بنام خدا

فهرست برخی از شرکت ها ،وزارتخاوه ها و مىسسات دولتی در سطح استان کهگيلىيه و بىيراحمذ

که تىسط ايه شرکت

تجهيس شذه اوذ :
سازمان
اداري کل سازماوٍای استان
اداري کل امُرمالیاتی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل امُرمالیاتی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل آمُزش فىی َ حرفً ای استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل دادگستری
اداري کل دامپسشکی استان کٍگیلُیً
اداري کل شیالت استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل شیالت یاسُج
اداري کل وُسازی،تُسعً َ تجٍیسمدارش استان کٍکیلُیً َتُیراحمد
اداري کل ٌُاشىاسی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل ٌُاشىاسی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل ٌُاشىاسی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل حمل َ وقل َ پایاوً ٌای استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
اداري کل حمل َ وقل َ پایاوً ٌای استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
استاوداری کٍگیلُیً َتُیراحمد
تاوک ملی کٍگیلُیً َ تُیراحمد
داوشکدي پیرا پسشکی یاسُج
داوشکدي پرستاری یاسُج
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات تٍداشتی درماوی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
داوشگاي علُم پسشکی َ خدمات تٍداشتی درماوی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
سازمان امُر اقتصاد َ دارائی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
سازمان امُر اقتصاد َ دارائی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
سازمان آمُزش َ پرَرش
سازمان جٍاد کشاَرزی استان کٍکیلُیً َتُیر احمد
سازمان صىایع َمعادن استان کٍکیلُیً َتُیراحمد
سازمان مدیریت َ تروامً ریسی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
سازمان صداَسیما استان کٍگیلُیً َتُیراحمد
سازمان صداَسیما استان کٍگیلُیً َتُیراحمد
شرکت آب َفاضالب استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
شرکت آب َفاضالب استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
شرکت آب َفاضالب استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
شرکت تٍري ترداری وفت َ گاز گچساران
شرکت سٍامی آب مىطقً ای کٍگیلُیً َ تُیراحمد
شرکت شٍرکٍای صىعتی
شرکت گاز استان کٍگیلُیً َتُیر احمد
شرکت گستر رایاوً داالن
شرکت ملی گاز استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
شرکت ملی گاز استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد

نوع دستگاه
ا َرٌدپرَژکتُر
Screen Display
Video Projector jam
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
Screen Display
Video Projector Liesegang
Visiulaizer vega
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
پایً وصة تً سقف َیدئُ پرَژکتُر
کاتل RGB
ومایشگر ORION LCD
پایً ORION LCD
َیدئُپرَژکتُرliesegang
Video Projector Mitsubishi
ریمُت کىترل َتدئُ دیتا پرَژکتُر
المپ َیدئُپرژکتُر
Video Projector DLP optoma
Visiulaizer vega
Screen Display
Video Projector DLP optoma
Video Projector Mitsubishi
Smart Board
کامپیُترسرَر
Video Projector DLP optoma
ومایشگر صىعتی تدَن لثً ORION
پایً ORION LCD
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
پایً وصة تً سقف َیدئُ پرَژکتُر
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
Video Projector Mitsubishi
َیدئُ پرَژکتُر liesegang
Smart Board
Screen Display
Video Projector Mitsubishi
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شٍرداری یاسُج
شٍرداری یاسُج
شٍرداری یاسُج
شٍرداری یاسُج
شٍرداری یاسُج
فرَدگاي یاسُج
فرَدگاي یاسُج
مدیریت جٍاد کشاَرزی شٍرستان لردگان
مدیریت درمان تامیه اجتماعی استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
مدیریت شعب باوک قُامیه استان کٍگیلُیً َ بُیراحمد
مدیریت شعب باوک قُامیه استان کٍگیلُیً َ بُیراحمد
مدیریت شعب باوک قُامیه استان کٍگیلُیً َ بُیراحمد
مدیریت شعب باوک قُامیه استان کٍگیلُیً َ بُیراحمد
مدیریت شعب باوک قُامیه استان کٍگیلُیً َ بُیراحمد
مرکس آمُزش فىی َ حرفً ای شماري  1یاسُج
مرکس آمُزش فىی َ حرفً ای کامیاران
مرکس آمُزش فىی َ حرفً ای کامیاران
مرکس تٍداشت استان کٍگیلُیً َ تُیراحمد
معاَوت تٍداشتی علُم پسشکی یاسُج
آمُزشکدي فىی یاسُج
آمُزشکدي فىی یاسُج
ٌىرستان کارَداوش َحدت یاسُج
ٌىرستان کارَداوش امام محمد باقر (ع ) یاسُج
مدرسً راٌىمایی پسراوً تُحیدی
دبیرستان دختراوً شاٌد

Smart Board
Video Projector mitsubishi
پایً وصة تً سقف َیدئُ پرَژکتُر
کاتل RGB
کاتل ترق
Smart Board
Video Projector Mitsubishi
َیدئُ پرَژکتُر mitsubishi
Smart Board
Smart Board
Video Projector Optoma
پایً وصب بً سقف
کابل RGB
کابل برق
Video Projector Liesegang
screen display
Video Projector Mitsubishi
Visiulaizer Avervision 150
Video Projector Mitsubishi
Overhead Projector Liesegang
Video Projector DLP optoma
Video Projector jam
Video Projector Mitsubishi
ریمُت کىترل َتدئُ دیتا پرَژکتُر
Video Projector Mitsubishi
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