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 مجمع تشخیص مصلحت نظام )سیستم کنفرانس ( (1

 ( 1300)نصب سیستم کنفرانس  –حرم مطهر امام خمینی )ره(  (2

 وزارت دادگستری شهرستان ارومیه )سیستم کنفرانس( (3

 استانداری رشت)سیستم کنفرانس( (4

 تریبون(-صوتی-استانداری اردبیل)سیستم کنفرانس (5

 استانداری کرمان)سیستم کنفرانس( (6

 )سیستم کنفرانس+صوت( –بجنورد استانداری  (7

 (1300استانداری کرمانشاه)نصب سیستم کنفرانس مدل  (8

 (1300استانداری خرم آباد)نصب سیستم کنفرانس) (9

 (1000استانداری سمنان ) نصب سیستم کنفرانس  (10

 فرمانداری تایباد)سیستم کنفرانس( (11

 فرمانداری اراک )سیستم کنفرانس( (12

 شمالی)سیستم کنفرانس(فرمانداری استان خراسان  (13

 فرمانداری ازنا)سیستم کنفرانس( (14

 (1650فرمانداری سرعین)سیستم کنفرانس (15

 تریبون(-فرمانداری شهرستان نیر)سیستم کنفرانس (16

 تریبون(-فرمانداری شهرستان خلخال)سیستم کنفرانس (17

 بخشداری فیروز آباد)سیستم کنفرانس( (18

 بخشداری شهر رضی)سیستم کنفرانس( (19

 استان تهران )سیستم کنفرانس(سازمان اطالعات  (20

 سازمان جهاد کشاورزی)سیستم صوتی( (21

 تریبون(-سازمان مسکن وشهرسازی اردبیل)سیستم صوتی (22

 نصب سیستم کنفرانس–سازمان خصوصی سازی  (23

 سازمان کار و امور اجتماعی اردبیل )سیستم کنفرانس( (24

 1650سیستم کنفرانس کشور ساختمان صاد کاپ خ خرمشهر)سازمان مالیاتی  (25

 سازمان پزشکی قانونی اردبیل (26

 سازمان تامین وسرمایه امین وابسته به بانک)نصب سیستم کنفرانس( (27

 تریبون(-سازمان تبلیغات اسالمی اردبیل)سیستم صوتی (28

 (1170فرودگاه شهرستان شاهرود )سیستم کنفرانس  (29

 هزار نفری علی دایی اردبیل ) سیستم صوتی بی سیم ( 20ورزشگاه  (30

 زاهدان)سیستم کنفرانس(شورای شهر  (31

 ( 1050شورای اسالمی شهر قم ) نصب سیستم کنفرانس مدل  (32

 ) سیستم کنفرانس ( 7شهرداری منطقه  (33

 ( 1000) نصب سیستم کنفرانس مدل  –شهرداری کالردشت  (34

 شهرداری کهریزک ) سیستم کنفرانس ( (35

 ( 1200) نصب سیستم کنفرانس  12شهرداری منطقه  (36

 ( 1050ستم کنفرانس مدل شهرداری شهر قم ) نصب سی (37

 ) نصب سیستم کنفرانس بی سیم( - 17شهرداری منطقه  (38

 (1250)کنفرانس  4شهرداری منطقه  (39

 ( 1300حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ) نصب سیستم کنفرانس مدل  (40

