


ایپکا گروه ابزاراالت آموزشـی شــرکت ایران پتک، تولید کننده ابزارآالت صــنعتیاســت که به طراحی و 

تولید ابزارآالت متنوع مهارتیمی پردازد. هدف این مجموعه آشـنا نمودن تمام گروه هاي ســنی ترجیحا از 

سن کودکی با استفاده از ابزار و درك اهمیت ان در زندگی انسان است.

تمام محصوالت ایپکا با بهره گیري از چوب، مواد و رنگ هاي مهربان با محیط زیست و در چارچوب سیسـتم 

آموزشی   STEAM   طراحی و تولید شده اند.
(علم)

(فناوري)

(مهندسی)

(هنر) 

(ریاضی)
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کارگاه نجاري یک دسـتگاه درودگري سـبک و قابل حمل چهارکاره اســت. تمام 

قطعات الزم بـــراي تبدیل به هـــر یک از چهار حالت خـــراطـــی،بـــرشکاري، 

سنبادهزنی و سوراخکاري در بســـــته کارگاه نجاري موجود است. حرکت تیغه 

اره این دستگاه به دست کاربر آسیبی نمی رساند.

محتویات:  تجهیزات ســـــــــــــــــوراخکاري، تجهیزات برش کاري، تجهیزات 

ســــــنبادهزنی،  تجهیزات خراطی، دســــــتکش و عینک ایمنی، قطعات چوبی 

استوانه اي و تخته سهالیی، دفترچه راهنما و الگو، دي وي دي آموزشی، برگه 

قطعات یدکی

کارگاه نجاري (دستگاه 4کاره)
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میز کاردستی



مبتدي 

ابزار کاردستی

حرفه اي

ابزار کاردستی در واقع کارگاه کوچکی است که کاربر می تواند با استفاده از آن 

به ایده هاي خالقانه خود جامه عمل بپوشـــاند و کاردســـتی هاي زیبایی با چوب 

خلق نماید.این محصول در دو سطح مبتدي و حرفه اي ارائه شده است.

محتویات ابزارکاردستی حرفه اي: کمان اره 320 میلیمتري، آچار کمان اره، 

تیغ اره، پیشــکار چوبی، دو عدد گیره پیچی، دریل دستی، چکش 50 گرمی، گاز 

انبر، انبردست ظریف کاري، سنباده دستی، درفش، گونیا

9+

محتویات ابزارکاردســــــــتی مبتدي: کمان اره 280 

میلیمتري، آچار کمان اره، تیغ اره، پیشـــــکار چوبی، گیره 

پیچی، سنباده دستی، درفش، گونیا



الگوي برش

برگه داناژدهاي پرندهفیل

الگوهاي برش ایپکا شامل طرح هاي متنوعی است که به صورت نقشـــه کار بر 

روي تخته چوب ســــه الیی به ابعاد 185×280 میلی متر چاپ شــــده و براي 

برش و ساخت کاردسـتی مهیا شـده اسـت. شـما می توانید از ابزار کاردسـتی 

مبتدي یا حرفه اي و یا دســـتگاه چهارکاره کارگاه نجاري براي برش و ســــاخت 

. استفاده از میز کاردسـتی ایپکا براي سـهولت در انجام کار  الگوها بهره ببرید

پیشنهاد می شود.
9+

GP 1010GP 1011GP 1012
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قلم حکاکی، دستگاهی است که با جایگذاري ابزار الماسه مناسـب در نوك 

. از جمله این  آن، امکان حکاکی را بر روي بسـیاري از سطوح فراهم می کند

سطوح می توان به شیشــــــــــــــه، تخم پرندگان، طلق، پالستیک و فلزات 

غیرآهنی مثل برنج و مس اشــاره کرد. با قلم حکاکی کاربر این فرصــت را 

دارد که ایده هاي خود را با استفاده از تراشه هایی  بر روي سطح مورد نظر 

به تصویر بکشد و اثر هنري منحصر به فردي خلق کند.

