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واحد مهندسي بازرسي خودرو 

درصهد ا  جمهت توليهداه  ه      94دستگاه خودرو سبك توليد گرديد كه   78816تعداد 1395درمهر ماه 

خودروهاي سبك توليدي كشور در. درصد ديگر    خودروهاي وانت اختصاص دارد6خودروهاي سواري و 

.مدل در گروه وانت مي  اشند7مدل خودرو درگروه سواري و34اين ماه، شامل 

:  سواري 

ر ايهن  و آريو    ترتيب  يشترين و كمترين ميزان توليد خهودرو را د 206در گروه سواري، خودروهاي پژو 

.  ماه    خود اختصاص دادند

:وانت

مترينكو يشترينترتيب   اميادديزلوانتوسو دوگان نيسانوانتخودروهايوانت،گروهدر

.داده انداختصاصخود  راخودروتوليدميزان

گروه وانت-جدول سطوح كيفي خودروهاي سبك

كيفيرده نام شركت سازندهخودرورتبه كيفي(ميليون ریال)كالس قيمت گروه

ت
500پائين تر از وان

☆☆★★★ایران خودرووانت تندر1

2X 151 ☆☆☆☆★بن روسایپاوانت 

☆☆☆☆★بهمن موتوروانت مزدا تك كابين3

☆☆☆☆★بهمن موتوردوكابينوانت مزدا 4

☆☆☆☆★زاميادزاميادوانت دیزل 5

☆☆☆☆★ایران خودرو  تبریزوانت آریسان6

☆☆☆☆★زاميادوانت نيسان دوگانه سوز7



واحد مهندسي بازرسي خودرو 

گروه سواري-جدول سطوح كيفي خودروهاي سبك

كيفيرده نام شركت سازندهخودرورتبه كيفي(ميليون ریال)كالس قيمت گروه

ي
وار

س

1000از باالتر
☆☆★★★ایران خودرو خرسانویتاراگرند1

☆☆★★★بهمن موتور3نيو مزدا 2

750-1000

☆☆★★★سایپاكيا سراتو1

☆☆★★★مدیران خودرو5تيگو2

☆☆☆★★بهمن موتورآسا3

4JAC -S ☆☆☆★★كرمان موتور5

500-750

1JAC -J5كرمان موتور★★☆☆☆

☆☆☆★★خودروپارس H330برليانس2

☆☆☆★★بن روآریو3

4MVM550مدیران خودرو★☆☆☆☆

☆☆☆☆★كرمان موتورX60ليفان5

250-500

☆★★★★پارس خودروساندرورنو1

☆☆★★★پارس خودروپارس تندر2

☆☆★★★ایران خودرواتوماتيك90تندر 3

☆☆★★★ایران خودرو90تندر 4

☆☆★★★پارس خودروپارس خودرو90تندر 5

☆☆★★★ایران خودرورانا6

206Sپژو7 Dایران خودرو★★★☆☆

☆☆☆★★ایران خودرو206پژو 8

9New MVM315مدیران خودرو★★☆☆☆

☆☆☆★★ایران خودرودنا10

☆☆☆☆★ایران خودروسمند11

☆☆☆☆★ایران خودروپژو پارس12

☆☆☆☆★ایران خودرو خراسانخراسان405پژو 13

☆☆☆☆★ایران خودرو  تبریزسمند تبریز14

☆☆☆☆★ایران خودرو فارسفارسپژو پارس 15

☆☆☆☆★ایران خودرو مازندرانپژو پارس مازندران16

17MVM110sخودرومدیران★☆☆☆☆

☆☆☆☆★سایپا2تيبا 18

250پائين تر از 

☆☆☆☆★سایپا كاشانتيبا1

Xسایپا 2 ☆☆☆☆★سایپا131

Xسایپا 3 ☆☆☆☆★سایپا132

Xسایپا 4 ☆☆☆☆★سایپا كاشان111

Xسایپا 5 ☆☆☆☆★پارس خودروپارس خودرو 131



واحد مهندسي بازرسي خودرو 

جدول مقایسه سطوح كيفيت

كالس قيمت گروه
(ميليون ریال)

رتبه 
نام شركت سازندهخودروكيفي

آدیت ملي

95مهر  95شهریور  

تغييرات كيفي
كيفي رده كيفي رده 

ي
وار

س

1000باالتر از 
-☆☆★★★☆☆★★★ایران خودرو خرسانویتاراگرند1

-☆☆★★★☆☆★★★بهمن موتور3نيو مزدا 2

750-1000

-☆☆★★★☆☆★★★سایپاكيا سراتو1

▲★☆☆★★★☆☆☆★★مدیران خودرو5تيگو2

-☆☆☆★★-بهمن موتورآسا3

4JAC -S -☆☆☆★★☆☆☆★★كرمان موتور5

500-750

1JAC -J5كرمان موتور★★☆☆☆★★☆☆☆-

-☆☆☆★★☆☆☆★★خودروپارس H330برليانس2

▲★☆☆☆★★☆☆☆☆★بن روآریو3

4MVM550مدیران خودرو★☆☆☆☆★☆☆☆☆-

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★كرمان موتورX60ليفان5

250-500

-☆★★★★-پارس خودروساندرورنو1

-☆☆★★★☆☆★★★پارس خودروپارس تندر2

-☆☆★★★☆☆★★★ایران خودرواتوماتيك90تندر 3

-☆☆★★★☆☆★★★ایران خودرو90تندر 4

-☆☆★★★☆☆★★★پارس خودروپارس خودرو90تندر 5

-☆☆★★★☆☆★★★ایران خودرورانا6

206Sپژو7 Dایران خودرو★★☆☆☆★★★☆☆★▲

-☆☆☆★★☆☆☆★★ایران خودرو206پژو 8

9New MVM315مدیران خودرو★★☆☆☆★★☆☆☆-

-☆☆☆★★☆☆☆★★ایران خودرودنا10

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودروسمند11

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودروپژو پارس12

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودرو خراسانخراسان405پژو 13

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودرو  تبریزسمند تبریز14

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودرو فارسفارسپژو پارس 15

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودرو مازندرانپژو پارس مازندران16

17MVM110sخودرومدیران★☆☆☆☆★☆☆☆☆-

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★سایپا2تيبا 18

250پائين تر از 

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★سایپا كاشانتيبا1

Xسایپا 2 -☆☆☆☆★☆☆☆☆★سایپا131

Xسایپا 3 -☆☆☆☆★☆☆☆☆★سایپا132

Xسایپا 4 -☆☆☆☆★☆☆☆☆★سایپا كاشان111

Xسایپا 5 -☆☆☆☆★☆☆☆☆★پارس خودروپارس خودرو 131

ت
500پائين تر از وان

-☆☆★★★☆☆★★★ایران خودرووانت تندر1

2X 151 -☆☆☆☆★☆☆☆☆★بن روسایپاوانت 

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★بهمن موتوروانت مزدا تك كابين3

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★بهمن موتوردوكابينوانت مزدا 4

-☆☆☆☆★-زاميادزاميادوانت دیزل 5

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★ایران خودرو  تبریزوانت آریسان6

-☆☆☆☆★☆☆☆☆★زاميادوانت نيسان دوگانه سوز7


