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

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Liesegang 1  شریعتی ًیرّگاٍ خراساى ًیرّگاُِای تْلیذ هذیریت شرکت

اجتواعی تاهیي کل ادارٍ  Smart Board 1 

اجتواعی تاهیي کل ادارٍ  Visiulaizer 1 

 orion   2ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ آب ّ فاضالب شِری استاى خراساى رضْی

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ  Smart Board 1 

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ  Video Projector Liesegang 1 

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ ًصة هخصْص پایَ   1 

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ  RGB 15 کاتل 

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ ترق کاتل   15 

ای جادٍ ُای پایاًَ ًقل ّ حول کل ادارٍ  video 15کاتل 

 Smart Board 1  خراساى آُي راٍ کل ادارٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  خراساى آُي راٍ کل ادارٍ

 Smart Board 1  رضْی قذش آستاى

 orion   18ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ  رضْی قذش آستاى

خویٌی اهام فٌی آهْزشکذٍ  Video Projector Mitsubishi 1 

 Video Projector DLP optoma 1  هشِذ الحجج ثاهي فٌی آهْزشکذٍ

 Smart Board 1  هشِذ السُراء دختراى فٌی آهْزشکذٍ

 Video Projector Mitsubishi 6  هشِذ السُراء دختراى فٌی آهْزشکذٍ

ًیشاتْر شریعتی فٌی آهْزشکذٍ  Video Projector Mitsubishi 1 

 Video Projector Mitsubishi 2  سیٌا اتي تیوارستاى

 Video Projector Mitsubishi 2  الثٌیي ام تیوارستاى

(  ع)  رضا اهام تیوارستاى  Video Projector Mitsubishi 1 

سثسّار دکترتِشتی شِیذ اهذاد تیوارستاى  Video Projector DLP optoma 1 

 Video Projector Mitsubishi 2  کاهیاب شِیذ اهذادی تیوارستاى

 Video Projector Mitsubishi 1  شریعتی دکتر تیوارستاى

ًژاد ُاشوی شِیذ تیوارستاى  Video Projector Mitsubishi 2 

االًثیاء خاتن چشن تخصصی فْق تیوارستاى  Video Projector Mitsubishi 1 

 Screen Display 1  تْعلی پژُّشکذٍ

 orion   13ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ پارش پْیا کٌترل تیٌالْد

 ORION LCD پایَ پارش پْیا کٌترل تیٌالْد
 

3 

رضْی خراساى استاى کل دادگستری  Screen Display 10 

رضْی خراساى استاى کل دادگستری  Video Projector Mitsubishi 10 

 Video Projector Mitsubishi 6  هشِذ هاهایی ّ پرستاری داًشکذٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  هشِذ تِذاشت ّ پیراپسشکی داًشکذٍ

هشِذ دارّسازی داًشکذٍ  Video Projector Mitsubishi 1 

(  ع)  رضا اهام داًشگاٍ  Smart Board 1 

 orion   2ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ داًشگاٍ ًیشاتْر
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 Video Projector Liesegang 8  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Screen Display 3  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Visiulaizer 1  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Smart Board 3  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

