
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 1  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

( یهگآ دادعت 0   ..." ) ییوراد و یکشزپ و  یهاگشیامزآ و  تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 72  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

( یهگآ دادعت 0   ..." ) ییوراد و یکشزپ و  یهاگشیامزآ و  تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 135  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

140 1140 1 نابآ   نابآ   1 11 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

73474 کارتشا : دک 
1390/04/14 زاغآ : خیرات 
1401/11/21 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   157,520هکس , 000157,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   93,55093,550مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,149هکس 090 , 000149, 090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد , 000220 , سیئوس000 سیئوس کنارف   344,300344,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,700هکس , 00084,700 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع254,600254,600رالد ناتسبرع لایر   91لایر , 27091 , 270

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,700هکس , 00054,700 , وروی000 ژورن338,950338,950وروی ژورن نورک   33,20033,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   13,930یالط , 00013,930 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ393,990393,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,950232 ,950

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 153153))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003912000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908668 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  هلابز  احما  هاگتسد  ود  راخبوالکوتا و  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسف  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تامدخ  الاک و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 
12:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  انیس -  نبا  نادیم  اسف -   ، 7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هلابز   هلابز احما   احما هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   راخبوالکوتا   راخبوالکوتا هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cw7bp3a9k8zlz?user=73474&ntc=5908668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5908668?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003912000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908608 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  یرتیل  زاس 600  نژیسکا  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسف  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم 
12:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  انیس -  نبا  نادیم  اسف -   ، 7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسرامیب5908668 هلابز  احما  هاگتسد  ود  راخبوالکوتا و  هاگتسد  ود  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  7272   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتیل یرتیل   600600 زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t5wadpp2sj2lc?user=73474&ntc=5908608
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ییاهن  غلبم.تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض 

1101060044000049 زاین :  هرامش 
نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نویساموتا رازبا و  نیشام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   3D FOOTSCAN یتراجت مان   S3DS-101 لدم یکشزپ  یدعب  هس  کیتپا  رنکسا  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ نف  اردص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ییاهن  غلبم.تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  نایناریا  امزآروآدرف  تکرش   stago هاگتسد یداقعنا  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002342 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ردص تراجت  سینودآ  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یتیک  ییاوقم 8  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   D-DI TEST رمیاد ید  تیک  الاک :  مان 

هتسب 137 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تلاصا  بسچرب   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   -- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یدعب   یدعب هسهس   کیتپا   کیتپا رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 33

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نایناریا   نایناریا امزآروآدرف   امزآروآدرف تکرش   تکرش   s tagostago  هاگتسد هاگتسد یداقعنا   یداقعنا یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vygz43d6scau2?user=73474&ntc=5907254
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنس ییانیب  قمع  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000420 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   POTEC هدنزاس عجرم   POTEC یتراجت مان  ( PLC-8000(pola لدم یکشزپ  مشچ  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 

ناگدید
ددع 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  جرد  هناماس  رد  مالقا  لک  تمیق  ًامتح 
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا 

دوش ءاضما  رهم و  اهب  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنس یجنس ییانیب   ییانیب قمع   قمع تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 55
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  نولوک 25 . یپارتورلکسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001980 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 5   M00518361 دک زیاس 2/3  یشراوگ  یپارتورکسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  شفنبارف . وترپ  دلوم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001991 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نرق دازون  ایحا  هدننک  هضرع  عجرم  نرق  دازون  ایحا  یتراجت  مان   ENA120 لدم هلویوارتلوا  هعشا  اب  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2525 نولوک   نولوک یپارتورلکسا   یپارتورلکسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 66

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت .. شفنبارف   شفنبارف وترپ   وترپ دلوم   دلوم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 77
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ  } یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000556 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امه یالاک  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DC CAL یتراجت مان   ml 2 یگنرس ییاوقم 2  هبعج  رتنس  لاکیدم  لاک  لژ  نامسناپ  هدام  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  ههام  یرابتعا 8  تخادرپ  دراد  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک تمالس  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رتناک  لس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092805000019 زاین :  هرامش 

شیک تمالس  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   XP-300 لدم یهاگشیامزآ  یرتماراپ  کیتاموتا 20  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  رتناک  لس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7941875735 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رازاب  ور  هبور  - شیک هریزج  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44421891-076  ، 44422013-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44422014-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

{{ تسویپ تسویپ  } } یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 88

کیتاموتا کیتاموتا یژولوتامه   یژولوتامه روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یپوکسورتساگ یسپویب  سپسروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093856001990 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 5   M00513303 دک زیاس 2/8   cm 180 یشراوگ یریگ  هنومن  یسپویب  سنپ  الاک :  مان 
رصع نونف  یاروام  یناگرزاب 

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . یپوکسورتساگ یپوکسورتساگ یسپویب   یسپویب سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع
.تسا .تسا
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسح لاتیجید  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000109 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناراک  شیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  نیمسای  تعنص  ناراک  شیدنا  هدنزاس  عجرم   AKSAN یتراجت مان   S10 لدم رامیب  لباترپ  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

نیمسای
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BR300 لدم جنس  دق  دقاف  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  رد  یناریا  دنرب  مان  ینف و  تاصخشم  اب  اهالاک  یمامت  ددرگ -  هدهاشم  تسویپ  تسیل  نیزگیاج -  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رصع یلو  کرهش  هب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام -  ود  تخادرپ 

