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براي رضایت    مندي بیشتر شما مشتریان گرامی تمامی محصوالت 

تجهیزات آموزشی و اداري ممتاز داراي 12 ماه ضمانت تعویض می باشد.

شرکت پیشگام نوین ممتاز
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تولید کننده لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداري

تجهیزات آموزشی و اداري پیشگام نوین ممتاز در سال 1385 در عرصه تولیـد لوازم کمک آموزشـی و تجهیزات اداري فعـالیت خود را اغاز نمـود. این شرکت با افتخار 

بعنوان یکی از مطرح ترین مجموعه هاي فعال در عرصه تولید لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداري با توجه و عرق ملی خود در راستاي ارتقاء صنعت کشــور، رسالت 

خود را به انجام رسانده است. در زمانی که بازارهاي ایران مورد هجوم محصــــوالت خارجی گوناگون با کیفت و قیمت هاي مختلف قرار گرفته، سعی داشته با کادري 

مجرب و متخصص (متشکل از واحدهاي طراحی، مهندسی، برنامه ریزي، اداري مالی، کنترل کیفیت و تولید) نسبت به تاسیس و راه اندازي کارخانه تولیدي در زمینه 

تولید لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداري اقدام نماید. شرکت مهرگان با توجه به توانایی هاي بالقوه، اعتبار قابل توجهی را در وزارتخانه ها، دانشـگاه ها، موسســات 

دولتی و خصوصی کسـب نموده است. در حال حاضر بیش از 22 نمایندگی رسمی و فعال در سطح تهران و سایر استانها همراه با تعداد بیشـماري فروشگاههاي معتبر 

در سراسر کشور، شرکت مهرگان را در زمینه توزیع محصوالت یاري می نمایند. شرکت مهرگان در تمامی مراحل اعم از مشـاوره، 

طراحی، تولید و اجرا پذیراي نظرات شما عزیزان و همکاران محترم می باشد. مجموعه مهرگان در راستاي مشتري مداري همیشه 

تالش کرده که شاخص هاي رقابت پذیري (زمان، قیمت و کیفیت) را مد نظر قرار دهد.



این برد هوشـمند توسـط تکنولوژي جدید  Optical image touch system کار می 

کند و امکان نوشتن توسط ابزار قلم و انگشـت را دارد. یکی از ویژگیهاي منحصـر بفرد 

این وایت بردهوشمند امکان نوشتن دو کاربر بطور همزمان روي آن می باشد. با توجه 

به تکنولوژي جدید بکار رفته در طراحی و تولید این دستگاه، سرعت انتقال دیتا در آن 

باال می باشد. این وایت برد دیجیتال از صفحه سخت (Aluminum Honeycomb) و 

مقاوم در برابر ضربه و خش برخوردار است.  نرم افزار این دسـتگاه امکانات متنوعی را 

جهت ارتباط با کامپیوتر و ذخیره مطالب در آن در اختیار کاربر قرار می دهد.

DUAL USEr VOSAوایت برد هوشمند جدید

این وایت برد هوشمند قابل حمل مناسب کالسهاي آموزشی می باشـد .بردهوشـمند 

iPeresent بسـیار سبک و کوچک طراحی شده و براي استفاده بصــورت قابل حمل 

(پرتابل) مناسب بوده و براحتی می تواندکیت هوشمند،هوشـمند سـاز صـفحه در هر 

محلی در حداقل زمان ممکن نصب و راه اندازي گردد.این بردهوشمند قابل حمل می 

تواند بر روي ویدئو پروژکتور با بر روي سه پایه مخصــوص نصــب و آماده بکار گردد. 

توسط این هوشمند ساز وایت برد می توان کنترل موس کامپیوتر را در دست گرفت و 

یا بر روي آن در هر محیط نرم افزاري نوشته و دست نوشته هاي خود را ذخیره نمود . 

یکی از ویژگیهاي منحصر بفرد این کیت هوشمند که آن را از دیگر وایت بردها متمایز 

نموده است Dual User بودن آن است که بواسطه این قابلیت دو کاربر بصـــــــوت 

همزمان می توانند بر روي صفحه نمایش فعالیت نمایند.

