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 پرگار حرفه ای 

یکی از نمونه های لوازم التحریری که عموما نیز برای درس ریاضی و رسم مورد استفاده 

 .قرار می گیرد، پرگار است. پرگارها دارای انواع متفاوتی هستند

برخی از آنها فلزی و برخی دیگر پالستیکی می باشند. عموما نقشه کش ها و افراد حرفه  

 .قیق تر هستندای از نمونه های فلزی بهره می برند که د

، پرگارها وسایلی می باشند که از آنها اغلب برای کشیدن تصاویر دوار استفاده می   پرگار

 .شود. این موارد دارای دو بازو هستند

یک بازو دارای پایه میخی نگهدارنده بوده و بازوی دیگر دارای گیره ای است که می توانید  

ره های مد نظر را ترسیم کنید. پرگار خوب،  مداد نوک تیز خود را در آن قرار داده و دای 

 .پرگاری است که قابلیت تنظیم شدن داشته باشد

 بهترین پرگار 

بدون کمترین لرزشی، یک دایره خوب را رسم نماید. از سوی دیگر گیره باید قابلیت تنظیم  

 .شدن داشته باشد به گونه ای که هر نوع مدادی در آن جای گیرد

 پرگار خوب

ب، پرگاری می باشد که بتواند پاسخگوی نیاز شما باشد. قیمت پرگار خوب  یک پرگار خو 

 .نیز عموما زیاد است

با توجه به جنس بدنه، تعداد اقالم همراه پرگار و نوع پرگار، قیمت پرگارها نیز متفاوت می  

باشد. پرگارها با توجه به انواع متفاوتی که دارا می باشند، قیمت گوناگونی نیز در بازار 

 .ارندد
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یکی از لوازم بسیار پرکاربرد هم در مدارس و هم در حوزه مهندسی می باشد که در   پرگار

انواع متفاوت داخل بازار وجود دارد. عموما افراد برای اینکه انواع دایره ها و قوس ها را 

 .ترسیم نمایند از این وسیله استفاده می نمایند

ار مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت  به عبارت دیگر این مورد برای رسم اشکال دو

کلی امروزه دو نوع پرگار در بازار وجود دارد. نوع اول معمولی می باشد که ما آن را با  

 .نام پرگار های دانش آموزی می شناسیم و دارای قیمت کمتری است

 .اما نوع دوم که دارای دقت و قیمت بیشتری است، به پرگار مهندسی معروف می باشد

 ید ترلینگ حرفه ایخر

امروزه انواع متفاوتی از پرگارها در بازار وجود دارند. برخی از نمونه های دیجیتالی می  

 .باشند. از این موارد اغلب برای انجام کارهای مهندسی و بسیار حساس استفاده می شود

نیز    برخی از نمونه ها عقربه ای بوده و ظاهری مانند قطب نما دارند. به کمک این موارد

 .می توانید دایره هایی منظم با قطرهای مختلف رسم نمایید

 خرید پرگار 

به صورت کلی می توان پرگارها را به دو دسته معمولی و حرفه ای تقسیم نمود. نمونه های 

 .معمولی عموما به یک مداد نوک تیز متصل می شوند

ها بهره گرفته می شود.  این پرگارها سبک تر و ارزان تر هستند و معموال در مدارس از آن

نمونه های حرفه ای بیشتر به دانشجویان رشته های مهندسی پیشنهاد می شود و کیفیت  

 .باالتری نیز دارند

 آشنایی با پرگارها 

اگر که پرگار شما از جنس فلز باشد اغلب برای کاربرد های حرفه ای و مهندسی استفاده 

 .می شود. این موارد سنگین تر هستند
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ی پالستیکی اغلب توسط دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرند و چون سبک  گزینه ها

تر می باشند، کار کردن با آنها آسان تر است. عموما موارد فلزی از استحکام و مقاومت  

 .بیشتری برخوردار هستند

یک پرگار خوب باید دارای گیره قابل تنظیم باشد که به کمک آن بتوان هر دایره ای را رسم 

نمود. این وسیله دارای دو بازو است. در یک بازو شما میله فلزی مشاهده می نمایید و در  

 .بازوی دیگر یک مداد جهت ترسیم دایره ها وجود دارد

 انواع پرگار

افرادی که کار حرفه ای انجام نمی دهند، می توانند از پرگارهای ساده پالستیکی یا دانش  

آموزی استفاده نمایند اما برای اشخاصی که فعالیت های حرفه ای انجام می دهند، توصیه  

 .می شود تا نمونه های فلزی را خریداری کنند که دقت باالتری دارند

ید که نمونه های فلزی دارای قیمت دو برابر بیشتر  در خصوص هزینه نیز باید دقت نمای 

 .نسبت به نمونه های معمولی هستند

 کار با پرگار مهندسی 

پرگارها دارای انواع متفاوتی می باشند که کاربرد های متفاوتی نیز دارند. برخی از 

 .پرگارها برای فعالیت های مهندسی و نقشه کشی مورد استفاده قرار می گیرند

ها اغلب فلزی بوده و قیمت باالتری نیز دارند. شما می توانید از آنها برای ترسیم   این پرگار

