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 تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :که   شرقی آرربايجاناستان  فهرست برخی از شرکت ها، وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح

 
 تعداد دستگاه نوع سازمان

 Screen Display 1 سشاب ٔاحذ - سًا اي حشفّ ٔ فُي آيٕصضكذِ

 Video Projector mitsubishi 1 سشاب ٔاحذ - سًا اي حشفّ ٔ فُي آيٕصضكذِ

 Smart Board 4 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ پشٔسش ٔ آيٕصش کم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 905 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ پشٔسش ٔ آيٕصش کم اداسِ

 Smart Board 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ اي حشفّ ٔ فُي آيٕصش كم اداسِ

 Smart Board 3 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ اجتًاعي تأييٍ كم اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ تعأٌ كم اداسِ

 Orion LCD 7 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ حًم َٔقم ٔپاياَّ ْای كم اداسِ

 Screen Display 1 جهفا گًشك اداسِ

 Video Projector mitsubishi 1 جهفا گًشك اداسِ

 Server HP Compaq 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاَذاسي

 Medical Model 1 آرسضٓش یذيذَيضٓ ًاسستاٌيب

 video Projector mitsubishi 1 يشاغّ( ع) ٍيشانًٕيُياي ًاسستٌايب

ًاَچاي یآيٕص داَص سشاي پژْٔص  Video Projector mitsubishi 1 تشك

 Screen Display 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ احًش ْالل جًعيت

 Video Projector mitsubishi 1 يشَذ ٔاحذ - اساليي آصاد داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 1  سشاب ٔاحذ اساليي آصاد داَطگاِ

 Video Projector eiki 1 يشَذ ٔاحذ - َٕس پياو داَطگاِ

 Smart Board 1 تبشيض داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 1 تبشيض داَطگاِ

ٓاي ٔ فاسسي ادبيات داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ  language lab 1 خاسجي صباَ

ٓاي ٔ فاسسي ادبيات داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ  Smart Board 2 خاسجيصباَ

ٓاي ٔ فاسسي ادبيات داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ  Video Projector mitsubishi 2 خاسجيصباَ

 Screen Display 6 یدايپضضک داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 7 یدايپضضک داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 3 ضيًي داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 1 اَساَي عهٕو داَطكذِ - تبشيض داَطگاِ

 Smart Board 1 كتابخاَّ - تبشيض داَطگاِ

 Smart Board 1 آرسبايجٌا يعهى تشبيت داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 1 آرسبايجٌا يعهى تشبيت داَطگاِ

 Visualizer Vega 1 آرسبايجٌا يعهى تشبيت داَطگاِ

 Visualizer Vega 1 اَساَي عهٕو ٔ ادبيات داَطكذِ - آرسبايجاٌ يعهى تشبيت داَطگاِ

 Screen Display 29 تبشيض سُٓذ صُعتي داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 29 تبشيض سُٓذ صُعتي داَطگاِ
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 Video Projector Liesegang 1 تبشيض پضضكي عهٕو داَطگاِ

 Video Projector mitsubishi 3 تبشيض اساليي ُْشْاي داَطگاِ

 Video Projecto optoma 1 دبستاٌ اَقالب ايهخچی

 Screen Display 1 اَذيطّ يعشاج دبيشستاٌ

 Video Projector Mitsubishi 1 اَذيطّ يعشاج دبيشستاٌ

 Smart Board 1 دبيشستاٌ پسشاَّ تيضْٕضاٌ عاليّ حهی اْش

 Video Projector mitsubishi 1 سشاب دسياٌ ٔ بٓذاضت ضبکّ

 Information kiosk 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ فاضالب ٔ آب ضشكت

 Smart Board 1 تبشيض َفت پااليص ضشكت

 Laptop 1 تبشيض يُطقّ ايشاٌ َفتي ْاي فشآٔسدِ پخص يهي ضشكت

 Smart Board 1 تبشيض يُطقّ ايشاٌ َفتي ْاي فشآٔسدِ پخص يهي ضشكت

 LED outdoor light 15 سبالٌ آرسآبادگاٌ ضشکت

 Smart Board 5 ضيتبش کاساٌ یکپ ضشکت

 1 پشٔژکتٕس ٕيذيْٕضًُذساصٔ تيک ضيتبش ُايس گستش اقبال ضشکت

 Video Projector mitsubishi 1 بُابی فشياَذاس

 Screen Display 1 بُابی فشياَذاس

 Video Projector Liesegang 1 يشاغّ ديى كطأسصي تحقيقات يؤسسّ

 Overhead Projetor 1 يشاغّ باصسگاَي آيٕصش يشكض

 Overhead Projector 1 يشاغّ غزايي صُايع كاسبشدي عهًي آيٕصش يشكض

 Overhead Projector Liesegang 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ بٓذاضت يشكض

 Video Projector Liesegang 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ بٓذاضت يشكض

 Visualizer 1 ضشقي آرسبايجاٌ استاٌ بٓذاضت يشكض

 Smart Board 1 تبشيض باُْش ضٓيذ يعهى تشبيت يشكض

 Visualizer Vega 1 تبشيض باُْش ضٓيذ يعهى تشبيت يشكض

 Screen Display 1 يشَذ یا حشفّ ٔ یفُ آيٕصش يشکض

 Video Projector jam 1 يشَذ یا حشفّ ٔ یفُ آيٕصش يشکض

 Screen Display 1 بُاب فشصاَگاٌ دسخطاٌ یاستعذادْا يشکض

 Video Projector mitsubishi 1 بُاب فشصاَگاٌ دسخطاٌ یاستعذادْا يشکض

 video Projector mitsubishi 1 اَّيي انقضات ٍيع یشاَتفاعيغ- یشدٔنتيغ یعان آيٕصش يٕسسّ

 video Projector mitsubishi 2 يذسسّ ابتذايی غيشاَتفاعی پسشاَّ تشبيت يشاغّ 

 IE BOARD DS-9079HD 1 يذسسّ ابتذايی غيشاَتفاعی پسشاَّ تشبيت يشاغّ 

 


