
 

                 

 

دا                                                    بنام خ

 

 

 

 

 

 

 

 22836838 ( خط 20) تلفكس  63221 پستي كذ  سوم طبقه – 302 پالك   تختي ميذان به نرسيذه  بهشتي دكتر خيابان –تهران 

Email : denaengco@yahoo.com        co.com-www.denaURL :  

 

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

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکستربیت هعلن

 Screen Display 2 داًطکذٍ پرستاری هاهائی آهل

 Screen Display 1 داًطگاٍ پرستاری ّ هاهایی اهل

 Visiulaizer 1 داًطگاٍ پرستاری ّ هاهایی اهل

 Screen Display 1 داًطگاٍ پیام ًْر

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطگاٍ پیام ًْر

 IE BOARD 1 دبستاى غیردّلتی کْثر

  Video Projector OPTOMA دبستاى غیردّلتی کْثر

 Video Projector Mitsubishi 1 ضبکَ بِذاضت ّ درهاى آهل

 Video Projector Mitsubishi 2 هرکس تربیت هعلن بٌت الِذی

 Video Projector Mitsubishi 1 ادارٍ آهْزش ّ پرّرش آهل 

 Smart Board 1 آهْزضکذٍ دختراى تْحیذ آهل 

 Visiulaizer 1 آهْزضکذٍ دختراى تْحیذ آهل 

 R/AI1/R/AHC-180 1 مانکن ضِربْر آهل  71بیوارستاى 

 Smart Board 1 بیوارستاى اهام رضا )ع(

 Screen Display 1 داًطکذٍ علْم قرآًی آهل 

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکذٍ علْم قرآًی آهل 

 Smart Board 2 داًطگاٍ ضوال 

 Screen Display 1 ضرکت فرآّردٍ ُای لبٌی کالَ 

 Visiulaizer 1 هرکس بِذاضت ّدرهاى آهل 

 power 1 کابل هرکس تربیت هعلن بٌت الِذی

 RGB 1 کابل هرکس تربیت هعلن بٌت الِذی

 Screen Display 1 هرکسپرّرش استعذادُای درخطاى ضِیذ بِطتی آهل 

 Smart Board 1 هرکسپرّرش استعذادُای درخطاى ضِیذ بِطتی آهل 

 Video Projector Mitsubishi 3 هرکسپرّرش استعذادُای درخطاى ضِیذ بِطتی آهل 

 Video Projector Liesegang 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای اهام صادق

 Smart Board 1 داًطکذٍ پیراپسضکی

 Video Projector Mitsubishi 3 داًطکذٍ پیراپسضکی

 3 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطکذٍ پیراپسضکی

 6 رابط کابل داًطکذٍ پیراپسضکی

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطگاٍ علْم پسضکی

 2 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطگاٍ علْم پسضکی

 power 2 کابل داًطگاٍ علْم پسضکی

 RGB 2 کابل داًطگاٍ علْم پسضکی

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطگاٍ علْم پسضکی 

 Screen Display 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل
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 Visiulaizer 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Screen Display 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Liesegang 1 ضرکت هخابرات استاى هازًذاى 

 Screen Display 1 ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 RGB 1 کابل ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 10 برق کابل ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 Video Projector Liesegang 1 ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 USB 1 تبدیل کابل ضرکت هخابرات استاى هازًذراى

 Video Projector Mitsubishi 4 غیراًتفاعی طبری-هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتی

 RGB 4 کابل غیراًتفاعی طبری-هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتی

 Overhead Projector vega 1 آهْزضکذٍ فٌی اهام صادق ) ع ( بابل 

 EXERNAL RAM READER 2 آهْزضکذٍ فٌی ّحرفَ ای اهام صادق بابل 

 Video Projector Mitsubishi 2 آهْزضکذٍ فٌی ّحرفَ ای اهام صادق بابل 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو آهْزضکذٍ فٌی ّحرفَ ای اهام صادق بابل 