 .هر شکل دواری استفاده نمایید. از نمونه های معمولی آنها در مدارس استفاده می شود

 عکس پرگار مهندسی 

با کمی جستجو در اینترنت شما می تواند عکس پرگار های مهندسی متفاوتی را مشاهده 

که بسیار شیک تر از نمونه های معمولی هستند. پرگار های مهندسی دارای قابلیت   نمایید

 .های بیشتری می باشند
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شما می توانید از آنها برای کشیدن دایره های بزرگ نیز استفاده نمایید. برخی از نمونه های  

 .موجود در بازار دارای بازو هایی هستند که به راحتی تا می شوند

 عکس پرگار

است.   یر زیادی از انواع پرگارها امروزه در اینترنت یا فضاهای مجازی منتشر شدهتصاو 

برخی از پرگارها معمولی می باشند که دارای طرح های فانتزی هستند. از این موارد اغلب  

 .دانش آموزان استفاده می نمایند

الی   20ود هزینه پرگارهای دانش آموزی کم است و اغلب می توانید با صرف هزینه ای حد 

 .هزار تومان یک گزینه کاربردی خرید کنید 30

 کی نو  مداد خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت پرگار دانش آموزی

پرگار دانش آموزی یکی از ساده ترین انواع پرگارهای موجود در بازا می باشد. از لحاظ  

ساختاری، دارای بدنه ای ساده و سبک می باشد که به یک بازوی آن سوزن و به بازوی  

 .دیگر آن مداد وصل می شود

می  برخی از پرگار های دانش آموزی که در بازار وجود دارند از پالستیک فشرده ساخته 

 .شوند

، این موارد جزء ارزان ترین مدل هایی می باشد که شما در   آموزی دانش پرگار قیمت

بازار می توانید مشاهده نمایید. پرگار های دانش آموزی اغلب امکان تعویض مداد را دارند  

 .و حتی مداد های معمولی نیز می توانند بر روی آنها سوار شوند

که عموما این موارد از پالستیک ساخته شده اند که به راحتی   البته باید در نظر داشته باشید

 .در دست قرار گیرند و سنگین نباشند تا کودکان در حین استفاده دچار مشکل نشوند 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c/
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هزار تومان  15- 10قیمت آنها نیز با توجه به ویژگی هایی که دارند، متفاوت است اما از 

 .آغاز می شود

 قیمت پرگار مدادی

نیز از   ع پرگارهای موجود در بازار، پرگارهای مدادی می باشند. این گزینهساده ترین نو 

 .لحاظ عملکرد همانند سایرین است اما دارای بدنه ساده تری است

به یکی از بازوهای آن، سوزن جهت نگه داشتن پرگار و به بازوی دیگر یک مداد متصل  

 .شندشده است. این موارد از جنس پالستیک فشرده یا فلز می با

اغلب دانش آموزان و افراد نیمه حرفه ای از این موارد استفاده می نمایند. در خصوص  

هزار   20هزینه باید به این مورد توجه داشت که هزینه آنها به نسبت کم می باشد و از 

 .تومان آغاز می گردد

، پرگارهای مدادی یکی از ارزان ترین پرگارهای موجود در بازار می   مدادی پرگار قیمت

باشند. به یکی از بازوهای این نوع پرگارها مدادی وصل شده است که باید نوک آن کامال  

 .تیز باشد

در این صورت دایره ترسیم شده دقیق و منظم است. در صنعت نیز از یک نوع پرگار  

 .خاص استفاده می نمایند که بسیار بزرگ بوده و می تواند دایره های بزرگی را رسم نماید

 فلزی قیمت پرگار 

پرگارهای فلزی نسبت به سایر انواع پرگارهای معمولی که در بازار وجود دارند، قیمت  

 .بیشتری دارند. این پرگارها دارای مقاومت و استحکام بیشتری هستند

از سوی دیگر وزن کمی دارند و به راحتی نیز می توان آنها را حمل نمود. قیمت این موارد  

 .می شود. البته نمونه های مهندسی آن قیمت بیشتری دارندهزار تومان آغاز  50از حداقل 
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، این موارد که اغلب برای کاربردهای حرفه ای تر و مهندسی استفاده  فلزی پرگار قیمت