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسح ساسح لاتیجید   لاتیجید یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 111 1
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  رتتاک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000331 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتتاک عاونا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط زکرم   - یواگ 5*10 دراکیرپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000252 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1212

1010 ** 55 یواگ   یواگ دراکیرپ   دراکیرپ چپچپ   ناونع : : ناونع 1313
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یتراگوف دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001988 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CEM 602 دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   PEROUSE MEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4 زیاس یقورع  یتراگوف  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما ب   - پیلپ هدننک  جراخ  تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000253 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراگوف یتراگوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1414

پیلپ پیلپ هدننک   هدننک جراخ   جراخ تنتن   ناونع : : ناونع 1515
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلدم تکرش  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000095 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم تکرش  یاه  تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLY L- LYSIN SIGMA بسچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002345 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  سیتناویو  یتراجت  مان   ml 50 یطوق  Poly-L-lysine solution,50 ml,P4707  . یلوکلوم یژولویب  هاگشیامزآ  فرعم  تیک  الاک :  مان 
نولکانیس یناگرزاب 
یطوق 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- تسا  یمازلا   IRC دک دیق  -- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   -- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلدم کنیلدم تکرش   تکرش یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 1616

POLY L-  LYSIN POLY L-  LYSIN S IGMASIGMA  بسچ بسچ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادقم 50  هب  راد 100  رتلیف  رلپمسرس  هتسب و  یلاتسیرک 50  رادرتلیف  رلپمس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000284 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  یاقآ   64112308 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   5050 رادقم   رادقم هبهب     100100 راد   راد رتلیف   رتلیف رلپمسرس   رلپمسرس وو   هتسب   هتسب   5050 یلاتسیرک   یلاتسیرک رادرتلیف   رادرتلیف رلپمس   رلپمس رسرس   ناونع : : ناونع 1818
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک   HLA-ABDR تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  4

1101030292000780 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   44 دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک     HLA-ABDRHLA-ABDR تیک   تیک ناونع : : ناونع 1919
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مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  ساسا  رب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000043 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک   A کپزاگ تشک  طیحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اببون  g 500 ینافاپسرت هتسب  هتساشن  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کارا بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هشیش  یرطب   Lit 2/5 مجح دصرد  تظلغ 99/6 قلطم  لوناتا  الاک :  مان 

یرطب 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  نایسیو  ییاذغ  داوم  لکلا و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نایسیو  یتراجت  مان   Lit 2/5 تپ فرظ  دصرد  لوناتا 70  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دیسررس 1404/03/26 هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم لوناتا -  -  لوناتا یتافاپسرت -  -  یتافاپسرت هتسب   هتسب هتساشن   هتساشن کپزاگ -  -  کپزاگ تشک   تشک طیحم   طیحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لس هاگشیامزآ  سالک 2  دوه  اپه  یا و  هسیک  یاه  رتلیف  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092411000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  / دامرف همیمض   IRC دک ابش و  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لس هاگشیامزآ  سالک 2  دوه  اپه  یاه  رتلیف  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092411000025 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  / دامرف همیمض   IRC دک ابش و  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // لسلس هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   22 سالک   سالک دوه   دوه اپه   اپه وو   یایا   هسیک   هسیک یاه   یاه رتلیف   رتلیف ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2 12 1

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // لسلس هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   22 سالک   سالک دوه   دوه اپه   اپه یاه   یاه رتلیف   رتلیف ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2222
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تیلا  هاگتسد  یداقعنا  یاه  تیک  هب  جایتحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000106 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تیک  63 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1147-PHD-15181-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   GC 8890 هاگتسد نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ یهاگشیامزآ و  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

تسویپ تسویپ قبط   قبط تیلا   تیلا هاگتسد   هاگتسد یداقعنا   یداقعنا یاه   یاه تیک   تیک هبهب   جایتحا   جایتحا ناونع : : ناونع 2323

تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم   GC 8890GC 8890 هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2424

خنخن اباب   الال     88 هداس   هداس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ییوراد -  -  ییوراد رابنا   رابنا تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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5907759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا تشادهب  زکرم  ییوراد  رابنا  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093187000055 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

رازفا ابص  بیبط 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
عجرم یفسوی  ناکرس  هدننک  هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یلور  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا یکشزپ  یا  هچراپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نیچ  JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP CO LTD هدنزاس
هبعج 9 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 6   cmx5 m 5 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 12  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10  زیاس 14  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دومحم ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  دک 70-119   mm 7 زیاس  RAE NASAL CUFF هشارت هلول  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش کچ  یتسویپ  کرادم  امتح  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  یخرب  دریگ  تروص  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  قبط  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یربراب و  لمح و  هنیزه 

09352650605 دیریگب سامت  هدازریما  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  رون _  دجسم  بنج  رون _  نابایخ  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916766385

37231163-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231160-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداقعنا یاه  تست  تهج   ml 20 میسلک رورلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002344 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرلک میسلک  عون  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 20 رادقم یا  هشیش  لایو  یهاگشیامزآ  دربراک  رگناشن  الاک :  مان 