محتویات: قلم حکاکی، آداپتور  با پیچ تنظیم ســرعت، انبردســـت ظریف 

کاري، ابزار الماسه، لیوان، پارچه مشکی، دفترچه راهنما و الگو

قلم حکاکی



دســـتگاه فوم بر ، با 2 عدد باتري 1/5 ولتی کار می کند. باتري ها باعث گرم 

شدن سیم می شوند. سیم داغ به راحتی فوم خشــــــک و یونولیت را برش    

می دهد؛ در نتیجه شـــما می توانید برش صــــاف و یکدســــتی از الگوهاي 

مختلف، اشکال و حروف داشته باشید.

: دســتگاه فوم بر، ســیم برش، برگه هاي یونولیت به همراه الگو،  محتویات

برگه هاي فوم رنگی

9+

فوم بر
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دار بافندگی کوچک

دار بافندگی بزرگ دار بافندگی مربع

دار بافندگی 

دار بافندگی جهت بافت دســــت بافته هایی با اندازه هاي متنوع در ســــه مدل 

. با اسـتفاده از  دار بافندگی، کاربر با اصـول  متفاوت طراحی و تولید شده اسـت

اولیه بافت آشــنا می شــود؛ او می تواند با اســـتفاده از رنگهاي متنوع کاموا و با 

خالقیت خود تصویري از تار و پود ذهن را بر روي دار بافندگی بنشاند.

محتویات دار بافندگی کوچک و بزرگ: دار بافـندگی، کوجــی، دو عـدد ماکو، 

شانه، دو رنگ کاموا، نخ تار، دفترچه راهنما

محتویات داربافندگی ( مربع ) : داربافنـدگی چـوبـی، شــانـه، 2 عدد سـوزن 

چوبی، سوزن پالستیکی،20 عدد مهره چوبی ، کامواي رنگی
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دار ریســـــــــــمان بافی ایپکا، ابزاري چوبی با طراحی زیبا جهت بافت 

. شما می توانید از کاموا به رنگ هاي متنوع و یا مهره و  ریسـمان است

منجوق هاي کوچک براي بافت بهره ببرید.از ریسـمان هاي بافته شده 

. به طور  می توان دسـت بافته هایی با اشــگال گوناگون به وجود آورد

مثال می توان آن ها را به طور مارپیچ براي درســـــــت کردن یک زیر 

انداز کوچک مورد استفاده قرار داد و یا رشـته هاي بافته شـده را به 

. همچنین می توان از  یکدیگر بافته تا شال گردن زیبایی به دست آید

آن ها جهت آراستن روسري، شال، ژاکت، کیف دستی و...و یا ساختن 

عروسک هاي تزیینی زیبا و نیز زیور آالت بهره برد.

محتویات :دار ریســــــــــمان بافی، سوزن چوبی، کاموا، دکمه چوبی، 

ســوزن پالســتیکی، برگه راهنما

دار ریسمان بافی
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دار گل بافی ایپکا، ابزاري چوبی اسـت که به وســیله آن می توان گل هایی در 

طرح ها و رنگ هاي زیبا و متنوع با اســــــــــــــتفاده از کاموا، روبان، تور، کنف                

و ... بافته و از آنها جهت آراسـتن گل سـر، کاله، کیف دسـتی، لباس، کوســن و 

...استفاده کرد.همچنین می توان آن ها را به یکدیگر متصــــــــــل کرده و به 

صورت شال گردن، رومیزي، آویز پرده و ... درآورد.

محتویات :دار گلبافــی، کامـوا، دکمـه چــوبی، ســـــــوزن پالســــتیکی، برگه 

راهنما به همراه ایده هاي براي بافت

دارگل بافی
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د ر بازي انبرو بلوك دو بازیکن به رقابت می پردازند و بازیکنی که ســـــاختار 

موجود بر روي کارت الگو را زود تربازسازي کند، برنده بازي محســــــــوب می 

شـود� نکته قابل توجه د راین بازي این اســت که بازیکنان به جاي اســتفاده 

ازدست براي برداشتن و چیدن مهره ها ازانبرچوبی  بهره می گیرید� بنابراین 

براي حرفه اي شدن دراین بازي به مهارت و چاالکی زیادي نیا زدارید�

محتویات: دو عدد انبرچوبی،20 عدد بلوك چوبی (2 مجموعه همســـــــــان) 

80  عدد کارت بازي، جاي کارت

بازي انبر و بلوك



بازي میله و مهره مهارت اولیه در تشــــــــخیص رنگها، هماهنگی بین اشکال و 

قدرت شـمارش را در کودك ارتقاء می دهد. این بازي براي کودکان 4سـال به 

. بازي میـله و مهره در کنار ســرگرمی، آموزش مهارت هاي  باال مناســب اســت

.کلیــدي مورد نیاز کودك، قبل از ورود به دبستـان را نیز در بردارد.

