
    

 

 

  قيمت مصرف كنندهبر اساس   1397سال  فهرست قيمت محصوالت پومين در      

  توضيحات
گروه 

  سني

 قيمت 

  تومان)(
    محصولنام 

ف
دي

ر
    

هفت ليوان استوانه اي در اندازه هاي مختلف، مدل طرحدار 

 داراي چهارده تصوير رنگي بر روي ليوان ها

 سال 2 – 5

  

    ١    برج هوش ساده 15.000

    ٢    حداربرج هوش طر 17.000

شش ليوان مكعبي در اندازه هاي مختلف، مدل طرحدار داراي 

 دوازده تصوير رنگي بر روي ليوان ها

 سال  2 – 5

  

    ٣    هوش سادهخانه  15.000

    ٤    خانه هوش طرحدار 17.000

ا هدف تقويت بتصاوير رنگي شاد و جذاب طرح مختلف با هجده 

 حافظه و مهارت هاي يادگيري
    ٥    بازي حافظه كارت 2.500 سال  3 – 9

و در هر مدل سي و شش تصوير رنگي بر روي بلوك  مدل چهار

 هاي پالستيكي و كارت بازي رنگي
    ٦    مدل ٤/  ببين و بچين 10.000 سال  3 – 6

  گل رس سفالگري بهداشتي و سالم با ماندگاري طوالني

 در بسته بندي دو اليه 

سال و   3

 باالتر

    با وردنه  گل رس  3.500

٧  
    وردنه بدونگل رس  3.000

در مدل مهتاب موضوع كارت ها با تصاوير فانتزي  و در مدل 

 آفتاب با تصاوير واقعي نشان داده شده اند.
  ٨    چي با چي مدل مهتاب 25.000  سال  3 – 6

  ٩  مهره چين  25.000 سال  3 – 6 چهل مهره رنگي در هشت طرح هندسي با كارت هاي رنگي

  ١٠  نخواره  15.000 سال  3 – 6 .ه نوع فعاليت آموزش توسط نخ و مهره هاي رنگي و كارتس

تعداد بيست و پنج  عدد قرقره پالستيكي درشت و مستحكم 

 .مناسب كودكان خردسال در مراكز آموزشي با يك رشته نخ
 سال  2 – 6

  ١١  کوچک ی رنگیقرقره ها  15.000

  ١٢  بزرگ رنگیی قرقره ها  18.000

  ١٣  پا به پا  15.000 سال  3 – 9 .مهارتي  مناسب برگزاري مسابقه بين كودكان –ابزار تعادلي 

گيري مرحله اي و تكميلي ابزار  كاربردي و تخصصي براي ياد

 .اشكال با قابليت تقويت مهارت هاي تصوير سازي ذهني
  ١٤  پايه اشكال  25.000 سال  3 – 6

ابزار  كاربردي و تخصصي براي يادگيري مرحله اي و تكميلي 

  .اشكال هندسي مورد استفاده در مدارس و مهدهاي كودك
  ١٥  نقش كش  كيت    15.000 سال 3 – 6

شمارش به عنوان ابزار كمك آموزشي در نظام چرتكه پايه 

 آموزش و پرورش مورد استفاده قرار مي گيرد.
  ١٦  پايه شمارشچرتکه   20.000 سال  4 – 9

ميله ها  و مهره هاي هاي شمارش رنگي به تعداد شصت  عدد در 

رنگ هاي مختلف در هر بسته به عنوان ابزار كمك آموزشي در 

 ي گيرد.آموزش و پرورش مورد استفاده قرار م

 سال  3 – 9

  ١٧  شمارش رنگيميله   10.000

  ١٨  شمارش رنگي مهره  10.000

اين كارت ها بصورت تخصصي و با نظر كارشناسان گفتار درماني 

  و كار درماني تهيه شده و هيچگونه مشابهي ندارند
  6.000  سال  3 – 7

  فلش كارت ديدآموز

  عنوان 20
١٩  

  تخصصي گفتار درمانيفهرست قيمت كتاب هاي 

  توضيحات  قيمت مصرف كننده(تومان)  تعداد در بسته  عنوان كتاب

  چاپ جديد  20,000  30  همخوان هافرهنگ مصور 

  ---   25,000  30  فعل هافرهنگ مصور 

  ---   10,000  30  لكنت

  چاپ جديد  30,000  25  جمله هافرهنگ مصور 

  ---   25,000  15  حروف اضافهفرهنگ مصور 

  جلدي 5دوره   25,000  ----    تصويري گانواژ

  


