
هانیه هوشمند کیف در مدرسه  

 وسایل مورد نیاز پایه اول

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

ف وسایل مورد نیاز
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

ف وسایل مورد نیاز
دی

 ر

جعبه ایی دستمال کاغذی 3   شطرنجیمقوا رنگی بزرگ پشت  2   91   9 

بسته9   سفید   A4 رنگ 92کاغذ رنگی  92   22 کاغذ  2 

  2 A4 3 پالت رنگ کوچک 9   29  ه دکمه دارپوش 

2قلم موی شماره  9   22 چینه 9    4 

نوک گرد قیچی 9   نوک پهن ماژیک وایت برد 4   23   5 

بسته9   وجهی (3) مداد سیاه   6 خمیربازی سطلی کوچک 9   24 

بسته9    7 ساعت آموزشی  9   25 مداد قرمز 

ساده تراش 2    26   22 A4 کاغذکاور  8 

کن ساده پاک 3   برگ بزرگ 922دفتر  9   27   1 

رنگ 92 مداد رنگی 9   28 آهن ربای وایت برد 6    92 

رنگ 6گواش  9   21 آهن ربای آموزشی 9    99 

مصرف یکبار بشقاب 22    92  قاب دار برگ 922 کلربوک 9   32 

مصرف یکبار لیوان 22   مایع  چسب  2   39   93 

 94 چسب ماتیکی 2   32 سفره یکبار مصرف 2  

بزرگ نقاشی دفتر  2         95 

معمولی برگ 82 دفتر 2         96 
 97 چوب خط 9       
ساده حساب ماشین 9         98 

 

   به مدرسه تحویل داده شود. 92/6/17و تا تاریخ  خانوادگی دانش آموز داشته باشد تمام وسایل برچسب نام و نام***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف اریکب لوازم*** 

 .شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت***   

 

دگی تحویل گیرنده :نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                                           نام و نام خانوا  

 

  



هانیه هوشمند کیف در مدرسه   

 وسایل مورد نیاز پایه  دوم

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

ف وسایل مورد نیاز
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

ف وسایل مورد نیاز
دی

 ر

برگ922دفتر مشق 2    91   9 

 بسته

 9 مداد قرمز

برگ922بزرگ  دفتر دیکته 9    2 مقوای رنگی بزرگ 2   22 

  9 

 بسته

 92ریالی و  5ریالی و  9سکه کاغذی 

ریالی 522ریالی و  252ریالی و   

2شماره  رنگ کوچک و قلم مو پالت 9   29  3 

  2 A4 رنگ 92 کاغذ رنگی 92   22 پوشه دکمه دار  4 

جعبه ایی دستمال کاغذی 3   وایت برد نوک پهن ماژیک 4   23   5 

بسته9   سفید   A4 مشکیمداد  6   24    کاغذ  6 

  22 A4  7 مداد قرمز 3   25    کاور کاغذ

ساده تراش 3   26 برچسب میوه 9    8 

سانتی 22 خط کش 9   27 برچسب گل ها 9    1 

 92  هندسی ژله ای شابلون 9   28  چسب ماتیکی 2  

 99 چوب خط 9   21 خمیربازی سطلی کوچک 9  

 92 چینه 9   32 دفتر نقاشی بزرگ 2  

رنگ  6ش گوا 9   صدتایی چرتکه 9   39   93 

رنگ 92 مدادرنگی 9    94 ساعت آموزشی 9   32 

 95 قاب دار  برگ 922کلربوک  9   33 دفترچه یادداشت 9  

یکبار مصرفلیوان  22    96 پاک کن ساده 3   34 
 97 چسب مایع  2   35 سفره یکبار مصرف 9  
دقیچی نوک گر 9   36 بشقاب یکبار مصرف 22    98 

 

   به مدرسه تحویل داده شود. 92/6/17و تا تاریخ  خانوادگی دانش آموز داشته باشد تمام وسایل برچسب نام و نام***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف یکبار لوازم*** 

 .شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت***   

 نام و نام خانوادگی دانش آموز :                                                   نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده :

 



هانیه هوشمند کیف در مدرسه  

 وسایل مورد نیاز پایه سوم

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

رد وسایل مورد نیاز
ف

ی
 

  2 A4 دار دکمه پوشه برگ 222 بزرگدفتر  9   91   9 

بسته9    2 دفتر نقاشی بزرگ  2   22 چوب بستنی 

  22 A4   کاور کاغذ بسته9   29  سفید    A4  3    کاغذ

رنگ 6گواش  9   وایت برد نوک پهن ماژیک 3   22   4 

رنگ 92مداد رنگی  9   بسته9   23  سیاهمداد    5 

رنگ 92کاغذ رنگی  92   قرمزمداد  4   24   6 

نقاله -گونیا  -پرگار 9   ساده تراش 2   25   7 

سانتی 22 خط کش 9   26 دفتر شطرنجی خانه درشت 9    8 

هندسی ژله ای شابلون 9   27 ماشین حساب ساده کوچک 9    1 

 92 پاک کن ساده 3   28 قیچی نوک گرد 9  

لی کوچکخمیربازی سط 9   21 سفره یکبار مصرف 2    99 

کوچک تخته وایت برد 9   32 یشقاب و لیوان یکبار مصرف 22    92 

بسته9    92222ریالی و  9222پول کاغذی  

 ریالی

برگ 222دفترمشق  2   39  93 

 94 چسب مایع  2   32  اشتنباخ مقوای رنگی 9  

 95  چسب ماتیکی 2   33 ساعت آموزشی 9  

جعبه ایی ال کاغذیدستم 3   34 دفترچه یادداشت 9    96 
برگ قاب دار 922کلربوک  9   35 آهنربای آموزشی 9    97 