لایو 150 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا   IRC دک نتشاد   --- هلاسکی تخادرپزاب   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090405000087 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
سراپ وردوخ  گنیر  هدننک  هضرع  عجرم   ELTRA یتراجت مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  لدم 6903100  یکیمارس  ینیچ  هتوب  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3365166519 یتسپ :  دک  هنیکس ،  تشهب  یجورخ  نیوزق  - جرک نابوتا  رتمولیک 5  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداقعنا یداقعنا یاه   یاه تست   تست تهج   تهج   mlml   2 020 میسلک   میسلک رورلک   رورلک ناونع : : ناونع 2626

یکیمارس یکیمارس ینیچ   ینیچ هتوب   هتوب ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132375 اب  قباطم  رالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005828 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم   IP 66 تظافح هجرد   A 0/1 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  240x240x100 mm زیاس  Line 3 لدم هداتسیا  قرب  ولبات  الاک :  مان 

روسرپمک سراپ  یتعنص 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
راپسب نارذآ  ییایمیش  یدیلوت و   kg 50 یکیتسالپ فرظ   AM.Cold Seal.100 دک لیسدلک  عیام  بسچ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   SEAL GAURD یتراجت مان   kg 20 یزلف لطس   API MODIFIED تیفیک حطس  یهایگ  نغور  کیتتنس و  هیاپرب   DOPE ECF سیرگ الاک :  مان 
فده نارتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 

لطس 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زراب یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DRUCK هدنزاس عجرم   INDICATOR یتراجت مان   DPI 705 لدم یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
موینیمولآ درون  یدیلوت  یاه  هناخراک  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  تازلف  درس  درون  هاگتسد   R 200 W/-V 2600 لدم تنملا  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CORE COOLER یتراجت مان  نایواک  تنویماک  لماک  لیئوزاگ  پمپ  الاک :  مان 
تس 70 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132375 اب  قباطم  رالیپرتاک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک لیئوزاگ   لیئوزاگ پمپ   پمپ تنملا - - تنملا رتلیف   رتلیف یلاتیجید   - - یلاتیجید جنسراشف   جنسراشف سیرگ -  -  سیرگ لیسدلک   - - لیسدلک عیام   عیام بسچ   بسچ هداتسیا -  -  هداتسیا قرب   قرب ولبات   ولبات رالیپرتاک   - - رالیپرتاک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
تنویماک تنویماک
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 - لباب ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  هدش  مالعادک  ناریا  دشابیم  تساوخرد  هقرو  کالم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتست تیک 96  یتست - نیت 96  یرف  تیک  یرتماراپ - راردا 11  راون  راردا - ناویل  اماگ 12×75 -  هلول  - 6ml هتخل هلول  مال - درز - رلپمس  کون  یکشم -  نیو  پلاکسا  - 

...و  HB A1C لورتنک - HB A1C تیک - PSA
1201090149000002 زاین :  هرامش 

لباب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
IMed تسا یمازلا  نتشاد  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4714619939 یتسپ :  دک  یدازآ ،  امنیس  بنج  سردم  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295036-011  ، 32366765-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312076-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- راردا راردا ناویل   ناویل  -  - 7575 ×× 1212 اماگ   اماگ هلول   هلول - - 66 mlml هتخل   هتخل هلول   هلول مالمال - - درز - - درز رلپمس   رلپمس کون   کون یکشم -  -  یکشم نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا یهاگشیامزآ - -  - -  یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2929
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000033 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هنادرد  kg 25 هیال هس  ینلیتا  یلپ  هسیک  دصرد  صولخ 99/4 تاتسا  میدس  الاک :  مان 

هسیک 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  لیوحت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لژ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000106 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  هدنزاس  عجرم   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 2 لژ  لکش  یمشچ  زلولس  لیتم  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ هسیک   هسیک دصرد   دصرد 99/499/4 صولخ   صولخ تاتسا   تاتسا میدس   میدس ناونع : : ناونع 3030

لژلژ ناونع : : ناونع 3131
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زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یناریا  عون  زا  دیاب  مالقا  یمامت.تسویپ  تسیل  قبط  ( تیک عاونا  ) هاگشیامزآ یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091519000038 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 50 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک عیزوت  مان  الاک و  ره  مان.دشابن  یضقنم  هدوب و  imed تیاس رد  تسیابیم  امتح  هدننک  عیزوت  هدننک و  دیلوت  تکرش.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالقا مامت  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  20 روتکاف هیوست.تسا  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  رابتعا  یاراد  imedو  تیاس رد  هناگادج  روط  هب 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33503757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یناریا   یناریا عون   عون زازا   دیاب   دیاب مالقا   مالقا یمامت.تسویپ   یمامت.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( تیک تیک عاونا   عاونا )) هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232

گرب گرب // دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // لمع لمع قاتا   قاتا وو   یشوهیب   یشوهیب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

3333
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گرب / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و 

1101094764000261 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 10  زیاس 2/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یراذگ  هشارت  هلول  دربراک   mm 10 زیاس دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یراذگ  هشارت  هلول  دربراک   mm 6 زیاس دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  لاسگرزب  زیاس  یناسر  نژیسکا  دربراک  نژیسکا  لازان  دنوس  رتتاک  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب  یکشزپ  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

گرب گرب // دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // لمع لمع قاتا   قاتا وو   یشوهیب   یشوهیب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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5908066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و 

