
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
                                                                                                          با سالم و احترام : 

 در ذیل برخی از توانمندی ها و فعالیتهای این شرکت  جهت بررسی و اعالم نظر تقدیم حضورتان میگردد. احتراما 

 

 پروژه های اتمام یافته  : 

  نگهبانكنفرانس شوراي  نفره 63تصویري سالنو تجهيزات نمایشی و  DISكنفرانس صوتی دیجيتال  تجهيزات،  A-Zداخلیجراء دكوراسيون ا
 ریاست جمهوري و نشست خبريستاد انتخابات 

 آمفی تئاتر ساختمان مركزي روزنامه همشهريو تجهيزات صوتی و تصویري سالن   A-Z اجراء دكوراسيون
 و ساخت استودیو عکاسی و صدابرداري روزنامه همشهري  A-Zاجراء دكوراسيون و مبلمان داخلی 

 ومبلمان داخلی و تجهيزات نور و صوت و تصویر كليد دردست سالن سينما خ فرشته اجراء دكوراسيون 
 بندر چابهار  نور پردازي و صوتی و تصویري سالن آمفی تئاتر بنادر ودریا نوردينفره ، دكوراسيون و مبلمان و  200صفر تا صد آمفی تئاتر اجرا ء 
 دكوراسيون و مبلمان داخلی اتاق كار و استراحت و منشی و كنفرانس مدیركل بنادر و  دریانوردي بندر چابهار اجرا ء 
 دكوراسيون و مبلمان داخلی اتاق كار معاونين بنادر و  دریانوردي بندر چابهاراجرا ء 

 ازارگاد عسلویهسالن كنفرانس شركت عمليات غير صنعتی نفت پ  A-Z اجراء مبلمان و دكوراسيون داخلی
 تامين وفروش تجهيزات فيلمبرداري ، عکسبرداري  و سرورآرشيوسازي و ذخيره سازي اطالعات نهاد محترم ریاست جمهوري

حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه  نفره  35سالن كنفرانس  و تصویري اسانسور ال سی دي   صوتیتجهيزات ،   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء  
 جمهوري  ریاست

 ساختمان جدید  اتاق بازرگانی ایراننفره  50كنفرانس  ۳طبقه نفره  50 دو سالنتجهيزات مدل توكار دیجيتال و DISتجهيزات صوتی و تصویري  

 ساختمان جدید  اتاق بازرگانی ایران نفره 50سالن كنفرانس 6طبقه مدل توكار دیجيتال و تجهيزات نمایشی DISتجهيزات صوتی و تصویري  

 ( سابقكنفرانس وزارت ورزش و جوانان ) سالن وزیرنفره  31و تصویري سالن  DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء دكوراسيون و تجهيزات 
 بانک ایران و ونزوئال نفره  35سالن كنفرانس و تصویري و نمایشی   صوتیتجهيزات ،   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء 

 كاالي قاچاق كشور و تصویري سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 تهران 6آموزش و پرورش منطقه نفره  25سالن  DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

 (Mybabyو تصویري سالن كنفرانس شركت زرین سلولز )  DISاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 اداره كل راه آهن تهران بزرگكنفرانس نفره سالن  65و تصویري سالن   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 و تصویري سالن كنفرانس فرمانداري اسالمشهر   DISكنفرانس صوتی دیجيتال صوتی اجراء تجهيزات 

 شيراز   -و تصویري سالن كنفرانس نيروگاه گازي فارس مپنا  DIS اجراء تجهيزات صوتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 و تصویري سالن كنفرانس نيروگاه سيکل تركيبی  سنندج   DISاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 و تصویري سالن كنفرانس پارک فناوري پردیس ریاست جمهوري   DISاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 