محتویات: 2 عدد پایه چوبـــی، 24 عدد مهــــره چوبــــی، 40 عدد کارت بازي             

و جاي کارت

4+

بازي میله و مهره
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بازي خط چین ایپکا یک بازي کمک آموزشی است که از یک صفحه چوبی و 26  

قطعه در 7 شکل و رنگ متفاوت تشــــــکیل شده است. الگوي ساخت الفبا و 

اعداد انگلیســـی و اعداد فارسی به همراه طرح هاي زیباي دیگر در بســــته 

موجود است که بهره گیري از آنها موجب می شود یادگیري در حین بازي براي 

کودك اتفاق بیفتد. عالوه برالگوهاي موجود در بســـــــته، کودك می تواند با 

تصـویر سازي ذهنی و خالقیت خود بی نهایت طرح زیبا را بر روي صفحه چوبی 

. این بازي در کنار ســـرگرمی به تقویت مهارت حرکتی و هماهنگی  خلق نماید

.بین چشم و دست کودك نیز کمک می کند.

محتویات : صفحه بازي چوبی، 26 قطعه رنگی ام دي اف، دفترچه الگو

بازي خط چین
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در بازي رنگ چین، رنگ ها بایســــتی بر اساس الگوي روي کارت مرتب شوند. 

این کار چندان هم که به نظر می رسد ساده نیسـت. بعضــی از مهره هاي رنگی 

باید با استفاده از فضــاي باالي صفحه چوبی، آنقدر جابه جا شوند تا بتوانند در 

. این بازي نه تنها باعث شـــناخت بهتر رنگ ها    جایگاه درســت خود قرار گیرند

می شود، بلکه هماهنگی بین چشم و دست کودك را نیز تقویت می نماید.

محتویات: صفحه چوبی رنگ چین، 26 عدد کارت الگو

بازي رنگ چین
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بازي تعادل چهاربازو بازي تعادل دوبازو

بازي تعادل 

 بازي تعادل یک بازي فکري و مهیج اسـت که به فرد کمک می کند تا درك بهتري 

از نیروي گرانش زمین و اثرات آن داشـته باشـد. کودك در حین بازي به رابطه 

بین طول بازو و وزن مهره ها پی می بـرد و در نتیجه قوانین ابتدایـی فیـزیک را   

. این بازي به تقویت مهارت هاي حـرکتـی نیـزکمک مـی نماید و بــراي  مـی آموزد

کودکان و بزرگساالن مناسب می باشد.

محتویات (مدل دو  بازو) : پایه چوبی دوســویه، 42 عدد مهره چوبی در چهار 

رنگ و سایز مختلف

محتویات (مدل چهاربازو) : پایه چوبی ضـــــــربدري، 72 عدد مهره چوبی در 

چهار رنگ و سایز مختلف
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     هزارچین طوطی ایپکا حاوي 36 طوطی زیبا و رنگارنگ است که با 

توجه به قوانین بازي در کنار یکدیگر می نشـینند. این بازي در کنار 

سرگرمی به تشــــخیص رنگ، هماهنگی بین چشـــــم و دست و نیز 

تقویت مهارت حـــــرکتـــــی کمک مــــــی کند.......................... 

هزارچین طوطی
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میخ و چکش الفباي فارسی 

بازي میخ و چکش الفباي فارسی ایپکا با هدف تســـــــــــهیل آموزش الفبا به 

کودکان طراحی و تولید شــده اســت. اســتفاده از میخ و چکش براي کوبیدن 

حروف رنگارنگ انگلیسـی بر روي صفحه چوب پنبه اي، مهارت دست ورزي را 

در کودك تقویت می کند و در کنار بازي، تمرین دیکته را براي او به تجـربه اي 

شیرین و لذت بخش تبدیل می نماید.

