بنام خدا

ف هرست برخی از شرکت ها ،وزارتخانه ها و مىسسات دولتی در سطح استان کرمان که تىسط اين شرکت تجهيس شذه انذ :
سازمان
هذیزیت آهْسع ّپزّرع طیزجاى
ػزکت ػیز پگاٍ کزهاى
داًؼگاٍ پیام ًْر
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی رفظٌجاى
ػزکت ػیز پاطتْریشٍ پگاٍ کزهاى
ػزکت کاهپیْتز پارص کزهاى
فزّدگاٍ کزهاى
ادارٍ کل داهپشػکی
ادارٍ کل ًْطاسی  ،تْطعَ ّ تجِیش هذارص اطتاى کزهاى
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی کزهاى
طاسهاى جِاد کؼاّسی
ادارٍ کل دادگظتزی
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّخذهات تِذاػتی ّدرهاًی اطتاى کزهاى
طاسهاى کار ّاهْر اجتواعی اطتاى کزهاى
ػزکت آب هٌطقَ ای اطتاى کزهاى
ػزکت طزهایَ گذاری هض
ػزکت کاهپیْتز پارص کزهاى
ػزکت گاس اطتاى کزهاى
ػزکت هلی پخغ فزآّردٍ ُای ًفتی هٌطقَ کزهاى
هذیزیت آهْسع ّ پزّرع طیزجاى
هذیزیت آهْسع ّپزّرع طیزجاى
ادارٍ کل تاهیي اجتواعی اطتاى کزهاى
آهْسع ّپزّرع اطتاى کزهاى
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی رفظٌجاى
ادارٍ آهْسع ّ پزّرع ًاحیَ  2کزهاى
داًؼکذٍ پزطتاری سرًذ
دفتز اًجوي هٌِذطیي تزق ّ الکتزًّیک ایزاى  -ػاخَ کزهاى
اطتاًذاری اطتاى کزهاى
اطتاًذاری اطتاى کزهاى
ػِزداری اطتاى کزهاى
داًؼگذٍ پزطتاری ّ هاهایی داًؼگاٍ علْم پشػکی
طاسهاى جِاد کؼاّسی
ادارٍ کل تزتیت تذًی اطتاى کزهاى
آهْسػکذٍ فٌی ّ حزفَ ای طوا

نوع دستگاه
کاتلRGB
کاتلRGB
Screen Display
Screen Display
Screen Display
Screen Display
Screen Display
ًوایؼگز صٌعتی تذّى لثَ ORION
Screen Display
ًوایؼگز صٌعتی تذّى لثَ ORION
Screen Display
Screen Display
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Smart board
Video Projector DLP optoma
Video Projector jam
Video Projector jam
Video Projector jam
Video Projector Liesegang
ًوایؼگز صٌعتی تذّى لثَ ORION
ًوایؼگز صٌعتی تذّى لثَ ORION
Video Projector Liesegang
Video Projector Liesegang
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
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تعداد
1
1
1
1
1
1
1
6
1
8
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
12
4
1
1
1
1

بنام خدا

تیوارطتاى علی تي اتیطالة
جٌاب آقای اطذا ...هحوْد آتادی
خاًن فاطوَ فزخ ًژاد افؼار
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی رفظٌجاى
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی کزهاى
طاسهاى کار ّاهْر اجتواعی اطتاى کزهاى
ػزکت تْسیع ًیزّی تزق
ػزکت طزهایَ گذاری هض
ػزکت کاهپیْتز پارص کزهاى
ػزکت کیویا پزداس کزهاى
ػزکت گاس اطتاى کزهاى
فزهاًذاری ػِزطتاى تن
هذیزیت آهْسع ّ پزّرع طیزجاى
ادارٍ کل تاهیي اجتواعی اطتاى کزهاى
هزکش تِذاػت ػِزطتاى تزدطیز
داًؼگاٍ آساداطالهی ّاحذتن
ادارٍ کل دادگظتزی
هذیزیت آهْسع ّپزّرع طیزجاى
ػزکت طزهایَ گذاری هض
هذیزیت آهْسع ّ پزّرع طیزجاى
ادارٍ کل تزتیت تذًی اطتاى کزهاى
جٌاب آقای اطذا ...هحوْد آتادی
داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی کزهاى
ػزکت کاهپیْتز پارص کزهاى
ادارٍ کل تزتیت تذًی اطتاى کزهاى
ادارٍ کل داهپشػکی اطتاى کزهاى
جٌاب آقای اطذا ...هحوْد آتادی
هذیزیت آهْسع ّ پزّرع طیزجاى
ادارٍ کل تزتیت تذًی اطتاى کزهاى
جٌاب آقای اطذا ...هحوْد آتادی
ػزکت ػیز پگاٍ کزهاى
هذیزیت آهْسع ّپزّرع طیزجاى
ػزکت کاهپیْتز پارص کزهاى
ادارٍ کل داهپشػکی اطتاى کزهاى
دبستان شاهد امام علی
دبستان شاهد امام علی
دبستان شاهد امام علی
دبستان شاهد امام علی

Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Visiulaizer
Visiulaizer
اّرُذ ّیذئْپزژکتْر liesegang
پایَ smart
پایَ اّرجیٌال ّایت تزد ُْػوٌذ
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
صفحَ ًوایغ توام رًگی LED
کاتل RGB
کاتل RGB
کاتل RGB
کاتل RGB
کاتل تزق
کاتل تزق
کاتل تزق
کاتل تزق
الهپ ّیذئْپزژکتْر
Video Projector Liesegang
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
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1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1

بنام خدا

دبستان شاهد پسراوه
دبستان شاهد پسراوه
دبستان شاهد پسراوه
دبستان شاهد پسراوه
دبستان شاهد دختراوه
دبستان شاهد دختراوه
دبستان شاهد دختراوه
دبستان شاهد دختراوه
دبستان شاهد فاطمه السهرا
دبستان شاهد فاطمه السهرا
دبستان شاهد فاطمه السهرا
دبستان شاهد فاطمه السهرا
دبستان غیراوتفاعی دختراوه خیام
دبستان غیراوتفاعی دختراوه خیام
دبستان غیراوتفاعی دختراوه خیام
دبستان غیراوتفاعی دختراوه خیام
دبیرستان پسراوه ابه سیىا
دبیرستان پسراوه ابه سیىا
دبیرستان پسراوه ابه سیىا
دبیرستان پسراوه ابه سیىا
دبیرستان تیسهىشان آیت ا ...خامىه ای
دبیرستان دختراوه شاهد سیرجان
دبیرستان دختراوه شاهد سیرجان
دبیرستان دختراوه شاهد سیرجان
دبیرستان دختراوه شاهد سیرجان
دبیرستان دختراوه شاهد فاطمه السهرا
دبیرستان دختراوه شاهد فاطمه السهرا
دبیرستان دختراوه شاهد فاطمه السهرا
دبیرستان دختراوه شاهد فاطمه السهرا
دبیرستان دختراوه شاهد فاطمه السهرا
دبیرستان دختراوه وسیبه
دبیرستان دختراوه وسیبه
دبیرستان دختراوه وسیبه
دبیرستان دختراوه وسیبه
دبیرستان دختراوه ومىوه دولتی اودیشه
دبیرستان دختراوه ومىوه دولتی اودیشه
دبیرستان دختراوه ومىوه دولتی اودیشه
دبیرستان دختراوه ومىوه دولتی اودیشه
دبیرستان دختراوه ومىوه دولتی اودیشه

Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
تزق کاتل
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
کاتلRGB
Smart board
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتل تزق
Video Projector Mitsubishi
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2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

