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 ػاهل لْاسم تزلی الکتزًّیکی ػزّص َیشیجِ ظتیل

 
 تلْیشیْى
 آػپشذاًَ / طایس تای طایسفزیشر ، یرچال

 /فز/طْالرزمهایکزّّیْ
 هاػیي لثاطؼْیی
 هاػیي ظزفؼْیی

  لٍِْ جْع
 جارّ تزلی

 غذاطاس چٌسکارٍ
 چزخ گْػت
 آتویٍْ گیزی

 طزخ کي
 اطٌکظاس /طاًسّیچ هیکز

 پلْپش
 آرام پش

  اتْ ترار
 ذیاطیچزخ 

 طؼْار
 طاػت زیْاری

 چای طاس
 ُوشى تزلی

 هیکظز/هرلْط کي تزلی
 زطتگاٍ ترْر

 اتْی هْ
 تاتیلیض

 

 ًَػاهل لْاسم آػپشذا ػزّص َیشیجِ ظتیل

   

 تاتَطت لاتلوَ ّ هاُی
 شسّزپ

 ظزّف فز
 طت ظزّف پیزکض
 /آرکْپالطت ظزّف هالهیي
 طت ظزّف چیٌی
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 لیْاى پایَ تلٌس /تلْر
 لیْاى پایَ کْتاٍ /تلْر
 پارچ آب /تلْر 
 آجیل ػکالت /تلْر 
 تظتٌی ذْری ّ آجیل ذْری / تلْر
 پیغ زطتی /تلْر 
 هیٍْ پایَ زار /تلْر 

 یکاطَ آتگْػت ذْر
 ترتَ گْػت

 …ظزّف ازّیَ ّ
 طت ًوکساى ّ فلفل

 طت ػکزپاع ّ ظزف طض
 طت لیْاى زطتَ زار

 ی تاس کي زطتیزر لْط
 …چٌگال طاالز، ید ّ

 ظزف ید
 اًْاع رًسٍ

 پْطت گیز
 لیچی آػپشذاًَ

 ز ّ هاللَطت کف گی
 گْػت کْب

 تزاسّی آػپشذاًَ
 طت چالْی هیٍْ ذْری

 طت چالْی آػپشذاًَ
 طت طثس آػپشذاًَ

 تکغ فلشی ّ پالطتیکیآ
 طثس لثاص

 ّ پیواًَ ظزّف اًساسٍ گیزی
 ذززکي زطتی

 طت تؼماب رّسهزٍ
 طت زیض

 طت طیٌی
 طت پیغ زطتی

 سیزطیگاری ّ ظزف ذالل زًساى
 ُوشى زطتی
 فالطک چای 
 کتزی اطتیل

 تٌس لثاص فلشی پایَ زار
  جای طیة سهیٌی پیاس

 فزیشر طزّیض پالطتیک
 طثس طثشی
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 لٌسػکي
 طثس ّ ظزّف پیکٌیک

 کلوي
 اًَزطتوال آػپشذ
 طفزٍ ّ رّهیشی

 لٌساى ّ لْری
 فٌسک آػپشذاًَ

 کتاب آػپشی
 یطت زهکٌ

 پیغ تٌس
 زطتکغ فز

 زطتکغ ظزفؼْیی
 ُاًّگ

 سػفزاى طاب
 کیظَ فزیشر
 کیظَ ستالَ

 کثزیت
 رّکغ طلفْى

 ّرق آلْهیٌیْم /کاغذ آػپشذاًَ 
 ّارهزی /ظزّف طیلْر
 کي ػؼلَ پرغ

 اطفٌس زّزکي
 طید کثاب

 ظزّف لاػك، چٌگال ّچالْ
 کي چای صاف

 ًَزّر
 جا ًاًی

 اًْاع صافی
 لیف
 الک

 لالة ید
 لالة تظتٌی ّ ژلَ

 لالة کیک
 گیالص ذْری

 لاػك چْتی ّ تفلْى
 جاػیزی پالطتیکی

 جا اطکاچی
 پٌیز /جا کزٍ

 تطزی ػیؼَ ای آب
 /لٌسػکز/لٍِْ  /جای چای

 گززّ ػکي
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 پشذاًَلیچی آػ
 چِارپایَ آػپشذاًَ

 ًمزٍ/طزّیض طیلْر
 زیض تزًج/ زیض هاُی

 آتویٍْ گیزی زطتی
 زیشی طٌگی

 ظزف ػیزیٌی ذْری
 ًسٍ طیزر

 ظزّف پیزکض زر زار
 هْاز غذاییظزّف تظتَ تٌسی 

 ظزف غذا
 تْری کثاب پش

 فٌجاى ػیز ّ لٍِْ ذْری
 طثس هیٍْ

 لاتلوَ لؼاتی
 ظزّف زرزار هزتا ّ تزػی

 ظزّف طْپ ذْری
 هاُیتاتَ رژیوی

 طثس تفالَ گیز ظزفؼْیی
 لٍِْ جْع /ػیزجْع

 طاتْر
 /طْالرزمْظزّف هایکزّّی

 رّلت ذْری
 طت ظزّف چسى/طت ظزّف رّحی/طت ظزّف هظی

 طفزٍ پاک کي
 سیز لاتلوَ ای

 آب چکاى رّی طیٌک
 اطتکاى ّ ًؼلثکی

 طٌگ چالْ  /چالْ تیشکي زطتی

 

   ػاهل هثلواى ّ ترترْاب هٌشل ػزّص َیشیجِ ظتیل

 