 RGB 2 کابل آهْزضکذٍ فٌی ّحرفَ ای اهام صادق بابل 

 Smart Board 2 جٌاب آقای بابائی 

 4 موبایل کننده مسدود داًطکذٍ پسضکی بابل 

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکذٍ پیراپسضکی بابل 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطکذٍ پیراپسضکی بابل 

 RGB 1 کابل داًطکذٍ پیراپسضکی بابل 

 Overhead Projector Liesegang 2 ّاحذ بابل  -داًطگاٍ آزاد اسالهی 

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Mitsubishi 1 پسضکی بابلداًطگاٍ علْم 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطگاٍ علْم پسضکی بابل

 Video Projector Mitsubishi 1 هجتوع فٌی هازًذراى 

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطکذٍ علْم پایَ  -داًطگاٍ هازًذراى 

 1 کابلRGB داًطکذٍ علْم پایَ -داًطگاٍ هازًذراى 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطکذٍ علْم پایَ -داًطگاٍ هازًذراى 

 power 1 کابل داًطکذٍ علْم پایَ -داًطگاٍ هازًذراى 

 1 برق کابل داًطکذٍ علْم پایَ -داًطگاٍ هازًذراى 

 Screen Display 1 هرکس آهْزش باًک کطاّرزی بابلسر 

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس آهْزش باًک کطاّرزی بابلسر 

 HDMI EXTENDER 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای پسراى بِطِر

 Video Projector Mitsubishi 3 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای پسراى بِطِر

 3 پرژکتور ویدئو نصب پایو آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای پسراى بِطِر

 RGB 3 کابل آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای پسراى بِطِر

 Video Projector jam 1 بِسیستی ضِرستاى بِطِرسازهاى 
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ُای ًفتی ایراى  Screen Display 1 هٌطقَ چالْش-ضرکت هلی پخص فرآّردٍ 

ُای ًفتی ایراى  Video Projector Liesegang 1 هٌطقَ چالْش-ضرکت هلی پخص فرآّردٍ 

ُای ًفتی ایراى  Visiulaizer 1 هٌطقَ چالْش-ضرکت هلی پخص فرآّردٍ 

ُای ًفتی ایراىضرکت   1 ویدئوپرژکتور سقفی پایو هٌطقَ چالْش-هلی پخص فرآّردٍ 

 IE BOARD 2 هْسسَ ُْر پژُّص خسر

 Video Projector jam 1 ضرکت رایاًَ برتر

 Screen Display 2 ضرکت رایاًَ برتر

 Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت رایاًَ برتر

 Video Projector Mitsubishi 3 داًطکذٍ پرستاری هاهائی راهسر

 2 ویدئوپرژکتور المپ داًطکذٍ پرستاری هاهائی راهسر

 4 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 RGB 1 کابل داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 15 برق کابل داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 Screen Display 3 داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 Video Projector Mitsubishi 3 داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 Screen Display 4 داًطگاٍ پرستاری ّ هاهایی فاطوَ زُرا

 Video Projector Mitsubishi 4 داًطگاٍ پرستاری ّ هاهایی فاطوَ زُرا

 Video Projector Mitsubishi 1 غیراًتفاعی کسری راهسر-هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتی

 Video Projector Mitsubishi 1 هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتی ّ غیراًتفاعی زاگرش