1101094764000261 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 10  زیاس 2/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یراذگ  هشارت  هلول  دربراک   mm 10 زیاس دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یراذگ  هشارت  هلول  دربراک   mm 6 زیاس دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  لاسگرزب  زیاس  یناسر  نژیسکا  دربراک  نژیسکا  لازان  دنوس  رتتاک  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب  یکشزپ  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تشادهب  زکرم  هاگشیامزا  زاین  دروم  هرامش 2) تساوخرد   ) یهاگشیامزا یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002496 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIV 1AND2 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   HIV تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب رود  مالقا  یاضقنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  تشادهب  زکرم  ات  لاسرا  هنیزه 

دیریگب سامت   09153852016: هداز هنیدا  یاقا  اب  ینف  تالاوس  تهج 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227445-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم هاگشیامزا   هاگشیامزا زاین   زاین دروم   دروم (( 22 هرامش   هرامش تساوخرد   تساوخرد  ) ) یهاگشیامزا یهاگشیامزا یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  درونجب  تشادهب  زکرم  هاگشیامزا  زاین  دروم  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002495 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  نانح  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HTP یتراجت مان  یددع  هشاس 1  یتساک  دایتعا  مدع  یتست  دنچ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هتشاد  رود  اضقنا  خیرات  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  تشادهب  زکرم  ات  لاسرا  هنیزه 

رابتعا نیمات  زا  دعب  یتخادرپ 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227445-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دایتعا دایتعا مدع   مدع یتست   یتست دنچ   دنچ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8ag7jawbtxazv?user=73474&ntc=5908096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5908096?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  ددع  دادعت 480  مرگ  سکاو 2/5  نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000791 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   EQUIWAX یتراجت مان   g 2/5 رادقم یا  هتسب  رتسیلب 1  یزیرنوخ  زا  یریگولج  دربراک  یحارج  سکاو  نب  الاک :  مان 

هتسب 480 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد دیلوت  ددع  دادعت 480  مرگ  سکاو 2/5  نب 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imedو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  ساسا  رب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000044 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک  تستورتپ  هدنزاس  عجرم  چب  نویساربیلاک  یتراجت  مان  لدم 1109  یهاگشیامزآ  کیتاموتا  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس 1404/03/26 اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ   2 /52/5 سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 3737

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کیتاموتا   کیتاموتا نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ لوئسم  یدمحم  یاقآ  - ههام تخادرپ 4  - هباشم دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09175690337 و09903145895
1101030090000362 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  یددع  هتسب 500   mm 75 عافترا  mm 12 رطق رتناک  اماگ  ینریاتسا  یلپ  فافش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09175183734: زادرپ راک  - دنوار سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z9pey6lqb76t3?user=73474&ntc=5908126
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5908126?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میساتپ  1000ppm درادناتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090405000088 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نورتون  ییوراد  یمیش  هدنزاس  عجرم   ml 500 یکیتسالپ فرظ  یمیشویب  هاگشیامزآ  میساتپ  درادناتسا  لولحم  الاک :  مان 

نورتون ییوراد  یمیش 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1376 یلخاد  2634764058 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3365166519 یتسپ :  دک  هنیکس ،  تشهب  یجورخ  نیوزق  - جرک نابوتا  رتمولیک 5  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نولکیسوردیه نک  میسقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001546000228 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاه  هشقن  قبط  هدش  یشک  رنیال  نولکیسوردیه  نک  میسقت  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  الاک  لیوحت  لاسرا و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یمیحر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09132680218  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یلام  روما  طسوت  ینف  هیدات  زا  سپ  یمسر  روتکاف  لاسرا  عمتجم و 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ میساتپ   میساتپ درادناتسا   درادناتسا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 4040

نولکیسوردیه نولکیسوردیه نکنک   میسقت   میسقت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  ساسا  رب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000045 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 500 مجح یا  هشیش  روزم  جردم  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناملآ   TGI هدنزاس عجرم   ml 500 یبناج هلول  اب  یا  هشیش  یهاگشیامزآ  ءالخ  نلرا  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمالسا 1404/03/26  هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هشیش   هشیش یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ءالخ   ءالخ نلرا   نلرا یایا   - - هشیش   هشیش روزم   روزم جردم   جردم هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 4242

دنلب دنلب نزوس   نزوس رسرس   هتسب .  .  هتسب   12 0120 فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینیس   ینیس ددع .  .  ددع 1010 چاچا   دیسا   دیسا هتسب .  .  هتسب   1010 یدحاو   یدحاو   22 ماگلامآ   ماگلامآ هتسب .  .  هتسب   55 یدحاو   یدحاو   11 ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع
 . . هتسب هتسب   44 ژاسرب   ژاسرب سرب   سرب هتسب .  .  هتسب 1010
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دنلب نزوس  رس  هتسب .  فرصم 120  رابکی  ینیس  ددع .  چا 10 دیسا  هتسب .  یدحاو 10  ماگلامآ 2  هتسب .  یدحاو 5  ماگلامآ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هتسب ژاسرب 4  سرب  هتسب .  10

1101092125000005 زاین :  هرامش 
( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VERICOM یتراجت مان  یددع  یسکلف 72  هتسب  رپوت  لدم  یکشزپنادند  یریگمرج  ژاسرب  سرب  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم   FTJECT یتراجت مان  یددع  هتسب 100   G27 لدم دنلب  یکشزپنادند  نزوس  رس  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