: چکش چوبی، تخته چوب پنبه اي، بسته قطعات چوبی رنگی،  بسته  محتویات

میخ و آهنربا
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میخ و چکش الفباي انگلیسی 

بازي میخ و چکش الفباي انگلیســــی ایپکا با هدف تســـــهیل آموزش الفبا به 

کودکان طراحی و تولید شــده اســت. اســـتفاده از میخ و چکش براي کوبیدن 

حروف رنگارنگ انگلیســی بر روي صفحه چوب پنبه اي، مهارت دست ورزي را 

در کودك تقویت می کند و در کنار بازي، تمرین دیکته را بـراي او به تجـربه اي 

شیرین و لذت بخش تبدیل می نماید.

محتویات: چکش چوبی، تخته چوب پنبه اي، بسـته قطعات چوبی رنگی، بســته 

میخ و آهنربا، دفترچه آموزشی با 100 کلمه
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میخ و چکش تنگرام 

بازي میخ و چکش تنگـرام ایپکا این امکان را بـراي کودك فـراهم مـی آورد که 

چگونگی کار با چکش چوبی و میخ واقعی را بیاموزد. کودك میخی را بر ســوراخ 

تعبیه شــده بر قطعه بازي قرار می دهد و آن را بر روي صـــفحه چوب پنبه اي      

. این بازي در کنار ســـــــــرگرمی به پرورش مهارت حرکتی، یادگیري  می کوبد

اشـکال، رنگ ها و مفاهیم هندسـه کمک می کند. قطعات بازي می توانند بارها 

از روي صــفحه چوب پنبه اي جدا شــده و به شــکل دیگري بر روي آن کوبیده 

شوند و در نتیجه تعداد بی شماري طرح به وجود آورند.

محتویات: چکش چوبی، تخته چوب پنبه اي، بسـته قطعات چوبی رنگی، بســته 
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میخ و چکش مزرعه 

در بازي میخ و چکش مزرعه ایپکا کودك می آموزد که چگونه با استفاده از میخ 

و چکش، مزرعه زیباي خود را بسازد. او در ذهن خالق خود مزرعه اي را تصویر 

ســازي کرده و با کمک اشـــکال رنگارنگ، آن را بر روي صـــفحه چوب پنبه اي        

. این بازي در کنار ســــرگرمی، مهارت دســــت ورزي را نیز در کودك  می کوبد

تقویت می کند.

محتویات: چکش چوبی، تخته چوب پنبه اي، بسـته قطعات چوبی رنگی، بســته 

میخ و آهنربا
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پنتومینو پازلی است که در سـال 1953 توسـط یک اسـتاد آمریکایی به 

نام ســولومون گلومب، براي کمک به تعریف مفاهیم مهم ریاضــی مانند 

قرینه، محیط و مساحت ابداع شد. این پازل حاوي 12 قطعه است که هر 

قطعه از 5 مربع هم اندازه به وجود آمده اند، به صــورتی که مربع ها در 

کنار هم قرار گرفته و همپوشـــانی ندارند. بازي پنتومینو ایپکا به گونه 

 ! اي طراحی شده که براي ساختن پازل از میخ و چکش استفاده می شـود

بنابراین تبحر در بازي به مهارت دست زیادي نیاز دارد.

محتویات: 26 قطعه رنگی ام دي اف، 2 عدد چکش چوبی، 2عدد صفحه 

چوب پنبه اي، 45عدد کارت بازي، جاکارتی، میخ

پنتومینو
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چرتکه از چوب طبیعی سـاخته شـده و داراي 100 مهره رنگی می باشــد. این 

مهره ها براي محاسـبات ریاضـی مانند جمع و تفریق به کار می روند. اسـتفاده 

از چرتکه به آموزش مفاهیم ریاضی، الگوسازي و تشــــــخیص رنگ کمک می 

کند و نیز مهارت هاي حرکتی و قدرت تفکر منطقی کودك را ارتقاء می بخشد.

.محتویات : چرتکه چوبی و دفترچه راهنما

چرتکه
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 چوب خط ریاضی، محصـــــولی کارآمد براي آموزش مفاهیم اولیه ریاضی است. 

