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دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector DLP optoma 1  لىگرَد پرَرش َ آمُزش اداري

 Video Projector Liesegang 1  گیالن استان حراست کل اداري

 Video Projector Liesegang 1  گیالن استان دادگستری کل اداري

 Screen Display 1  گیالن استان طثیعی مىاتع کل اداري

 Video Projector Liesegang 1  گیالن استان طثیعی مىاتع کل اداري

شٍری تلُزیُن  ٌُاشىاسی کل اداري  1 

 Video Projector Mitsubishi 1 آمادگی و دبستان غیرانتفاعی دخترانو آفرینش 

 RGB 1 کاتل آمادگی و دبستان غیرانتفاعی دخترانو آفرینش 

پرژکتُر المپ آموزشکده فنی رستم آباد رودبار َیذُئ  1 

 Screen Display 1  گیالن استاوذاری

راتط کاتل صادرات تاوک  53 

 Video Projector Mitsubishi 1 صادرات تاوک

آمُزشی ماوکه  سرا صُمعً - خمیىی  امام تیمارستان  1 

پرژکتُر المپ رَدسر اوصاری شٍیذ تیمارستان َیذُئ  1 

 Screen Display 1 شٍیذاوصاری تیمارستان

 Video Projector Mitsubishi 1 شٍیذاوصاری تیمارستان

 optoma 1 َیذئُپرژکتُر تاتایی آقای جىاب

 Video Projector Mitsubishi 3 داوشگاٌی جٍاد

 Screen Display 5  داوشگاٌی جٍاد

 Video Projector DLP optoma 1 دلتا کامپیُتری خذمات

 Video Projector Panasonic 1  تىکاته َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي

 Screen Display 3 لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي

 Video Projector jam 5 لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي

 Video Projector Mitsubishi 6 لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي

پرژکتُر وصة پایً لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي َیذُئ  5 

 RGB 5 کاتل لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي

ترق کاتل لىگرَد َاحذ - اسالمی آزاد داوشگاي  3 

پرژکتُر وصة پایً ٌىرَمعماری داوشکذي-گیالن داوشگاي َیذُئ  2 

 POWER 4 کاتل ٌىرَمعماری داوشکذي-گیالن داوشگاي

 RGB 3 کاتل ٌىرَمعماری داوشکذي-گیالن داوشگاي

 Video Projector Mitsubishi 2 ٌىرَمعماری داوشکذي-گیالن داوشگاي

 vega 1َیژَاالیسر  گیالن استان َشٍرسازی مسکه  سازمان

 Smart Board 1  گیالن استان َپرَرش آمُزش سازمان

 Screen Display 1 شٍرسازی َ مسکه سازمان

 Video Projector Liesegang 1 شٍرسازی َ مسکه سازمان

 Screen Display 1 صىعتی شٍرکٍای شرکت

 Video Projector Mitsubishi 1 صىعتی شٍرکٍای شرکت
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 Smart Board 1  گیالن استان مخاترات شرکت

 Video Projector Liesegang 1  گیالن ترق تُلیذ مذیریت شرکت

 Video Projector Mitsubishi 1  گیالن ترق تُلیذ مذیریت شرکت

orion  گیالن صذاَسیما  6  پالسما ومایشگر 

 Video Projector jam 1 گیالن الکترَویک صىایع

 Screen Display 1 دریایی تخصصٍای آمُزشی فرماوذٌی

 LED 6 رَشىایی چراغ چُکا کارخاوً

 Video Projector optoma 1 پرَرش َ آمُزش مذیریت

 Screen Display 1  گیالن ترق تُلیذ مذیریت

 Smart Board 1  اوصاری شٍیذ 3 شماري ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi 2 مٍرآستان غیردَلتی - غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

 Video Projector optoma 5 کادَش غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

 Video Projector Mitsubishi 1  آستان مٍر غیراوتفاعی غیردَلتی عالی آمُزش مُسسً

 Video Projector optoma 3 تىذراوسلی مُج عالی آمُزش مُسسً

 Screen Display 1 مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی دخترانو رضوانو

 Smart Board 1 آمادگی و دبستان غیرانتفاعی دخترانو آفرینش 

 Video Projector DLP optoma 1 ىنرستان دخترانو فاطمیو لنگرود 

پرژکتُر وصة پایً مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود َیذُئ  1 

پرژکتُر وصة پایً راىنمایی غیرانتفاعی دخترانو رضوانومدرسو  َیذُئ  1 

 RGB 1 کاتل مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی دخترانو رضوانو

ترق کاتل مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود  1 

ترق کاتل مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی دخترانو رضوانو  1 

 Video Projector Mitsubishi 1 دخترانو رضوانومدرسو راىنمایی غیرانتفاعی 

optoma مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود َیذئُپرژکتُر   7 

 IE BORAD 2 مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود

یذئُ پرَژکتُر  مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود  7 پایً وصة تً سقفَ 

 RGB 7کاتل  مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود

 POWER 7کاتل  مدرسو راىنمایی غیرانتفاعی پسرانو میثاق لنگرود

 

 


