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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 كشي ساختماننقشه :فهرست مواد مصرفي آزمون
 

 
 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فني مواد مصرفينام  ردیف

 براق نباشد برگ A3 03سایز  كاغذ پوستي مرغوب 1

  برگ 03 سفید A3كاغذ  2

  برگ A3 12یز سا كاغذ كالک 0

 پالستیکي عدد cm 0 80ثابت  Tخط كش  4

 بیرنگ پالستیکي عدد 0 متوسط سانتي03 درجه 03گونیای  5

 بیرنگ پالستیکي عدد 0 متوسط سانتي 03 درجه 45گونیای  0

 پالستیکي عدد 0 1/100 شابلون دایره  7

 پالستیکي عدد 0 1/100 شابلون مربع  8

 پالستیکي عدد 0 1/100 فارسيشابلون حروف و اعداد  9

 پالستیکي عدد 0 1/100 شابلون حروف و اعداد انگلیسي 13

  عدد 0 0.5 مداد اتود 11

  عدد 0 0.7 مداد اتود 12

  بسته HB 0 0.5 مغز اتود مرغوب 10

  بسته HB 0 0.7 مغز اتود مرغوب 14

  عدد ROTRING 0 اشل 15

  عدد ROTRING 0 0.2 قلم راپید 10

  عدد ROTRING 0 0.4 قلم راپید 17

  عدد ROTRING 0 0.6 قلم راپید 18

 مرغوب بسته ROTRING 0مارک  مركب قلم راپید 19

مارک  سفید نرم پاک كن مداد 23
ROTRING 

  عدد 0

  عدد ROTRING 0 كن مخصوص مركب كاریپاک 21

  حلقه 0 متوسط چسب كاغذی 22

 

 كد استاندارد نام استانداردآموزشي
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 مالحظات واحد تعداد مشخصات فني مواد مصرفينام  ردیف

 جهت برش كاغذ عدد 0 كوچک جیبي كاتر 25

  عدد 0  تیغ معمولي 20

  بسته 0  دستمال كاغذی جیبي 27

  عدد 0 رنگ سفیدلباس كار به  روپوش 28

یا  cm 40 × 60تقریبا به ابعاد  كیف وسایل نقشه كشي 29

 محفظه نگهدارنده وسایل

  عدد 0

 چهار عمل اصلي و رادیکال دستگاه 0 معمولي كوچک ماشین حساب 03

  عدد 0 موئي دسته چوبي برس نقشه كشي مرغوب 01

 بیرنگ عدد 0 پالستیکي نقاله 02

  عدد ROTRING 0 اشل 00
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