عجرم دمراف  نب  اورم  سیدرپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   ml 50 هدش رپ  گنرس  ییاوقم 1  هبعج  دصرد  کیرفسف 37  دیسا  زد  لژ  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 
دمراف نب  اورم  سیدرپ  یدیلوت  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FT یتراجت مان  یلوسپک  هبعج 50  یکشزپنادند  یدحاو  ماگلامآ 1  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FT یتراجت مان  یلوسپک  هبعج 50  یکشزپنادند  یدحاو  ماگلامآ 2  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

عجرم یمیش  بط  لالز  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   19x28 cm زیاس  P13 لدم هنادگنر  یواح  ینریاتسا  یلپ  یگنر  یکشزپنادند  فرصمرابکی  ینیس  الاک :  مان 
یمیش بط  لالز  هدننک  هضرع 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هیلک  عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروصرد  سانشراک .  دات  ناشخرد .  هاگنامرد  رابنا  لیوحت  تسا .  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  دمیآ  دک IRC و  دشاب  یناریا  دیاب  الاک  هیلک  دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعب  اه 

3351666794 یتسپ :  دک  ناشخرد ،  دیهش  هاگنامرد   . هاپس رذگ  ریز  هب  هدیسرن.رهلک  دیهش  راولب.رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65293810-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65293810-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام  6 تخادرپ * یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000618 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ADALTIS S.R.L یتیک هتسب 1   EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون  HIV تیک الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIVHIV  تیک تیک ناونع : : ناونع 4444
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نیالدالب 1650 یدیرو  ینایرش  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000851 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   6/5x9/8 mm زیاس زیلاید  هاگتسد   set Universal blood line هلول الاک :  مان 
ددع 1650 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع 16501650 نیالدالب   نیالدالب یدیرو   یدیرو ینایرش   ینایرش تستس   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تیفیک   تیفیک
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زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لخاد  دیلوت  یناریا و  دیاب  القا  یمامت  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091519000039 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
عجرم  QC LAB یتراجت مان  یددع  ینولیان 1000  هتسب   ISUN050 لدم  µl 200 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  ریغ  درز  رلپمس  رس  الاک :  مان 

نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  اکرآ  ناسیآ  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هدننک  عیزوت  مان  الاکره و  مان.دشابن  یضقنم  هدوب و  imed تیاس رد  تسیابیم  امتح  هدننک  عیزوتو  هدننک  دیلوت  تکرش.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.مالقا مامت  لیوحتزا  دعب  یراکزور  20 روتکاف هیوست.تسا  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  رابتعا  یارادو  imed تیاسرد هناگادج  روط 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33503757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت وو   یناریا   یناریا دیاب   دیاب القا   القا یمامت   یمامت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4646

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 4747
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000773 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 یمیشویب  Arsenazo میسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم   ml 50 لایو یسانش  یرتکاب  نالاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 
لایو 600 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم   ml 20 لایو یسانش  یرتکاب  نادازون  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

لایو 600 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBeAg تیک الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HCV تیک الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ab تیک الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 100 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  DC زاپیل تیک  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمزالا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رزیالانآوتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090145000012 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  یرگید  هباشم  دکرهو  تسالاک  عون  تهجالکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000024 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   EASY LIFE یتراجت مان   30G یریگنوخ تسنال  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دنرب  تکرش  هدهعرب  راب  لمح  هیارک  - یتسویپ تسیل  قبط  طیحم  تشادهب  هاگشیامزآ  یفرصم  تاموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآوتا رزیالانآوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848

یریگنوخ یریگنوخ تسنال   تسنال ناونع : : ناونع 4949
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص همین  یدیلوت  - یتاقیقحت هروظنم  دنچ  دحاو  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  هرواشم  یحارط ، یزادنا  هار  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارشلا دجاو  تکرش  هب  یروانف  تسیز  تالوصحم 

1101005184000019 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

وراد تسیز  نژویرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Biozeen یتراجت مان   L/B 2000 لدم یهاگشیامزآ  روتنامرف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همین یدیلوت  - یتاقیقحت هروظنم  دنچ  دحاو  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  هرواشم  یحارط ، یزادنا  هار  دراد  رظن  رد  یروانف  ملع و  کراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن راذگاو  طیارشلا  دجاو  تکرش  هب  ریز  لحارم  حرش  هب  تالاصتا  هلول و  تاموزلم و  دیرخ  یروانف و  تسیز  تالوصحم  یتعنص 

8814613339 یتسپ :  دک  یباراف ،  یدعس و  عطاقت  شبن  ادهش - نادیم  زا  رتالاب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330048-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332934-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص همین   همین یدیلوت   یدیلوت -- یتاقیقحت یتاقیقحت هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ دحاو   دحاو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات هرواشم   هرواشم یحارط ، ، یحارط یزادنا   یزادنا هار   هار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
طیارشلا طیارشلا دجاو   دجاو تکرش   تکرش هبهب   یروانف   یروانف تسیز   تسیز تالوصحم   تالوصحم

5050
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NRV ریش دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000469 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ROHDE AND SCHWARZ هدنزاس عجرم   NRV-Z5 لدم  W 10 ناوت  100KHz- 6GHz ناوت یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژویفیرتناسریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003034000031 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ   . دیوش گنهامه  ییولاباب  مناخ  قاحسا و  لآ  مناخ  64112383 هرامش اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NRV-Z5NRV-Z5 لدم   لدم   WW  1010 ناوت   ناوت   100100 KHz-  6GHzKHz-  6GHz  ناوت ناوت یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

