
 لیست تعدادی از خریداران 

 

شهر             شماره تماس              خریدار )مدل دستگاه(              

 

 قم        jp4          09121510اقای راستی         

     تهران         jpi3                         09123876  اقای نقیهی        

 تهران  jp2                      09123942       اقای سر پولکی   

 تهران                   jp5           09105813  اقای کوثری    

 بایجاناذر         jp5                                09144903   اقای کاویانی

       یزد           jp5                           09134544اقای عسکری     

 تهران        jp4                        09123767 اقای معینی 

 مشهد                   jp2               09158710اقای موسوی

 تهران                  jp7   09122263 اقای ارمین

 تهران                  jp5         09364571اقای فیروز 

  اصفهان   jp5            09131965        اقای قزوینی

 تهران                 jp5     09357612اقای خسروی 

 تهران                jp4          09122209 اقای اذری

 خوزستان               jp5 09166925           اقای فیاضی     

  تهرانjp4               09123507  اقای خدایاری  

 تهران                jp6  09123452اقای ازادیان     

 تهران               jp5      09121006اقای سامانی 

 تهران   jp5                                      09126441اقای ارجمندی  

 مشهد              jp5     09127732خانم ترکانلو 

 تهران             jp2  09029029اقای ناصری  



       تهران             jp6              09123582اقای شجاعی 

 شیراز        jp5   09120342اقای حسینپور 

 تهران   jp6 09125862اقای چاوشنژاد  

 تهران        jp6 09143265اقای نایب )متصا(      

 تهران   jp6       09192947     یونسی اقای

 تهران   jp6            09388807  اقای احسانبخش

 تهران        jp4  09372433 اقای محمدی 

 سمنان  jp4       09196692 اقای ملکی 

 کرمان  jp5              09133418    اقای خسرویان

 کرمان     jp5 09120363                اقای محمدیان 

 تهران     jp6 09129474 اقای رستمی    

 تهران       jp5      09123795 اقای کمالی 

 تهران  09122687    (   jp5,jp4اقای رحمانیان )

 شیراز jp6         09171179اقای خانودی 

 تهران     jp6    09190126   اقای اکرمی 

 تهران    jp4 09124306اقای نخستین   

 تهران         jp5   09122092اقای عباسیان  

 زنجان  jp5                         09121414اقای عباسی 

 تهران  jp2    09123446اقای دانشور 

 مشهد  jp2      09394580اقای ولیزاده 

 تهران  jp5 09121547  اقای عسگری

 تهران  jp6 09121890 اقای مدیری

 یزد  jp5   09135284اقای حسینی 

 تهران  jp7      09124502اقای قهار



 شیراز jp4              09177347اقای کارگر 

 اصفهان jp2  09216501اقای شهریاری 

 اصفهان jp5     09135628 اقای کدخدایی

 اهواز jp4 09376273 اقای توکل 

 قم jp4 09100235 اقای مطهر  

 کرمان  jp4    09133931اقای ضیادین 

 همدان jp7+   09188517اقای عباسی 

 تهران  jp7+ 09121482اقای ایزدی   

 سیستان بلوچستان  jp4 09152791 اقای کریمزایی 

 تهران  jp7+ 0903656  اقای زیبا

 اصفهان jp7+ 09130757     اقای دادخواه 

 شیراز jp7+ 09356732  اقای ناضری

 تهران  jp5                        09352248 کشاورزاقای 

 یزد  jp7+ 09139685  اقای برزگر

 قم jp4 09370387   اقای بحرانی

 کرمان  jp5  09210869اقای میرزایی 

 تهران  jp4 09125767اقای جلیلمنش 

 عسلویه  jp5   07737263398اریا ساسول 

 

 استان بوشهر        jp2 وزارت علوم تحقیقات و فن اوری خلیج فارس  

 استان تهران         jp2 وزارت اموزش و پروش اداره کل تهران )پژوهشسراها(

 استان اصفهان         jp2 وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دانشگاه اصفهان

 استان قم           jp4وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دانشگاه قم

 استان اصفهان   jp4وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دانشگاه شهید رجایی کاشان 



 تهران   jp4               وزارت بهداشت حالل ایران    

 تهران   jp5   هنرستان فنی حرفه ای ایت اله طاالقانی

 تهران   jp5 نیرو مکانیک اسیا 

 کرمان   jp4 دانشگاه پردیس کرمان  

 گیالن    jp4اداره کل اموزش پرورش )اداره نوسازی مدارس رشت(  

 لرستان jp4 دانشگاه ایت اله بروجردی 

 مشهد    jp6)صنایع پزشکی(دانشگاه حکیم سبزواری 

 ساری jp4 کوپا پژوهش  

 قزوین  jp6وزارت علوم تحقیقات دانشگاه بین المللی قزوین 

 JP2وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دانشگاه بهشتی 


