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شرکت فنی و مهندسی 

مهان نگار افزار)دانش بنیان(

www.negarafzar.com

گسترده آموزشی آبمیوه گیری

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •

1

آدرس: البرز، کرج، بلوار نبوت، بعد از مرکز خرید مهستان، خیابان بوعلی غربی، پالک ۱۰۵
info@negarafzar.com:پست الکترونیکی

تلفن:۸۰ و۶۰ و ۰۲۶۳۲۵۵۴۴۲۰
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مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی اتو بخار

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی چرخ گوشت

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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شرکت فنی و مهندسی 

مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی جاروبرقی

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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شرکت فنی و مهندسی 

مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی پنکه رومیزی

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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گسترده آموزشی سماور برقی

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی همزن برقی

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی سشوار

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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مهان نگار افزار)دانش بنیان(
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گسترده آموزشی  ماشین لباسشویی

•  MDF شاسی فلزی با رنگ الکترواستاتیک و صفحه

گسترده به صورت انفجاری ، برش خورده و یا زنده به سفارش  •

آموزش سریع و آسان  •

صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی  •

جلوگیری از استهالک قطعات  •

قابلیت حمل آسان  •

منطبق با سر فصل های هنرستان های فنی ، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای  •
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داشــتن  بــا  افــزار  نــگار  مهــان  مهندســی  و  فنــی  شــرکت      
کادر علمــی مجــرب در حــوزه بــرق، الکترونیــک و مکاترونیــک ، 
ــد هــای آموزشــی و آزمایشــگاهی  ــری از جدیدتریــن مت بهــره گی
طراحــی  زمینــه  در  تجربــه  دهــه  دو  از  بیــش  و  دنیــا  روز 
اســت. کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  ســاخت  و 

      گســترده هــای آموزشــی یکــی از مهمتریــن تجهیــزات در 
راســتای آمــوزش قطعــات و اجــزای ایــن وســایل در هنرســتانها 
و مراکــز فنــی و حرفــه ای بــه شــمار مــی آیــد. مجموعــه هــای 
آموزشــی حاضــر بــه صــورت انفجــاری و تــا حــد امــکان قطعــات را 
ــه نمایــش مــی گــذارد. ــای پنهــان آنهــا را ب معرفــی کــرده و زوای

info@negarafzar.com:پست الکترونیکی

تلفن:۸۰ و۶۰ و ۰۲۶۳۲۵۵۴۴۲۰

Instagram:@negar_afzar

www.negarafzar.com