می شوند، قیمت باالتری دارند. عموما نقشه کش ها، مهندسان عمران و همچنین در صنعت  

 .کشتی سازی از آنها استفاده می کنند

هزار تومان شروع می شود و با توجه به ویژگی های آنان افزایش   20ارد از قیمت این مو 

می یابد. در نظر داشته باشید که هر اندازه پرگار شما بتواند دایره های بزرگتری را رسم  

 .نماید، بیشتر مورد توجه مهندسان می باشد و کاربردی تر است

هنگام خرید این گزینه ها باید دقت  این موارد دارای بازوهای بلند تری هستند. البته در

 .داشته باشید که بازوهای آنان قابلیت تاشوندگی داشته باشند تا حین حمل و نقل آسیب نبینند

 قیمت پرگار بزرگ

هر اندازه پرگار بزرگتر باشد، به همان اندازه قیمت آن نیز بیشتر است. امروزه از نمونه  

میلیون تومان   1می نمایند که قیمت آنها باالی  های صنعتی برای کارهای حرفه ای استفاده

 .می باشد

هزار تومان نیز تهیه نمایید   600الی  500نمونه های مهندسی را می توانید با قیمتی حدود 

 .که این مورد به امکانات جانبی پرگار وابسته است

 قیمت ست پرگار 

ی شود، قیمت های  با توجه به اینکه در ست های موجود در بازار چه مواردی یافت م

متفاوتی را نیز می توان مشاهده نمود اما به صورت کلی قیمت ست ها به موارد زیر وابسته  

 :می باشد

 جنس ست  •

 تعداد اقالم موجود در پک •

 نوع پرگار  •
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 محتویات جانبی و امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهند  •

 آشنایی با انواع پرگارهای موجود در بازار

ستجو در اینترنت با انواع متفاوتی از پرگارها روبرو می شوید که خرید را قطعا با کمی ج 

برای شما دشوار می نمایند. به صورت کلی می توان پرگارها را در یکی از دسته های زیر  

 :طبقه بندی نمود

که اغلب در کارهای مهندسی بسیار حساس و دقیق استفاده می  : دیجیتالی انواع •

 .شوند

این موارد در دید اول شبیه قطب نما می باشند اما به کمک آنها  : ای عقربه انواع •

 .می توان دایره ها و خطوط دایره ای دقیقی را رسم نمود

 .که برای کشیدن دایره ها از بخش خارجی دایره کاربرد دارند : سنج خارج انواع •

 .یددایره ها را از بخش داخلی دایره رسم می نما: سنج داخل انواع •

از لحاظ اندازه بزرگ تر هستند و برای رسم دایره های بسیار  : صنعتی انواع •

 .بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند

این موارد در بخش باالیی خود دارای یک پیچ سفت کننده می باشند  : پیچی انواع •

 .که می توانند بازوها را محکم نموده یا آزاد نمایند

دارای یک نوع حالت ارتجاعی می باشند. در این   این نوع پرگار ها: فنری انواع •

موارد بازوها به یک فنر متصل هستند و می توانند کمی در رسم دایره ها از خود 

 .انعطاف به خرج دهند 
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 در زمان خرید پرگار باید به چه مواردی دقت نمود؟ 

در   اگر قصد خرید یک پرگار مناسب را دارید توصیه می شود تا موارد زیر را همواره

 :نظر داشته باشید

عموما در کشور ما از انواع فلزی استفاده می شود اما  : نمایید دقت بدنه جنس به •

گزینه هایی که از پالستیک فشرده نیز تهیه شده اند، گزینه های کاربردی و عالی  

محسوب می شوند. البته اگر کار شما در حوزه مهندسی است، احتمال خطا در  

 .متر می باشدانواع فلزی به نسبت ک

حتما قبل از خرید، نوع فعالیت خود را مشخص نمایید تا بر اساس آن : فعالیت نوع •

بدانید که کدام مورد موجود در بازار می تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. عموما  

 .برای کارهای صنعتی و حرفه ای از انواع فلزی و مهندسی استفاده می شود

گار انتخابی شما حداکثر دوایر را با چه قطری  بررسی نمایید که پر: پرگار قطر •

ترسیم می نماید. این مورد با توجه به نوع فعالیت شما و کاربردی که در نظر  

 .دارید، می تواند متفاوت باشد

برخی از مواردی که در بازار وجود دارند، به صورت ست می باشند.  : پرگار ست •

را نیز بررسی نمایید. عموما در  از همین رو توصیه می شود تا موارد درون جعبه 

ست ها مواردی چون گونیا، خط کش، نقاله و مواردی از این قبیل وجود دارند که  

 .همگی برای ترسیم کاربردی می باشند

آماده گردید تا  تحریر لوازم امروز درباره انواع پرگار در دسته بندی آنالین خرید راهنمای

 .شما همراهان عزیز خرید آنالین هوشمندانه و موفقی داشته باشید
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