 ( 1200) نصب سیستم کنفرانس  12مرکز کنترل ترافیک منطقه  (41

 صدر )کنفرانس بیسیم(شهرداری تهران ، مرکز کنترل ترافیک تونل  (42

 (1450شرکت مهندسی یاس ارغوانی زیرمجموعه بانک ملت )سیستم کنفرانس  (43

 تهران ) سیستم صوتی ( –سالن بحران شهرداری شهید علی اکبری  (44

 تهران ) سیستم صوتی ( –سالن بحران شهرداری پارک ملت  (45

 سالن بحران شهرداری شهید محالتی شهرک محالتی ) سیستم صوتی ( (46

 تهران ) سیستم صوتی ( –حران شهرداری منطقه ونک سالن ب (47

 سالن بحران شهرداری ازگل ) سیستم صوتی ( (48

 سالن(8سالنهای ناجا نیروی هوائی )سیستم صوتی به تعداد  (49

 کنفرانس(–سالن وتاالر گل یاس ارتش)سیستم صوتی  (50

 زرهی زاهدان88لشگر  (51

 نیروی انتظامی زاهدان )سیستم کنفراس( (52

 تهران ونک)سیستم کنفرانس(–نیروی انتظامی دفتر عقیدتی سیاسی  (53

 (1200مرکز مطالعات لجستیک سپاه )سیستم کنفرانس مدل  (54

 (1250ستاد فرماندهی انتظامی همدان )نصب کنفرانس مدل  (55

 سپاه پاسداران اردبیل )نصب سیستم کنفرانس( (56

 سپاه محمد رسول ا... )نصب سیستم کنفرانس( (57

 کنفرانس(-صوتیسپاه پاسداران حضرت عباس)ع()سیستم  (58

 سپاه شهرستان اصال نروز)سیستم کنفرانس( (59

 مسجد پادگان نیروی هوایی نوژه کبوترآهنگ همدان)سیستم صوت( (60

 تهران زیر نظر سپاه پاسداران 7مترو خط  (61

 دماوند )نصب سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر(–اردو گاه مصطفی خمینی  (62

 کنفرانس(-حضرت عباس)ع()سیستم صوتی37تیپ  (63

 ولیعصر اردکان)صوت و کنفرانس(پادگان  (64

اسالم آبادغرب –زرهی نیروی زمینی ارتش کرمانشاه  181پادگان ا...اکبر تیپ  (65

 (1250نصب کنفرانس مدل )

 (1650پادگان امام رضا چهارراه قصر تهران )کنفرانس  (66

 (1000کنفرانس مدل  رباط کریم ) -ومت بسیج سیدالشهداستاد ناحیه مقا (67

 )دانشکده دافوس(نصب سیستم کنفرانسدانشگاه علوم انتظامی  (68

 (1100حوزه نظام وظیفه )نصب سیستم کنفرانس (69
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 کنفرانس(-اداره بهزیستی اردبیل و سرعین)سیستم صوتی (70

