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

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Smart board 1 ادارٍ آهْزش ّپرّرش ضِرستاى سقس

 Video Projector Mitsubishi  1 ادارٍ بِسیستی ضِرستاى قرٍّ 

 Video Projector DLP optoma  1 ادارٍ کل آهْزش فٌی حرفَ ای استاى کردستاى 

 ORION LCD 9 ادارٍ کل حولّ  ًقل ّ پایاًَ ُای استاى کردستاى

ٌابع طبیعی استاى کردستاى  MITSUBISHI 1 ویدئوپرژکتور ادارٍ کل ه

ٌابع طبیعی استاى کردستاى   Video Projector Liesegang 1 ادارٍ کل ه

ٌابع طبیعی استاى کردستاى   Screen Display  1 ادارٍ کل ه

 smart board 2 ادارٍ کل ًْسازی ، تْسعَّ  تجِیسهدارش استاى کردستاى  

 Video Projector DLP optoma  1 ادارٍ کل ًْسازی ، تْسعَّ  تجِیسهدارش استاى کردستاى  

 MITSUBISHI 1 ویدئوپرژکتور بیوارستاى بْعلی هریْاى

 screenDisplay 1 بیوارستاى بْعلی هریْاى

 mitsubishi 1پرژکتور ویدئو بیوارستاى ضِید بِطتی

 screen display 1 بیوارستاى ضِید بِطتی

 MITSUBISHI 1 ویدئوپرژکتور بیوارستاى صالح الدیي ایْبی

 screendisplay 1 بیوارستاى صالح الدیي ایْبی

 Video Projector Mitsubishi  1 بیوارستاى فجر 

 Video Projector Mitsubishi  1 داًطکدٍ بِداضت سٌٌدج 

 mitsubishi 1 پرژکتور ویدئو داًطکدٍ هٌابع طبیعی

 SB680 1مدل Smart Board ّاحد سٌٌدج  -داًطگاٍ ازاد اسالهی 

 MITSUBISHI 2 ویدئوپرژکتور ّاحد سقس -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 screendisplay 2 ّاحد سقس -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 2 ویدئوپرژکتور نصب پایه ّاحد سقس -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 RGB 4 کابل ّاحد سقس -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 POWER 2 کابل ّاحد سقس -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 Liesegang 2 ویدئوپرژکتور داًطگاٍ علْم پسضکی ّخدهات درهاًی استاى کردستاى

 Video Projector DLP optoma  2 داًطکدٍ کطاّرزی ّ هٌابع طبیعی  -داًطگاٍ کردستاى 

 Video Projector Mitsubishi  1 سازهاى اًتقال خْى استاى کردستاى 

 Video Projector Mitsubishi  2 سازهاى جِاد کطاّرزی کردستاى 

 Screen Display  2 سازهاى جِاد کطاّرزی کردستاى 

 liesegang 1ورپروژکت ویدیو ضبکَ بِداضت ّ درهاى ضِرستاى قرٍّ

 Video Projector Mitsubishi  1 ضبکَ بِداضت ّ درهاى هریْاى 

 Video Projector Mitsubishi  6 ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 Screen Display  1 ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 SB680 2 مدل Smart Board ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 Video Projector jam 1 ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 Screen Display  1 ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 2  پروژکتور ویدئو سقف به نصب پایه ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 
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 RGB 1 کابل ضرکت رایاى فرزاًگاى کردستاى 

 Liesegang 2 ویدئوپرژکتور ضرکت گاز استاى کردستاى

 smart board 1 ضرکت گاز استاى کردستاى

 screen display 1 ضرکت گاز استاى کردستاى 

 1 ویدئوپرژکتور سقف به نصب پایه ضرکت گازاستاى کردستاى

 MITSUBISHI 1 ویدئوپرژکتور فرّدگاٍ سٌٌدج

 MITSUBISHI 1 ویدئوپرژکتور کاًْى پرّرش فکری کْدکاى ّ ًْجْاًاى استاى کردستاى

 Mitsubishi 5 ویدئوپرژکتور هدیریت آهْزش ّ پرّرش

 smart board 5 هدیریت آهْزش ّ پرّرش

 Mitsubishi 1 ویدئوپرژکتور هدیریت درهاى تاهیي اجتواعی

 liesegang 1ورپروژکت ویدیو تاهیي اجتواعیهدیریت درهاى 

 mitsubishi 1 پروژکتور ویدئو هرکس آهْزش فٌی ّحرفَ ای بیجار 

 liesegang 1ورپروزکت ویدیو هرکس بِداضت

 vega 1ویژواالیسر هرکستربیت هعلن ضِید بٌت الِدی صدر سٌٌدج

 screen Display 1 هرکستربیت هعلن ضِید بٌت الِدی صدر سٌٌدج

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ بطارت 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ بعثت 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ تسکیَ 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ راٍ داًص حسي آباد

