


درباره ی ما:
بافرزندان متناسب با شرایط نخستین روزهای تولد نوزادان و حتی پیش از تولد، 
برای مادران، انواع گوناگون برنامه و لوازم آموزشی را تولید کرده و پا به پای آنان، تا 

دوران کودکی و اوایل نوجوانی، آموزش های ضروری را فراهم ساخته است.

محصوالت بافرزندان در دو زمینه عرضه شده اند: 
1.بازی ها و لوازم آموزشی

2.کتاب های پرورشی

بافرزندان، در زمینه ی تولید آثار خود، خصوصاً آن چه مربوط به نوزادان و خردساالن 
بودن،  ایمنی، مقاوم  را لحاظ کرده است:  امتیازها  و  این ویژگی ها  است، همواره 

مرغوبیت، زیبایی و جذابیت، بی خطر بودن، بهداشت در مواد اولیه.
بافرزندان، در طراحی محتوای آموزشی و پرورشی آثار خود به گونه ای برنامه ریزی کرده 
است تا دربردارنده ی ابعاد گوناگونی از نیازهای جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی 

مخاطبان خود باشند. از جمله:

در بازی ها و لوازم آموزشی:
یادگیری،  و  ذهنی  مهارت های  تقویت  هوش،  تقویت  دستی،  مهارت های  تقویت 
ارتباط  مهارت  کالمی،  ارتباط  مهارت  دست،  و  چشم  هماهنگی  ذهنی،  خالقیت 

اجتماعی، آموزش پیش دبستانی و زبان آموزی.

در کتاب ها:
زندگی  خانواده،  یک  فرزندان  رابطه ی  پیش دبستانی،  آموزش  هوش،  تقویت 
صلح آمیز و بدون خشونت، حفظ محیط زیست، تغذیه مناسب، زندگی شهروندی، 

حفظ بهداشت و سالمتی...



  نخستین کتاب نوزاد برای دیدن و لمس کردن کتاب
  صفحه های پارچه ای نرم و قابل انعطاف در دست کودک 

  تصاویر جذاب با رنگ های شاد
  دارای الیه ی مخصوص زیر پارچه که باعث ایجاد صدا در صورت 

لمس کردن کتاب توسط کودک می شود.
  قابل شست وشو

  همراه با حلقه ِی مخصوص برای آویزان کردن به تخت خواب، 
کالسکه و صندلی همراه کودک و...

  برای تقویت مهارت های دستی و ذهنی
  یک وسیله ی کامالً بی خطر برای کودکان زیر یک سال

  با گوشه های گرد شده برای امنیت بیشتر کودک
  در چهار رنگ اصلی برای آموزش رنگ ها

  در دو بسته ی 8 عددی و 16 عددی
  قابل استفاده در خانه و مهدکودک

مکعب های رنگی 

کتاب پارچه ای نی نی کوچولو

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/color-cubes/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/soft-books/


  قطعات بزرگ، محکم و بادوام
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت  هماهنگی 

چشم و دست
  در بسته بندی های مختلف

  همراه با چرخ و قطعات اضافی برای اتصال های مختلف
  همراه با قطعات دارای چاپ )فقط در ۳1 قطعه(

  دارای نشان استاندارد ایران

                 کیفی
  قطعات جدید برای خالقیت بیشتر

  همراه با یک کیف محکم و زیبا
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی 

چشم و دست
  همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره

  به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی 
آجره و ارائه مدل های پیشنهادی

  قطعات دارای چاپ

101089
33 قطعه

33 PCS

104900
70 قطعه
70 PCS

10961
31 قطعه
31 PCS

10625
25 قطعه
25 PCS

10484
22 قطعه
22 PCS

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/ajoreh/ajoreh-packs/ajbg/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/ajoreh/ajoreh-packs/ajslf/


  Big building blocks for easy connection
  Eye Hand Coordination/Creativity/Imagination
  More than 30 ideas included
  Printed Parts
 Fun Stickers
  Ages 1 & up

  قطعات جدید برای خالقیت بیشتر
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی

     و تقویت هماهنگی چشم و دست
  بیش از 20 ایده ساخت
  قطعات دارای چاپ

10100
10 قطعه
10 PCS

101296
36 قطعه
36 PCS

10196
14 قطعه
14 PCS

10441
21 قطعه
21 PCS

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/ajoreh/ajoreh-packs/ajbldpl/


