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سط ايه شرکت تجٍيس   سمىاناستان    فٍرست برخی از شرکت ٌا، َزارتخاوً ٌا َ مُسسات دَلتی در سطح  شذي اوذ : کً ُت

 
دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Mitsubishi 2  سمىان صىعتی تحقیقات َ استاودارد کل اداري

پرژکتُر وصب پایً  سمىان صىعتی تحقیقات َ استاودارد کل اداري  1 َیدُئ

 RGB 1 کابل  سمىان صىعتی تحقیقات َ استاودارد کل اداري

 Visiulaizer 1  سمىان استان ای حرفً َ فىی آمُزش کل اداري

 Screen Display 1 سمىان استان اجتماعی تامیه کل اداري

 Visiulaizer 1 سمىان استان اجتماعی تامیه کل اداري

 Video Projector Mitsubishi 1  سمىان استان اسالمی تبلیغات کل اداري

 Screen Display 1 سمىان استان طبیعی مىابع کل اداري

 Video Projector Liesegang 1 سمىان استان طبیعی مىابع کل اداري

 Smart Board 1  تحقیقات َ استاودارد ادارٌکل

 Screen Display 1  سمىان استاوداری

 Smart Board 1  سمىان استاوداری

پرژکتُر وصب پایً  سمىان استاوداری  2 َیدُئ

 Screen Display 1 سمىان فىی آمُزضکدي

 6 ومایطگر صىعتی بدَن لبً اَریُن  مُسسً اعتباری ملل

 IE BOARD 6 سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي

 Smart Board 2 سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي

پرژکتُر وصب پایً سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي  2 َیدُئ

 RGB 6 کابل سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي

 optoma 7 َیدئُپرژکتُر سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي

 optoma 10 َیدئُپرژکتُر َاحد گرمسار – سماء ای حرفً َ فىی آمُزضکدي

 Video Projector Mitsubishi 1 سمىان ضفا بیمارستان

پرژکتُر وصب پایً سمىان ضفا بیمارستان  1 َیدُئ

 Video Projector Mitsubishi 4 احمر ٌالل جمعیت

 Screen Display 1 اٌمر ٌالل جمعیت

 1 مرد بدن کامل اسکلت  سمىان پسضکی داوطکدي

 1 زن لگه  سمىان پسضکی داوطکدي

 2 ماوکه  سمىان پسضکی داوطکدي

 Video Projector Mitsubishi 1  ضاٌرَد قرآوی علُم داوطکدي

 1 ُرپرَزکت َیدئُ المپ  اسالمی آزاد داوطگاي

 Video Projector Liesegang 4  سمىان َاحد - اسالمی آزاد داوطگاي

پرژکتُر وصب پایً  سمىان َاحد - اسالمی آزاد داوطگاي  2 َیدُئ

 Video Projector Mitsubishi 1  ضاٌرَد َاحد - اسالمی آزاد داوطگاي

 Video Projector Liesegang 1 وُر پیام داوطگاي

 Video Projector Mitsubishi 1 سمىان داوطگاي

 Smart Board 1 ضاٌرَد صىعتی داوطگاي

 Video Projector DLP optoma 1 ضاٌرَد صىعتی داوطگاي
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 Video Projector Liesegang 1 بٍسیستی سازمان

 Video Projector Liesegang 1 سمىان استان بٍسیستی سازمان

 Screen Display 1 جٍادکطاَرزی سازمان

 Video Projector Mitsubishi 1 جٍادکطاَرزی سازمان

 Video Projector Mitsubishi 1  سمىان استان فرٌىگی میراث سازمان

 Screen Display 1 سمىان استان باوک پست سرپرستی

 Video Projector Mitsubishi 1 سمىان استان باوک پست سرپرستی

 Video Projector DLP optoma 1  پُیا کامپیُتر ضرکت

 Smart Board 1  سمىان استان گاز ضرکت

 1 اَرجیىال اسمارت برد USBمتری  5کابل   سمىان استان گاز ضرکت

 MATROX 3کارت گرافیک  ضیمیایی کلرانضرکت تُلیدی 

 Video Projector Mitsubishi 1  دامغان فرماوداری

 Video Projector Liesegang 2 اوتظامی فرماودٌی

 Video Projector Liesegang 1 آرا وقص فرَضگاي

 dvd 1 اجتمای تامیه درمان مدیریت

 Video Projector Liesegang 1 اجتمای تامیه درمان مدیریت

 Screen Display 4  دامغان برادران ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi 2  دامغان برادران ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

پرژکتُر وصب پایً  دامغان برادران ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس  4 َیدُئ

 Video Projector optoma 3 دامغان برادران ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 RGB 1 کابل  دامغان برادران ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi 4 سمىان ضٍرستان ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Screen Display 1 گرمسار ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Smart Board 1 گرمسار ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Video Projector Mitsubishi 2 گرمسار ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

 Visiulaizer 1 گرمسار ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس

پرژکتُر وصب پایً گرمسار ای حرفً َ فىی آمُزش مرکس  1 َیدُئ

 Smart Board 1 دامغان 4 ضماري ای حرفً َ فىی مرکس

 Video Projector Mitsubishi 1 دامغان 4 ضماري ای حرفً َ فىی مرکس

 Screen Display 1 مُلُی غیردَلتی-غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

 Video Projector Mitsubishi 1 مُلُی غیردَلتی-غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

پرژکتُر وصب پایً مُلُی غیردَلتی-غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً  1 َیدُئ

 RGB 1 کابل مُلُی غیردَلتی-غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

 10 برق کابل مُلُی غیردَلتی-غیراوتفاعی عالی آمُزش مُسسً

 Video Projector Mitsubishi  1 دامغان مالصدرا راٌىمایی آمُزضگاي

 Video Projector Mitsubishi  1  حیدری ضٍید پسراوً دبیرستان

 Video Projector Mitsubishi  1 ابُالفضل حضرت دبیرستان

 Screen Display  1  گرمسار محدثً دَلتی ومُوً دبیرستان

 Video Projector Mitsubishi  2  پدر پسراوً ابتدایی مدرسً

 Video Projector Mitsubishi  1  سیىا ابُعلی پسراوً راٌىمایی مدرسً

 Screen Display  1  دامغان پسراوً ضاٌد راٌىمایی مدرسً
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 Video Projector Mitsubishi  1  دامغان پسراوً ضاٌد راٌىمایی مدرسً

پرژکتُر المپ مبیه وُر آمُزضی َ فرٌىگی مُسسً  1 َیدُئ

 Smart Board 1 مبیه وُر آمُزضی َ فرٌىگی مُسسً

 Video Projector Mitsubishi  1 مبیه وُر آمُزضی َ فرٌىگی مُسسً

پرژکتُر وصب پایً مبیه وُر آمُزضی َ فرٌىگی مُسسً  1 َیدُئ

 RGB 1 کابل مبیه وُر آمُزضی َ فرٌىگی مُسسً

 
 

 