 Screen Display  1 آهْزضگاٍ سْم ضعباى پسراى 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ سْم ضعباى پسراى 

 Screen Display  1 آهْزضگاٍ ضاُد پسراى 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ ضاُد پسراى 

 Screen Display  1 آهْزضگاٍ ضاُد دختراى  

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ ضاُد دختراى  

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ ضِید ذبیحی 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ ضِید ّلی زادٍ 

 Screen Display  1 آهْزضگاٍ علن ّدیي 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ علن ّدیي 

 Screen Display  1 آهْزضگاٍ هستْرٍ اردالى 

 Video Projector jam 1 آهْزضگاٍ هستْرٍ اردالى 

 Video Projector Mitsubishi  1 پیص داًطگاُی رضْاى 

 1   پروژکتور ویدئو  نصب  پایه ضاُد سقسدبیرستاى دختراًَ 

 smart 1 برد وایت دبیرستاى رضد ضاُد

 2 هوشمند برد وایت USB کابل دبیرستاى رضد ضاُد

 Screen Display  1 دبیرستاى سرّش 

 Video Projector jam 1 دبیرستاى سرّش 

 Video Projector Mitsubishi  6 دبیرستاى ضاُد دختراى هریْاى 

 Screen Display  5 دبیرستاى ضاُد دختراًَ هریْاى 

 RGB 5 کابل دبیرستاى ضاُد دختراًَ هریْاى 

 Mitsubishi 1 ویدئوپرژکتور دبیرستاى غیراًتفاعی سپاٍ
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 smart board 1 دبیرستاى ًوًَْ دّلتی

 10 هوشمند برد وایت USB کابل دبیرستاى ًوًَْ دّلتی پسراًَ فجر سقس

 1   پروژکتور ویدئو نصب پایه دبیرستاى ًوًَْ دّلتی صادق ّزیری سٌٌدج 

 mitsubishi 1 پرژکتور ویدئو هدرسَ راٌُوایی  پسراًَ ضِید باٌُر

 3  پروژکتور دیتا ویدئو کنترل ریموت هدرسَ راٌُوایی  ضِید رجایی 

 screen display 1 هدرسَ راٌُوایی پسراًَ ضِید باٌُر

 MITSUBISHI 2 ویدئوپرژکتور راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاىهدرسَ 

 screendisplay 1 هدرسَ راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاى

 screendisplay 1 هدرسَ راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاى

 1 ویدئوپرژکتور نصب پایه هدرسَ راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاى

 RGB 1 کابل هدرسَ راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاى

 1  برق کابل هدرسَ راٌُوایی ضِید باٌُر کردستاى

 Screen Display  1 هدرسَ راٌُوایی ضِید رجایی سٌٌدج 

 Video Projector jam 1 هدرسَ راٌُوایی ضِید رجایی سٌٌدج 

 Video Projector Mitsubishi  1 هدرسَ ًوًَْ دّلتی اهام هحود غسالی 

 Screen Display  1 هدرسَ ًوًَْ دّلتی اهام هحود غسالی 

 1  پروژکتور ویدئو نصب پایه هدرسَ ًوًَْ دّلتی اهام هحود غسالی 

 RGB 1 کابل هدرسَ ًوًَْ دّلتی اهام هحود غسالی 

 Smart board 10 هدرسَ ًوًَْ دّلتی فجر

 Mitsubishi 1 ویدئوپرژکتور ٌُرستاى فٌی ّ حرفَ ای اهام رضا )ع(

 liesegang 1ورپروژکت ویدیو ٌُرستاى کارّداًص

 Mitsubishi 1 ویدئوپرژکتور ٌُرستاى کارّداًص حضرت زیٌب )ش(

 IE BOARD 1وایت برد هوشمند  ٌُرستاى غیراًتفاعی پسراًَ في ّ اًدیطَ سٌٌدج

 
 

 