 نفره(5اعتصامی پروین و ترجمه همزمان مركزهمایشهاي بين المللی دانشگاه شهيدبهشتی)  DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 نفره( 45و ترجمه همزمان مركز همایشهاي بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی )سالن خيام   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 مارک سونی مركز همایشهاي بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی)سالن ابوریحان بيرونی( HDاجراء تجهيزات دوربينهاي تصویربرداري 
 نفره(20شهيد بهشتی )سالن دانشگاه  ریاست  VIPسالن   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 سازمان مركزي تامين اجتماعی ایران ) دفتر مدیر عامل (  DISكنفرانس  و تصویري سالن  DISجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 اجراء تجهيزات نمایشی سوئيچينگ و تصویري سالن كنفرانس اداره مركزي بانک مسکن ) سالن مدیرعامل (

 نفره شركت كاالي شهروند دفتر مركزي  22و تصویري سالن   DISاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 و تصویري سالن آمفی تئاتر مركز مخابرات شيراز   DISاجراء سيستم كنفرانس صوتی دیجيتال 

 مركز توزیع برق ایالم ) دفتر مدیر عامل (   DISاجراء سيستم كنفرانس كنفرانس صوتی دیجيتال 
 DISنفره شركت خدماتی كاالي شهروند  25تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس 

 ریاست روزنامه همشهري نفره 35سالن كنفرانس و تجهيزات تصویري   DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات ،   A-Zانس ميز كنفراجراء 
 DISنفره بيمه ملت  20تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس 

  DIS  نفره دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شـهر 32تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس مدیریت 
 DIS نفره دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان 45زات صوتی ، تصویري و ویدئوكنفرانس سالن كنفرانس تجهي

  DIS كنفرانس سازمان گسترش صنایع ) تهران (تجهيزات سالن 
 نفره مدیرعامل هواپيمایی كيش ایر 30و تصویري سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 نفره شركت نفت سپاهان )تهران( 23و تصویري سالن كنفرانس مدیریت،   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 نفره شركت توسعه یک مپنا )عسلویه( 20و تصویري سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات 
 در ریز ) ساختمان رویان ونک(شركت نفره  21و  نفره  23و تصویري سالن كنفرانس    BKRكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات 

 اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري سالن آمفی تئاتر سرپرستی جنوب بانک صادرات ایران )تهران(
 تصویري سالن كنفرانس مدیر عامل بانک ســرمایهو   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 نفره شركت سرمایه گذاري سينا 22 كنفرانس سالن ليفت دي سی ال و سيستم  DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 
 اجرا ء تجهيزات صوتی سالن كنفرانس دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

 نفره استانداري سيستان و بلوچستان DIS  32كنفرانس صوتی دیجيتال اجراء دكوراتيو ، تجهيزات ویدئو كنفرانس و تجهيزات 
 اجراء تجهيزات كنفرانس صوتی و تصویري و ویدئو كنفرانس سالن كنفرانس سازمان تنظيم مقررات رادیویی استان همدان 

 اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري و نور پردازي سالن جلسات روابط عمومی وزارت فناوري و اطالعات
 صدا و سيماي جمهوري اسالمیتصویري سالن كنفرانس و   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 كنفرانس و مدیریت بنادر و دریانوردي منطقه ویژه اقتصادي اميرآباد شمال سالن DIS و تجهيزات صوتی و تصویري  A-Z اجراء دكوراسيون
 شركت گسترش ارتباطات مبينكنفرانس آسانسور ال سی دي  و تصویري  DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 نفره سازمان ملی جوانان ایران  25سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال هيزات تج اجراء 
 تصویري سالن مركز آموزش ستاد فرماندهی نيروي انتظامیو   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات تجهيزات 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  انرژي اتمی ایرانسالن كنفرانس سازمان و تصویري   DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

 
 

 *شركت ارتباط جرا ء تجهيزات ویدئو كنفرانس ا
 اجراءسيستم دیجيتال ساینيج )اطالع رسانی یکپارچه ( دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

 اجرا ء تجهيزات نمایشی ال سی دي ليفت و سوئيچينگ شركت پاالیش گاز ایالم
 تفریحی و پارسيان بنياداجرا ء تجهيزات نمایشی و سوئيچينگ سازمان مراكز 

 اداره كل راه آهن خوزستان نفره  45و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 
 سازمان كل مناطق آزاد كشور   23تصویري سالن  كنفرانس صوتی وتجهيزات اجراء 

 حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسنی)ریاست محترم(و تصویري سالن كنفرانس ،   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات تجهيزات 
 نفره بيمه ملت 20و تصویري سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات تجهيزات 

 شركت سایپـا كاشـان عاملتصویري سالن كنفرانس مدیـرو   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 پژوهشکده آراء  تصویري سالن كنفرانسو   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 
 2و تصویري سالن كنفرانس مدیر عامل شركت همـراه اول ساختمان شماره  DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 و تصویري سالن كنفرانس ساختمان مركزي  بانک شهر  در سه سالن مجزا   DISاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال  
 و تصویري سالن كنفرانس ادراه كل امورمالياتی شمال شهر استان تهران    DISتجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 

 فرمانيه  نفره سازمان بنادر ودریا نوردي 35سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات 
 س شركت سایپـا یدکتصویري سالن كنفرانو   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 DISنفره حفاظت و اطالعات ناجا  32تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس اجرا ء 
 نفره شركت احداث صنعت 26سالن كنفرانس   DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

 اداره كل كميته امداد امام خمينی ) قدس ره( ا ستان اصفهــان  نفره  DIS  36کنفرانساجرا ء تجهيزات صوتی سالن 
 بيمه پارسيان )ایران خودرو( نفره  25تصویري سالن كنفرانس و   DISكنفرانس صوتی دیجيتال اجرا ء تجهيزات 

 DIS نفره شركت پترو سينا عسلویه 35اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس 
   DIS نفره شركت پترو پارس عسلویه 45تصویري سالن كنفرانس  اجرا ء تجهيزات صوتی و

                                                                                                                                                                                                         DIS نفره شركت آریانا پترو توان عسلویه 35اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس 
  DIS اجرا ء تجهيزات نمایشی ال سی دي ليفت و سوئيچينگ قرارگاه دوكوهه سپاه پاسداران 

 نفره( 36شهيد شهریاري النسدانشگاه شهيد بهشتی سيستم نمایشی سالن كنفرانس ریاست و  BeyerDynamicصوتیتجهيزات كنفرانس اجراء 

  *سالن كنفرانس سازمان و تصویري   DISكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

   *  صنایع و تجهيزات نمایشی سالن كنفرانس مدیریت نفره  BKR 45دیجيتال  تجهيزات صوتی و تصویري اجراء  و A-Zاجراء دكوراسيون 

 *وزارت نفره  65و تجهيزات نمایشی و تصویري سالن كنفرانس  BeyerDynamic تجهيزات كنفرانس صوتی 

 *نفره حفاظت  29و  23و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

  *نفره فرماندهی نيروي دریایی  60و تصویري سالن    BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

 *نفره قرارگاه 22سالن دو   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

نفره كنفرانس شوراي هماهنگی تبليغانت 5 سالن حرفه اي  Senhhizerو تصویري  دیجيتال   , صوتی تجهيزات  ، A-Zو مبلمان  اجراء دكوراسيون
 اسالمی مشهد 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  BKRسیستم های 
 نفره كنفرانس پروژه بزرگ ایران مال بانک اینده 5سالن  BKRصوتی و تصویري  دیجيتال مارک  تجهيزات  ، A-Zو مبلمان  اجراء دكوراسيون

 كنفرانس سازمان منطقه آزاد چابهار   سالن  نفره BKR 5و تصویري  دیجيتال  , صوتی تجهيزات  ، A-Zو مبلمان  اجراء دكوراسيون
 تهران 11و تصویري سالن كنفرانس شهرداري منطقه  BKRاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 

 نفره شركت برج سازي آرميتاژ مشهد  16و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء  
 قوه قضائيه  نفره  21و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 
 قوه قضائيه نفره  1و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 
 آب و فاضالب مشهدنفره  18و تصویري سالن   BKRكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات اجراء 

 BKRنفره اداره بهزیستی طبس  11تجهيزات صوتی سالن كنفرانس 
 BKRنفره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اليـگودرز  20تجهيزات صوتی سالن كنفرانس 