کودك با اســـــــــتفاده از چوب خط هاي رنگی و اعداد، مفهوم عینی آن ها را در        

. با استفاده از این ابزار، آموزش ریاضـی براي کودك به تجربه اي لذت  می یابد

بخش بدل شده و باعث تقویت قدرت تخیل او می گردد.

محتویات: چوب خط هاي رنگی، ارقام ریاضی، عالئم ریاضی

چوب خط



ترازوي چوبی، محصــــولی کمک آموزشی و کارآمد براي یادگیري مفهوم جرم 

می باشد. کودك از طریق بازي با این اسـباب بازي زیبا و دوسـت داشـتنی می 

آموزد که چطور وزنه ها را بـر روي کفه ها بچیند تا تعادل  هــر دو کفه تــرازو 

حفظ شود. او از این طریق با مفاهیم کمتر، بیشتر و مساوي نیز آشنا می شود. 

همچنین مهارت دست کودك درحین بازي پرورش می یابد.

محتویات: 1 عدد ترازوي چوبی، 6 عدد وزنه
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ترازو



تخته مدرسه

تخته مدرســه ایپکا، یک اســـباب بازی کمک آموزشـــی اســـت که ســـاعت ها 

سـرگرمی و آموزش را برای کودک به ارمغان می آورد. تخته مدرسـه دو ســویه 

اسـت. یک سـو تخته سـیاه و یک سـو وایت برد که اسـتفاده از آن به کودک در 

پرورش مهارت نوشـــتاری و نقاشــــی کمک می کند. عالوه بر تخته ها، چرتکه، 

ساعت و صفحه آموزش فصــــــل ها هم به زیبایی بر روی تخته مدرسه طراحی 

شده است که در تقویت مهارت شمارش، یادگیری ساعت و آشنایی با فصــول 

سال نقش به سزایی ایفا می کند.



کودك با به حرکت درآوردن آدمک چوبی، با او همزاد پنداري مـی کند، به جاي 

. لذت بازي،  او حرف می زند و در قالب نمایش احســاسات خود را بیان می کند

دســــــــــتاوردهاي این نمایش   دســــــــــت ورزي و تقویت اعتماد به نفس، 

خواهد بود. .جذاب
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آدمک چوبی



قطعات چوبی رنگارنگ با طراحی زیبا براي آویز دکوري، تزیین گلدان، دســـته 

گل، بسته هدیه و ... به کار می آیند. 

قطعات تزئینی

GL 1015 GL 1014

GL 1012

GL 1010

GL 1016GL 1017

GL 1011 GL 1013



کاشی هایی به ابعاد 10 * 10 سامتیمتر با طرح هاي متنوع و زیبا به قاب چوبی 

مزین شـده که هم براي اسـتفاده به عنوان زیر لیوانی و زیر قابلمه اي کاربرد 

دارند و هم می توانند به صورت دکوري مورد استفاده  قرار گیرند.

قاب کاشی

ST 1314 ST 1313

ST 1310

ST 1312

ST 1316

ST 1315



گردون نوروزی

گردون نوروزي ایپکا یک سازه چوبی دستساز بسیار زیبا با طراحی منحصـر به 

. تمام اجزاي به کار رفته در این سازه با چوب طبیعی ساخته شـده و  فرد است

با دسـت رنگ آمیزي شـده اند. عمو نوروز، حاجی فیروز به همراه مردم کوي و 

. در طبقه باالي گردون خروس  برزن در تکاپوي تدارك هفت سین هســـــتند

بادنما نشــســـته و در طبقه زیرین، گلچینی از نمادهاي ارزشمند سرزمینمان 

نهاده شـده اسـت. شـمع هاي افرخته در شـمعدان در گرداگرد سـازه، زیبایی 

. گردان بودن ســازه، حکایت از شـــور و  گردون نوروزي را دو چندان می کند

هیجان نو شدن سال و تحول روزگار دارد.
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. در طبقه باالي گردون خروس  برزن در تکاپوي تدارك هفت سین هســـــتند

بادنما نشــســـته و در طبقه زیرین، گلچینی از نمادهاي ارزشمند سرزمینمان 
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هیجان نو شدن سال و تحول روزگار دارد.


