
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ ایران خودرو دیزل آریسانوانت  6
 - ☆☆☆☆★ ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 7
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 :گروه سنگين
 

 

 

 96/06/31  لغايت  96/06/01 تاريخاز 
گروه سنگين خودروهاي كيفيجدول سطوح   

 : بخش باري -1

ستاره كيفي باالترین كيفيت  4با اخذ  500FH ولووكشنده و  410G اسکانياكشنده در این بخش، خودروهاي 

 . ماه به خود اختصاص دادند اینخودروهاي توليدي ساخت داخ  را در 

 : بخش مسافري -2

 .است مارال 4212 اسکانيا شهري بين اتوبوس توليدي خودروي تنها بخش، این در
 

 کیفيرده  نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفي گروه بخش

ی
فر

سا
م

س 
بو

تو
 ا

 ☆☆☆★★ عقاب افشان مارال 4212اتوبوس بین شهری اسکانیا  1

ی
ار

ب
 

ت
ون

می
کا

 

 ☆☆★★★ بهمن دیزل NPR75K ایسوزوکامیونت  1

 ☆☆☆★★ موتور سیبا FAWکامیونت  2

 ☆☆☆☆★ دیزل سایپا کامیونت الوند 3

ن
یو

ام
 ک

 ☆☆★★★ بهمن دیزل NPR75M ایسوزکامیون  1
ده

شن
 ☆★★★★ دیزل ماموت G410کشنده اسکانیا  1 ک

 ☆★★★★ دیزل سایپا FH500 ولووکشنده  2
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گروه سنگين-كيفيتسطوح  مقايسهجدول   

 نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفي گروه بخش

 ملي آدیت
 

   96شهریور   96مرداد 
 تغییرات کیفي

 
 کیفي رده  کیفي رده 

ی
فر

سا
م

س 
بو

تو
 ا

 - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ عقاب افشان مارال 4212اتوبوس بین شهری اسکانیا  1

ی
ار

ب
 

ت
ون

می
کا

 

 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ بهمن دیزل NPR75K ایسوزوکامیونت  1

 - ☆☆☆★★ ☆☆☆★★ موتور سیبا FAWکامیونت  2

 - ☆☆☆☆★ - دیزل سایپا کامیونت الوند 3

ن
یو

ام
 ک

 - ☆☆★★★ ☆☆★★★ بهمن دیزل NPR75M ایسوزکامیون  1

ده
شن

 - ☆★★★★ ☆★★★★ دیزل ماموت G410کشنده اسکانیا  1 ک

 - ☆★★★★ ☆★★★★ دیزل سایپا FH500 ولووکشنده  2


