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

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

ل   Video Projector jam 10 اداري آمُزش َ پرَرش علی آتاد کُت

 Screen Display 1 اداري کل دامپسشکی

 Screen Display 1 اداري کل دامپسشکی استان گلستان 

 Video Projector DLP optoma 1 اداري کل دامپسشکی استان گلستان 

 Video Projector Liesegang 1 اداري کل دامپسشکی استان گلستان 

 Screen Display 1 اداري کل مىاتع طثیعی استان گلستان 

 Video Projector Liesegang 1 اداري کل مىاتع طثیعی استان گلستان 

 Genius 1 اسکىر اداري کل مىاتع طثیعی استان گلستان 

 Screen Display 2 استاوذاری گلستان 

 Video Projector Liesegang 2 استاوذاری گلستان 

 Smart Board 1 داوشکذي علُم گلستان 

 Smart Board 1 داوشگاي آزاد اسالمی

 Video Projector Liesegang 1 َاحذ تىذر گس  -داوشگاي آزاد اسالمی 

 Screen Display 1 درماوگاي تامیه اجتماعی تىذرترکمه

پرژکتُر وصة پایً درماوگاي تامیه اجتماعی تىذرترکمه َیذُئ  1 

 RGB 1 کاتل تامیه اجتماعی تىذرترکمهدرماوگاي 

ترق کاتل درماوگاي تامیه اجتماعی تىذرترکمه  1 

 optoma 1 َیذئُپرژکتُر درماوگاي تامیه اجتماعی تىذرترکمه

 Video Projector SANYO 1 سازمان تثلیغات اسالمی استان گلستان 

 Smart Board 1 سازمان جٍاد کشاَرزی استان گلستان 

 Video Projector Mitsubishi 14 جٍادکشاَرزیسازمان 

 Smart Board 2 سازمان خذمات اداری

 Video Projector Liesegang 1 سازمان مذیریت َ تروامً ریسی استان گلستان 

 Visiulazer Vega 1 سازمان مذیریت َ تروامً ریسی استان گلستان 

 Smart Board 1 سازمان مسکه َشٍرسازی استان گلستان 

 smart 1 پایً سازمان مسکه َشٍرسازی استان گلستان 

 Overhead Projector Liesegang 1 سازمان مسکه َشٍرسازی استان گلستان 

 Video Projector Liesegang 1 سازمان مسکه َشٍرسازی استان گلستان 

 Screen Display 1 شرکت آب َ فاضالب رَستایی گلستان 

 Video Projector Mitsubishi 1 شرکت آب َ فاضالب رَستایی گلستان 

پرَژکتُر َیذئُ سقف تً وصة پایً شرکت آب َ فاضالب رَستایی گلستان   1 

 RGB 1 کاتل شرکت آب َ فاضالب رَستایی گلستان 

 Smart Board 1 شرکت گاز

 smart 1 پایً شرکت گاز

 Video Projector DLP optoma 1 شرکت گاز استان گلستان 

 Visiulaizer vega 1 شرکت گاز استان گلستان 
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 Video Projector Mitsubishi 2 شرکت مخاترات استان گلستان 

 LED 1خیاتان رَشىایی چراغ کارخاوً شیر پاستُریسي پگاي گلستان

 Visiulaizer Vega 1 مذیریت درمان تامیه اجتماعی استان گلستان

 Smart Board 2 مرکس آمُزش فىیَ  حرفً ای گرگان 

 Video Projector Mitsubishi 2 مرکس آمُزش فىی َحرفً ای کردکُی 

 Screen Display 1 دتیرستان شٍیذ تاٌىر ایثارگران 

 Video Projector jam 1 دتیرستان شٍیذ تاٌىر ایثارگران 

 Video Projector jam 1 آتان  31مذرسً 

 Video Projector jam 1 مذرسً راٌىمایی حضرت مرضیً 

 Video Projector jam 1 مذرسً راٌىمائی جىت شیروگ 

 Video Projector jam 1 مذرسً راٌىمائی شٍیذ دستغیة 

 Video Projector jam 1 مذرسً راٌىمائی عالمً طثاطثائی 

 Video Projector Mitsubishi 1 ٌىرستان آیت ا... خامىً ای 

 Video Projector Mitsubishi 1 ٌىرستان فىی شٍیذ رجائی 

 


