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 تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :که   غربی آرربايجاناستان فهرست برخی از شرکت ها، وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح 

 
 تعداد دستگاه نوع سازمان

 Video Projector DLP optoma 1 دژ ضاُیي پشّسش ّ آهْصش اداسٍ

 Screen Display 1  غشتی آرستایجاى استاى هالیاتی اهْس کل اداسٍ

 1 (POWER BOARD) تشق تشد غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 1 (SUS_XBOARD) الکتشیکی جشیاى کٌٌذٍ تثثیت تشد غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 9 تَ ُوشاٍ پایَ  ORION صٌعتی پالسوای غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 Screen Display 1 غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 Video Projector Mitsubishi 1 غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 1 پشّژکتْس ّیذئْ الهپ غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 DVI 1دستگاٍ تقْیت کٌٌذٍ سیگٌال  غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 1 هتشی DVI 5کاتل  غشتی آرستایجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل اداسٍ

 Video Projector Liesegang 1  غشتی آرستایجاى استاى طثیعی هٌاتع کل اداسٍ

 Screen Display 2  غشتی آرستایجاى استاًذاسی

 IE BORD 1 اتتذایی غیشاًتفاعی پسشاًَ تشتیت

 Video Projector Mitsubishi  1 اتتذایی غیشاًتفاعی پسشاًَ تشتیت

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ اتتذایی غیشاًتفاعی پسشاًَ تشتیت

 RGB 1 کاتل اتتذایی غیشاًتفاعی پسشاًَ تشتیت

 1  تشق کاتل اتتذایی غیشاًتفاعی پسشاًَ تشتیت

 Video Projector Mitsubishi 1  اهیشالوًْیي  تیواسستاى

 Video Projector Mitsubishi 1 اسّهیَ( ع) سضا اهام تیواسستاى

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ اسّهیَ( ع) سضا اهام تیواسستاى

 Screen Display 1 ًقذٍ اهام تیواسستاى

 optoma 1 ّیذئْپشژکتْس ًقذٍ اهام تیواسستاى

 Video Projector Mitsubishi 1  هیاًذّآب عثاسی تیواسستاى

 Screen Display 1 (ط) فاطوَ حضشت تخصصی کلیٌیک پلی

 Video Projector Mitsubishi 1 (ط) فاطوَ حضشت تخصصی کلیٌیک پلی

 1 هْالژ (ط) فاطوَ حضشت تخصصی کلیٌیک پلی

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ پیص داًطگاُی غیشاًتفاعی پسشاًَ ساٍ داًص

 RGB 1 کاتل پیص داًطگاُی غیشاًتفاعی پسشاًَ ساٍ داًص

 1 تشق کاتل پیص داًطگاُی غیشاًتفاعی پسشاًَ ساٍ داًص

 optoma 1 پشژکتْس ّیذئْ ساٍ داًصپیص داًطگاُی غیشاًتفاعی پسشاًَ 

 RGB 3 کاتل قشآًی علْم داًطکذٍ

 Overhead Projector Liesegang 2 اسّهیَ ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 3 اسّهیَ ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ اسّهیَ ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  سشاب ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ
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 Screen Display 1  دژ ضاُیي ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ

 3 هْالژ  هِاتاد ّاحذ - اسالهی آصاد داًطگاٍ

 Screen Display 5 ًْس پیام داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 3 ًْس پیام داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  اسّهیَ ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ  اسّهیَ ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 RGB 1 کاتل  اسّهیَ ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 Video Projector DLP optoma 1  چالذساى ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 Video Projector Eiki 1 خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 7 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 RGB 5 کاتل خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 5 تشق کاتل خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 optoma 5 ّیذئْپشژکتْس خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 Video Projector DLP optoma 3 خْی ّاحذ - ًْس پیام داًطگاٍ

 Smart Board 1  اسّهیَ صٌعتی داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  اسّهیَ صٌعتی داًطگاٍ

 Video Projector Optoma 1  تِذاضتی هعاًّت - اسّهیَ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Visiulaizer 1  تِذاضتی هعاًّت - اسّهیَ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Smart Board 1  اسّهیَ دسهاًی تِذاضتی خذهات ّ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  اسّهیَ دسهاًی تِذاضتی خذهات ّ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Video Projector DLP optoma 1  اسّهیَ دسهاًی تِذاضتی خذهات ّ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Video Projector Liesegang 1  اسّهیَ دسهاًی تِذاضتی خذهات ّ پضضکی علْم داًطگاٍ

 Overhead Projector Liesegang 1  غشتی آرستایجاى استاى ای حشفَ ّ فٌی آهْصش ساصهاى

 Video Projector Liesegang 1 غشتی آرصتایجاى استاى ای ّحشفَ فٌی آهْصش ساصهاى

 Screen Display 1 غشتی آرستایجاى استاى  اجتواعی تاهیي ساصهاى

 Screen Display 1  غشتی آرستایجاى استاى سیضی تشًاهَ ّ هذیشیت ساصهاى

 Screen Display 1  غشتی آرستایجاى استاى ّضِشساصی هسکي ساصهاى

 LED Video Wall 5m2 سازمان صداوسيما استان آذربايجان غربی  

 Video Projector Mitsubishi 1  ًقذٍ دسهاى ّ تِذاضت ضثکَ

 Video Projector Liesegang 1  تْکاى ّدسهاى تِذاضت ضثکَ

 Video Projector Liesegang 1  اضٌْیَ ضِشستاى ّدسهاى تِذاضت ضثکَ

 Video Projector DLP optoma 1  سشایاى ضِشستاى ّدسهاى تِذاضت ضثکَ

 Video Projector Mitsubishi 5  غشب پشداصضگشاى ضشکت

 Video Projector Mitsubishi 1 تشق ًیشّی تْصیع ضشکت

 Screen Display 1 غشتی آرستایجاى تشق ًیشّی تْصیع ضشکت

 Video Projector Mitsubishi 1 غشتی آرستایجاى تشق ًیشّی تْصیع ضشکت

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ غشتی آرستایجاى تشق ًیشّی تْصیع ضشکت

