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دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Smart Board 1 آمبر پژٌَشكدي

 Smart Board 3 رسبوي اطالع عبلي شُراي دبيرخبوً

 Smart Board 1 اوفُرمبتيك َاحد - سبزي خصُصي سبزمبن

 Screen Display 2 غربي آذرببيجبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Screen Display 1 اصفٍبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Optoma  3 اصفٍبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Liesegang & Screen Display 1 خُزستبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Optoma & Screen Display 2 كرمبوشبي استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Optoma  1 احمد بُير َ كٍگيلُيً استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector mitsubishi 1 گلستبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Visualizer 1 گلستبن استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Optoma & Screen Display 1 کرمبوشبي استبن ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Overhead Projector Liesegang 1 كشُر ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Smart Board 1 كشُر ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Video Projector Liesegang & Screen Display 3 كشُر ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Visualizer 1 كشُر ريسي بروبمً َ مديريت سبزمبن

 Smart Board 1 جُاوبن ملي سبزمبن

 Copy Board 1 (ع)رضب امبم مٍر صىدَق

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1 (ع)رضب امبم مٍر صىدَق

 Smart Board 1 اورژي المللي بيه مطبلعبت مؤسسً

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1 زوبن مشبركت امُر مركس

 Copy Board 1 جمٍُري ريبست وٍبد

 Screen Display 4  جمٍُري ريبست وٍبد

 Smart Board 2 جمٍُري ريبست وٍبد

 Video Projector Mitsubishi 8 جمٍُري ريبست وٍبد

 ORION 9نمایشگر صنعتی بدون لبه  وٍبد ريبست جمٍُری 

 HYUNDAI  4نمایشگر صنعتی بدون لبه  وٍبد ريبست جمٍُری 

 Video Projector Liesegang 1 بُشٍر اتمي ويرَگبي

 Manikin & Molage  1  مركسي استبن غُاصي َ غريك وجبت ٌيئت

بي خراسبن استبن زيست محيط حفبظت كل اداري  Video Projector  & Screen Display 1 جُى

 Server HP Compaq 1  شمبلي خراسبن استبن زيست محيط حفبظت كل اداري

 Video Projector mitsubishi 1 شمبلي خراسبن استبن زيست محيط حفبظت كل اداري

 Video Projector mitsubishi & Screen Display 1  لرستبن استبن زيست محيط حفبظت كل اداري

 Video Projector mitsubishi 1 يسد استبن زيست محيط حفبظت كل اداري

 Orion Plasma 4260 4 مرکس پيبم َ اطالع رسبوی ستبد اجالش سران جىبش عدم تعٍد 


