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  ۸۹‐۹۰ تحصيلي فهرست تجهيزات، مواد در حكم مصرف و مواد مصرفي مسابقات علمي عملي سال

  طراحي و دوخت :رشته
  مالحظات  واحد  ) نفر۶براي (مقدار   مشخصات فني  نام  رديف
    برگ  ۱۲  اشتنباخ سفيد  3Aكاغذ مقوايي   ۱
    دعد  3A  ۶قطع   تخته شاسي  ۲
26  مداد طراحي  ۳ B,B   عدد  ۶از هر كدام    
    برگ  3A  ۳۰  كاغذ  ۴
    عدد  ۴    ميز نور  ۵
    عدد  ۶  تيز و سالم  تراش  ۶
    عدد  ۶ نرم فابر كاستل  پاك كن  ۷
    عدد  ۶  موجود در بازار  فيك تيو  ۸
    عدد  ۶  ــ  محو كن  ۹
    برگ  3A  ۱۲  سلفون  ۱۰
    متر  ۶  كتاني تقريباً ضخيم يا گاواردين  پارچه  ۱۱
    برگ  ۶   سانتي۲۰همرنگ پارچه   زيپ  ۱۲
    برگ  ۲۴  سفيد  كاغذ برش  ۱۳
    برگ  ۶  پوستي  كاغذ  ۱۴
    متر  ۱  ۱۵۰چسب ظريف عرض   اليي كاغذي  ۱۵
    عدد  ۶  قرمز  مداد  ۱۶
    عدد  ۶  ماتيكي  چسب  ۱۷
    عدد  ۶  نواري  چسب  ۱۸
    عدد  ۶  خياطي  متر  ۱۹
    عدد  ۶  كاغذ بر  قيچي  ۲۰
    عدد  ۶  پارچه  قيچي  ۲۱
    برگ  ۱۲  همرنگ پارچه  كاربن  ۲۲
    بسته  ۶  ته گرد   سوزن  ۲۳
    بسته  ۲  ظريف دوخت  سوزن  ۲۴
    عدد  ۶  كوك  نخ  ۲۵
    عدد  ۶  همرنگ پارچه  رقرهنخ ق  ۲۶
    عدد  ۶  با تجهيزات كامل  ميز اتو و اتو  ۲۷
    دستگاه  ۳  پرس  اتو  ۲۸
  ها با يك مارك و يك مدل و سالم كليه چرخ  دستگاه  ۶  با ميز مخصوص و سالم  چرخ خياطي  ۲۹
   مدل و با نخ همرنگ مارك وسالم و با يك  دستگاه  ۶  سردوز ـ اورالك  چرخ   ۳۰
    عدد  3A  ۶در قطع   پاكت  ۳۱
    عدد  ۶  به قطر يك سانت  دكمه  ۳۲
    عدد  ۶  جا دكمه  پايه  ۳۳
    متر  ۶  ۹۰چلوار عرض   پارچه  ۳۴
 . . . )رسم الگو ـ دوخت ـ اتوكاري ـ سردوز و (اي باشد كه فضاي كافي براي هر فرد جهت انجام مراحل مختلف مسابقه  چيدمان كارگاه به گونه: توجه

 .مهيا و كامل باشد