 7 ویدئوپرژکتور المپ داًطکذٍ پرستاری ّ هاهائی فاطوَ السُراء ) ش (

 smart 1 پایو آهْزش تخصصِای دریایی

 Smart Board 1 گرٍّ صٌعتی پایا کالج

 Video Projector Liesegang 1 گرٍّ صٌعتی پایا کالج

 Smart Board 1 آهْزش تخصصِای دریایی

 Screen Display 1 ادارٍ استاًذاری استاى هازًذراى

 Smart Board 1 ادارٍ کل دادگستری

 hp server 3 استاًذاری هازًذراى

 Video Projector Mitsubishi 1 ْاریسعطا ا... ضِآقای 

 Smart Board 1 باًک صادرات هازًذراى

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکذٍ بِذاضت

 Video Projector Liesegang 1 داًطکذٍ پیراپسضکی

 Screen Display 1 داًطکذٍ پیراپسضکی ساری

 Video Projector Liesegang 1 داًطکذٍ پیراپسضکی ساری

 Visiulaizer 1 داًطکذٍ پیراپسضکی ساری

 1 صوتی کنفرانس سیستم داًطکذٍ پیراپسضکی ساری

 1 ویدئوپرژکتور المپ داًطکذٍ بِذاضت ساری -داًطکذٍ علْم پسضکی ساری 

داًطکذٍ هٌِذسی زراعی ّ علْم -داًطکذٍ علْم کطاّرزی ساری
 دام ّضیالت

Screen Display 1 

داًطکذٍ هٌِذسی زراعی ّ علْم -علْم کطاّرزی ساریداًطکذٍ 
 دام ّضیالت

Video Projector Mitsubishi 1 

 Screen Display 1 پسُّطکذٍ برًج ّ هرکبات -داًطکذٍ علْم کطاّرزی ساری 

 Video Projector Mitsubishi 1 پسُّطکذٍ برًج ّ هرکبات -داًطکذٍ علْم کطاّرزی ساری 
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 Screen Display 1 زراعی ساریداًطکذٍ هٌِذسی 

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکذٍ هٌِذسی زراعی ساری

 liesegang 2روپروژکت اورىد داًطگاٍ پرستاری ّ هاهایی ساری

ٌابع طبیعی ساری پارک علن ّ فٌاّری -داًطگاٍ علْم کطاّرزی ّ ه
 هازًذراى

Screen Display 1 

ٌابع  پارک علن ّ فٌاّری -طبیعی ساریداًطگاٍ علْم کطاّرزی ّ ه
 هازًذراى

Video Projector Mitsubishi 1 

ٌابع طبیعی هازًذراى  Screen Display 14 داًطگاٍ علْم کطاّرزی ّ ه

 Video Projector Mitsubishi 1 سازهاى جِاد کطاّرزی هازًذراى

 Screen Display 2 سازهاى جِاد کطاّرزی هازًذراى

 Video Projector Mitsubishi 1 هازًذراى سازهاى جِاد کطاّرزی

 Smart Board 2 هرکس تربیت هعلن دکترضریعتی

 Video Projector Mitsubishi 1 ادارٍ کل استاًذارد ّ تحقیقات صٌعتی استاى هازًذراى 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو ادارٍ کل استاًذارد ّ تحقیقات صٌعتی استاى هازًذراى 

 RGB 1 کابل ادارٍ کل استاًذارد ّ تحقیقات صٌعتی استاى هازًذراى 

 Smart Board 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى قذسیَ ساری 

 Video Projector Liesegang 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى قذسیَ ساری 

 Visiulaizer 1 آهْزضکذٍ فٌی ّ حرفَ ای دختراى قذسیَ ساری 

 Video Projector Mitsubishi 1 پژُّطکذٍ برًج ّ هرکبات 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو پژُّطکذٍ برًج ّ هرکبات 

 Overhead Projector Liesegang 1 داًطکذٍ پیراپسضکی ساری 

 Smart Board 1  9هٌطقَ  -داًطگاٍ پیام ًْر 

 Visiulaizer 1  9هٌطقَ  -داًطگاٍ پیام ًْر 

 Video Projector Liesegang 1 داًطکذٍ پیراپسضکی  -داًطگاٍ علْم پسضکی ساری 

 Overhead Projector Liesegang 1 داًطگاٍ علْم پسضکی ّ خذهات بِذاضتی درهاًی هازًذراى 

