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

  صنايع دستي :رشته
  مالحظات  واحد  ) نفر۶براي (مقدار   مشخصات فني  نام  رديف
  تا نخورده باشد  برگ  ۶   غير روغني و بدون پرزAقطع   كاغذ پوستي   ۱
    عدد   4B  ۶  مداد  ۲
    عدد  HB  ۶  دادم  ۳
    عدد  ۶   رترينگ۵/۰  اتود  ۴
    بسته  ۶  ۵/۰  نوك اتود  ۵
    عدد  ۳  روميزي  تراش  ۶
    عدد  ۶ خميري  كن پاك  ۷
    عدد  ۶   رترينگ ۵/۰  پرگار  ۸
    عدد  ۶  )دورنگ(cm50  كش خط  ۹
    عدد  ۶از هر كدام   o60 و o45  گونيا  ۱۰
    عدد  ۶  هاي واضح دقيق با شماره  نقاله  ۱۱
    عدد  ۶  بزرگ با قابليت تغيير زاويه  ميز نقشه كشي  ۱۲
    عدد  ۶  كشي نصب شده بر ميز نقشه) تاشو(متحرك   چراغ مطالعه  ۱۳
    عدد  ۳  بزرگ  ميز نور   ۱۴
    عدد  ۶   تجهيزات كامل رترينگ با3Aقطع   تخته رسم  ۱۵
    عدد  ۱۲  با گرم مناسب رسم و طراحي3Aقطع   كاغذ سفيد  ۱۶
  سي عدد  عدد  ۳۰   بدون پرز4Aقطع   كاغذ سفيد  ۱۷
    عدد  3A  ۱۲قطع   كاغذ كالك  ۱۸
    عدد  3A  ۶سازي شده قطع  ن بومسمقواي كان   مقواي سفيد  بابوم  ۱۹
    عدد  cm5  ۳عرض   چسب كاغذي  ۲۰
    عدد  ۶   رترينگ۳/۰  راپيد  ۲۱
    عدد  ۶   رترينگ ۵/۰  راپيد  ۲۲
    عدد  ۶  رترينگ   جوهر راپيد مشكي   ۲۳
    عدد  ۶   رنگ اشمينكه۲۴  آبرنگ  ۲۴
    عدد  ۶  بزرگ  پالت آبرنگ  ۲۵
  موي طبيعي  عدد  ۶  دو صفر و نيزر دسته زرشكي ي  شماره  قلم مو   ۲۶

مناسب براي (موي طبيعي   عدد  ۶   و نيزر دسته زرشكي۱ي  شماره  قلم مو   ۲۷
  ) نوك گندمي)قلم گيري

    عدد  ۶   و نيزر دسته آبي ۳ي  شماره  قلم مو   ۲۸
    عدد   ۶   و نيزر دسته آبي ۵ي  شماره  قلم مو   ۲۹
  موي طبيعي  عدد   ۶   و نيزر دسته زرشكي ۲ي  ارهشم  قلم مو   ۳۰
    عدد  ۶  قلمي  پاك كن  ۳۱
    بسته  ۶  رنگي به اضافه رنگ سفيد و طاليي۶  گواش پنتل  ۳۲

 


