بنام خدا

فهرست برخی از شرکت ها ،وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح استان ايالم که تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :
سازمان
اتاق بازرگاوی صىایع َ معادن
اتاق بازرگاوی صىایع َ معادن
اداري کل آمُزش فىی َ حرفً ای استان ایالم
اداري کل حمل َوقل َ پایاوً ٌای استان ایالم (پایاوً مرزی مٍران)
اداري کل حمل َوقل َ پایاوً ٌای استان ایالم (پایاوً مرزی مٍران)
اداري کل آمُزش فىی َ حرفً ای استان ایالم
اداري کل گمرکات استان ایالم
اداري کل گمرکات استان ایالم
آمُزشکدي فىی َ حرفً ای
پایگاي مىطقً ای اوتقال خُن
پایگاي مىطقً ای اوتقال خُن
داوشگاي ایالم  -داوشکدي علُم پایً
داوشگاي علُم پسشکی ایران-داوشکدي پیراپسشکی
داوشگاي علُم پسشکی ایران-داوشکدي پیراپسشکی
داوشگاي علُم پسشکی ایران-داوشکدي پیراپسشکی
داوشگاي علُم پسشکی ایران-داوشکدي پیراپسشکی
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات بٍداشتی درماوی ایالم
سازمان تامیه اجتماعی
سازمان صدا َسیما استان ایالم
سازمان جٍاد کشاَرزی استان ایالم
سازمان جٍاد کشاَرزی استان ایالم
سازمان جٍاد کشاَرزی استان ایالم
سازمان میراث فرٌىگی صىایع دستی َ گردشگری استان ایالم
سپاي پاسداران مٍران
شبکً بٍداشت َ درمان ایُان غرب
شبکً بٍداشت َ درمان دٌلران
شرکت آب مىطقً ای ایالم
شرکت آب مىطقً ای ایالم
شرکت آب َ فاضالب رَستایی استان ایالم
شرکت آب َفاضالب رَستایی استان ایالم
شرکت آب َفاضالب رَستایی استان ایالم
شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍاد کشاَرزی

نوع دستگاه
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Overhead Projector Liesegang
ومایشگر صىعتی بدَن لبًorion

تعداد
15
1
4
24

تقُیت کىىدي سیگىال

5

Smart Board

1

Screen Display
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
پایً smart
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Smart Board
Video Projector Liesegang
Visiulaizer
Smart Board
Video Projector Liesegang
Screen Display
Visiulaizer
hp server
Video Projector Liesegang
Video Projector Mitsubishi
ومایشگر صىعتی بدَن لبً orion
Overhead Projector Liesegang
Video Projector Mitsubishi
Visiulaizer
کیُسک
Video Projector jam
Video Projector Mitsubishi
َیدئُپرژکتُرEIKI
Smart Board
پایً ایراوی
Video Projector Liesegang
Screen Display
Smart Board
Screen Display
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12
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شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍاد کشاَرزی
شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍادکشاَرزی
شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍادکشاَرزی
شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍادکشاَرزی
شرکت تعاَوی مصرف کارکىان جٍادکشاَرزی
فرماودٌی اوتظامی
فرماودٌی اوتظامی
فرودگاه ايالم
مدیریت درمان تامیه اجتماعی استان ایالم
مدیریت سازمان تامیه اجتماعی استان ایالم
مدیریت سازمان تامیه اجتماعی استان ایالم
مرکس آمُزش فىی َ حرفً ای شٍرستان دري شٍر
مرکس آمُزش فىی َحرفً ای دٌلران
مرکس بٍداشت استان ایالم
مرکس بٍداشت استان ایالم
مرکس بٍداشت استان ایالم
مرکس بٍداشت استان ایالم
مرکس بٍداشت استان ایالم
واجا ایالم
ٌىرستان دختراوً شرف
ٌىرستان دختراوً شرف

Visiulaizer
Video Projector Liesegang
Visiulaizer
اسالید پرژکتُر کیىدرش
اَرٌد َیدئُپرژکتُر liesegang
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
ومایشگر صىعتی بدَن لبً orion
Smart Board
Screen Display
Video Projector Liesegang
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
Video Projector DLP optoma
Video Projector Liesegang
Visiulaizer
چاپگر لیسری hp
َیدئُپرژکتُرoptoma
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
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