  1۵ قطعه در ۵ رنگ و ۵ تصویر چاپ شده
  آموزش ترکیب و تطبیق
  تقویت خالقیت و تخیل

  تقویت مهارت های حرکتی ظریف
  چاپ مقاوم و قابل شست و شو

                        سطلی
  قطعات جدید برای خالقیت بیشتر

  4۵ قطعه درون یک سطل محکم و زیبا
  برای رشد مهارت دستی، خالقیت ذهنی و تقویت هماهنگی چشم و دست

  همراه با چرخ و اتصاالت مخصوص آجره
  به همراه دفترچه راهنمای استفاده از قطعات تکمیلی و ایده ساخت

  قطعات دارای چاپ

10225
15 قطعه
15 PCS

10226
15 قطعه
15 PCS

102025
45 قطعه
45 PCS

for
EXPORT

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/ajoreh/ajoreh-packs/jurvajurchin/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/ajoreh/ajoreh-packs/ajstl/


  قطعات خانه سازی سایز متوسط
  تقویت مهارت های حرکتی ظریف/

 تقویت خالقیت و تخیل/ آشنایی با رنگ ها
  چرخ و قطعات دارای چاپ

  همراه دفترچه ایده ی ساخت

 آگور در زبان فارسی به معنی آجر است.

                        
  قطعات آجره همراه با چرخ و اتصال جدید برای ساخت قطار

  اعداد چاپ شده بر روی قطعات از یک تا ده برای یادگیری اعداد

5625
75 قطعه
75 PCS

https://shop.bafarzandan.com/product/ajoreh-ghatar-adad/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/agor/


 
  1000 قطعه در 10 رنگ

  دو عدد پل و دو عدد چرخونک
  همراه دی وی دی منتخب جشنواره دومینو

  سرگرم کننده، هیجان انگیز برای همه ی سنین
  تمرین حوصله و دقت
  تقویت مهارت دستی

150 قطعه
150 PCS

100 قطعه
100 PCS

  100 قطعه در ۵ رنگ به همراه یک عدد چرخونک
  1۵0 قطعه در ۵ رنگ به همراه یک عدد پل

  سرگرم کننده، هیجان انگیز برای همه ی سنین
  تمرین حوصله و دقت

  تقویت مهارت دستی

1000 قطعه
1000 PCS

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/chidaniha/chidaniha-pack/
https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-1000p/


     200 قطعه در 10 رنگ به همراه یک پل و دو چرخونک
    همراه با DVD منتخب جشنواره دومینو
     کلیپ های آموزشی تکنیک های دومینو

     دو شابلون جهت تنظیم فاصله 

مقام دوم گروه
 حرکتی-مهارتی

چهارمین جشنواره 
ملی اسباب بازی

کانون پرورش فکری
 کودکان و نوجوانان

200 قطعه
200 PCS

https://shop.bafarzandan.com/product/chidaniha-pro-200p/


for
EXPORT

for
EXPORT

  6 Cubes, 6 Puzzles
  6 Colouring Pages

  Stickers
  for Ages 3 and up

  6 مکعب، 6 تصویر، 6 جورچین
  همراه با برگه های رنگ آمیزی و برچسب

  وسایل نقلیه، میوه ها، حیوانات و عددها

میوه ها حیـوانـات

وسایل نقلیه
عددها

FRUITS

NUMBERS VEHICLES

ANIMALS

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/picture-cubes/6cubes/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/picture-cubes/6cubes/


  12 مکعب، 6 تصویر، 6 جورچین
  همراه با برچسب و کتاب کار و رنگ آمیزی

  آشنایی با شغل ها، خوردنی ها، ورزش ها و جانوران

for
EXPORT

for
EXPORT

  12 Cubes, 6 Puzzles
  6 Colouring Pages

  Stickers
  for Ages 5 and up

https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/picture-cubes/12cubes/
https://shop.bafarzandan.com/product-category/toys/toys-by-name/picture-cubes/12cubes/


  1۵0 قطعه در ۵ رنگ
  ساده، مقاوم، همه کاره و انعطاف پذیر

  برای ساختن انواع وسایل تزئینی و قابل استفاده در خانه
  سرگرم کننده، خالقانه و درگیرکننده ی فکر و دست با یکدیگ

دریافت لیست قیمت بازی ها

https://shop.bafarzandan.com/product/sakhtaniha/
https://t.me/bafarzandanbot
https://t.me/bafarzandanco
https://t.me/bafarzandanco
https://www.instagram.com/bafarzandan
https://t.me/bafarzandanco
https://t.me/bafarzandanbot
https://www.instagram.com/bafarzandan
https://bafarzandan.com/
http://bafarzandan.com/download/BaFarzandan-Toys-Pricelist.pdf
http://bafarzandan.com/download/BaFarzandan-Toys-Pricelist.pdf