ٌابع طبیعی هازًذراى  Video Projector Mitsubishi 15 داًطگاٍ علْم کطاّرزی ّ ه

 Video Projector Liesegang 1 سازهاى هسکي ضِرسازی استاى هازًذراى 

ضرکت تعاًّی هصرف کارکٌاى سازهاى آهْزش ّ پرّرش 
 هازًذراى

Smart Board 1 

 Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت رایاى کپی ضوال 

 LED 1 رنگی تمام نمایش صفحو ضرکت گاز استاى هازًذراى 

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکذٍ کطاّرزی ساری  -هرکس رضذ ّاحذُای فٌاّری طبرستاى 

 Video Projector Liesegang 1 هعاًّت بِذاضتی داًطگاٍ علْم پسضکی هازًذراى 

 Screen Display 4 هرکس تربیت هعلن حضرت فاطوَ

 Video Projector Mitsubishi 4 هرکس تربیت هعلن حضرت فاطوَ

 Screen Display 3 هرکستربیت هعلن حضرت فاطوَ )ش(

 Smart Board 2 هرکستربیت هعلن حضرت فاطوَ )ش(

 Visiulaizer 4 هرکستربیت هعلن حضرت فاطوَ )ش(

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس آهْزش فرزاًگاى قائن ضِر 

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس تربیت هعلن حضرت فاطوَ ) ش ( قائن ضِر 

 Visiulaizer 1 هرکس تربیت هعلن حضرت فاطوَ ) ش ( قائن ضِر 

 Video Projector Mitsubishi 4 ضرکت آریا سیستن
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 Video Projector Liesegang 1 هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی 

 Visiulaizer 1 هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی 

 Smart Board 1 هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى هازًذراى 

 Video Projector Mitsubishi 3 غیراًتفاعی تْحیذ -هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتی 

 Video Projector Mitsubishi 3 داًطگاٍ هازًذراى

 2 پرژکتور ویدئو نصب پایو داًطگاٍ هازًذراى

 Screen Display 1 ضرکت آریا سیستن

 Smart Board 1 ضرکت هلی ًفت هرکس اهْزش هذیریت

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس آهْزش هذیریت هحوْدآباد -ضرکت هلی ًفت ایراى 

 RGB 15 کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت

 15 برق کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت

 Screen Display 1 هرکس آهْزش  هذیریت ًفت  هحوْد آباد

 Smart Board 3 هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْد آباد 

 Video Projector Mitsubishi 14 هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْد آباد 

 21 پرژکتور ویدئو نصب پایو هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْد آباد 

 RGB 5 کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْد آباد 

 5 برق کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْد آباد 

 Screen Display 5 هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْدآباد

 RGB 5 کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْدآباد

 5 برق کابل هرکس آهْزش هذیریت ًفت هحوْدآباد

 Smart Board 1 داًطگاٍ دریای اهام خویٌی

 Smart Board 6 داًطگاٍ علْم دریایی ًْضِر

 Screen Display 1 ضِرداری ًْضِر

 Screen Display 1 هرکس تربیت هعلن 

 Video Projector Liesegang 1 هرکس تربیت هعلن 

 Screen Display 2 هرکس تربیت هعلن ضِیذ هطِری

 Video Projector Mitsubishi 1 هرکس تربیت هعلن ضِیذ هطِری

 Visiulaizer 1 هرکس تربیت هعلن ضِیذ هطِری

 Video Projector Mitsubishi 2 دبیرستاى رضذ ضاُذ ُْضوٌذ 

 1 پرژکتور ویدئو نصب پایو دبیرستاى رضذ ضاُذ ُْضوٌذ 

 RGB 3 کابل دبیرستاى رضذ ضاُذ ُْضوٌذ 

 3 برق کابل دبیرستاى رضذ ضاُذ ُْضوٌذ 

 Video Projector Mitsubishi 3 هرکس استعذادُای درخطاى ضِیذ بِطتی آهل

 Smart Board 3 استعذادُای درخطاى فرزاًگاى هرکس

 Video Projector Mitsubishi 1 ٌُرستاى دختراًَ ضیخ بِائی قائوطِر

 Video Projector Mitsubishi 1 ٌُرستاى کارّداًص اهام علی )ع(

 

 