ژویفیرتناسریمعت ژویفیرتناسریمعت ناونع : : ناونع 5252
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تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  طیارش و  _ هباشم دک  ناریا  _ مال یهاگشیامزآ و  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000142 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  یددع  هتسب 200  رد   mm 100 عافترا رطق mm 12 و  هب  شوپرد  نودب  ینلیپورپ  یلپ  یهاگشیامزآ  هداس  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادور نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ناتسا  یموب  اب  تیولا  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091842000028 زاین :  هرامش 

نادور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   AUTOBIO LABTEC INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   IWO یتراجت مان   Micro plate Elisa Washer لدم یتسد  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991743385 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  بنج  تیالو  راولب  نادور -  ناتسرهش  ناگزمره -  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42887179-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42887179-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش __ هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا __ مالمال وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 5353

Micro plate Elisa WasherMicro plate Elisa Washer  لدم لدم یتسد   یتسد ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینومروه یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000387 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نیماینب  هدننک  هضرع  عجرم   Delaware Biotech هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 192  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا  ینومروه   CEA تیک الاک :  مان 

شیک زور 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  هس  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینومروه ینومروه یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 5555
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یزیمور  ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000190 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ml 15 هلول تیفرظ 24  نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   FAR TEST یتراجت مان   VS 4000D لدم  rpm 4000 یهاگشیامزآ یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ml 15 هلول تیفرظ 16  نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   FAR TEST یتراجت مان   VS 4000C لدم  rpm 4000 یهاگشیامزآ یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاقبرهاط 09166145774 سدنهم  یاقآ 

ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یزیمور   یزیمور ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 5656
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

270 ینایرش الوتسیفددع  یدیرو 450 الوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000852 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   g 16 ظفاحم یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   g 17 ظفاحم یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
ددع 270 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب // یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یالاکاب   یالاکاب تیولوا   تیولوا // هباشمدک هباشمدک // هعلاطمافطل هعلاطمافطل تاحیضوت   تاحیضوت   270270 ینایرش ینایرش الوتسیفددع   الوتسیفددع 450450 یدیرو   یدیرو الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد .دشاب   .دشاب یمیم  

5757
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سرگاز زبس  تخوس  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ینف  تاصخشم  ییامناج و  هشقن  قبظ  رب  یتخوس  لوناتاویاب  هناخراک  تالغ  هاگشیامزآ  یدنبوکس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001647000003 زاین :  هرامش 

سرگاز زبس  تخوس  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعراز دجما  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   MDF سنج هناخزپشآ  تنیباک  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  رد  طیارش  همان و  یفرعم  لیاف  هب  رتشیب  تاحیضوت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1438753665 یتسپ :  دک  یقرش ،  لوا  هقبط  کالپ 3 ، موسو ، تسیب  هچوک  یبونج ، نازابناج  یاهتنا  یلامش ، دابآریما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88630305-021  ، 8860305-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88356375-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MDFMDF  سنج سنج هناخزپشآ   هناخزپشآ تنیباک   تنیباک -- هناخراک هناخراک تالغ   تالغ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یدنبوکس   یدنبوکس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5858
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هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدوید رزیل  جنس و  فیط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000038 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هاقناخ یئارجا  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   INTER MEDIC یتراجت مان   SLP لدم  DIODE رزیل هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   HORIBA JOBIN YVON هدنزاس عجرم   Ultima Expert لدم ییاقلا  هدش  تفج  یامسالپ  جنس  فیط  رتمورتکپسا  الاک :  مان 
نازرو نف  ایرآ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و ناهام ) ) مب - نامک نابوتا   30 رتمولیک نامرک  لیوحت  لحم  .دوش  لاسرا  اه  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  روتکاف  شیپ  افطل  .دنتسه  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لیوحت  هلحرم  ات  اه  هنیزه  یمامت 

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدوید یدوید رزیل   رزیل وو   جنس   جنس فیط   فیط ناونع : : ناونع 5959
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  کینوسارتلا  ، رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000456 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ماقرا  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   B.M.TECHNOLOGIE هدنزاس عجرم   KAPTOR-MULTI لدم بآ  لباترپ  کینوسارتلا  رتمولف  جنس  یبد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع هنیزه  لمح و  هنیزه  .دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  کینوسارتلا  ، رتمولف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم  اب  تقباطم 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارگشالت  pku تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000110 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   NEO PKU 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50800096   NEO-PKU نینالآ لینف  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 90 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ههامود تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  نارگشالت -   pku تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب قبط   قبط .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   کینوسارتلا   ، ، کینوسارتلا رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 6060

نارگشالت نارگشالت   pkupku تیک   تیک ناونع : : ناونع 6161
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهوژپ ایمیک   g6pd تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000111 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   G6PD QUALITATIVE 50 TESTS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 50820116  یتست  زانژوردیهد 50  تافسف  6- زکولگ تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 160 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  ناهوژپ -  ایمیک   g6pd تیک هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهوژپ ناهوژپ ایمیک   ایمیک   g6pdg6pd  تیک تیک ناونع : : ناونع 6262
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت یاهتکرش  طقف   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ   . یهاگشیامزآ نیلامرف 10 % یرتیل  کی  یرطب  ددع   450  . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست.دنیامن 6 تمیق  هیارا  یکشزپ 

