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 توسط اين شرکت تجهيس شده اند :که سراسرکشورنور  پيامدانشگاههای فهرست برخی از 

 
 

دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Mitsubishi 1 ًاحد ارًمیو  –دانشگاه پیام نٌر 

 Smart Board 1 ىمدان استان  -نٌر پیام دانشگاه

 language lab 9  اسدآباد مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Screen Display 25  اسدآباد مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 حیدريو تربت مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Visualizer  1 حیدريو تربت مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Simbolo NAS Series 1 تيران مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 خٌانسار مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Screen Display 1  فريمان مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Screen Display 4 فیرًزآباد مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 كاشمر مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Visualizer  1 كاشمر مركس - نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector Mitsubishi & Screen Display 1  چالدران ًاحد - نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector Mitsubishi 3  اشنٌيو ًاحد - نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector Eiki 1 خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 7 پرژکتور ویدئو نصب پایه خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 RGB 5 کابل خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 5 برق کابل خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 optoma 5 ویدئوپرژکتور خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 Video Projector DLP optoma 3 خوی واحد - نور پیام دانشگاه

 Screen Display 5 خٌي ًاحد - نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector eiki  1 مرند ًاحد - نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 رضٌي خراسان استان -نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 مازندران استان -نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector mitsubishi  1 مازندران استان -نٌر پیام دانشگاه

 visualizer 1 مازندران استان -نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 يسد استان -نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 شمالي خراساناستان  -نٌر پیام دانشگاه

 Screen Display 11 جيرم مركس -نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 1 خرمشير مركس -نٌر پیام دانشگاه

 Screen Display 8 دلیجان مركس -نٌر پیام دانشگاه

 Video Projector mitsubishi 2 شاىرًد مركس -نٌر پیام دانشگاه

 Smart Board 18 نٌر پیام دانشگاه مركسي سازمان

 Video Projector mitsubishi 18 نٌر پیام دانشگاه مركسي سازمان

 
 

 


