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 که تىسط اين شرکت تجهيس شده اند : جهاد کشاورزی  فهرست برخی از سازمانهای زير مجمىعه

 
 

دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Optoma  1  پاكذؽت كؾأسصي آيٕصؽكذِ

 Video Projector Optoma & Screen Display 1 اسدبيم اعتاٌ عؾايش ايٕس كم اداسِ

 Server HP Compaq 7 كؾأسصي جٓاد پؾتيباَي كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi&Screen Display 2  كؾأسصي جٓاد پؾتيباَي كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi  1 بٕؽٓش اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Video Projector Liesegang & screen display 1 كشياٌ اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Screen Display 1 بٕيشاحًذ ٔ كٓگيهٕيّ اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Overhead Projector 1 گهغتاٌ اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Screen Display 1  گهغتاٌ اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Slide Projector 1 گهغتاٌ اعتاٌ دايپضؽكي كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1 بهٕچغتاٌ ٔ عيغتاٌ اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ

نفره 61 کنفرانس ستمیس بهٕچغتاٌ ٔ عيغتاٌ اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ  1 

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1 فاسط اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ

يشاحًذ ٔ كٓگيهٕيّ اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ  Video Projector mitsubishi 1 ٕب

يشاحًذ ٔ كٓگيهٕيّ اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ  Visualizer  1 ٕب

 Video Projector mitsubishi 1 ياصَذساٌ اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 2  ْشيضگٌا اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ

کُفشاَظ غتىيع  ْشيضگٌا اعتاٌ ؽيالت كم اداسِ  1 

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1 خٕصعتٌا اعتاٌ آبضياٌ ٔ ؽيالت كم اداسِ

 Visualizer  1 خٕصعتٌا اعتاٌ آبضياٌ ٔ ؽيالت كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 غشبي آرسبايجاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Screen Display 1 اسدبيم اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Server HP Compaq 1 اسدبيم اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 اسدبيم اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 2 اصفٌٓا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 بختياسي ٔ چٓاسيحال اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Plotter  1  جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Scanner 1 جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1  جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 خٕصعتٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Notebook 1  صَجاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Server HP Compaq 2 صَجاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi 1 صَجاٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ
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 Laptop 1 عًٌُا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 عًٌُا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Screen Display 1 فاسط اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Screen Display 1 كشدعتٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi 2 كشدعتٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Laptop 1 كشيٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Laptop 1 گهغتٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 گهغتٌا اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Plotter 1 گيالٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Scanner 1 گيالٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 گيالٌ اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Server HP Compaq 1 يشكضي اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Scanner Contex  1 يضد اعتاٌ طبيعي يُابع كم اداسِ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 تٓشاٌ داَؾگاِ طبيعي يُابع ٔ كؾأسصي پشديظ

 Video Projector mitsubishi  1 صَجاٌ داَؾگاْي جٓاد

 Screen Display 2  جُٕبي خشاعاٌ ٔاحذ داَؾگاْي جٓاد

 Laptop 1 كشياٌ اعتاٌ دايپضؽكياداسِ کم 

 Video Projector Mitsubishi 1 تهران طبيعي يُابع داَؾكذِ

 Laptop 1 كؾأسصي آيٕصػ ٔ تحقيقات عاصياٌ

 Server HP Compaq 1 كؾأسصي آيٕصػ ٔ تحقيقات عاصياٌ

 Smart Board 1 كؾأسصي آيٕصػ ٔ تحقيقات عاصياٌ

 Video Projector Mitsubishi 6 كؾأسصي آيٕصػ ٔ تحقيقات عاصياٌ

 Scanner  1 يشكضي اعتاٌ سٔعتايي تعأٌ عاصياٌ

 Video Projector Mitsubishi 1 يشكضي اعتاٌ سٔعتايي تعأٌ عاصياٌ

 Server HP Compaq 1 اسدبيم اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Overhead Projector 1 ايالو اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Laptop 2 آيٕصػ يشكض - ايالو اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Printer 1 آيٕصػ يشكض - ايالو اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Smart Board 1 آيٕصػ يشكض - ايالو اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi 2 آيٕصػ يشكض - ايالو اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  2 بختياسي ٔ چٓاسيحال اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Screen Display 14  جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  21  جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Visualizer  5  جُٕبي خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Smart Board 1 سضٕي خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  19 سضٕي خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ
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 Smart Board 1  ؽًاني خشاعاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  86 خٕصعتاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Smart Board 4  صَجاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Screen Display 1 عًُاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  1 عًُاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Screen Display 1 كشياٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector 1 كشياٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Pro Speed 1 كشياَؾاِ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  3 كشياَؾاِ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

يشاحًذ ٔ كٓگيهٕيّ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ  Smart Board 2 ٕب

يشاحًذ ٔ كٓگيهٕيّ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ  Video Projector mitsubishi  1 ٕب

