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دستگاه نوع سازمان  تعداد 

 Video Projector Liesegang 1  زًجاى استاى طثیؼی هٌاتغ کل ادارٍ 

 Screen Display 2  زًجاى اجتواػی تاهیي کل ادارٍ

 Smart board 1  ایجرّد ّپرّرش آهْزش ادارٍ

 1 سرّر  زًجاى استاًداری

 Video Projector Mitsubishi 2  زًجاى استاى آُي راٍ کل ادارٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  زًجاى(  ػح)  قائن دختراى ای حرفَ ّ فٌی آهْزضکدٍ

 LED 2 تلْیسیْى  هؼصْهی داریْش آقای

 SB680 1  هدل Smart Board  زًجاى(  ػح)  قائن دختراى ای حرفَ ّ فٌی آهْزضکدٍ

 screendisplay 1 درهاًی ّ تِداضتی پسضکی،خدهات ػلْم داًطگاٍ

 screendisplay 1 درٍ خرم ضِرستاى فاضالب ّ آب ضرکت

 screendsply 1  گاز ضرکت

 Smart board 1  گاز ضرکت

 ORION  4نمايشگر صنعتی بدون لبو ضِرداری اتِر

ست1 پایَ ًگِدارًدٍ ایراًی  ضِرداری اتِر  

 SB 580 1  هدل Smart Board  زًجاى ّاحد - اسالهی آزاد داًطگاٍ

 Video Projector Optoma 1 دانشکده علوم  –دانشگاه زنجان 

 SB 580 1  هدل Smart Board  زًجاى استاى آب سِاهی ضرکت

 SB680 1  هدل Smart Board  اتِر ّاحد - اسالهی آزاد داًطگاٍ

 SB680 1  هدل Smart Board  زًجاى درهاًٌی تِداضتی خدهات ّ پسضکی ػلْم داًطگاٍ

 SB680 2  هدل Smart Board اًدیطوٌد هٌِدسی ضرکت

 SB680 1  هدل Smart Board  اًدیطوٌد هٌِدسی ضرکت

 smartboard 1 زًجاى استاى کطاّرزی تاًک

 smartboard 1 اتِر ّاحد-زًجاى آزاد داًطگاٍ

 Video Projector Liesegang 1  زًجاى استاى ای حرفَ ّ فٌی آهْزش سازهاى

 ORION 12نمايشگر صنعتی بدون لبو  سازمان صداوسيما استان  زنجان  

 Video Projector Mitsubishi 1  سِیل اداری فرّضگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1  سِیل اداری فرّضگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 2  زًجاى خداتٌدٍ کطاّرزی جِاد هدیریت

 Video Projector Mitsubishi 1  ضفا درهاًی آهْزضی هرکس

 Video Projector Mitsubishi 1  زًجاى رّزتَ غیراًتفاػی - غیردّلتی ػالی آهْزش هْسسَ

 Video Projector Mitsubishi 1  زًجاى رّزتَ غیردّلتی ػالی آهْزش هْسسَ

 ORIONLCD 12 پایَ زًجاى استاى اًتظاهی ًیرّی فرهاًدُی

 4 پرّژکتْر ّیدئْ سقف تَ ًصة پایَ  سِیل اداری فرّضگاٍ

 1 پرّژکتْر ّیدئْ سقف تَ ًصة پایَ درٍ خرم ضِرستاى فاضالب ّ آب ضرکت

 RGB 1 کاتل  کطاّرزی داًطکدٍ - زًجاى داًطگاٍ

 1 رساًی اطالع کیْسک  زًجاى ترق ًیرّی تْزیغ ضرکت
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 21 پایَ ُوراٍ تَ LCD ًوایطگر  زًجاى اًتظاهی ًیرّی فرهاًدُی

 ORION 6 پالسوا ًوایطگر  زًجاى استاى ُای پایاًَ ّ ًقل ّ حول کل ادارٍ

 Video Projector Liesegang 1 زًجاى داًطگاُی جِاد

 Video Projector Liesegang 1 تِداضت ّ پیراپسضکی داًطگاٍ

 Video Projector Liesegang 1 ًطاًی اتص سازهاى

 Video Projector Liesegang 1  گاز ضرکت

 Video Projector Liesegang 1 پسضکی ػلْم داًطگاٍ

 optoma 1 ژکتْرّپر ّیدئْ زًجاى داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 3  سِیل اداری فرّضگاٍ

 Smart board 5  سِیل اداری فرّضگاٍ

 ORION LCD                                     12   زًجاى استاى اًتظاهی ًیرّی فرهاًدُی

 Video Projector Liesegang 1 درهاًی ّ تِداضتی پسضکی،خدهات ػلْم داًطگاٍ

 Video Projector Mitsubishi 1 زًجاى کطاّرزی جِاد سازهاى

 Video Projector Mitsubishi 1 درٍ خرم ضِرستاى فاضالب ّ آب ضرکت

 Video Projector Liesegang 1  زًجاى استاى ًّْجْاًاى کْدکاى فکری پرّرش کاًْى

 Visiulaizer 1  پرداز اًدیطَ زر ضرکت

 Video Projector Mitsubishi  1  اتِر فرزاًگاى درخطاى استؼدادُای هدرسَ

 Screen Display  1  اتِر فرزاًگاى درخطاى استؼدادُای هدرسَ

 RGB  1 کاتل  اتِر فرزاًگاى درخطاى استؼدادُای هدرسَ

 1  پرّژکتْر ّیدئْ ًصة پایَ  اتِر فرزاًگاى درخطاى استؼدادُای هدرسَ

 6  پرّژکتْر ّیدئْ ًصة پایَ  درٍ خرم ضاُد راٌُوایی هدرسَ

 Video Projector Mitsubishi  3  درٍ خرم ضاُد راٌُوایی هدرسَ

 Smart board 9  درٍ خرم ضاُد راٌُوایی هدرسَ

 Smart board 1  طثاطثایی ػالهَ راٌُوایی هدرسَ

 Video Projector Mitsubishi  1  زًجاى تِطتی ضِید درخطاى استؼدادُای هرکس

 RGB 1 کاتل  زًجاى تِطتی ضِید درخطاى استؼدادُای هرکس

 Screen Display  1  زًجاى تِطتی ضِید درخطاى استؼدادُای هرکس

 Screen Display 1  اتِر ّاحد - کارتردی ػلوی آهْزش هرکس

 smartboard 2 زًجاى( ش) السُراء هؼلن ترتیت هرکس

 Video Projector Mitsubishi 1 زًجاى رّزتَ غیراًتفاػی غیردّلتی ػالی آهْزش هْسسَ

 SB680 1  هدل Smart Board  زًجاى تِطتی ضِید هؼلن ترتیت هرکس

 
 

 