که اسم فرستنده و گیرنده  پاکت نامه  9  

  داشته باشد

پالت رنگ کوچک و قلم موی  9   36

2شماره   

98 

 

   درسه تحویل داده شود.به م 92/6/17و تا تاریخ  خانوادگی دانش آموز داشته باشد تمام وسایل برچسب نام و نام***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف یکبار لوازم*** 

.شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت***     

:نام خانوادگی تحویل گیرنده  نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                  نام و  

 



هانیه هوشمندکیف در مدرسه   

 وسایل مورد نیاز پایه چهارم

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

با شماره مشکی و نقاله گونیا 9    9 برگ قاب دار 922کلربوک  9   98 

سانتی 22خط کش  9    2 دفتر شطرنجی خانه درشت 9   91 

متر 9    3 دفترچه یادداشت 9   22 روبان باریک رنگ شاد 

جعبه ایی دستمال کاغذی 3   برگ بزرگ 222دفتر  9   29   4 

ساده مداد مشکی 3   برگ کوچک 222دفتر  2   22   5 

)از هر رنگ( آبی و قرمز خودکار 5    6 دفتر نقاشی فیلی بزرگ  2   23 

ن سادهک پاک 2    HB4 7و   HB2حی مداد طرا 9   24 

ساده تراش 9   رنگ 92 مداد رنگی 9   25   8 

  2 A4 1 چسب ماتیکی 2   26 پوشه دکمه دار 

  22 A4  92 چسب مایع 2   27  کاور کاغذ

رنگ مارک آقامیری 92آبرنگ  9   رنگ 92 - 92   28  A4 رنگی کاغذ     99 

بسته9   بسته9   21 چوب بستنی   سفید   A4  92    کاغذ

 93 ماژیک وایت برد نوک پهن 4   32 لیوان یکبار مصرف 22  

نوک گرد قیچی 9   39 بشقاب یکبار مصرف 22    94 

رنگ 92 - 92   32 سفره یکبار مصرف 9   A4  95 مقوای رنگی 

2پالت کوچک و قلم مو ی شماره  9    96 شابلون ژله ایی هندسی 9   33 
هر رنگ   

22 

رنگ 5مهره رنگی درشت  گل سفال جعبه ایی یا سطلی  9   34 

 کوچک

97 

 

   به مدرسه تحویل داده شود. 92/6/17و تا تاریخ  خانوادگی دانش آموز داشته باشد تمام وسایل برچسب نام و نام***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف یکبار لوازم*** 

 شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت***   

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                 نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده :

 



هانیه هوشمندکیف در مدرسه   

 وسایل مورد نیاز پایه پنجم

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

مورد نیاز وسایل  

ف
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

با شماره مشکی نقاله 9   برگ بزرگ 222دفتر  2   98   9 

سانتی 22 خط کش 9   برگ کوچک 922دفتر  2   91   2 

رنگ 92 - 92   22 دفتر نقاشی بزرگ 2   A4  3 مقوای رنگی 

رنگ مارک آقامیری 92آبرنگ  9   یت برد نوک پهنوا ماژیک 4   29   4 

2پالت رنگ کوچک و قلم مو شماره  9   سیاه ساده مداد 2   22   5 

پاک کن دار آبی و قرمز خودکار 2   23 گل سفال سطلی یا جعبه ایی کوچک 9    6 

رنگ 92 - 9   A4 رنگی کاغذ  7 پاک  کن ساده 2   24    

بسته9   تراش ساده مداد 9   25 چوب بستنی   8 

گرد قیچی نوک 9   برگ قاب دار 922کلربوک  9   26   1 

جعبه ایی دستمال کاغذی HB4 27   3و   HB2حی امداد طر 9    92 

بسته9   28 دفترچه یادداشت کوچک 9   سفید   A4  99    کاغذ

       22 A4  92    کاور کاغذ

       2 A4 93 پوشه دکمه دار 

 94 چسب ماتیکی 2       

 95 چسب مایع 9       

 96 پرگار 9       
مشکی گونیا با شماره 9         97 

 

   به مدرسه تحویل داده شود. 92/6/17و تا تاریخ  خانوادگی دانش آموز داشته باشد تمام وسایل برچسب نام و نام***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف یکبار لوازم*** 

 شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت**   *

 

 :نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                            نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده 

 



