
کسانی که بچه مدرسه ای دارند این مورد رو دقیقا درک میکنن که یکی از سخت ترین و در این حال لذت بخش  

 برای  ترین کار ها خرید لوازم تحریر مخصوصا لوازم تحریر فانتزی

کودکان و فرزندان شون هست. همیشه والدین برای جلوگیری از هزینه های اضافه با توجه به وضعیت اقتصادی  

برای کودکان یک لیست برای خودشون تحریرلوازم  امروز قبل از خرید  

 .تهیه میکنند و طبق اون لیست زمانی که به بازار لوازم و تحریر میرن خرید خودشون رو انجام میدن

سعی داریم تا با هم دیگه + اطالعاتی که شما دارید یکسری محصوالت  و   در این مقاله از مجله فروشگاه هیس

  خرید لوازم تحریر اطالعات دیگر نسبت به مقطع تحصیلی فرزندتون به شما بدیم تا در فراینده 

آشنا بشید تا خیلی راحت تر و با اطالعات بیشتری به خرید خودتون برسید و لذت ببرید پس بریم با هم دیگه به  

میشه  ادامه مقاله بپردازیم ببینیم چه چیزایی نصیبمون  . 

ریر مورد نیاز برای مقاطع تحصیلی مختلف لیست لوازم تح   : 

https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/
https://hiss.ir/


 

 پیش دبستانی 

اید اول مرحله پیش  اینو دیگه خود ما پدر و مادر ها میدونیم که فرزدانمون برای ورود به مدرسه و مقطع دبستان ب

 دبستانی رو طی کنند تا با فرایند تحصیل کمی آشنا بشن، 

 . چراکه با گذراندن این مقطع میتونن با آشنایی بهتر به مدرسه وارد بشند

از مزیت های پیش دبستانی حضور کودکان با هم سن و سال های خودشون در کنار همدیگر هست ، که این مورد  

رود اونها به مدرسه کمی باعث میشه که در شروع و   

 . از بهانه گیری های کودکان بابت جداشدن از خانواده کمتر بشه

 در دوره پیش دبستانی خیلی راحت با دوستان خودشون ارتباط میگیرند و با مهارت های اولیه خودشون آشنا میشن

. 



یی الزم هست ؟اما لوازم تحریر مورد نیاز برای شمایی که فرزند در این مقط دارید چه چیز ها  

 کاغذ و مقوای رنگی  •

 گل رس  •

 چسب و قیچی کاغذ  •

 ماژیک، آبرنگ، مدادرنگی، مداد شمعی  •

 دفتر نقاشی در دوسایز •

 مداد مشکی •

 خط کش •

های مختلف شابلون در طرح •  

های رنگی برچسب •  

 کیف و جامدادی   •

 اول دبستان

https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d9%85%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d8%ac%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

دبستان در واقع شروع و ورود کودکان به مدرسه و مقطع تحصیلی هست و به همین دلیل کودکان ذوغ و شوق  اول 

 .خیلی زیادی برای خرید لوازم تحریر دارند

تا با بهترین فروشگاه  لوازم تحریر فانتزی ارزان از کجا بخریم ؟: قبل ار هر چیزی بهتون پیشنهاد میکنیم که مقاله

آشنا بشید خرید عمده لوازم تحریر فانتزی چینی  حتی خرید لوازم تحریر های در زمینه . 

برای خرید لوازم تحریر کمی سلیقه دختر خانم ها از آقا پسر ها سخت تر هست پس به همین دلی ما بیشتر توی این  

حریر دخترونه لوازم ت مقاله تمرکزمون رو میزاریم روی  

 . تا این سلیقه ها رو کمی بیشتر باهاشون آشنا بشیم

به   بازار لوازم تحریر  انتخاب دختر خانم ها همیشه رنگ های شاد و طرح دار هست پس به همین دلیل هست که در

 . دنبال محصوالت فانتزی،جذاب و شاد هستند

https://hiss.ir/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f/


برای   ما هم برای جذاب کردن هرچه بیشتر تحصیل برای کودکان خودمون،می تونیم از لوازم تحریر فانتزی

 : کودکانمون استفاده کنیم مانند

 و قمقه لیوان،ماگ •

 آهنربا •

 چرتکه •

بمکع •  

 برچسب •

  چسب زخم فانتزی •

 شابلون  •

  خط کش و گونیا •

 قیچی کاغذ  •

 کاغذ رنگی  •

 مدادتراش مخزن دار  •

 و مداد رنگی  مداد •

 پوشه فانتزی •

 دفترچه یادداشت  •

 کوله پشتی •

 برگ و 60 برگ  80 دفتر •

 دفتر نقاشی و مدارد رنگی  •

 دوم دبستان

دانش آموزانی که در مقطع تحصیلی دوم دبستان هم تحصیل میکنید مانند اول دبستان یک لیست با کمی تفاوت  