 کنفرانس(-اداره کل میراث فرهنگی اردبیل)سیستم صوتی (71

 اداره کل کتاب خانه های عمومی اردبیل))سیستم کنفرانس( (72

 کنفرانسی(-اداره کل اوقاف اردبیل)سیستم صوتی (73

 اداره کل محیط زیست اردبیل)سیستم کنفرانس( (74

 تریبون(-کنفرانس-اداره کل تعاون استان اردبیل)سیستم صوتی (75

 (1150اداره کل هواشناسی استان اردبیل)سیستم کنفرانس مدل  (76

 اداره کل اتباع بیگانه کشور )سیستم کنفرانس+دوربین اسپید دام( (77

 )سیستم کنفرانس+دوربین اسپید دام(اداره کل اتباع بیگانه استان تهران  (78

 تریبون(-کنفرانس-اداره آب منطقه ای اردبیل)سیستم صوتی (79

 اراک)سیستم کنفرانس(-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی (80

 صنعتی(-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی)سیستم صوتی (81

 (1450اداره آموزش بانک رفاه )کنفرانس  (82

 کرج)سیستم کنفرانس+سیستم صوتی(–ان اب و فاضالب غرب تهر  (83

 دانشکده الهیات )سیستم کنفرانس( –دانشگاه تهران  (84

 تریبون(-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)سیستم صوتی (85

 دانشکده داروسازی ) سیستم صوتی ( –دانشگاه تهران  (86

 دانشگاه امیر کبیر )سیستم کنفرانس ( (87

 دانشگاه آزاد بجنورد )سیستم کنفرانس ( (88

 نصب آمپلی فایر دیواری     -واحد علوم داروئی  –اد اسالمی دانشگاه آز  (89

 دانشگاه آزاد واحد سراب ) نصب سیستم صوتی ( (90

 (1300دانشگاه محقق اردبیلی ) نصب سیستم کنفرانس  (91

 ) نصب سیستم صوتی ( -دانشگاه تهران ) دانشکده زبانهای خارجی (  (92

 کنفرانس(شهرک غرب ) نصب سیستم  –وزارت علوم و تحقیقات  (93

 تهران میدان صنعت )سیستم کنفرانس( –وزارت علوم معاونت پژوهشی  (94

تهران خیابان حافظ )سیستم  –حراست ساختمان سوم مرکزی شرکت نفت  (95

 کنفرانس(

 نیروگاه رجایی همدان)سیستم همدان( (96

 بهداری )سیستم صوتی و آمفی تئاتر(–شرکت نفت کرج  (97

 نفرانس+دوربین(پل کالج )نصب سیستم ک –ساختمان سوم نفت  (98

 شرکت شرکتهای صنعتی استان)سیستم کنفرانس( (99

 کنفرانس(-قه اردبیل)سیستم صوتیشرکت برق منط (100

 تریبون(-شرکت گاز استان اردبیل)سیستم صوتی (101

 ( 1250Nشرکت ایران شرکا )چاپ و مرکب()سیستم کنفرانس  (102

 (1250عسلویه )نصب سیستم کنفرانس  (103

 سیستم کنفرانس(میدان شهید قندی)-شرکت مخابرات تهران (104

 بندرعباس)سیستم صوتی آمفی تئاتر(–مرکز مخابرات  (105

شرکت شمسا وابسته به سازمان حج اوقاف میدان توحید)نصب سیستم کنفرانس  (106

 (1650مدل

 بندرعباس)سیستم صوتی آمفی تئاتر(-شرکت دکورارا (107

 شرکت دخانیات)نصب سیستم صوتی( (108

 (1170شرکت لیزینگ ایرانیان)نصب سیستم کنفرانس مدل  (109

 (1000شرکت باختر بیوشیمی )نصب سیستم کنفرانس  (110

 (1000شرکت سفید رود رشت )نصب سیستم کنفرانس  (111

 پارک جوان )سیستم صوتی( (112

 پارک آزادگان )سیستم صوتی( (113

 پارک شهروند)سیستم صوتی( (114

 پارک شهید اوینی)سیستم صوتی( (115

 مرکز صداوسیما اردبیل )نصب سیستم کنفرانس( (116

 تهران)سیستم کنفرانس+ دوربین مدار بسته ( -پژوهشکده رویان  (117

 ستاد مدیریت بحران منطقه چهار )سیستم کنفرانس + پرده ( (118

 کنفرانس(-بنیاد مسکن اردبیل)سیستم صوتی (119

 سرپرستی بانک ملت اردبیل)سیستم کنفرانس( (120

 سرپرستی بانک رفاه اردبیل)سیستم کنفرانس( (121

 (1450سرپرستی بانک کشاورزی رشت)سیستم کنفرانس (122

 (1200نک توسعه تعاون اردبیل)سیستم کنفرانس با (123

 دیوان محاسبات یاسوج)سیستم کنفرانس( (124

روبروی کاخ دادگستری )نصب سیستم -خیابان داور-دفترجامع مالیاتی کشور (125

 صوتی(

 نهضت سواد آموزی خرم آباد لرستان )سیستم کنفرانس( (126

 آموزش و پرورش بجنورد)سیستم کنفرانس( (127

 اسالمی همدان)سیستم کنفرانس(وزارت فرهنگ و ارشاد  (128

 (1650وزارت بهداشت )کنفرانس  (129

 (1200حوزه هنری استان گیالن)نصب سیستم کنفرانس مدل (130

 (1170سالن چمران مجتمع ایثار)نصب سیستم کنفرانس مدل (131

 ساختمان نرگس)نصب سیستم صوتی(-انجمن زرتشتیها (132

 آموزش و پرورش ارومیه )سیستم کنفرانس +و دوربین مداربسته( (133

 نصب سیستم صوتی–جتمع آموزشی مرضیه م (134

 تهران )سیستم صوتی(-سالن همایش مدرسه دانش پور (135

 (1650مرکز آموزش و پژوهش شهید سپهبد صیاد شیرازی)نصب سیستم کنفرانس (136
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 تریبون(-کنفرانسی-مرکز آموزشی سازمان جهاد کشاورزی)سیستم صوتی (137