هانیه هوشمند کیف در مدرسه  

 وسایل مورد نیاز پایه ششم

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

 9 برگ قاب دار 922 کلربوک 9   98 گونیا با شماره های مشکی رنگ 9  

با شماره های مشکی رنگ نقاله 9    2 طلق  92   91 

سانت با شماره مشکی 22 خط کش 9   برگ بزرگ  222دفتر  9   22   3 

جعبه ای دستمال کاغذی 3   نجی خانه درشتدفتر شطر 9   29   4 

و قرمز ساده مداد مشکی 2   برگ کوچک 922دفتر 9   22   5 

2هر کدام  پاک کن دار آبی و قرمزخودکار  4    6 دفتر نقاشی فیلی بزرگ  2   23 

 7 آبرنگ مارک آقامیری 9   24  ساده تراش – پاک کن ساده 9  

  9 A4 رنگ 92مداد رنگ  9   25 پوشه دکمه دار  8 

  9 A4 رنگ 6گواش  9   26  نمد رنگی   1 

  22 A4 پرگار  9   27  کاور کاغذ  92 

رنگ HB4 28   92 - 92و   HB2حی امداد طر 2   A4 رنگی کاغذ     99 

نخ بی رنگ -نخ کوک -نخ معمولی  9   بسته9   21  سفید   A4  92    کاغذ

انگشتانه - سنجاق ته گرد -سوزن خیاطی  9    93  نوک پهن وایت برد ماژیک 4    32 

پوستی کاغد -الگو کاغد 9   نوک گرد قیچی 9   39   94 

2شماره  یپالت رنگ کوچک و قلم مو 9   رنگ 92 - 92   32  A495    مقوای رنگی 

 -انگشتانه –کاربن پارچه  –بشکاف  –دکمه  9  

کاموا -پنبه  –زیپ   

چسب مایع و چسب ماتیکی از هر  4   33

2کدام   

96 

یادداشت رچهدفت 9         97 
 

   به مدرسه تحویل داده شود. 92/6/17و تا تاریخ  تمام وسایل برچسب نام و نام خانوادگی دانش آموز داشته باشد***   

 .   نشود زده برچسب(  کاغذ کاور -بستنی چوب – نی – کاسه – بشقاب – لیوان)  مصرف یکبار *** لوازم

 شود نمی گرفته ویلتح لوازم لیست نبودن کامل درصورت***   

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                       نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:

 

 



هانیه هوشمند کیف در مدرسه  

 وسایل مورد نیاز پیش دبستانی

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد

 

 وسایل مورد نیاز

ف
دی

 ر

 ناقص

 

 کامل

 

 تعداد 

 

رد وسایل مورد نیاز
ف

ی
 

بسته  9   متوسط برچسب اسم  برگ قاب دار 922کلربوک   9   91   9 

 2 قیچی نوک گرد  9   22 شابلون حیوانات   9  

 3 خمیربازی سطلی کوچک  9   29 شابلون اشکال هندسی  9  

رنگ 92مدادرنگی   9   22 دستمال کاغذی جعبه ایی 3    4 

رنگ92پاستل روغنی   9   23 سفره یکبار مصرف 2    5 

هر کدام   

52  

کاسه یکبارمصرف -بشقاب –لیوان   
 

بسته 9   24 سفید   A4  6 کاغذ 

  22  A4 متر 9   25  کاور کاغذ  7 روبان باریک و پهن رنگ شاد  

بسته 9   رنگ 92 ماژیک  9   26 چوب بستنی   8 

بسته 9پنبه و نی پالستیکی هر کدام  9    1 جامدادی کیفی 2   27 

ن قفلی کوچکسوز  92   بسته  9   28   92 برچسب ستاره 

رنگ 5- 5   A4 رنگی کاغذ     21   9  A4 99 پوشه ی دکمه دار 

بسته 9   32 دفتر نقاشی بزرگ 9    92 پولک کوچک . بزرگ . متوسط 

ساده تراش – ساده کن پاک 2    93 چسب ماتیکی  4   39 

بسته 9    94 چسب مایع بزرگ 4   32 چینه 

شاد رنگ اکامو 9   رنگ  5   33   95  اشتنباخ بزرگ مقوارنگی 

رنگ 5   34   ماژیک وایت برد 2    A4  96 مقوا رنگی 
بسته  9   سطلی یا جعبه ایی گل سفال  بسته 2   35   97 چشم متحرک  
هرکدام    36 مدادسیاه 2  

9 

        رنگ اصلی  3گواش 

زرد( -قرمز -آبی)  

98 

 

 ***   تمام وسایل برچسب نام و نام خانوادگی دانش آموز داشته باشد و تا تاریخ 17/6/92 به مدرسه تحویل داده شود.  

 *** لوازم یکبار مصرف ) لیوان – بشقاب – کاسه – نی – چوب بستنی- کاور کاغذ ( برچسب زده نشود.   

شود نمی گرفته تحویل لوازم لیست نبودن کامل درصورت***     

نش آموز:                                       نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:نام و نام خانوادگی دا  