 RGB 1 کاتل غشتی آرستایجاى تشق ًیشّی تْصیع ضشکت
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 1 تشق کاتل غشتی آرستایجاى تشق ًیشّی تْصیع ضشکت

 Smart Board 1 غشتی آرستایجاى استاى هخاتشات سِاهی ضشکت

 RGB 2 کاتل  اسّهیَ سفیذ سیواى ضشکت

 Video Projector DLP optoma 1  اسّهیَ سفیذ سیواى ضشکت

 Smart Board 3  غشتی آرستایجاى استاى گاص ضشکت

 Video Projector Liesegang 1  غشتی آرستایجاى استاى گاص ضشکت

 Video Projector Mitsubishi 1  هخاتشات ضشکت

 Screen Display 1  آب هیاًذّ هٌطقَ- ایشاى ًفتی فشآّسدُای پخص هلی ضشکت

 Video Projector Liesegang 1  آب هیاًذّ هٌطقَ- ایشاى ًفتی فشآّسدُای پخص هلی ضشکت

 Visiulaizer 1  آب هیاًذّ هٌطقَ- ایشاى ًفتی فشآّسدُای پخص هلی ضشکت

 Screen Display 1 هاکْ ضِشستاى فشهاًذاسی

 Video Projector Mitsubishi 1 هاکْ ضِشستاى فشهاًذاسی

 Video Projector Mitsubishi 1 ًقذٍ ضِشستاى فشهاًذاسی

 Screen Display 2 کطاّسصی جِاد هذیشیت

 Video Projector Mitsubishi 18 کطاّسصی جِاد هذیشیت

 Screen Display 1  تکاب کطاّسصی جِاد هذیشیت

 Video Projector Mitsubishi 3 دژ ضاُیي جِادکطاّسصی هذیشیت

 Screen Display 1 غشتی آرستایجاى استاى دسهاى هذیشیت

 Video Projector Liesegang 1 غشتی آرستایجاى استاى دسهاى هذیشیت

 Overhead Projector Liesegang 1  هشاغَ تاصسگاًی آهْصش هشکض

 Visiulaizer 1  خْی ضِشستاى تِذاضت هشکض

 Video Projector Mitsubishi 1  غشتی آرستایجاى استاى طثیعی هٌاتع ّ کطاّسصی تحقیقات هشکض

 Smart Board 1 خویٌی اهام هعلن تشتیت هشکض

ٌایع کاستشدی علوی هشکض  Overhead Projector Liesegang 1  هشاغَ غزایی ص

 Video Projector Liesegang 1 اسّهیَ طالقاًی اهلل آیت دسهاًی هشکضآهْصش

 24 ساتط کاتل فشصاًگاى تیضُْضاى هشکضآهْصضی

 RGB 1 کاتل  تشّجشد آفشیٌص عالی آهْصش هْسسَ

 Screen Display 1  تشّجشد آفشیٌص عالی آهْصش هْسسَ

 Video Projector Mitsubishi 1  تشّجشد آفشیٌص عالی آهْصش هْسسَ

 1 تشق کاتل  تشّجشد آفشیٌص عالی آهْصش هْسسَ

 Visiulaizer 1 خْی صسیٌَ اًتفاعی غیش عالی آهْصش هْسسَ

 Video Projector Mitsubishi 1  هیاًَ القضات عیي غیشاًتفاعی - غیشدّلتی عالی آهْصش هْسسَ

 1 پشژکتْس ّیذئْ ًصة پایَ  هیاًَ القضات عیي غیشاًتفاعی - غیشدّلتی عالی آهْصش هْسسَ

 RGB 1 کاتل  هیاًَ القضات عیي غیشاًتفاعی - غیشدّلتی عالی آهْصش هْسسَ

 Video Projector Liesegang 1  هشاغَ دین کطاّسصی تحقیقات هْسسَ

ٌال پایَ دتیشستاى سضذ ضاُذ  smartboard 1 اّسجی

 Screen Display  1 هذسسَ ساٌُوایی تقْا

 Video Projector Mitsubishi  1 هذسسَ ساٌُوایی تقْا
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 Screen Display  1 هشکضآهْصضی تیضُْضاى فشصاًگاى

 Video Projector Mitsubishi  1 هشکضآهْصضی تیضُْضاى فشصاًگاى

 Video Projector DLP optoma  1 ٌُشستاى حشفَ ای ضشف 

 Screen Display  1 ٌُشستاى حکوت اسّهیَ 

 Visiulaizer vega -V850 1 ٌُشستاى حکوت اسّهیَ 

 Screen Display  1 ٌُشستاى کاسّداًص الضُشا

 Video Projector Mitsubishi  1 ٌُشستاى کاسّداًص الضُشا
 


