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

 

دستگاه نوع سازمان  تعداد 

صٌعتی تحقیقات ّ استاًذار کل ادارٍ  Video Projector Mitsubishi 1 

 Video Projector jam 2   اصفِاى استاى صٌعتی تحقیقات ّ استاًذارد کل ادارٍ

پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   اصفِاى استاى صٌعتی تحقیقات ّ استاًذارد کل ادارٍ  2 

 RGB 2 کاتل   اصفِاى استاى صٌعتی تحقیقات ّ استاًذارد کل ادارٍ

 Smart Board 1  اصفِاى استاى تذًی ترتیت کل ادارٍ

ضِرسازی ّ راٍ کل ادارٍ  ORION LCD 5ًوایطگر 

 Smart Board 1  اصفِاى استاى اجتواعی اهْر کارّ کل ادارٍ

 Video Projector Liesegang 1  اصفِاى طثیعی هٌاتع کل ادارٍ

الذیي ًجن پیر هٌِذش آقای  Video Projector Mitsubishi 1 

ُْاًیرّ داًطکذٍ  Smart Board 1 

اصفِاى داًطگاٍ  Smart Board 7 

اسالهی آزاد داًطگاٍ  Screen Display 1 

اسالهی آزاد داًطگاٍ  Video Projector Mitsubishi 2 

 Video Projector Mitsubishi 5  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ

 Screen Display 4  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ

پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ  4 

 RGB 8 کاتل  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ

 VIDEO 4 کاتل  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ

ترق کاتل  هثارکَ ّاحذ - اسالهی آزاد داًطگاٍ  4 

دلیجاى هرکس-ًْر پیام داًطگاٍ  Screen Display 5 

 Smart Board 2  اصفِاى صٌعتی داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  اصفِاى صٌعتی داًطگاٍ

 liesgang 1 پرّژکتْر اّرُذ  اصفِاى صٌعتی داًطگاٍ

پسضکی عْم داًطگاٍ  Smart Board 1 

اصفِاى السُراء فاطوَ فرٌُگیاى داًطگاٍ  Screen Display 10 

اصفِاى السُراء فاطوَ فرٌُگیاى داًطگاٍ  Video Projector Mitsubishi 10 

اصفِاى السُراء فاطوَ فرٌُگیاى داًطگاٍ پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   10 

اصفِاى السُراء فاطوَ فرٌُگیاى داًطگاٍ  RGB 10 کاتل 

اصفِاى السُراء فاطوَ فرٌُگیاى داًطگاٍ ترق کاتل   10 

کاضاى داًطگاٍ  Screen Display 3 

کاضاى داًطگاٍ  Video Projector Mitsubishi 3 

کاضاى داًطگاٍ پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   3 

ٌُر داًطگاٍ  Screen Display 4 

ٌُر داًطگاٍ  Video Projector Mitsubishi 2 

 Screen Display 1  اصفِاى استاى اسالهی تثلیغات دفتر
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 1 الهپ ّیذئْ پرّژکتْر دانشگاه هنر ومعماری کاشان 

 Screen Display 1  اصفِاى استاى صٌعتی تحقیقات ّ استاًذارد سازهاى

اصفِاى استاى تازرگاًی سازهاى  Video Projector Liesegang 1 

 Screen Display 3  اصفِاى استاى ریسی ترًاهَ ّ هذیریت سازهاى

 Video Projector DLP optoma 1  اصفِاى استاى ریسی ترًاهَ ّ هذیریت سازهاى

پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ  اصفِاى استاى ریسی ترًاهَ ّ هذیریت سازهاى  1 

هثارکَ ضِرستاى درهاى ّ تِذاضت ضثکَ  Video Projector Mitsubishi 1 

اصفِاى استاى ای هٌطقَ ترق ضرکت  barco video wall lamp 120w lamp for barco wall 30 

کاهپیْتر سیٌا ضرکت  Smart Board 1 

 Video Projector Mitsubishi 1  اصفِاى هرجاى کاضی ضرکت

 Smart Board 1  اصفِاى استاى گاز ضرکت

 Video Projector Liesegang 2  اصفِاى استاى گاز ضرکت

اصفِاى گازاستاى ضرکت  Screen Display 2 

اصفِاى گازاستاى ضرکت پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   1 

 Screen Display 2  اصفِاى استاى هخاترات ضرکت

 Video Projector Mitsubishi 1  هرجاى کاضی

آُي رّب هجتوع  Screen Display 3 

آُي رّب هجتوع  Video Projector Mitsubishi 3 

جرقْیَ ای حرفَ ّ فٌی آهْزش هرکس  Visiulaizer 1 

اردستاى ضِرستاى ای حرفَ ّ فٌی آهْزش هرکس  Video Projector Mitsubishi 1 

اردستاى ضِرستاى ای حرفَ ّ فٌی آهْزش هرکس پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   1 

هثارکَ ضِرستاى درهاى ّ تِذاضت هرکس استاًذارد کاتل   1 

 Screen Display 1  اصفِاى(  ش)  کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس

 Video Projector Mitsubishi 3  اصفِاى(  ش)  کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس

پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ  اصفِاى(  ش)  کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس  1 

 RGB 1 کاتل  اصفِاى(  ش)  کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس

(ش) کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس  Screen Display 1 

(ش) کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس پرژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ   1 

(ش) کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس  BNC 1 کاتل 

(ش) کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس  RGB 1 کاتل 

(ش) کثری زیٌة هعلن ترتیت هرکس  1 ترق کاتل 

ضِیذرجایی هعلن ترتیت هرکس  Smart Board 1 

 VIDEO 1 کاتل ( ش)کثری زیٌة هعلن هرکسترتیت

 Video Projector Mitsubishi 1  اصفِاى ای هٌطقَ ترق ترداری تِرٍ هعاًّت

 Video Projector Mitsubishi 1 اهیي غیردّلتی-غیراًتفاعی عالی آهْزش هْسسَ

 Screen Display  1 جوال پسراًَ دتیرستاى

 Video Projector Mitsubishi  1 جوال پسراًَ دتیرستاى

 Smart Board 1 (  1)  ای اژٍ ضِیذ راٌُوایی هذرسَ
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 Screen Display  1 ضفیعیْى راٌُوائی هذرسَ

 Video Projector Mitsubishi  1 ضفیعیْى راٌُوائی هذرسَ

 Smart Board 1 درخطاى هرکساستعذادُای

 Video Projector Mitsubishi  1 درخطاى هرکساستعذادُای

 Video Projector Mitsubishi  1 غذیر ٌُرستاى

 Screen Display  1 فاراتی کارّداًص ٌُرستاى

 Video Projector Mitsubishi  1 فاراتی کارّداًص ٌُرستاى

 

 