 . دارند

 قمقمه آب •

  پوشه دکمه دار •

 قیچی و چسب •

 ظرف تغذیه  •

برگ  80برگ و  60دفتر نقاشی، دفتر یادداشت و دفترهای  •  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://hiss.ir/product-category/mag-and-fantasy-flux/
https://hiss.ir/product/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%be%da%a9-5-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4/
https://hiss.ir/product/%d9%82%db%8c%da%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-a4/
https://hiss.ir/product-category/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/backpack/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/


 مداد رنگی و مداد قرمز و مشکی •

 وسایل آموزشی ریاضی  •

 و تراش فانتزی  پاک کن •

 کاغذ شطرنجی  •

در ضمن اگر دوست دارین کودکان بازیگوشی خودشون رو کنار بزارن و حواسشون به لوازم تحریر و تحصیلشون  

 : باشه حتما مقاله

 قیمت روان نویس فانتزی + راهنمای خرید رواننویس فانتزی

 . رو بهتون پیشنهاد میکنم بخونید تا با محصوالت فانتزی با جذابیت باال آشنا شوید

 

 سوم دبستان

کودکان و دانش آموزانی که در این دوره شروع به تحصیل میکنند تازه اجازه استفاده از خودکار و نوشتن با 

ن موضوع بهتر هست نسبت به سلیقه دختر خودکار رو تجربه میکنند ، برای همی  

هم در لیست لوازم تحریر این مقطع استفاده کنیم . بریم لیست دانش آموزان این دوره هم   ها از  خودکار فانتزی

 : ببینیم با هم

 کوله پشتی و جامدادی  •

های مشکی، قرمز و آبی در رنگ  خودکار فانتزی •  

 الکی یا قلمی  غلط گیر •

 تراش مخزن دار و پاک کن  •

 خط کش، پرگار و گونیا  •

 ماژیک هایالیت •

در سایزهای مختلف پوشه دکمه دار •  

 دفتر نقاشی، دفتر شطرنجی و دفاتر ساده  •

https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86/
https://hiss.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7/
https://hiss.ir/product-category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1/writing-and-consumables/psychologist/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86/
https://hiss.ir/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/


 چهارم دبستان 

 

در این مقطع دانش آموزان با درس ریاضی بیشتر سر و کار دارند پس نیاز به وسایلی مثل گونیا و پرگار دارن .  

وسایل جدید استفاده از اتود بجای مداد هستش ، به این ترتیب  یکی دیگه از  

با استتفاده از این وسایل جدید دانش آموزان خوانا تر و تمیز تر خواهند نوشت . اما بریم با هم دیگه لیست لوازم  

 : تحریر این مقطع رو ببینیم

عدد دفتر ساده  6پنج تا  •  

 دفتر نقاشی •

های مختلف خودکار در رنگ  •  

گیرغلط •  

 مداد مشکی و قرمز و اتود •

 دفتر یادداشت  •



 کوله پشتی و جامدادی  •

 وسایل هندسی برای درس ریاضی  •

 قمقمه به همراه ظرف غذا  •

 انواع چسب •

 کالس پنجم و ششم 

حوه  کالس پنجم و ششم از آخرین مقاطع تحصیلی در دوران دبستان هست که مگذرانند که در این دوره کامل ن

تحصیل استفاده کنند استفاده از خودکار و اتود رو آموزش دیدند و به راحتی میتونن از اون در ادامه . 

با توجه به اضافه شدن درس ریاضی در این دوره نحوه استفاده از پرگار و گونیا هم آموزش دیده و این رو هم دیگه 

 . میتون باهاش به راحتی محاسبه و استفاده کنند

سراغ لیست جذاب لوازم تحریر کالس پنجم و ششم دبستاناما بریم   : 

برگ  80، 60، 40دفتر معمولی یا سیمی  •  

 مداد مشکی و قرمز  •

 اتود و خودکارهای رنگی  •

 الک غلط گیر  •

 کاور •

 دفترچه شطرنجی و دفترچه یادداشت  •

برد، ماژیک هایالیتماژیک وایت •  

 تراش مخزن دار و پاک کن  •

 ابزارهای مورد نیاز درس ریاضی  •

 مداد رنگی  •

 چسب و خط کش  •

 لوارم مورد نیاز کالس هفتم،هشتم،نهم

دوره در مجموع لوازم های مرتبطی با هم دارند چون باید بیشتر تمرکزشون روی درس و مشق باشه و   3این 

این میریم سراغ اینکه استفاده از افزار های حرفه ای تر پس بنابر  



کالس مناسب هستند . لوازم های مورد نیاز عبارتند از 3ببینیم چه لوازم تحریر های برای این   : 

برگ(  100برگ و  80برگ،  60های مختلف)اد برگ دفتر با تعد •  

 دفتر نقاشی، دفتر دو خط و دفترچه یادداشت  •

 ماشین حساب  •

 ابزار رسم هندسه  •

 پاک کن، تراش  •

 مداد مشکی، قرمز و اتود  •

های مختلف خودکار در رنگ  •  

بردماژیک وایت •  

 چسب •

 کیف غذا  •

وککلر ب •  

 پوشه دکمه دار •

 ماژیک  •

https://hiss.ir/product-category/bag/


 