بنام خدا

دبیرستان شاهد پسراوه
دبیرستان شاهد پسراوه
دبیرستان شاهد پسراوه
دبیرستان شاهد پسراوه
دبیرستان غیردولتی دختراوه مىعىد
دبیرستان غیردولتی دختراوه مىعىد
دبیرستان غیردولتی دختراوه مىعىد
دبیرستان غیردولتی دختراوه مىعىد
دبیرستان ومىوه دولتی دختراوه اودیشه
دبیرستان ومىوه دولتی دختراوه اودیشه
دبیرستان ومىوه دولتی دختراوه اودیشه
دبیرستان ومىوه دولتی دختراوه اودیشه
دبیرستان ومىوه و مرکس پیش داوشگاهی علی ابه ابیطالب ( ع)
دبیرستان ومىوه و مرکس پیش داوشگاهی علی ابه ابیطالب (ع )
راهىمایی پسراوه شاهد
راهىمایی پسراوه شاهد
راهىمایی دختراوه شاهد فاطمه السهرا
راهىمایی دختراوه شاهد فاطمه السهرا
مدرسه ابتدایی شاهد  2سیرجان
مدرسه ابتدایی شاهد  2سیرجان
مدرسه ابتدایی شاهد  2سیرجان
مدرسه ابتدایی شاهد  2سیرجان
مدرسه ابتدایی شاهد  2سیرجان
مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی
مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی
مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی
مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی
مدرسه راهىمایی پسراوه شاهد سیرجان
مدرسه راهىمایی پسراوه مرحىم بشیری
مدرسه راهىمایی پسراوه مرحىم بشیری
مدرسه راهىمایی پسراوه مرحىم بشیری
مدرسه راهىمایی پسراوه مرحىم بشیری
مدرسه راهىمایی پسراوه مرحىم بشیری
مدرسه راهىمایی دختراوه فاطمیه
مدرسه راهىمایی دختراوه فاطمیه
مدرسه راهىمایی دختراوه فاطمیه
مدرسه راهىمایی دختراوه فاطمیه
مدرسه راهىمایی دختراوه فاطمیه
مدرسه راهىمایی شاهد پسراوه

Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
 8 DVRکاًال
دّرتیي طقفی613
 8 DVRکاًال
دّرتیي طقفی502
IE BOARD
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
تزق کاتل
Video Projector Optoma
ّیذئْپزژکتْر ًصة پایَ
کاتلRGB
تزق کاتل
Video Projector Mitsubishi
 smart boardقلن
کاتلRGB
Smart board
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
تزق کاتل
Video Projector Mitsubishi
کاتلRGB
Smart board
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
تزق کاتل
Video Projector Mitsubishi
Smart board
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2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
4
1
8
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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بنام خدا

مدرسه راهىمایی شاهد پسراوه
مدرسه راهىمایی شاهد پسراوه
مدرسه راهىمایی شاهد پسراوه
مدرسه راهىمایی شاهد دختراوه
مدرسه راهىمایی شاهد دختراوه
مدرسه راهىمایی شاهد دختراوه
مدرسه راهىمایی شاهد دختراوه
مدرسه راهىمایی غیراوتفاعی دختراوه خیام
مدرسه راهىمایی غیراوتفاعی دختراوه خیام
مدرسه راهىمایی غیراوتفاعی دختراوه خیام
مدرسه راهىمایی غیراوتفاعی دختراوه خیام
مدرسه راهىمایی ومىوه دولتی پسراوه حضرت ابىالفضل
مدرسه راهىمایی ومىوه دولتی پسراوه حضرت ابىالفضل
مدرسه راهىمایی ومىوه دولتی پسراوه حضرت ابىالفضل
مدرسه راهىمایی ومىوه دولتی پسراوه حضرت ابىالفضل
مدرسه راهىمایی ومىوه دولتی پسراوه حضرت ابىالفضل
مدرسه راهىمایی هدف
مدرسه راهىمائی شاهد امام علی
مدرسه راهىمائی شاهد امام علی
مدرسه راهىمائی شاهد امام علی
مدرسه راهىمائی شاهد امام علی
مرکس آمىزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامىه ای
مرکس آمىزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامىه ای
مرکس آمىزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامىه ای
مرکس آمىزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامىه ای
مرکس آمىزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامىه ای

Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
کاتلRGB
Smart board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
کاتلRGB
کاتلRGB
Smart board
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
تزق کاتل
Video Projector Mitsubishi
Smart board
Smart board
Video Projector Mitsubishi
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
کاتلRGB
کاتلRGB
Smart board
پایَ ًصة ّیذئْپزژکتْر
کاتل تزق
Video Projector Mitsubishi
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3
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
13
13
13
13