1101090614001041 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نیتم  نادیپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیلامرف  یتراجت  مان   Lit 20 نلاگ دصرد  صولخ 37 دیهدلامرف  الاک :  مان 
نلاگ 450 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هیارا  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش  طقف   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ   . یهاگشیامزآ نیلامرف 10 % یرتیل  کی  یرطب  ددع   450  . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست.دنیامن 6

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت یاهتکرش   یاهتکرش طقف   طقف  . . هنومن هنومن دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ % % 1010 نیلامرف   نیلامرف یرتیل   یرتیل کیکی   یرطب   یرطب ددع   ددع   450450  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام 66 هیوست.دنیامن   هیوست.دنیامن تمیق   تمیق هیارا   هیارا یکشزپ   یکشزپ

6363
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگتمیق یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش   . یددع دیرگ 72  رپوس  تیفیک  راد  هیشاحرسود  مال 7107  هتسب   2000  . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 6   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ.دنیامن 

1101090614001042 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   Tissue-Tek Glas یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هتسب   76x26 mm زیاس یهاگشیامزآ  هجرد  یگنر 90  راد  هیشاح  مال  الاک :  مان 
افش نیون 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ دیرخ.دنیامن  یراذگتمیق  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش   . یددع دیرگ 72  رپوس  تیفیک  راد  هیشاحرسود  مال 7107  هتسب   2000  . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 6   . هنومن دات  زا 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگتمیق یراذگتمیق یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یاهتکرش   یاهتکرش  . . یددع یددع   7272 دیرگ   دیرگ رپوس   رپوس تیفیک   تیفیک راد   راد هیشاحرسود   هیشاحرسود مالمال  71077107   هتسب   هتسب   2 0002000  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام   66 هیوست   هیوست  . . هنومن هنومن دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ.دنیامن   دیرخ.دنیامن

6464

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ وو   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دینک تقد  تسویپ  هب.تسیمازلا  دم  یا  نتشاد.دیریگب  سامت  رتشیب  عالطا  یارب  دشابیم  هباشم  اه  دک  ناریا  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000032 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
عجرم نامرد  میزنآ  یمیش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 0/5 یرطب ییاوقم 1  هبعج   CN1.HBA-0.5 لدم حطس 1   HBA1C یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 

نامرد میزنآ  یمیش  هدننک  هضرع 
یرطب 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک  راگآ  لا  چا  ید  تشک  طیحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

URINE STRIP یتراجت مان  یددع  هتسب 100   In-Vitro Diagnostics لدم راردا  یفیک  یمک و  همین  شیامزآ  صوصخم  یرتماراپ  راردا 10  راون  تیک  الاک :  مان 
ناهوژپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان  یتیک  هبعج 9   CAPILLARYS HbA1c زروفورتکلا هاگتسد  تیک  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
وترپ هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   ml 4+4 ییاوقم هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Retic TESTPoint High نویساربیلاک فرعم  الاک :  مان 

ایرآ زادرپ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
بط زآ  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CRP KIT یتراجت مان  ییاوقم  نتراک  رزیالانآ  نیئتورپ  هاگتسد   CRP تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 40 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لاگنبزر  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . تسیمازلا اهالاک  همه  یارب  دم  یا  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  1g723010Sigma2 (DDMAT) (2 ac ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000077 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   g 1000 رادقم یکیتسالپ  فرظ  یدنب  هتسب  عون  یهاگشیامزآ  دیسا  کینویپورپ  عجرم  هدام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک لرتنک  هاگشیامزآ  زاس  صلاخ  بآ  هاگتسد  درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000025 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دیسا   دیسا کینویپورپ   کینویپورپ عجرم   عجرم هدام   هدام ناونع : : ناونع 6666

یفیک یفیک لرتنک   لرتنک هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاس   زاس صلاخ   صلاخ بآبآ   هاگتسد   هاگتسد درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TUR سنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000198 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  نتراک 1   AE-001-004 لدم یژولورا  گنیتاک  پول  تس  الاک :  مان 
رف نارآ  ناراک  بط 

تس 50 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TURTUR سنا   سنا ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  ** ددع ) جک (50 رس  ریاو  دیاگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 50) تساررس ریاو  دیاگ  -2

( ددع 50) 4/8 یج لبد  -3
1201005443000035 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
** اب 02433011315 سامت  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  تسویپ ** تسیل  قبط  - **

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 02433011315 سامت  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  ** دشاب یم  ههام  ود  هیوست   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  الاک  لیوحتو  لمح  هنیزه  ** دشاب هتشاد  ار  ناریا  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  ارالاک  نیا  شورف  زوجمو  دشاب  دم  یآ  هناماس  وضعدیاب  هدننک  نیمات  *

* دننک نیمات 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جکجک رسرس   ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 6969
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسوت یسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000629 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیسوت یسکا  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  13,500 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسوت نیسوت یسکا   یسکا ناونع : : ناونع 7070
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HYDROCORTISONE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000630 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

