بنام خدا

فهرست برخی از شرکت ها ،وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح استان اردبيل

که تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :

سازمان
ادارٍ آهْزظ ّ پرّرظ گرهی
ادارٍ کل اهْر عػایر اضتاى اردتیل
ادارٍ کل اهْر عػایر اضتاى اردتیل
ادارٍ کل آهْزظ فٌی ّحرفَ ای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل آهْزظ فٌی ّحرفَ ای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل تِسیطتی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل تِسیطتی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل تِسیطتی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل تِسیطتی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل پطت اضتاى اردتیل
ادارٍ کل پطت اضتاى اردتیل
ادارٍ کل پطت اضتاى اردتیل
ادارٍ کل حول ّ ًقل پایاًَ ُای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل حول ّ ًقل پایاًَ ُای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل حول ًّقل پایاًَ ُای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل حول ًّقل ّ پایاًَ ُای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل حول ًّقل ّپایاًَ ُای اضتاى اردتیل
ادارٍ کل دادگطتری
ادارٍ کل هٌاتع طثیعی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل هٌاتع طثیعی اضتاى اردتیل
ادارٍ کل غیالت اردتیل
اضتاًذاری اردتیل ّ -احذ تقطیوات کػْری
آهْزغکذٍ فٌی رازی اردتیل
آهْزغکذٍ دختراى فاطوَ ( ش ) اردتیل
آهْزغگاٍ خرد غِرضتاى کْثر
آهْزغگاٍ خرد غِرضتاى کْثر
تیوارضتاى علْی
تیوارضتاى ّلیعصر هػکیي غِر
پژُّع ضرای داًع آهْزی هغاى
داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی پردیص ًویي
داًػگاٍ آزاد اضالهی ّ -احذ اردتیل
داًػگاٍ آزاد اضالهی ّ -احذضراب
داًػگاٍ پیام ًْر هرکس گرهی

نوع دستگاه
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector DLP optoma
Smart Board
پایَ اّرجیٌال ّایت ترد ُْغوٌذ smartboard
Screen Display
Video Projector jam
پایَ ًصة ّیذئْپرژکتْر
کاتل RGB
Smart Board
پایَ هتحرک ّیذئْ پرّژکتْر
ّیذئْ پرّژکتْرEIKI
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
پایَ ایطتادٍ اّرجیٌال
ًوایػگر پالضوا ORION
الهپ ّیذئْ پرّژکتْر
Smart Board
Screen Display
Video Projector Liesegang
Screen Display
دیجیتایسر  calcompهذل 04443 :
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
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داًػگاٍ پیام ًْر هػگیي غِر
داًػگاٍ علْم پسغکی ّ خذهات تِذاغتی درهاًی اردتیل
داًػگاٍ علْم پسغکی ّ خذهات تِذاغتی درهاًی اردتیل
داًػگاٍ علْم پسغکی ّ خذهات تِذاغتی درهاًی اردتیل
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -تذارکات داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی اردتیل
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی پردیص ًویي
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی پردیص ًویي
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی پردیص ًویي
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -داًػکذٍ کػاّرزی
داًػگاٍ هحقك اردتیلی  -داًػکذٍ کػاّرزی
داًػگاٍ هحقك داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی
داًػگاٍ هحقك داًػکذٍ ادتیات ّ علْم اًطاًی ًویي
ضازهاى آهْزظ فٌی ّ حرفَ ای خلخال
ضازهاى آهْزظ فٌی ّ حرفَ ای خلخال
غرکت آب ّفاضاب غِری
غرکت آرر آتادگاى ضثالى
غرکت زریي اضکاى ضثالى
غرکت ضثالى ضتْى اردتیل
غرکت گاز اضتاى اردتیل
غرکت هلی پخع فرآّردٍ ُای ًفتی هٌطقَ اردتیل
غرکت هلی پخع فرآّردٍ ُای ًفتی هٌطقَ اردتیل
غرکت هلی پخع فرآّردٍ ُای ًفتی هٌطقَ اردتیل
فرّغگاٍ ارش اپتیک
هذیریت اهْر عػایر
هذیریت اهْر عػایر
هذیریت جِاد کػاّرزی غِرضتاى کیْی
هذیریت درهاى تاهیي اجتواعی اضتاى اردتیل
هرکس آهْزظ فٌی ّ حرفَ ای پارش آتاد
هرکس آهْزظ فٌی ّ حرفَ ای غِرضتاى گیْی (کْثر)
هرکس آهْزظ فٌی ّ حرفَ ای غِرضتاى گیْی (کْثر)
هرکس آهْزظ فٌی ّحرفَ ای ضرعیي
هرکس آهْزظ فٌی ّحرفَ ای هػکیي غِر
هرکس آهْزظ فٌی ّحرفَ ای هػکیي غِر
هرکس تحقیقات کػاّرزی ّهٌاتع طثیعی اضتاى اردتیل
هرکس تحقیقات کػاّرزی ّهٌاتع طثیعی اضتاى اردتیل
هرکسآهْزظ فٌی ّحرفَ ای ضرعیي
دتیرضتاى فرزاًگاى هحقك اردتیلی

Smart Board
Overhead Projector Scope
Smart Board
اّرُذ پرّژکتْر liesegangهذلohp2010
Smart Board
پایَ ًصة ّیذئْپرژکتْر
کاتل RGB
کاتل ترق
Visiulaizer
Visiulaizer
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
Video Projector Optoma
ضیطتن ّایرلص غثکَ
چراغ رّغٌایی خیاتاًی LED
چراغ رّغٌایی خیاتاًی LED
چراغ رّغٌایی خیاتاًی LED
Smart Board
Screen Display
Video Projector Liesegang
Visiulaizer SAMASUNG
Smart Board
Screen Display
پایَ ًصة ّیذئْ پرژکتْر
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Visiulaizer
Screen Display
Video Projector Liesegang
Screen Display
کاتلRGB
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دتیرضتاى فرزاًگاى هحقك اردتیلی
دتیرضتاى فرزاًگاى هحقك اردتیلی
دتیرضتاى فرزاًگاى هحقك اردتیلی
دتیرضتاى فرزاًگاى هحقك اردتیلی
راٌُوایی پطراًَ غاُذ
هذرضَ راٌُوایی غِیذ گرهی
هذرضَ راٌُوایی ًوًَْ پطراًَ اهیذ اًقالب اردتیل
هذرضَ راٌُوایی ًوًَْ پطراًَ اهیذ اًقالب اردتیل
ٌُرضتاى عفت الطادات

Smart Board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیذئْ پرّژکتْر
کاتل ترق
IE BORD
Video Projector jam
IE BOARD
ّیذئْپرژکتْر optoma
Video Projector Mitsubishi
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