بسمه تعالی

رزومه سیستم صوتی گیشه کاواک
نصب و راه اندازی سیستم های صوتی گیشه:


















































آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابور
اداره اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی
انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد
اداره کل پزشک قانونی استان فارس
اداره اتباع استانداری استان فارس
اتحادیه مشاورین امالک کشوری
بانک ملی شعبه مرکزی
بانک سپه
بانک تجارت شعبه اردیبهشت
بیمارستان فیروزگر
بیمارستان مردم
بیمارستان آرش
بیمارستان جم
بیمارستان آتیه
بیمارستان صدر
بیمارستان طرفه
بیمارستان مردم
بیمارستان ساسان
بیمارستان شریعتی
بیمارستان  15خرداد
بیمارستان هاشمی نژاد
بیمارستان زینبیه شیراز
بیمارستان  MRIشیراز
بیمارستان مرکزی شیراز
بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
بیمارستان شهید رجایی قزوین
بیمارستان حضرت فاطمه (س)
بیمارستان امام حسین (ع) زنجان
بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد
بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد
بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
بیمارستان فوق تخصصی پیامبران
بیمارستان و زایشگاه سینا مشهد
بیمارستان امام حسین (ع) تهران
بیمارستان امام زمان (عج)مشهد
بیمارستان طالقانی گنبد کاووس
بیمارستان تخت جمشید کرج
بیمارستان شریعت رضوی
بیمارستان طالقانی گرگان
بیمارستان پارسیان تهران
بیمارستان شهید لواسانی
بیمارستان فیاض بخش
بیمارستان سینا مشهد
بیمارستان بعثت نهاجا
بیمارستان سینا تهران
بیمارستان سیدالشهدا
بیمارستان شفا یحیائیان

















































بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان صدر به آفرین
بیمارستان بقیه اهلل شیراز
بیمارستان  29بهمن تبریز
بیمارستان پیامبر اعظم کرمان
بیمارستان تخصصی ابن سینا
بیمارستان شهید دکتر لواسانی
بیمارستان شهید نمازی شیراز
بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
بیمارستان فیروز آبادی شهرری
بیمارستان امام خمینی پل دختر
بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند
بیمارستان تخصصی حیوانات کوچک تهران
بنیاد تعاون ناجا – تعویض پالک ورد آورد
پلی کلینیک تامین اجتماعی سبزوار
پلی کلینیک شهید بهشتی
پلی کلینیک شهید حیدری
پلی کلینیک  22بهمن
پردیس سینمایی زندگی
پردیس سینمایی راگا
پارک آبی کرج
پارک آب و تاب
پارک آبی آ پارک
پلی کلینیک آزادی
پلی کلینیک کمالوند
پلی کلینیک  13آبان
پلی کلینیک ابوریحان
توانبخشی سازمان هالل احمر
داروخانه مرکزی مهرشهر کرج
داروخانه دکتر مهشید ارمز
داروخانه هالل احمر یزد
دادسرای ناحیه 11
درمانگاه آزادی
درمانگاه الزهرا
درمانگاه قائن
درمانگاه نسیم
درمانگاه نظرآباد
درمانگاه نیک پور
درمانگاه نسیم اسالمشهر
درمانگاه  15خرداد ورامین
درمانگاه امام رضا اسالمشهر
درمانگاه آل نبی(ص)مشهد
دفتر خدمات قضایی  1031تهران
دندانپزشکی رجایی شهر
دهکده آبی پارس
سازمان آتش نشانی
سازمان تامین اجتماعی قائن
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سازمان تامین اجتماعی سبزوار
سازمان تامین اجتماعی هشتگرد
سازمان حوزه هنری استان اصفهان
سازمان مدیریت درمان استان فارس
سازمان تامین اجتماعی شعبه شمیران
سازمان تامین اجتماعی شهرستان قائن
سازمان تامین اجتماعی تهران شعب4و 17
ساختمان اتحادیه صنف مشاورین امالک
سرکنسولگری ایران در فرانکفورت
سرکنسولگری ایران در برلین
سرزمین موجهای آبی مشهد
سرزمین بازی کوروش
سینما شهید چمران
سینما ساویز کرج
سینما سروش
سینما ماندانا
سفارت چین
سفارت نروژ
سفارت اسپانیا
شرکت آرین دژ
شرکت ایران طرح
شرکت اتاق سرور
شرکت اصفهان در
شرکت کارا تجارت
شرکت رایان سایپا
شرکت پیشرو منش
شرکت مهر کام پارس
شرکت شایان پارسیان
شرکت صنایع ارتباط غدیر
شرکت انعکاس تاویار نویان
شرکت آرمان پرواز هگمتانه
شرکت پیشگامان توسعه کیان
شرکت هوشمند گستران راسخ
شرکت صنایع الکترونیک شرق
شرکت سهند ارتباط مبتکر امین
شرکت مهندسی تصفیه گستر قم
شرکت تضامنی سرداری و شرکا
شرکت تضامنی ناصر افشار و شرکا
شرکت تضامنی علی بخشی و شرکا
شرکت تضامنی جمال ذوقی و شرکا
شرکت تضامنی نادر محمودی و شرکا
شرکت تضامنی محمد بهگوی و شرکا
شرکت تضامنی ایوب اسالم زاده و شرکا
شرکت تضامنی شمس اهلل مرادی وشرکا
شرکت تضامنی فریدون روشندل و شرکا
شرکت تضامنی محسن سروش نیا و شرکا
شرکت تضامنی سید سجاد شهیدیان و شرکا





























شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران
خودرو (ساپکو)
شرکت تضامنی هوشنگ مصلحت الی و شرکا
شرکت تضامنی حجه اهلل شیخ االسالمی و شرکا
شرکت تضامنی حسین سکان دستگیر و شرکا
شرکت تضامنی مریم دشتی و شرکا
شرکت تضامنی ملک زاده و شرکا
شرکت تضامنی بهزاد راد و شرکا
شرکت تضامنی تقی زاده و شرکا
شرکت تضامنی پیروزان و شرکا
شرکت تضامنی فهمی و شرکا
شرکت تضامنی آلوسی و شرکا
شهرداری مرکزی شهر شیراز
شهربازی سرزمین عجایب
شهر بازی اورا پارک
شهربازی مریوان
صرافی سپهر صادرات
صرافی بانک ملت
صرافی آماتیس
صرافی اسپادانا
صرافی زاهدی
صرافی آرمات
صرافی آرین
صرافی مهر
صرافی رز
صرافی آوا
صرافی زند
صرافی افق

























































صرافی رضا
صرافی امین
صرافی رفاه
صرافی فراز
صرافی ملی
صرافی گنج
سکه اطلس
صرافی مینو
صرافی پارسا
صرافی میزان
صرافی گاندی
صرافی تهران
صرافی شرفی
صرافی رنجبر
صرافی روحی
صرافی طوس
صرافی بیوک
صرافی الغدیر
صرافی ادارکی
صرافی زاگرس
صرافی مرعشی
صرافی دانشپور
صرافی تندیس
صرافی احسان
صرافی سیمرغ
صرافی پارسیان
صرافی تجریش
صرافی آریا شهر
صرافی اسالمی مقدم

صرافی ارسالن نوروزی
صرافی شهبازیان طبسی
صرافی سید سجاد شهیدیان
کلینیک امنیت سبز
کلینیک شهید فهمیده کرج
کلینیک چشم توس مشهد
کلینیک شهید سلیمانی شهرری
کلینیک رادیولوژی دکتر کاووسی
گیشه های بازاریابی و فروش سایپا
گیشه های بازاریابی و فروش ایران خودرو
گیشه های نمایندگی فروش سایپا استان قم
مجتمع پزشکی پیراپزشکی جهاد دانشگاهی گناباد
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران(دادگاه باهنر)
مجتمع فرهنگی ورزشی چمران (بولینگ عبدو)
مجتمع فرهنگی ورزشی مهنور یزد
مجتمع دارویی درمانی هالل ایران
مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز
مجتمع پردیس سینمایی تماشا
مجتمع پردیس سینمایی راگا
مرکز طبی کودکان
مرکز آموزش زبان فرانسه
مرکز تصویر برداری نگار آزما
مرکز تخصصی رادیو تراپی انکولوژی رضا
موسسه تصویر شهر (شهرداری تهران)
موسسه سینمایی بهمن سبز

همچنین می توانید از طریق لینک های زیر با جزئیات بیشتر و تصاویر و ویدئو های محصوالت کاواک و پروژه های انجام شده توسط ما بیشتر آشنا شوید:

 www.lenzor.com/cavac
 http://telegram.me/CavacTabesh

www.aparat.com/cavac
www.instagram/cavac.ir




www.cavac.ir
www.facebook.com/cavac.ir
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