
فهرست نیازمندیهاي موسسه 

 دیر ــکوکاري رعد الغـنی

 

 

  لوازم مصرفی آشپزخانه

  مصرف ساالنه  مصرف ماهانه  مصرف روزانه  نوع کاال  ردیف

  عدد19200  عدد1600  عدد 80  ظرف غذا تک پرسی  1

  عدد19200  عدد1600  عدد 80  قاشق چنگال  2

  کیلو2500  کیلو220  کیلو 10  برنج  3

  قوطی 1440  قوطی120  ----   تن ماهی  4

  عدد600  عدد 50  ----   ماکارانی  5

  کیلو 264  کیلو22  کیلو1  رب  6

  لیتر792  لیتر 66  لیتر3  روغن نباتی  7

  کیلو 360  کیلو30  کیلو1  سیب زمینی  8

  شانه110  شانه9  عدد12  تخم مرغ  9

  کیلو 180  کیلو15  ----   خیار شور  10

  کیلو960  کیلو80  ----   گوجه فرنگی  11

  کیلو 96  کیلو8  ----   خالل سیب زمینی  12

  کیلو120  کیلو 10  ----   لوبیا قرمز  13

  کیلو 180  کیلو 15  ----   لپه  14

  کیلو 180  کیلو 15  ----   عدس  15

  کیلو 600  کیلو 50  کیلو5/2  پیاز  16

  لیتر 144  لیتر 12  گرم55  آبلیمو  17

  بسته768  بسته 4  ----   نمک خوراکی  18

  کیلو 3    ----   جاتادویه   19

  

  

  

   



فهرست نیازمندیهاي موسسه 

 دیر ــکوکاري رعد الغـنی

 

 

  لوازم مصرفی آموزش

  توضیحات   مصرف ساالنه   مصرف ترمی   نوع کاال   ردیف 

    عدد36  عدد12  اسپري کیلر   ا

  شیشه اي ، پهن، کاغذي  عدد144  عدد36  چسب   2

  لیتري 4  عدد28  عدد7  چسب چوب شمال   3

  مارك میترا پل   عدد 24  عدد6  123چسب   4

  ،10،11،12،15ش   بسته  20  بسته 5  تیغ جراحی   5

  ، نرم و زبر A4  ورق  48  ورق 12  سمباده پوست آب  6

  از هرچوب همه رنگها   برگ 40  برگ 10  چوب معرق   7

  ورق بزرگ   برگ 12  برگ  3  الیه 3تخته   8

    بسته8  بسته 2  میخ   9

    بسته 68  بسته 24  تیغ اره موئی  10

    عدد20  -  کمان اره لوله اي   11

    برگ 120  برگ 30  پوستی غیر روغنیکاغذ   12

  تایی100  بسته4  بسته 1  کاربن سفید   13

    بسته 200  بسته 50  ساقه گندم   14

  فیبر سایز بزرگ 5مقوا ،  5  عدد40  عدد10  مقوا، فیبر   15

    متر  40  متر 10  )تترون ،جیر(پارچه   16

  بزرگ  عدد120  عدد30  زینک  17

  مارك گل پخش، گل نقش   عدد40  عدد10  اسپري مشکی   18

    عدد 60  عدد 12  3دسته تیغ شماره   19

  کالس نقاشی   بسته88  بسته 22  رنگ روغن   20

    بسته48  بسته12  رنگ اکروکیت   21

    بسته24  بسته6  گواش   22

    عدد60  عدد15  بوم نقاشی  23

    طاقه 4  طاقه ا  پارچه  24

  

  



فهرست نیازمندیهاي موسسه 
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  مصرفی اداريلوازم 

  

   

  توضیحات  مصرف ساالنه  مصرف ترمی  نوع کاال  ردیف

    بسته  96  بسته a4 24کاور   1

    بسته 40  بستهa5  10کاور   2

    بسته184  بستهa4  46کاغذ   3

    بسته88  بستهa5  22کاغذ   4

    بسته 16  بسته  a3 4کاغذ  5

  قرمز، آبی،مشکی   عدد120  عدد30  ماژیک وایتبرد   6

 مدل شارپ 5516e-5316e  عدد8  عدد2  تونر کپی   7

  فکس برادر   عدد 8  عدد2  رول فکس  8

    عدد 8  عدد2  پرینتر لیزر رنگی    9

    عدد 32  عدد8  شارژ کاتریج  10

    عدد32  عدد a4  8زونکن   11

    عدد20  عددa5 5زونکن   12

    دستگاه2  ---  گوشی بیسیم   13

    عدد11  ---  صندلی اداري   14

    ست 8    میز صندلی ناهار خوري   15

    1  -  پرینتر چک   16

    1  -  دستگاه فکس   17
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  لوازم مصرفی خدمات

  مصرف ساالنه   مصرف سه ماه   نوع کاال   ردیف 

  کیلو 240  کیلو60  قند   1

  کیلو 48  کیلو12  چاي   2

  عدد 6  ---  سطل استیل   3

  بسته 528  بسته 132  دستمال کلنکس   4

  عدد 6  ---  منبع آبسردکن  5

  دست 6  ---  پارچ لیوان  6

  متر6000  متر 1500  سفره یکبار مصرف   7

  عدد8  ---  سطل زباله دردار   8

  کیلو 240  کیلو 60  کیسه زباله   9

  دست  96  دست   24  استکان چاي   10

  دست 12  دست3  فنجان   11

  دستگاه 2  ----   تصفیه آب شرب   12

  کارتن4  اکارتن  تاید  13

  گالن24  گالن6  مایع ظرفشویی  14

  عدد24  عدد6  وایتکس  15

  گالن24  گالن6  دستشوییمایع   16

  عدد12  عدد3  تی نخی   17

  عدد2  ---  تی دیوار  18

  کارتن4  کارتن 1  شیشه پاکن  19

  گالن8  گالن2  ضد عفونی کنندهمایع   20

  طبقه 5  ---  قفسه  با نوردبان   21
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  لوازم مصرفی تاسیسات 

  توضیحات   تعداد   نوع کاال   ردیف 

  لوله کشی   1  اتو   1

    1  جعبه ابزار   2

  آمپر  300  1  ترانس جوش   3

  پره  15و 20  3  رادیاتور   4

    1  دستگاه سرامیک بر   5

    2  الماس شیشه بري   6

    اکارتن  الکترود  7

  