 BKR اتاق بازرگانی بوشهر نفره 26سالن كنفرانس  و تصویري  تجهيزات صوتی
 شركت برق اميد سبالن نيروگاه برق اردبيل سالن كنفرانس  آسانسور ال سی دي  و تصویري  BKRكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 نفره 5و تجهيزات تصویربرداري فول اچ دي سالن كنفرانس شركت زر ماكارون   BKRاجراء سيستم كنفرانس صوتی دیجيتال 

 نفره كنفرانس اداره بنادر و دریانوردي چابهار   4سالن  BKRاجراء دكوراسيون و مبلمان داخلی و تجهيزات صوتی و تصویري  مارک 
 و تصویري سالن كنفرانس مركز تحقيقات مخابرات ایران  )سازمان فضاي مجازي (  PHILIPSاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 

 اوراق و بهادار )ساختمان مالصدرا( سازمان مركزي بورسو تصویري سالن كنفرانس   BOSCHكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات صوتی 
 و تصویري سالن كنفرانس شركت نوسازي عباس آباد   BOSCHو تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال A-Z اجراء دكوراسيون داخلی 

 نفره ادارۀ انفورماتيک بانک صـادرات ایران )تهران ( 25كنفرانس   BOSCHاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 و تصویري سالن كنفرانس پاالیشگاه سرخون قشم بندرعباس  BOSCHاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 

 موزه جمعيت هالل احمر ایراننفره  35و تصویري سالن كنفرانس   BOSCHكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات صوتی 
 نفره مدیرعامل هواپيمایی جمهوري اسالمی ایران)هما( 2و تصویري سالن كنفرانس  BOSCHكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات 

 و تصویري شهرداري سردشت  BOSCHاجراء تجهيزات كنفرانس صوتی دیجيتال 
 كالرآباد شمال  اجرا ء تجهيزات اجرا ء تجهيزات نور پردازي و صوتی و تصویري سالن آمفی تئاتر سازمان بنادر ودریا نوردي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 نفره سازمان پزشکی قانونی كل كشور 250اجراء سيستمهاي نورپردازي ، صوت و تصویر آمفی تئاتر 

 اجرا ء سيستمهاي نورپردازي و تجهيزات تصویربرداري حرفه اي سونی سالن آمفی تئاتر سازمان حسابرسی كل كشور
  سازمان عقيدتی سياسی نيروي انتظامی مسجداجرا ء تجهيزات تصویري سالنهاي 

 اجرا ء تجهيزات دوربينهاي تصویربرداري حرفه اي سونی تاالر آستـان ، حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسنی
 اجرا ء اجرا ء نماي و دكوراتيو گذرگاه شهرداري تهران و شوراي شهر تهران

 اجرا ء تجهيزات نمایشی ال سی دي ليفت و سوئيچينگ شركت بين المللی استراتوس
   كنفرانس مخابرات قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران اجرا ء تجهيزات ویدئو

 نفره استانداري سيستان و بلوچستان TAIDEN  22كنفرانس صوتی دیجيتال اجراي دكوراتيو ، تجهيزات ویدئو كنفرانس و تجهيزات 
 استان قم و ترجمه همزمان سالن كنفرانس دانشگاه ادیان و مذاهب  TAIDENكنفرانس صوتی دیجيتال اجراء تجهيزات  
 تصویري سالن كنفرانس مدیر عامل حفظ و نباتات سازمان كشاورزيو   TAIDENكنفرانس صوتی دیجيتال جراء تجهيزات ا

 حوزه ریاست جمعيت هالل احمر ایران نفره  45و تصویري سالن كنفرانس   TAIDENكنفرانس صوتی دیجيتال تجهيزات صوتی 
 CREATOR 3سان اخرنفره سد و نيروگاه  20تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس صوتی تصویري سالن كن اجرا ء  اجرا ء تجهيزات

 CREATOR شهركرد موسسه مالی اعتباري مهرنفره  30اجرا ء تجهيزات صوتی سالن كنفرانس 

 CREATOR موسسه مالی و اعتباري مهر اراکنفره  45تجهيزات صوتی سالن كنفرانس 

 CREATOR ردانشگاه علوم پزشکی چابهاو كنفرانس صوتی سيستم ویدئو كنفرانس 

 CREATORنفره شركت مشاورین بهرو تهران )مترو(  35تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس 