 Visiulaizer 3  هشِذ ّاحذ - اسالهی آزاد داًشگاٍ

ًْر پیام داًشگاٍ  Smart Board 1 

ًْر پیام داًشگاٍ  Visiulaizer 1 

8 هٌطقَ - ًْر پیام داًشگاٍ  Smart Board 1 

گٌاتاد پسشکی علْم داًشگاٍ  Smart Board 1 

اًساًی ّعلْم ادتیلت داًشکذٍ -هشِذ فردّسی داًشگاٍ  Visiulaizer 1 

اًساًی ّعلْم ادتیلت داًشکذٍ -هشِذ فردّسی داًشگاٍ  Smart Board 3 

اًساًی ّعلْم ادتیلت داًشکذٍ -هشِذ فردّسی داًشگاٍ  Video Projector Liesegang 1 

 Video Projector Liesegang 6  رضْی خراساى استاى کشاّرزی جِاد سازهاى

 Smart Board 1  رضْی خراساى استاى کشاّرزی جِاد سازهاى

 Video Projector Mitsubishi 7  رضْی خراساى استاى کشاّرزی جِاد سازهاى

اهْراجتواعی ّ کار سازهاى  Video Projector Mitsubishi 1 

 Video Projector Liesegang 1  خراساى استاى ّشِرسازی هسکي سازهاى

 سپاٍ خراساى  
 

 orion   28ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ

 4 هْالژ  خْاف شِرستاى تِذاشت شثکَ

 Video Projector Liesegang 1  درهاى ّ تِذاشت شثکَ

چٌاراى شِرستاى درهاى ّ تِذاشت شثکَ  2 هاًکي 

خْاف شِرستاى درهاى ّ تِذاشت شثکَ  3 هاًکي 

ّدرهاى تِذاشت شثکَ  Visiulaizer 1 

 Smart Board 1  رضْی خراساى استاى ای هٌطقَ ترق شرکت

ُْشوٌذ ترد ّایت یستادٍ ا پایَ  رضْی خراساى استاى ای هٌطقَ ترق شرکت  1 

 Video Projector Mitsubishi 1  درهاى ّ تِذاشت شثکَ

شرق گاز ّ ًفت ترداری تِرٍ شرکت  Video Projector Mitsubishi 1 

 Video Projector Liesegang 1  شِرداری کارهٌذاى هصرف تعاًّی شرکت

 Video Projector Liesegang 1  رضْی خراساى استاى ترق ًیرّی تْزیع شرکت

 Screen Display 1  رضْی خراساى استاى ترق ًیرّی تْزیع شرکت

هشِذ شِرستاى ترق تْزیع شرکت  Smart Board 1 

 Video Projector Mitsubishi 1  رضْی خراساى استاى ترق ًیرّی تْزیع شرکت

خراساى هحْری قطعات شرکت  pana board 1 

رضْی  خراساى استاى هخاترات شرکت  Video Projector Mitsubishi 1 

رضْی  خراساى استاى هخاترات شرکت  Smart Board 2 

رضْی  خراساى استاى هخاترات شرکت  Video Projector Ask 2 

 Screen Display 1  شریعتی ًیرّگاٍ  رضْی خراساى گازی ًیرّگاُِای تْلیذ هذیریت شرکت

 Video Projector Liesegang 2  شریعتی ًیرّگاٍ  رضْی خراساى گازی ًیرّگاُِای تْلیذ هذیریت شرکت

هشِذ ُوراز شرکت  Smart Board 1 

هشِذ ُوراز شرکت  Video Projector Mitsubishi 1 
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 orion 8ًوایشگر صٌعتی تذّى لثَ  گرٍّ هِام شرق 

 Video Projector Mitsubishi 19  فرٌُگ التحریر لْازم فرّشگاٍ

 Video Projector jam 2  فرٌُگ التحریر لْازم فرّشگاٍ

 SANYO 1 ّیذئْپرژکتْر  فرٌُگ التحریر لْازم فرّشگاٍ

 USB 1 تَ اتصال جاًثی سیستن  فرٌُگ التحریر لْازم فرّشگاٍ

 USB 1 تَ اتصال جاًثی سیستن  فرٌُگ التحریر لْازم فرّشگاٍ

 Smart Board 3  خراساى فْالد هجتوع

 Video Projector Mitsubishi 1  خراساى فْالد هجتوع

پرژکتْر ًصة پایَ  خراساى فْالد هجتوع ّیذْئ  1 

 RGB 1 کاتل  خراساى فْالد هجتوع

ترق کاتل  خراساى فْالد هجتوع  1 

 Smart Board 1  هشِذ کشاّرزی تاًک شعة هذیریت

(کشاّرزی تاًک)فرّغی شِیذ آهْزش هرکس  Smart Board 1 

(کشاّرزی تاًک)فرّغی شِیذ آهْزش هرکس ٌال پایَ  ُْشوٌذ ترد ّایت اّرجی  1 

 Video Projector Mitsubishi 1  رضْی قذش آستاى کارکٌاى خذهت ضوي آهْزش هرکس

 Smart Board 1  کارتردی ّ علوی آهْزش هرکس

ًیشاتْر شِرستاى تِذاشت هرکس  1 هاًکي 

کشاّرزی تاًک هرکسآهْزش  Screen Display 1 

کشاّرزی تاًک هرکسآهْزش  Video Projector Mitsubishi 1 

کشاّرزی تاًک هرکسآهْزش پرژکتْر ًصة پایَ  ّیذْئ  1 

کشاّرزی تاًک هرکسآهْزش راتط کاتل   2 

گاز اًتقال عولیات 4 هٌطقَ  Screen Display 2 

گاز اًتقال عولیات 4 هٌطقَ  Video Projector Mitsubishi 1 

 LED 4 رّشٌایی چراغ  هشِذ کیویا ُتل

 Screen Display 1 آمىً دبیرستان

 Video Projector Mitsubishi  1 آمىً دبیرستان

 Video Projector Mitsubishi  1 ضایستگان دبیرستان

 Smart Board 3 24 ضاٌد پسراوً ابتدایی مدرسً

 3   پرّژکتْر ّیذئْ ًصة پایَ 24 ضاٌد پسراوً ابتدایی مدرسً

 RGB 3 کاتل 24 ضاٌد پسراوً ابتدایی مدرسً

 3  ترق کاتل 24 ضاٌد پسراوً ابتدایی مدرسً

 Video Projector Mitsubishi  3 24 ضاٌد پسراوً ابتدایی مدرسً

 Smart Board 1  واصر راٌىمائی مدرسً

 Smart Board 1 سبسَار بٍطتی ضٍید درخطان استعدادٌای مرکس

 Smart Board 1  بحرالعلُم پسراوً دَر راي از آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi  1  بحرالعلُم پسراوً دَر راي از آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi  7 سبسَار بٍطتی ضٍید درخطان استعدادٌای مرکس

 Screen Display 1  بردسکه داوص ضٍید دختراوً کارَداوص ٌىرستان

 Video Projector Mitsubishi  1  بردسکه داوص ضٍید دختراوً کارَداوص ٌىرستان

 Video Projector Mitsubishi  1  میالوی متقیان ٌىرستان

 


