بنام خدا

فهرست برخی از شرکت ها ،وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح استان سيستان وبلىچستان
سازمان
ادارٍ آهْسش ّ پزّرش ضِزستاى ًیک ضِز
ادارٍ کل استاًداردّتحقیقات صٌعتی استاى سیستاى ّتلْچستاى
ادارٍ کل راُداری ّ حول ًّقل جادٍ ای استاى سیستاى ّ تلْچستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل آهْسش فٌی حزفَ ای استاى سیستاى ّتلْچیستاى
ادارٍ کل تاهیي اجتواعی استاى سیستاى ّتلْچستاى
ادارٍ کل راٍ ّ ضِزساسی
ادارٍ کل راٍ ّ ضِزساسی
ادارٍ کل ضیالت
ادارٍ کل ضیالت
ادارٍ کل ضیالت
ادارٍ کل ضیالت
ادارٍ کل ضیالت
ادارٍ کل ُْاضٌاسی استاى سیستاى ّ تلْچستاى
استاًداری سیستاى ّتلْچستاى
استاًداری سیستاى ّتلْچستاى
آب وفاضالب سیستان و بلوچستان
آب وفاضالب سیستان و بلوچستان
تاًک صادرات
تاًک صادرات
تاًک صادرات
تاًک صادرات
پژُاى طة
خثزگذاری جوِْری اسالهی ایزاى
خثزگذاری جوِْری اسالهی ایزاى
خثزگذاری جوِْری اسالهی ایزاى
خدهات ایٌتزًتی ّ کاهپیْتز پارص ساُداى
خدهات ایٌتزًتی ّ کاهپیْتز پارص ساُداى
خدهات کاهپیْتزی ّایٌتزًتی پارص
خدهات کاهپیْتزی ّایٌتزًتی پارص
خدهات کاهپیْتزی ّایٌتزًتی پارص
فزّدگاٍ ساُداى
فزّدگاٍ ساُداى

که تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :

نوع دستگاه
Video Projector jam
Video Projector Liesegang
نمايشگر صنعتی بدون لبو  orionبو ىمراه پايو
اّپک کیٌدرهي
اّرُد پزّژکتْر liesegang
اّرُد پزّژکتْر liesegang
Video Projector Liesegang
الهپ ّیدئْپزژکتْر
Video Projector Liesegang
Video Projector Liesegang
پایَ ًگِداری LCD
ًوایطگز ORION LCD
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
کاتل RGB
کاتل تزق
صفحَ ًوایص توام رًگی LED
Screen Display
کیت ُْضوٌد
نمايشگر صنعتی بدون لبو orion
پايو ORION LCD
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
کاتل راتط
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Liesegang
کاتل راتط اًتقال تصْیز
Screen Display
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
سیستن جاًثی اتصال تَ USB
ًوایطگز صٌعتی تدّى لثَOrion
ریوْت کٌتزلز اّرجیٌال اّریْى MFC
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فزّدگاٍ ساُداى
داًطگاٍ آساد اسالهی
داًطگاٍ آساد اسالهی ّ -احد چاتِار
داًطگاٍ آساد اسالهی ّاحد ایزاًطِز
داًطگاٍ آساد اسالهی ّاحد ایزاًطِز
داًطگاٍ پیام ًْر
داًطگاٍ پیام ًْر استاى سیستاى ّ تلْچستاى
داًطگاٍ پیام ًْر استاى سیستاى ّ تلْچستاى
داًطگاٍ پیام ًْر هزکش ساُداى
داًطگاٍ پیام ًْر هزکش ساُداى
داًطگاٍ پیام ًْر هزکش ساُداى
داًطگاٍ ساتل  -هزکش اًفْرهاتیک
داًطگاٍ ساتل  -هزکش اًفْرهاتیک
داًطگاٍ ساتل  -هزکش اًفْرهاتیک
داًطگاٍ ساتل  -هزکش اًفْرهاتیک
داًطگاٍ سیستاى تلْچستاى
داًطگاٍ علْم پشضکی ّ خدهات تِداضتی درهاًی ساُداى
داًطگاٍ علْم قزآًی
داًطگاٍ هلی ساتل
داًطگاٍ هلی ساتل
داًطگاٍ هلی ساتل -داًطکدٍ ٌُز
داًطگاٍ هلی ساتل -داًطکدٍ ٌُز
ساسهاى آهْسش ّ پزّرش استاى سیستاى ّتلْچستاى
ضزکت آب ّ فاضالب استاى سیستاى ّتلْچستاى
ضزکت آب ّ فاضالب استاى سیستاى ّتلْچستاى
ضزکت تزق هٌطقَ ای
ضزکت تزق هٌطقَ ای
ضزکت خدهات کاهپیْتزی ّایٌتزًتی پارص
ضزکت خدهات کاهپیْتزی ّایٌتزًتی پارص
ضزکت کاهپیْتز پارص ساُداى
ضزکت کاهپیْتز پارص ساُداى
ضزکت کاهپیْتز داًص
صداّسیوا هزکش ساُداى
کاًْى اصالح ّ تزتیت ساُداى
کاًْى پزّرش فکزی کْدکاى ّ ًْجْاًاى
کاًْى پزّرش فکزی کْدکاى ّ ًْجْاًاى
کاًْى پزّرش فکزی کْدکاى ّ ًْجْاًاى استاى سیستاى ّ تلْچستاى
هجتوع آهْسضی جِاد کطاّرسی ساُداى
هجتوع آهْسضی جِاد کطاّرسی ضِید خیاتاًیاى ساُداى
هجتوع آهْسضی جِاد کطاّرسی ضِید خیاتاًیاى ساُداى
هجتوع آهْسضی جِاد کطاّرسی ضِید خیاتاًیاى ساُداى

