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ی بخش سوار -یفی خودروهای گروه سبکجدول سطوح ک  

 کالس قیمت  گروه
رتبه 

 کیفی 
 رده کیفی  نام شرکت سازنده خودرو 

میانگین نمره  

 منفی

ی 
وار

س
 

1قیمتی لیست   22.5 ☆☆★★★ مدیران خودرو  7تیگو  1 

2لیست قیمتی   

 37 ☆★★★★ ایران خودرو خراسان  اتوماتیك  S7 هایما  1

2 JAC-S5  44.44 ☆☆★★★ کرمان موتور 

3 JAC-S3  46 ☆☆★★★ کرمان موتور 

 48.75 ☆☆★★★ مدیران خودرو  5تیگو  4

 52.5 ☆☆★★★ مدیران خودرو  توربو 5آریزو 5

6 MVM X33S  71.25 ☆☆☆★★ مدیران خودرو 

 4لیست قیمتی 

 59.44 ★★★★★ ایران خودرو  دنا پالس توربو اتوماتیك  1

 80 ☆★★★★ ایران خودرو  اتوماتیك 207پژو  2

 80.22 ☆★★★★ ایران خودرو  207پژو  3

 81.37 ☆★★★★ ایران خودرو  دنا پالس  4

 102.5 ☆☆★★★ ایران خودرو  SD 206پژو  5

 103.6 ☆☆★★★ ایران خودرو  206پژو  6

 114.38 ☆☆★★★ ایران خودرو کرمانشاه  پژو پارس اتوماتیك  7

 114.39 ☆☆★★★ ایران خودرو  رانا  8

 118.38 ☆☆★★★ ایران خودرو  پژو پارس 9

 118.43 ☆☆★★★ ایران خودرو خراسان  پژو پارس  10

 118.5 ☆☆★★★ ایران خودرو  فارس     پژو  پارس  11

 118.58 ☆☆★★★ ایران خودرو کرمانشاه  پژو پارس  12

 118.6 ☆☆★★★ ایران خودرو  تبریز سورن  13

 119.28 ☆☆★★★ ایران خودرو  تبریز سمند  14

 119.38 ☆☆★★★ ایران خودرو خراسان    405پژو  15

 119.46 ☆☆★★★ صنایع خودروسازی فردا     پژو  پارس  16

 5لیست قیمتی 

 114.83 ☆★★★★ سایپا  کوییك 1

 110.52 ☆☆★★★ پارس خودرو  Rکوییك  2

 134.54 ☆☆★★★ سایپا  پالس 2تیبا 3

 142.4 ☆☆★★★ سایپا  2تیبا 4

 142.71 ☆☆★★★ کاشان  سیتروئن-سایپا ساینا   5

 143.6 ☆☆★★★ پارس خودرو  ساینا  6

 144.17 ☆☆★★★ سیتروئن -سایپا تیبا  7
 
 

 

 



 

 

          بخش وانت-جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک

 

 کالس قیمت  گروه
رتبه 

 کیفی 
 خودرو 

 نام شرکت 

 سازنده
 رده کیفی 

میانگین نمره  

 منفی

ت 
وان

 

 2لیست قیمتی 

 126.38 ☆☆★★★ سایپا بن رو  151سایپا  1

 128.15 ☆☆★★★ بهمن موتور  3تك کابین تیپ 2000وانت کارا  2

 129.63 ☆☆★★★ بهمن موتور  3دوکابین تیپ 2000وانت کارا  3

 317.01 ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان تك سوز آپشنال  4

 373.24 ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سنگینجدول سطوح کیفی خودروهای گروه   

 

 بخش گروه
رتبه  

 کیفی
 رده کیفی نام شرکت سازنده خودرو 

میانگین نمره 

 منفی 

ن 
گی

سن
 

 مینی بوس 

 98.75 ★★★★★ بهمن دیزل مینی بوس ایسوزو سحر 1

 265 ☆☆★★★ ایران خودرو دیزل  مینی بوس آرین  2

 219.06 ☆☆★★★ خودرو دیزل ایران  ATROSاتوبوس شهری  1 اتوبوس شهری 

 کامیونت

 79.17 ★★★★★ بهمن دیزل NMR85کامیونت ایسوزو  1

 80 ★★★★★ بهمن دیزل NPR75Kکامیونت ایسوزو  2

 149.88 ☆★★★★ بهمن دیزل کامیونت شیلر 3

 170 ☆★★★★ سایپا دیزل  کامیونت الوند  4

 کامیون

 93 ☆★★★★ بهمن دیزل NPR75Mکامیون ایسوزو  1

 254.84 ☆☆★★★ ایران خودرو دیزل  WHکامیون بنز   2

 کشنده

 161.67 ☆★★★★ سیبا موتور FAW J6کشنده  1

 161.88 ☆★★★★ ایران خودرو دیزل  Auman H4کشنده نیو فوتون  2

 170 ☆★★★★ پیلسان  C7کشنده سیتراک  3

  


