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

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Visiulaizer 1 ادارٍ کل تاهیي اجتواعی استاى هرکسی 

 Video Projector Mitsubishi 1 ادارٍ کل تربیت بذًی استاى هرکسی 

 ORION 2 پالسوا ًوایطگر ادارٍ کل راٍ ّترابری استاى هرکسی 

 ORION 2 پالسوا ًوایطگر ادارٍ کل راٍ ّترابری استاى هرکسی 

 smart Board 1 اهْر بِرٍ برداری سذ ساٍّ 

 Video Projector Mitsubishi 1 اهْزضکذٍ فٌی حرفَ ای اهیرکبیر

 Video Projector DLP optoma 6 اهْر هذارش سوا استاى هرکسی 

 smart Board 1 آهْزضکذٍ فٌی اهیرکبیر اراک 

 Video Projector Mitsubishi 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى اطِر اراک 

پرژکتْر ًصب پایَ آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى اطِر اراک   1 ّیذْئ

 RGB 1 کابل آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى اطِر اراک 

 Video Projector Liesegang 1 آهْزضگاٍ فٌیّ  حرفَ ای

 smart Board 1 باًک صادرات استاى هرکسی 

 Video Projector Sony 1 باًک صادرات استاى هرکسی 

 Visiulaizer 1 بیوارستاى اهام خویٌی اراک 

 Screen Display 2 بیوارستاى اهام صادق ) ع ( 

 Video Projector Mitsubishi 1 بیوارستاى اهام صادق ) ع ( 

 Video Projector Mitsubishi 2 جوعیت ُالل احور استاى هرکسی 

پرژکتْر ًصب پایَ جوعیت ُالل احور استاى هرکسی   1 ّیذْئ

 RGB 1 کابل جوعیت ُالل احور استاى هرکسی 

 Video Projector DLP optoma 1 داًطگاٍ اراک 

 Screen Display 1 داًطگاٍ آزاد اسالهی

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ آزاد اسالهی

پرژکتْر ًصب پایَ داًطگاٍ آزاد اسالهی  1 ّیذْئ

 RGB 1 کابل داًطگاٍ آزاد اسالهی

 1 برق کابل داًطگاٍ آزاد اسالهی

 Screen Display 1 ّاحذًراق  -داًطگاٍ آزاد اسالهی

 Video Projector Liesegang 1 ّاحذًراق  -داًطگاٍ آزاد اسالهی

 RGB 1 کابل ّاحذ جاسب  -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 Video Projector Mitsubishi 1 ّاحذ خویي  -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 smart Board 1 داًطگاٍ پیام ًْر

 Video Projector Mitsubishi 1 ّاحذ چِار چطوَ-داًطگاٍ پیام ًْر

 Video Projector jam 1 ّاحذ هحالت  -داًطگاٍ پیام ًْر 

 Screen Display 12 تفرش دانشگاه
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 Smart Board 2 تفرش دانشگاه

 Video Projector mitsubishi 23 تفرش دانشگاه

 Visualizer 2 تفرش دانشگاه

 Video Projector optoma 3 تفرش دانشگاه

یذئْ پرّژکتْرپایَ  تفرش دانشگاه ًصب بَ سقفّ   6 

 RGB 3 کابل داًطگاٍ تفرش

 3 برق کابل داًطگاٍ تفرش

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ صٌعتی سٌِذ

 smart Board 1 سازهاى اًتقال خْى استاى هرکسی

 Video Projector Liesegang 1 سازهاى تعاّى رّستائی استاى هرکسی 

 1 سرّر سازهاى جِاد کطاّرزی

 LED Video Wall 4m2 مرکسی سازمان صداوسيما استان

 Video Projector Mitsubishi 2 ضبکَ بِذاضت ّ درهاى 

 GPS 1 هاُْارٍ گیرًذٍ ضرکت برق باختر 

یٌَ تکٌیک   Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت ِب

یٌَ تکٌیک  پرژکتْر ًصب پایَ ضرکت ِب  1 ّیذْئ

یٌَ تکٌیک   RGB 1 کابل ضرکت ِب

 Overhead Projector Liesegang 1 ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

پرژکتْر ًصب پایَ ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر  2 ّیذْئ

 Screen Display 1 ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 smart Board 1 ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 Video Projector Mitsubishi 2 ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 RGB 1 کابل ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 VIDEO 15 کابل ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 12 برق کابل ضرکت سِاهی برق هٌطقَ ای باختر

 smart Board 1 ضرکت گاز استاى هرکسی 

 Screen Display 1 ضرکت گاز استاى هرکسی 

 Video Projector Liesegang 1 ضرکت گاز استاى هرکسی 

 Screen Display 2 ضرکت هخابرات استاى هرکسی 

 modem AT&T 2 هٌطقَ اراک-ضرکت هلی پخص فرآّردٍ ُای ًفتی ایراى

 Screen Display 1 فرهاًذاری خویي 

 smart Board 1 هجتوع الویٌیْم سازی ایراى

 Visiulaizer 1 اجتواعی استاى هرکسیهذیریت درهاى تاهیي 

 3 هاًکي هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى هرکسی

 Video Projector Liesegang 1 هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى هرکسی

 Video Projector DLP optoma 1 هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى هرکسی

 1 تٌَ ًین بسرگسال CPR هاًکي هرکسیهذیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى 

 smart Board 1 هرکس آهْزش فٌیّ  حرفَ ای اهام هِذی اراک
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 smart Board 1 هرکس آهْزش فٌیّ  حرفَ ای ساٍّ 

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس آهْزش فٌیّ  حرفَ ای ساٍّ 

 Video Projector mitsubishi 2 برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره 

 Screen Display 1 برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره 

 Video Projector Optoma 1 برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره 

پرژکتْر ًصب پایَ برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره   1 ّیذْئ

 RGB 1 کابل برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره 

 1 کابل برق  برادران ساوه  2مرکس آموزش فنی و حرفو ای شماره 

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس بِذاضت ساٍّ 

 Visiulaizer 1 هرکس بِذاضت ساٍّ 

 

 