 فرودگاه اردبیل)سیستم صوتی( (138

 د اراک)سیستم کنفرانس+پرده(شهزن–شبکه بهداشت و درمان  (139

 تهران)سیستم کنفرانس(–بیمارستان میالد  (140

 بهمن گناباد )نصب سیستم صوتی(22بیمارستان  (141

 بیمارستان والیت قزوین )سیستم صوت پیجینگ( (142

 نصب آمپلی فایر دیواری-اورژانس مرکز قلب تهران (143

 تهران خیابان سی تیر)سیستم کنفرانس(–موزه آبگینه  (144

 سیستم صوتی(موزه عبرت)نصب  (145

 (1100اردوگاه شهید باهنر)نصب سیستم کنفرانس مدل (146

 اتاق بازرگانی یاسوج)نصب سیستم کنفرانس( (147

 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل)سیستم صوتی وکنفرانس( (148

 ساختمان بورس تهران خیابان حافظ (149

 (1150فدراسیون تیراندازی)نصب سیستم کنفرانس مدل (150

 تربیت بدنی زنجان  (151

+دوربین دام وسیستم 1650کار و امور اجتماعی کرج )نصب سیستم کنفرانس اداره  (152

 تصویری(

 نصب تریبون(-ساختمان بیمه مرکزی ایران)پژوهشکده بیمه (153

 دادگاه خانواده نبردجنوبی)نصب سیستم کنفرانس( (154

 نبردجنوبی تقاطع زمزم)سیستم کنفرانس(-مجتمع قضایی خانواده یک (155

 دادگستری اردبیل)سیستم صوتی( (156

 داره کل زندانها زنجانا (157

 زندان قصر)سیستم صوتی( (158

 تهران میدان ولیعصر)سیستم کنفرانس(-صنایع فوالد (159

 (1170)سیستم کنفراس –سیلو تهران  (160

 (1200تهران میدان توحید)سیستم کنفرانس –انجمن تنظیم خانواده  (161

 هتل شیخ صفی)سیستم صوتی( (162

 تریبون(-کنفرانس-هتل شورا بیل)سیستم صوتی (163

 سرعین)سیستم کنفرانس( هتل چالدران (164

 تریبون(-کنفرانس-هتل رضوان سرعین)سیستم صوتی (165

 تهران)سیستم کنفرانس(–هتل الله  (166

 هتل الله سرعین)سیستم کنفرانس( (167

 کنفرانس(-هتل اترک سرعین)سیستم صوتی (168

 تهران میدان هروی )سیستم صوت( –مسجد امام حسن )ع(  (169

 تهران خیابان شهید رجایی)صوت(-مسجد کاشانی پور (170

 خنداب روستای قاسم آباد)سیستم صوتی(–مسجد پیغمبر اراک  (171

 تهران خیابان دخانیات)سیستم صوتی(–مسجد حضرت ابوالفضل  (172

 ابادان )سیستم صوتی(-مسجد جامع (173

 تهران خیابان میرداماد –مسجد الغدیر  (174

 خیابان نواب -مسجد قائم آل محمد )ص( (175

 مسجد پایگاه نیروی هوایی )نصب سیستم صوتی( (176

 زرگ لواسان )طراحی ونصب سیستم صوتی(حسینیه ب (177

 حسینه ثارالله اردبیل)سیستم صوتی( (178

 شیراز بلوار صنایع )نصب سیستم فراخوان(-رستوران نخلستان (179

 شیراز)سیستم فراخون(–رستوران لوتوس  (180

 شیراز)سیستم فراخوان(–رستوران پات  (181

 بوشهر)نصب سیستم فراخوان(–رستوران قوام  (182

 )سیستم فراخوان(شیراز –کافی شاپ صوفی  (183

 

 

 

 

 

 