VosaBoard P100A وایت برد هوشمند قابل حمل

بردهاي هوشــمند ، امروزه به عنوان یک ابزار قدرتمند در کالســهاي درســی مورد 

استفاده قرار میگیرند، استفاده از بردهاي هوشمند  به تعاملی کردن و مشــــــارکت 

بیشــــتر دانش آموزان در کالس کمک می کند و بســــیاري از تولید کنندگان نرم 

افزارهاي آموزشـی و محتواي درسـی، برنامه ریزي خود را بر پایه اسـتفاده از بردهاي 

هوشـمند تعاملی بنا کرده اند ، زیرا به این نتیجه رسـیده اند که ارائه و انتخاب دروس 

آموزشی توسط  بردهاي هوشمند ضمن ایجاد یک رابطه تعاملی قوي تر نســــبت به 

سیســـــتم هاي سنتی و قدیمی، سطح فراگیري دانش آموزان و جذابیت کالسهاي 

درس را به نحو چشمگیري افزایش میدهد . 

وایت برد هوشمند چیست ؟
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وایت برد هوشمند



C01

W01

W02
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توضیحات وایت برد 

وگرین برد مغناطیسی

وایت برد



G01

G02

G03

90x240

90x300

100x400
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وایت برد وگرین برد لوالیی 

وایت برد و گرین برد



Ws04

Ws02

Ws01

Ws03
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وایت برد شیشه اي



وایت برد مدیریتی
(مغناطیسی)

پایه وایت برد و
گرین برد کالسیک

P01

P02

P03

P05

P04P06
پایه وایت برد فانتزي

پایه وایت برد گردان

پایه وایت برد و 
گرین برد صبا

125x220

125x250

پایه وایت برد ثابت
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وایت برد پایه دار



E01

E03

E04

E02

E06E05
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تابلو اعالنات



Sn2Sn1

Sn3Sn4

N01

N03

N04 No1

N02
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میزهاي نقشه کشی و نور



Sm01Sm02

Sm03

Sm04

Sm07

Sm05 Sm06

Sm08Sm09Sm10Sm11

Sm12Nm01Nm02Nm03
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صندلی هاي محصلی



T01

K02

K01

K05 K04

K06 F01

K03

T02
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تجهیزات کتابخانه



kf01 Kf02

Jk01

Fd01

Fd02

Kf03
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کمد فلزي و فایل دوار



Sp03Sp02Sp01

Sp06

Sp05

Ss03Ss002Ss01

Ss05Ss04

Sp04
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صندوق پیشنهادات و صدقات



Sg05Sg04Sg03Sg02Sg01

Sg08Sg07Sg06 Sg09 Sg10

Sg12Sg11 Sg13 Sg14 Sg15

Sg19Sg17Sg16 Sg18
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صندلی گردان و کنفرانس



Se02Se01

Se03 Se04 Se05 Se06

Se07
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صندلی و مبل انتظار



Mk02Mk01

Mk04Mk03

Mp02Mp01

P02P01
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میزهاي کنفرانس و پارتیشن



Mm02

Mm03

Mm06
Mm07

Mm04

Mm01

Mm08 Mm09
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میز مدیریت و کارمندي



R02

R01

R06

R09

R08

R05

R03

R04

R07
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تابلوهاي راهنما و طبقات



براي رضایت    مندي بیشتر شما مشتریان گرامی تمامی محصوالت 

تجهیزات آموزشی و اداري ممتاز داراي 12 ماه ضمانت تعویض می باشد.

شرکت پیشگام نوین ممتاز

www.momtazoffice.com

تولید کننده لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداري

God is Tranquilizer of Hearts
Thousands of affection and love to all of the respected people all through the world, yes I am talking with you, in which at 
the present lime you are addressee of me as your servant
Regards
Pishgam Novin Momtaz Co. launched its operation in the year 2006 and is active in the field of manufacturing educational 
assistant equipments and administrative equipments. Our company proudly has fulfilled its duty in the way of improving 
industry of Iran as one of the greatest anil famous companies aetivc in the field of manufacturing educational assistant 
equipments and administrative equipments. When markets of Iran was faced with ever growing import of different foreign 
products with different qualities and prices; we intended that by applying competence and experienced staff(consisting on 
engineering designing unit, financial / administrative planning unit, quality control unit and manufacture unit) to establish 
and launch manufacturer company in the field of educational assistant equipments and administrative equipments. 
Mehregan Co. according to its potential abilities has considerable validity among different ministries, universities, 
governmental and private institutes. At the present time we have more than 22 official and active agencies all through 
Tehran and other cities of Iran and also we are cooperating with many valid stores all through the Iran in the field of 
distributing our products. Mehregan Co. welcomes opinions of you and your respected coworkers in all fields including 
counseling, designing, manufacture and exeeulion. Mehregan Co. in the way of customer orientation has always attempted 
to observe competitive indices (time, price and quality).
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