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دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 RGB 1 کابل  پست کل ادارٍ

 Video Projector DLP optoma 1  قن استاى اجتواعی تاهیي کل ادارٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  قن استاى اجتواعی تاهیي کل ادارٍ

 Video Projector Mitsubishi 3  جاسب ّاحد - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 3 پرّژکتْر ّیدئْ ًصب پایَ  جاسب ّاحد - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 RGB 3 کابل  جاسب ّاحد - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Video Projector jam 1  قن پسشکی علْم داًشگاٍ

 Overhead Projector vega 1  قن استاى درهاًی بِداشتی خدهات ّ پسشکی علْم داًشگاٍ

 1 لیسرپْیٌتر درهاًی ّ بِداشتی پسشکی،خدهات علْم داًشگاٍ

 Color 1:  هدل هاژالى  GPS هاُْارٍ گیرًدٍ  قن استاى سازًدگی جِاد سازهاى

 4 پالسوای بدّى لبَ اّریْى  هرکس قن -سازهاى صداّسیوا 

 MFC 1ریوْت کٌترلر اّرجیٌال اّریْى  هرکس قن   -سازهاى صداّسیوا

 1 دستگاٍ  4پایَ ًگِدارًدٍ ایراًی برای  هرکس قن   -سازهاى صداّسیوا

 DVI – DVI to SDI Convertor 1هبدل  هرکس قن   -سازهاى صداّسیوا

 DVI 1بَ HDMIبَ ُوراٍ هبدل  SDI To HDMI Convertor هرکس قن   -سازهاى صداّسیوا

 3 برق کابل  قن برق تْلید هدیریت  شرکت

 Visiulaizer 1  ایراًیاى فردای راٍ پیشگاهاى شرکت

 Video Projector DLP optoma 1  قن استاى برق ًیرّی تْزیع شرکت

 Video Projector Mitsubishi 1  قن استاى صٌعتی شِرکِای شرکت

 Screen Display 2  قن استاى گاز شرکت

 Video Projector Mitsubishi 1  قن استاى گاز شرکت

 Smart Board 1  قن استاى گاز شرکت

 Visiulaizer 1  قن استاى گاز شرکت

 Screen Display 4  قن برق تْلید هدیریت شرکت

 Video Projector Mitsubishi 4  قن برق تْلید هدیریت شرکت

 2 پرّژکتْر ّیدئْ ًصب پایَ  قن برق تْلید هدیریت شرکت

 RGB 3 کابل  قن برق تْلید هدیریت شرکت

 3 صدا کابل  قن برق تْلید هدیریت شرکت

 Video Projector Liesegang 1 کاهپیْترشبکَ

 Screen Display 1 سپاٍ هحالتی شِید عالی آهْزش هجتوع

 Video Projector Mitsubishi 1 سپاٍ هحالتی شِید عالی آهْزش هجتوع

 Screen Display 2 هعصْهَ حضرت هعلن هرکستربیت

 Video Projector Mitsubishi 2 هعصْهَ حضرت هعلن هرکستربیت

 2 پرّژکتْر ّیدئْ ًصب پایَ هعصْهَ حضرت هعلن هرکستربیت

 Screen Display 2 هدًی شِید هعلن هرکستربیت

 Video Projector Mitsubishi 1 هدًی شِید هعلن هرکستربیت

 16 رابط کابل هدًی شِید هعلن هرکستربیت

 