 CREATOR دانشگاه آزاد شهيد آملی آمل و آموزشی شهرستان تصویريتجهيزات 

 CREATOR نفره شركت ایز ایران 25كنفرانس سالن اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري 
 CREATOR ينفره صنایع نيمه هاد 15كنفرانس سالن اجرا ء تجهيزات صوتی و تصویري 

 Press TVشبکه بين المللی خبر   سالن تحریریهداخلی اجرا ء دكوراسيون 
 اجلف -نفره منطقه آزاد ارس 20صوتی سالن كنفرانس   اجرا ء تجهيزات
 صوتی و تصویري بخش آموزش كتابخانه ملی ایران اجرا ء تجهيزات

 )سازمان آب نيرو( رودبار لرستان بزرگنفره سد  1آمفی تئاتر و سالن نفره 35تجهيزات سالن كنفرانس 
 تبليغاتی ایستگاه مترو ميرداماد ياولين پروژه صفحات پالسما

 تجهيزات صوتی  برج سپهر  بانک صـادرات ایران )تهران (اجرا ء 
 ينهاي تصویربرداري حرفه اي سونی سالن آمفی تئاتر اداره كل آموزش فنی و حرفه اي قـمدورب

 اجرا ء نماي و دكوراتيو گذرگاه شهرداري تهران و شوراي شهر تهران
 تجهيزات سالن كنفرانس مدیریت پدافند غير عامل  شهرداري تهران 

 پارس سوئيچ زنجانتجهيزات تصویربرداري حرفه اي سونی سالن آمفی تئاتر شركت 
 تجهيزات نمایشی سالن كنفرانس اداره پایاپاي بانک ملی ایران

 تجهيزات نمایشی كالس آموزشی مدرسه عالمه طباطبایی شعبه آبشناسان
 تجهيزات نمایشی كالس آموزشی مدرسه عالمه طباطبایی شعبه ولنجک 

 مالیر  ،  م آباد، خر بروجرد ،  همدان ،  فراهان ،  اراک ،  ساوه ،   ایذه ، ماهشهر  ،  تجهيزات ویدئو كنفرانس دانشگاه آزاد اسالمی دزفول 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   تجهيزات نمایشی سالن آموزشی هنرستان نرگس
 نفره بانک پارسيان شعبه مرزداران  25تجهيزات صوتی و تصویري سالن كنفرانس مدیریت  

 نفره مجتمع مس شهر بابک  35تجهيزات صوتی سيستم كنفرانس  
 تجهيز سيستم پيجينگ مجموعه تفریحی تيراژه 

 نصب و راه اندازی تجهیزات ویدئو کنفرانس :
 كشور( كل  نقطه دبيرخانه هاي  ۱۲نقطه تهران و  ۳فروش ، نصب و اجراي تجهيزات ویدئو كنفرانس سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمی در 

 اسالمی  به مدیریت دفتر ریاست دانشگاه آزاد 
 ، بندر عباس ، بافت ، آشتيان ، محالت ، كهنوج ، نراق ، خمين ، خمينی شهر ، تویسركان ، جيرفت ، كرمان ، جهرم ، اليگودرز اسالمشهر 

 اميدیه ، دهاقان ، بندرجاسک ، اميدیه ، اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی چابهار 
 دانشگاه علوم پزشکی سينا چابهارنفرانس تجهيزات ویدئو ك

 تجهيزات ویدئو كنفرانس اداره كل راه و ترابري سيستـان و بلوچستـان 
 كهکيلویه و بویر احمداداره كل راه و ترابري  تجهيزات ویدئو كنفرانس

 نقطه اداره كل آموزش و پرورش مازندران  ۷تجهيزات ویدئو كنفرانس در 
 جهت هفت نقطه استانداري و فرمانداري آذربایجان شرقیتجهيزات ویدئو كنفرانس 