 : کالس دهم در تمامی رشته های تحصیلی

ت پایه دوره دهم میتوانند  به دلیل اینکه در این دوره عمال بچه ها به دوره دوم دبیرستان وارد میشود تقریبا محصوال

 استفاده کنند اما با کمی 

 : تقییرات که در ادامه با هم دیگه به لیست این دوره میپردازیم

 قیچی و استامپ •

 منگنه و سوزن •

 دیکشنری جیبی •

ایماشین حساب حرفه •  

 گیره کاغذ  •

 پانچ کتاب •

 کاغذ آچهار  •



 کاور و پوشه در سایزهای مختلف •

 کالسور و برگه •

های مختلف و اتودخودکار در رنگ  •  

نویس روان  •  

برگ  100، 80، 60، 30دفتر  •  

 دفتر رسم  •

 کلر بوک •

 غلط گیر  •

 ماژیک هایالیت •

 : یازدهم و دوازدهم کله رشته های تحصیلی

لوازم های مورد نیازی که در این مقطع استفاده میشه با دوره های قبل که ذکر کردیم یکی هستند و فقط  

با توجه به زیاد شدن حجم کتاب ها تعدادبرگ های دفاتر   

برگ تعداد برگ هاشون افزایش پیدا میکنه 200-100- 80بیشتر میشه مثال به دفاتر   . 

 لیست لوازم تحریر دوره یازدهم و دوازدهم فنی حرفه ای 

نجام  همانطور که از اسم این مقطع پیداست فنی حرفه ای با توجه به کار های عملی و کارگاهی که در این رشته ا

 میدهند قطعا کمی لیست لوازم تحریر های این سطح

 : تحصیلی هم با دیگر مقاطع کمی فرق میکنه بریم با هم از این لیست کمی اطالعات داشته باشیم

کوله پشتی ، کوله پشتی، جامدادی، کالسور، برگه کالسور رنگی، تخته شاسی در سایزهای مختلف، مداد نوکی،  

دار، ست هندسه،  گیر، پوشه دکمه الک غلط  

نویس، کاور در سایزهای مختلف، کلر  ماژیک هایالیت رنگی، ماشین حساب، پاک کن، منگنه، پانچ، استامپ، روان 

 بوک، لوازم کار مورد نیاز در این رشته تحصیلی هست 

 . که دانش آموزان با آن سر و کار دارند



 

 : نتیجه گیری و سخن پایانی مقاله

این مقاله در جهت راحت تر کردن هرچه بیشتر فرایند خرید لوازم تحریر ، خرید عمده لوازم تحریر فانتزی چینی ،  

روازم تحریر در فروشگاه هیس منتشسایت لوازم تحریر ، عمده فروشی ل  

شد که افراد و قشر های نختلف که به دنبال این هستند تا برای فرزندان خودشون که در مقاطع مختلف تحصیل  

بهتر به خرید لوازم تحریر کودکان و فرزندان خودشونمیکنند با راحتی خیال   

 . با توجه به نزدیک مهر ماه و شروع مدارس بپردازند

فروشگاه های آنالین در زمینه لوازم تحریر هستند مانند فروشگاه   این موضوع رو هم اضافه کنیم که یکسری از 

 هیس و ... که میتونید با توجه به شرایط موجود کرونا بدونه بیرون رفتن از منزل 

 . تمامی سفارشات خودتون رو از این وبسایت ها خریداری و درب منزل تحویل بگیرید



تیم بهترین فروشگاه رو فروشگاه آنالین هیس در نظر گرفتیم  ما با توجه به بررسی هایی که در فضای مجازی داش

 چون با وضیت گرانی بازار و ... این فروشگاه تمامی محصوالت خودش رو 

داره با تنضمین کیفیت و قیمت در بازار ارائه میکنه بصورت فروش عمده و تک فروشی یعنی اگر شما محصولی رو از  

ساعت مهلت دارید که در صورت  72این فروشگاه خریداری کردید تا   

مشاهده اون محصول در فضای مجایی یا ... به شرط موجود بودن محصول و معتبر بودن اون فروشگاه با قیمت  

 . کمتری مابقی مبلغ رو به عنوان خسارت از فروشگاه دریافت کنید

محصوالت لوازم تحریر دخترانه باید با رنگ های شاد و جذاب باشند یا به عنوانی دیگر فانتزی باشند که دقیقا این 

 فروشگاه در زمینه لوازم تحری های فانتزی برای عمده فروشی لوازم تحریر ، 

میکند فعالیت  رش لوازم تحریر ، فروش لوازم تحریرسایت لوازم تحریر ، سفا  . 

 :  کسب اطالعات بیشتر

طبیعتا در این مقاله کوتاه نمیتوانیم اطالعات بیشتر در مورد خرید لوازم و تحریر و ... به شما ارئه کنیم. درصورت  

 تمایل جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر درباره لوازم تحریر و لوازم تحریر فانتزی 

با کارشناسان فروشگاه هیس در   021-28426420توانید از طریق خط ویــژه فروشگاه هیس به شماره : می

 . ارتباط باشید تا اطالعات بیشتری رو به شما ارائه دهند

  

 