ًوایطگز لوسی ) PCAP ( ORION
ّیژّاالیشر AF300
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Screen Display
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
کاتل RGB
الهپ ّیدئْپزژکتْر
Screen Display
Video Projector DLP optoma
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Screen Display
Overhead Projector Liesegang
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Visiulaizer vega -V850
Video Projector Liesegang
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
سیستن جاًثی اتصال Memory SD
Video Projector Mitsubishi
ُْضوٌد ساس ّیدئْ پزّژکتْر هارک GIOVIEW
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
لٌش
Screen Display
Screen Display
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
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هدیزیت جِاد کطاّرسی
هدیزیت درهاى تاهیي اجتواعی استاى سیستاى ّ تلْچستاى
هدیزیت درهاى تاهیي اجتواعی استاى سیستاى ّ تلْچستاى
هدیزیت درهاى تاهیي اجتواعی استاى سیستاى ّتلْچستاى
هدیزیت درهاى تاهیي اجتواعی استاى سیستاى ّتلْچستاى
هزکش آهْسش  80خاش
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش آهْسش علوی کارتزدی جِاد کطاّرسی ساُداى
هزکش تزتیت هعلن حسیٌی طثاطثائی ساُداى
هزکش تزتیت هعلن حسیٌی طثاطثائی ساُداى
هزکش تزتیت هعلن رسالت
هزکش تزتیت هعلن رسالت
هزکش تزتیت هعلن رسالت
هزکش تزتیت هعلن ضِید هطِزی ساُداى
هزکش تزتیت هعلن ضِید هطِزی ساُداى
هزکش تزتیت هعلن ضِید هطِزی ساُداى
هیز کاهپیْتز
دتیزستاى ضِید هحودجْاد تاٌُز
دتیزستاى ضِید هحودجْاد تاٌُز
هدرسَ راٌُوایی اهام سهاى ) عج )
هدرسَ راٌُوائی پسزاًَ فزٌُگیاى ساُداى
هزکش استعدادُای درخطاى ضِید تِطتی
ٌُزستاى کارّداًص فجز

Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
لیشرپْیٌتز
سیستن صْتی
الهپ ّیدئْپزژکتْر
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Liesegang
کاتل RGB
کاتل تزق
Screen Display
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Screen Display
Video Projector Liesegang
پایَ ًصة ّیدئْ پزّژکتْر
Smart Board
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
اّرُد پزّژکتْر Liesegang
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
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