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دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Smart Board 2 ادارٍ آهْزش ّپرّرش گْاّر

 Video Projector Mitsubishi 2 آهْزش ّپرّرش گْاّرادارٍ 

 Smart Board 1 ادارٍ کل آهْزش ّپرّرش اسالم آتاد غرب 

 4 پایَ ُوراٍ تَ  ORION پالسوا ًوایطگر ادارٍ کل راٍ ّتراتری استاى کرهاًطاٍ 

صٌعتی پالسوای پٌل ادارٍ کل راٍ ّتراتری استاى کرهاًطاٍ   1 

 RS232 1 کاتل ادارٍ کل راٍ ّتراتری استاى کرهاًطاٍ 

 Video Projector Mitsubishi 1 استاًداری کرهاًطاٍ 

 Visiulaizer 1 تیوارستاى اهام علی کرهاًطاٍ 

 Video Projector Mitsubishi 1 جٌاب آقای رضا کریوی 

 Video Projector Mitsubishi 4 داًطکدٍ تِداضت کرهاًطاٍ

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطگاٍ آزاد اسالهی ّاحد کرهاًطاٍ 

 liesgang 1ّیدئْپرّژکتْر داًطگاٍ آزاد اسالهی ّاحد کرهاًطاٍ 

 Smart Board 1 داًطگاٍ رازی کرهاًطاٍ

 liesgang 3ّیدئْپرّژکتْر داًطگاٍ رازی کرهاًطاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1 داًطکدٍ کطاّرزی  -داًطگاٍ رازی 

 Screen Display 1 داًطگاٍ رازی داًطکدٍ کطاّرزی گرٍّ علْم داهی

 Screen Display 2 داًطگاٍ رازی کرهاًطاٍ

 liesgang 2ّیدئْپرّژکتْر داًطگاٍ رازی کرهاًطاٍ

 Video Projector Mitsubishi 2 داًطگاٍ صٌعتی کرهاًطاٍ 

پرژکتْر ًصة پایَ داًطگاٍ صٌعتی کرهاًطاٍ  ّیدْئ  1 

 RGB 1 کاتل داًطگاٍ صٌعتی کرهاًطاٍ 

 Smart Board 1 سازهاى اًتقال خْى

 smart 1 پایَ سازهاى اًتقال خْى

 Smart Board 1 سازهاى تِسیستی

پرژکتْر ًصة پایَ سازهاى تِسیستی ّیدْئ  1 

 Video Projector Mitsubishi 1 سازهاى تِسیستی

 Visiulaizer 1 سازهاى تِسیستی

 Video Projector Liesegang 2 سازهاى جِاد کطاّرزی استاى کرهاًطاٍ 

پرژکتْر ًصة پایَ سازهاى جِاد کطاّرزی استاى کرهاًطاٍ  ّیدْئ  1 

 Video Projector Mitsubishi 14 سازهاى جِاد کطاّرزی استاى کرهاًطاٍ 

راتط کاتل سازهاى صدا ّ سیوا  1 

 Video Projector Mitsubishi 1 سازهاى صدا ّ سیوا

 smart 1 پایَ سازهاى صٌایعّ  هعادى استاى کرهاًطاٍ 

 Smart Board 1 سازهاى صٌایعّ  هعادى استاى کرهاًطاٍ 

 Video Projector Mitsubishi 1 سازهاى هدیریت ّ ترًاهَ ریسی استاى کرهاًطاٍ 
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 Video Projector DLP optoma 1 سازهاى هدیریت ّ ترًاهَ ریسی استاى کرهاًطاٍ 

 Smart Board 1 ضرکت تاختر

ایراًی پایَ ضرکت تاختر  1 

 Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت تاختر

 liesgang 1 پرّژکتْر اّرُد ضرکت تِرٍ ترداری ًفت ّگاز غرب 

 liesgang 1ّیدئْپرّژکتْر ضرکت تِرٍ ترداری ًفت ّگاز غرب 

 Visiulaizer 1 ضرکت تِرٍ ترداری ًفت ّگاز غرب 

 Smart Board 1 ضرکت پاالیص ًفت کرهاًطاٍ 

 Smart Board 2 ضرکت سپٌد سیستن 

 Screen Display 1 ضرکت غدیر رایاًَ

 Video Projector Mitsubishi 1 ضرکت غدیر رایاًَ

 Video Projector Mitsubishi 1 جٌاب آقای ضِاب قرتاًی 

الیت  Screen Display 1 کاًْى راٍّ 

الیت  Video Projector jam 1 کاًْى راٍّ 

 Smart Board 1 هِر  02هجتوع 

 Video Projector Mitsubishi 1 هِر  02هجتوع 

 Smart Board 10 هجتوع سپٌد سیستن 

 Video Projector Mitsubishi 3 هجتوع سپٌد سیستن 

 5 لیسرپْیٌتر غربهجتوع عالی آهْزضی ّ پژُّطی 

 Video Projector Mitsubishi 2 هجتوع عالی آهْزضی ّ پژُّطی غرب

 Smart Board 1 هدیریت درهاى تاهیي اجتواعی استاى کرهاًطاٍ

 Screen Display 1 هدیریت درهاى تاهیي اجتوایی

 liesgang 2ّیدئْپرّژکتْر هدیریت درهاى تاهیي اجتوایی

 Smart Board 1 هرکس تِداضت 

 Screen Display 2 غیر دّلتی زاگرش کرهاًطاٍ -هْسسَ آهْزش عالی غیراًتفاعی 

پرژکتْر ًصة پایَ غیر دّلتی زاگرش کرهاًطاٍ -هْسسَ آهْزش عالی غیراًتفاعی  ّیدْئ  2 

 RGB 2 کاتل غیر دّلتی زاگرش کرهاًطاٍ -هْسسَ آهْزش عالی غیراًتفاعی 

ترق کاتل غیر دّلتی زاگرش کرهاًطاٍ - هْسسَ آهْزش عالی غیراًتفاعی  2 

 Video Projector Mitsubishi 2 غیر دّلتی زاگرش کرهاًطاٍ -هْسسَ آهْزش عالی غیراًتفاعی 

 Screen Display 1 هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتیّ  غیراًتفاعی زاگرش

ترق کاتل هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتیّ  غیراًتفاعی زاگرش  1 

 Video Projector Mitsubishi 2 عالی غیردّلتیّ  غیراًتفاعی زاگرش هْسسَ آهْزش

پرژکتْر ًصة پایَ هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتیّ  غیراًتفاعی زاگرش ّیدْئ  1 

 RGB 1 کاتل هْسسَ آهْزش عالی غیردّلتیّ  غیراًتفاعی زاگرش

 Video Projector Mitsubishi 1 ٌُرستاى کارّداًص ضِید ضِثازی اسالم آتاد غرب

 
 

 