 وزارت نيــرو   تجهيزات ویدئو كنفرانس
 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت اینفوتک 

 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت مپنا 

  مشهـد  تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت طوس آب
 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت جویاب تهران 

 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت آب منـطقه اي اصفهـان 
 تجهيزات ویدئو كنفرانس دفتر مدیرعامل شركت ملی گاز ایران 

 تجهيزات ویدئو كنفرانس قرارگاه خاتم انبياء ) ع ( )مؤسسه ارتباط( 
 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت نفت مناطق مركزي ایران 

 نقطه  4در   هتجهيزات ویدئو كنفرانس شركت لبنيات كال
 پروژه قطار شهري مشهدتجهيزات ویدئو كنفرانس 

 تجهيزات ویدئو كنفرانس بانک تجارت 
 تجهيزات ویدئو كنفرانس شركت پایا رایانه 
 تجهيزات ویدئو كنفرانس نفت و گاز پرشيا 

 نقطه  4تجهيزات ویدئو كنفرانس و كنفرانس صوتی  مخابرات استان فارس شيراز بين 
 ویدئو كنفرانس شركت فناوران كوشاي سحرتجهيزات 

 UNESCOتجهيزات كنفرانس تصویري سازمان یونسکو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 نمایشگاه اتومبيل لگزوز سيستم مداربسته كامل نصب و راه اندازيفروش ، 
 ته نمایندگی شركت بنگ اند او لفسون دانمارکسيستم مداربس كامل نصب و راه اندازيفروش ، 

 اندازي سيستمهاي مدار بسته در سالهاي گذشتهنصب و راه 
 همکاري در طراحی و اجراي تجهيزات مداربسته تحت بستر شبکه سازمان توسعه برق ایران

 تجهيزات مداربسته آتليه بزرگ كيوان شهرستان چابهار اجرا ء

 شهرستان چابهار  –اجراء سيستم مداربسته هواپيمایی هما 

 شهرستان كرمانشاه  –ایی هما اجراء سيستم مداربسته هواپيم
 تجهيزات مداربسته آنالوگ شركت نفت مناطق مركزي ایران اجرا ء

 نصب و راه اندازي تجهيزات صوتی و تصویري بخش آموزش كتابخانه ملی ایران
 (TOYOTA)شركت ایرتویا سيستمهاي مداربسته دفتر مركزي  و دفاتر فروش و خدمات مربوط به   نصب و راه اندازيفروش ، 
 جزیره كيشسيستم مداربسته شركت ایرتویا  كامل نصب و راه اندازيفروش ، 

 شركت الستيک دنا  IPاجراي سيستم مداربسته تحت بستر شبکه
 (TOYOTA)بندر عباس  سيستم مداربسته شركت ایرتویا كامل نصب و راه اندازيفروش ، 

  Seewoمارک    Multi Touch  LEDسایز بزرگ   Full HDمانیتورفروش و نصب و راه اندازي تلویزیون 
 مجهز به كامپيوتر داخلی و سيستم اندروید 

 اینچ 42دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز سایز 
 اینچ  65اینچ  و  55اینچ ،  0بنياد مستضعفان سالن مدیریت   سایز 

 اینچ  65اینچ ،  55شركت مخابرات صا ایران سایز 
 اینچ  55شركت تجهيزات پزشکی فرسا سایز 

 اینچ  0سازمان تامين اجتماعی كل كشور سایز 
 اینچ  55مجلس شوراي اسالمی سایز 

 اینچ  55قرب خاتم  سایز   –قرارگاه خاتم االنبياء 
 اینچ  65قرارگاه ثاراهلل سایز 

 اینچ  55مخابرات سپاه پاسداران  سایز 
 چ این 55سایز  1شهرداري منطقه 
 اینچ  55سایز  15شهرداري منطقه 

 اینچ  55شركت بين المللی استراتوس  سایز 
 اینچ  ) دو دستگاه ( 84( سایز  my babyشركت زرین سلولز ) 

 
 

 با تقدیم احترام
 بازرگانی و فروشمدیر 

 شرکت تجهیز نمای سیما 