 Screen Display 14 گهغتاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Smart Board 1 گهغتاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector eiki  1 نشعتاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  1 نشعتاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Screen Display 2 ياصَذساٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  1 ياصَذساٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Raid  1 يشكضي اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 2 ًْذاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 13 يضد اعتاٌ كؾأسصي جٓاد عاصياٌ

 Screen Display 1 ايشٌا ؽيالت عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi 4 ايشٌا ؽيالت عاصياٌ

 Video Projector mitsubishi  1 تٓشٌا اعتاٌ صْكؾي ٔ آبياسي ْايؽبكّ اص بشداسيبٓشِ ؽشكت

 Smart Board 1 جٓاد پؾتيباَي خذيات ؽشكت

 Opaque Liesegang 1 ايشٌا ؽيالت عٓايي ؽشكت

 Smart Board 1 ايشٌا ؽيالت عٓايي ؽشكت

 Visualizer 1 ايشٌا ؽيالت عٓايي ؽشكت

 Screen Display 1  ؽُاعي خاك گشِٔ

 Video Projector mitsubishi 1 كؾأسصي اقتصاد - سيضي بشَايّ ٔ ْا پژْٔؼ يؤعغّ

 Server HP Compaq 2 خاك ٔ آب تحقيقات يؤعغّ

 Video Projector mitsubishi&Screen Display 1 كشج قُذ چغُذس بزس تٓيّ ٔ اصالح تحقيقات يؤعغّ

 Note Pen 1 بزس ٔ َٓال تٓيّ ٔ اصالح تحقيقات يؤعغّ

تكُٕنٕژي تحقيقات يؤعغّ  Smart Board 1 كشج كؾأسصي بٕي

 HP COMPAQ SERVER 1 كشياٌ - كؾٕس پغتّ تحقيقات يؤعغّ

 Video Projector mitsubishi 2 كؾٕس آبخيضداسي ٔ يشاتع ، ْا جُگم تحقيقات يؤعغّ

 Video Projector mitsubishi 1 ايشاٌ ؽيالت تحقيقات يؤعغّ
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 Laptop 1 كؾٕس ديى كؾأسصي تحقيقات يؤعغّ

 Video Projector Liesegang 1 يشاغّ ديى كؾأسصي تحقيقات يؤعغّ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 بختياسي ٔ چٓاسيحال اعتاٌ كؾأسصي جٓاد آيٕصؽي يجتًع

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 ًْذاٌ اعتاٌ كؾأسصي جٓاد آيٕصؽي يجتًع

 Screen Display 1 اعتاٌ عيغتاٌ ٔ بهٕچغتاٌ كؾأسصي جٓاد آيٕصؽي يجتًع

 Video Projector mitsubishi  2 صاْذاٌ خياباَياٌ ؽٓيذ كؾأسصي جٓاد آيٕصؽي يجتًع

 Screen Display 1 اسدبيم عؾايش ايٕس يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  3 پيشاَؾٓش كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Screen Display 3 تكاب كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  2 تكاب كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  3 دژ ؽاٍْي كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  5 خٕي كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  3 عهًاط كؾأسصي جٓاد يذيشيت

ي كؾأسصي جٓاد يذيشيت  Video Projector mitsubishi  2 (كٕثش) گٕي

 Video Projector mitsubishi  2 نشدگاٌ كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  3 َقذِ كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  5 ياكٕ كؾأسصي جٓاد يذيشيت

 Video Projector mitsubishi  1 بختياسي ٔ چٓاسيحال اعتاٌ كؾأسصي جٓاد آيٕصػ يشكض

 Video Projector 1 كؾأسصي جٓاد تحقيقات يشكض

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 3 كؾأسصي جٓاد آبخيضداسي ٔ خاك تحقيقات يشكض

 Smart Board 1 يعذَي يٕاد  - فشأسي تحقيقات يشكض

 Visualizer  1 ايشاٌ ابشيؾى كشو تحقيقات يشكض

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 يغٌا طبيعي يُابع ٔ كؾأسصي تحقيقات يشكض

 Video Projector 2 ايالو اعتاٌ طبيعي يُابع ٔ كؾأسصي تحقيقات يشكض

 Screen Display 1 قضٍٔي اعتاٌ طبيعي يُابع ٔ كؾأسصي تحقيقات يشكض

 Server HP Compaq 3  كؾأسصي جٓاد خاك ٔ آب يعأَت

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 2 كؾأسصي جٓاد انًهمبٍي ٔ ظنيجا يعأَت

 Pro Speed 1 كؾأسصي جٓاد ٔصاست

 Smart Board 1 كؾأسصي جٓاد ٔصاست

 Video Projector mitsubishi 4 كؾأسصي جٓاد ٔصاست

 Screen Display 1 يذيشيت جٓادکؾأسصی يشيٕاٌ

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 2 عاصياٌ جٓادکؾأسصی اعتاٌ کشدعتاٌ

  
 

 