  هیش ػظلی، ترترْاب ّ تؼک طثی
 آیٌَ  /غهیش آرای

 هیش ًاُارذْری
 هثل راحتی

 یهثلجلْ هیش 
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 فزع اتاق پذیزایی
  تْفَ

 لواىکْطي تزای هث
 هیش تلْیشیْى

 جاکلیسی زیْاری
 زار جاکفؼی ّ جالثاطی آیٌَ

 هیش تلفي 
 زطت رذترْاب

 ػوؼساى ّ آیٌَ
 زٍپز

 زراّر
 کوس لثاص

 

 ػاهل اتشارآالت هٌشل ػزّص َیشیجِ ظتیل

   

 جؼثَ اتشار
 تزاسّ
 ثَ کوکِای اّلیَجؼ

 لفل کْچک ّ تشرگ
  اتططین ر

 طَ راُی
 هصزف الهپ کن

 

   

 هٌظْجات ّ هْاز هصزفیّ ػاهل حوام ّ تْالت  ػزّص َیشیجِ ظتیل

 

 زّ ًفزٍ  رّترتی
 رّ تالؼتی، هلحفَ  ،لحاف ّ پتْ 

 اىتؼک اضافَ تزای هِو
 تالؼت

 حْلَ حوام
 حْلَ زطتؼْیی

 ًَحْلَ آػپشذا
 آػپشذاًَ تٌظیف، کٌَِ 

 پازری زرب ّرّزی، حوام ّ تْالت
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 چٌس طثمَ ،جای ػاهپْ تزای حوام 
 ّ تْالت جاصاتًْی حوام

 جاحْلَ ای حوام ّ تْالت
 طثس رذت حوام

 طزّیض آیٌَ ّ ظزّف حوام
 ططل آػغال آػپشذاًَ

 ططل آػغال حوام ّ تْالت
 ططل آػغال اتالِا

 جارّ ّ ذاک اًساس
 جارّی ًظافت طٌگ تْالت

 گیزٍ لثاص
 طی

 هظْاک تزلی /هظْاک 
 حؼزٍ کغ /هگض کغ 
 تْگیز تْالت

 زهپایی تْالت، حوام ّ آػپشذاًَ
 طٌگ پا
 اطکاچ

 طین ظزفؼْیی
 جای صاتْى هایغ ّ هایغ ظزفؼْیی

 هایغ زطتؼْیی
 هایغ ظزفؼْیی
 ًزم کٌٌسٍ لثاص
 پتْی هظافزتی

 ال کاغذیجا زطتو
 کاّر لثاص

 جْراتی جا
 تؼت حوام

 چِار پایَ حوام
 چاٍ تظت تْالت

 جارّ زطتی
 لثاص هثل یا کاّر

 رّ فزػی
 طفزٍ ّ زطتکغ یکثار هصزف

 اطفٌج جازّیی
 یؼَ پاک کيػ

 گاس پاک کي
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 ػاهل هْارز هتفزلَ ػزّص َیشیجِ ظتیل

 
 ساى ّ گیاٍ ذاًگیگلگل ّ 
 تاتلْ

 کاغذ یاززاػت ّ ًگِسارًسٍ
 زفتزچَ تلفي

 سیز اًساس
 چوساى
 هیش اتْ

 کاّر ّطایل تزلی
 لزآى

 کیظَ ذْاب
 گاس پیکٌیک

 صٌسّلچَ لْاسم آرایغ
 پاػٌَ کغ

 کیظَ ید
 کیظَ آب گزم

 چتز
 

 چوساى ػزّص زر جِیشیَ

 
 اسچازر ًواس ّ جاًو

 پیزاُي
 هاًتْ

 ػلْار
 رّطزی

 کفغّ  کیف
 زّ لْارٍ پارچَ

 لثاص سیز
 لثاص ذْاب

 زهپایی رّفزػی
 جْراب

 طت حْلَ
 کیف پْل

 هؼوْلی، تزص پیچ ّ ػاًَ ،طت تزص 
 ّطایل حوام

 ژیلت، طفیس آب ٌگ پا، ػاهپْ، ًزم کٌٌسٍ، صاتْى،، کیظَ، طلیف
 طؼْار
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 اپیلیسی
 ازکلي

 لْاسم آرایغ
 کزم پْزر، پي کیک، هساز اتزّ، چؼن ّ لة، الک، رژ

 لة، طت هاًیکْر، طایَ، ژل هْ، تافت هْ، هام، کزم هزطْب کٌٌسٍ،
 فز هژٍ، ریول، رژ گًَْ، آیٌَ کْچک 

 

 چوساى زاهاز زر جِیشیَ

 
 جاًواس ّ طجازٍ

 کت ّ ػلْار
 پیزاُي طت کت ّ ػلْار

 کزاّات
 پْل طت کوزتٌس ّ کیف، کفغ

 لثاص سیز
 طؼْار

 ریغ تزاع
 طت افتز ػیْ

 کیف اصالح ّ هتؼلمات
 هؼوْلی، تزص پیچ ّ ػاًَ، طت تزص 
 طت حْلَ

 طت ًاذي گیز
 ازکلي

 ژل، تافت، هام
 لثاص راحتی

 زهپایی رّفزػی
 جْراب

 پیزاُي ّ ػلْار تک
 حوام ّطایل

 لیف، کیظَ، طٌگ پا، ػاهپْ، ًزم کٌٌسٍ، صاتْى، ژیلت ، طفیس آب 

   

 تِیَ ػسٍ تْطط ّب طایت رّسگار
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