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کتاب - وسایل کمک آموزشی - سرگرمی های فکری
فهرست قیمت بازی ها و لوازم آموزشی - اسفند 1401

کتاب پارچه ای نی نی کوچولو

از نوزادی

صفحه های پارچه ای نرم و قابل انعطاف   
دارای الیه ی مخصوص برای ایجاد صدا  
قابل شست و شو  
همراه با حلقه ی مخصوص برای آویزان کردن  

 36 جلد 
)جور(

400/000

حیوانات جنگل
حیوانات خانگی1

حیوانات مزرعه

2 سال
به باال

 ۷۵ قطعه متنوع درشکل ها و رنگ های مختلف  
همراه با دفترچه ایده ساخت  
برای 2 سال به باال  

12 عدد 2/8۵0/000 آگور ۵62۵ )۷۵ قطعه( 4

آجره )قطعات خانه سازی بزرگ(

1 سال
به باال

قطعات خانه سازی بزرگ، محکم و بادوام  

همراه با چرخ و قطعات اضافی برای اتصال های مختلف آجره ها به   

یکدیگر

قطعات دارای چاپ )فقط  بسته 31، 33،۷0 و 4۵ قطعه(  

18 عدد 1/۷۵0/000 آجره 22 قطعه    10484

3

12 عدد 2/1۵0/000 آجره 2۵ قطعه    10625

12 عدد 2/۵20/000 آجره 31 قطعه     10961

6 عدد 3/100/000 آجره 33 قطعه )کیفی(   101089

4 عدد 4/2۵0/000 آجره 4۵ قطعه )سطلی(  102025

6 عدد ۵/۵00/000 آجره۷0 قطعه )کیفی( 104900

1 سال
به باال

10 قطعه آجره همراه با قطعات چاپ دار 24 عدد 920/000 بساز و بازی کن 10 قطعه  10100

14 قطعه آجره همراه با قطعات چاپ دار، چرخ و اتصال قطاری 24 عدد 1/1۵0/000 بساز و بازی کن 14 قطعه  10196

21 قطعه آجره همراه با قطعات چاپ دار، چرخ، اتصال قطاری و برچسب 12 عدد 1/800/000 بساز و بازی کن 21 قطعه  10441

36 قطعه آجره همراه با قطعات چاپ دار، چرخ، اتصال قطاری و برچسب 6 عدد 3/200/000 بساز و بازی کن 36 قطعه  101296

1/۵ سال
به باال

1۵ قطعه دارای چاپ برای جور کردن ۵ ربات 
24 عدد 1/100/000

جورواجورچین )حیوانات( 10225

1۵ قطعه دارای چاپ برای جور کردن ۵ حیوان واقعی یا حیوانات  تخیلی جورواجورچین )ربات(  10226

2 سال به باال 28 قطعه آجره همراه با اعداد چاپ شده از 1 تا 10 برای یادگیری اعداد 12 عدد 2/100/000 قطار اعداد    10784 

مکعب های رنگی

6 ماه
به باال

مکعب های پالستیکی 4 سانتی متری در 4 رنگ اصلی  

با گوشه های گرد شده برای امنیت کودک  

24 عدد 1/260/000 مکعب های رنگی )بسته 16 عددی(
2

48 عدد 630/000 مکعب های رنگی )بسته 8 عددی(

2 سال
به باال

کتاب های صفحه ضخیم همراه با فوم  
همراه با شعرهای کودکانه  

48 جلد هر عنوان

6۵0/000

کتاب فومی )9 عنوان(
شیر ، فیل ، گربه ، اردک، کفشدوزک
گوساله ، پنگوئن ، خرگوش ، میمون

۵
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https://shop.bafarzandan.com/product/ajoreh-jurvajurchin/
https://shop.bafarzandan.com/product/ajoreh-robot-jurvajurchin/
https://shop.bafarzandan.com/product/ajoreh-ghatar-adad/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/color-cubes/
https://shop.bafarzandan.com/product/mokab-rangi-16p/
https://shop.bafarzandan.com/product/mokab-rangi-16p/
https://shop.bafarzandan.com/product/mokab-rangi-8p/
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https://shop.bafarzandan.com/product-category/books/collections/fomi/


صفحه 2 از 2

مکعب های تصویری )6 مکعبی(

3 سال
به باال

6 مکعب، 6 جورچین. همراه با رنگ آمیزی و برچسب
24 عدد

هر عنوان

۷۵0/000

حیوانات

۷
وسایل نقلیه

عددها

میوه ها

مکعب های تصویری )12 مکعبی(

۵ سال
به باال

12 مکعب، 6 جورچین

همراه با کتابچه کار، رنگ آمیزی و برچسب 20 عدد
هر عنوان

1/300/000

آشنایی با شغل ها

8
آشنایی با ورزش ها

آشنایی با خوردنی ها

آشنایی با جانوران

نشانی :   تهران - میدان انقالب - ابتدای خیابان انقالب - بین خیابان منیری جاوید و 12 فروردین -  ساختمان 1348 - طبقه 6

Bafarzandan@دورنگار :   021-669۵08۷۷ اینستاگرام:  

کانال تلگرام :                      bafarzandan@       تلفن :      021-669۵08۷۷

تلگرام حسابداری:     bafarzandan_acc@پیامک :     021-669۵08۷۷

دوره سنی توضیـحات تعداد 
)در کارتن(

قیمت 
)ریال(

عنـوان ردیف

چیدنیها )دومینو(

3 سال
به باال

200 قطعه در 10 رنگ، همراه یک پل و دو چرخونک و DVD تصویری 6 عدد ۵/1۷0/000 چیدنی ها حرفه ای

6
100 قطعه در ۵ رنگ، همراه با یک عدد چرخونک 24 عدد 1/030/000 چیدنی ها 100 قطعه

1۵0 قطعه در ۵ رنگ، همراه با یک عدد پل 18 عدد 1/6۵0/000 چیدنی ها 1۵0 قطعه
DVD ،1000 قطعه در 10 رنگ، 2 پل، 2 چرخونک 4 عدد 8/9۵0/000 چیدنی ها 1000 قطعه
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https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-6c-heyvanat/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-6c-naghlie/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-6c-adad/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-6c-miveha/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-12c-jobs/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-12c-sport/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-12c-foods/
https://shop.bafarzandan.com/product/mtasviri-12c-animal/
http://wa.me/message/TVE4YCGHPLP7K1
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-pro-200p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-100p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-100p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-150p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-150p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-1000p/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-1000p/