HYDROCORTISONE - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
مرگ یلیم  / ددع  1,300 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HYDROCORTISONEHYDROCORTISONE ناونع : : ناونع 7171
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تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  طیارش و  _ هباشم دک  ناریا  _ یمیشویب یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000141 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روانف لپ  ریاب  هدننک  هضرع  عجرم  لپ  ریاب  یتراجت  مان   ml 50 رادقم یتست  هبعج 40  یمیشویب   LDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JVB300 لدم  Sinpo دنرب یریوصت  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000176 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SUZHOU EASSSON OPTO ELECTRONICS هدنزاس عجرم   EV3020T لدم لاتیجید  هراک  دنچ  یداعبا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09124270205  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  لیمکت و  زین  تسویپ  مرف  هناماس  رد  تمیق  مالعا  رب  هالع  تسیاب  یم  ًامتح 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 7272

JVB300JVB300 لدم   لدم   S inpoSinpo  دنرب دنرب یریوصت   یریوصت یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یسانش  چراق  شخب  یهاگشیامزا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب  کی  مادک  ره  زا  اه  کسید 

ولیک مین  مادک  ره  زا  اه  ردوپ 
1201003034000280 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یسانش  چراق  شخب  یهاگشیامزا  مزاول  - 

هتسب  کی  مادک  ره  زا  اه  کسید 
ولیک مین  مادک  ره  زا  اه  ردوپ 

دامن لصاح  سامت  یسانش  چراق  شخب  هرامش 64112123و4و5  اب  یگنهامه  تهج 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

دشاب هتشاد  تقباطم  الاک  اب  یلاسرا  دک  ناریا 
دشاب بسک  زاوج  ای  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  135135   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسانش یسانش چراق   چراق شخب   شخب یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7474
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رهمناریا ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sonoscape یناپمک تخاس   P15 لدم یفارگویدراکوکا  هاگتسد  وکا  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوس دیفس  هایس و  رتنیرپ 

1101092165000027 زاین :  هرامش 
دنجریب رهم  ناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PHILIPS هدنزاس عجرم   PHILIPS یتراجت مان  یکشزپ  یرادرب  ریوصت  هاگتسد   S12-4 یبلق وکا  بورپ  الاک :  مان 
انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717846785 یتسپ :  دک  یرافغ 30 ،  یور  هبور  رصعیلو  نادیم  هب  هدیسرن  یرافغ  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626845-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31636800-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویدراکوکا یفارگویدراکوکا هاگتسد   هاگتسد وکا   وکا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 7575
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  لک 200  اعمج  ددع  دادعت 100  شفنب  پیلکومه  ددع و  دادعت 100  ییالط  پیلکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000848 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک . HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   101Y-621 لدم  XL زیاس یکشزپ  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

روشک . HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   101Y-622 لدم  L زیاس یکشزپ  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تکرش و  مان  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  رد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تعاس  فرظ 48  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هنومن  هئارا  ،IMED رد

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییالط ییالط پیلکومه   پیلکومه ناونع : : ناونع 7676
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یناتسرامیب  لاسگرزب  تخت  کشتو  لافطا  یکیناکم  یزلف  نکشود  تختو  لاسگرزب  یکیناکم  یزلف  نکش  هس  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل 

1101005934000777 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایدپ  یتراجت  مان   b0030 لدم یکیناکم  لافطا   ICU تخت الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   A300 لدم یناملآ  خرچ  هدنوشات و  دیاس  تخترس MDF و  اب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  زارهم  هدننک  هضرع  عجرم  دم  زارهم  یتراجت  مان   MT7090 لدم  90x200 cm زیاس دنابیر  موف  سنج  یناتسرامیب  یاه  تخت  کشت  الاک :  مان 
اکینرد

ددع 65 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشسیل قبط  یتسیاب  ینف  تاصخشم  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیقمالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دشاب  تسویپ 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط یناتسرامیب   یناتسرامیب لاسگرزب   لاسگرزب تخت   تخت کشتو   کشتو لافطا   لافطا یکیناکم   یکیناکم یزلف   یزلف نکشود   نکشود تختو   تختو لاسگرزب   لاسگرزب یکیناکم   یکیناکم یزلف   یزلف نکش   نکش هسهس   تخت   تخت ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ

7777
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رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد لمکم  هرامش 4  دیرخ  تساوخرد  تسویپب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000181 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HEALTH AID BABYVIT یتراجت مان   ml 25 یرطب هرطق  لکش  دیسا  کیلوف  + نیماتیو یتلوم  ییاذغ  لمکم  الاک :  مان 

ایرآ رتخا  کین 
یطوق 50000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48223051-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد لمکم   لمکم   44 هرامش   هرامش دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد تسویپب   تسویپب ناونع : : ناونع 7878
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک رس  ود  فرصم  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000009 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایسآ بط  ید  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ید  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   120x230 cm زیاس فرصم  رابکی  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یکشزپ یدیلوت  هدنزاس  عجرم  کینآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   120x220 cm دناب ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  راد  شک  هفحلم  الاک :  مان 
تمالس مایتلا  نارگزیهجت  یناگرزاب  یکشزپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  مایتلا  نارگزیهجت  یناگرزاب 

ددع 1500 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  هدننک  نیمات  اب  لحم  ات  لاسرا  هیارک  الاک  لیوحت  زا  دعب  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک رسرس   ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 7979
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یپوکسورترا -  زباس 3.5  رویش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000197 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

داریه هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوژپ  تمالس  داریه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نوتیر 1080  لدم  یدپوترا  یپوکسورترآ  رویش  هاگتسد  الاک :  مان 
هوژپ تمالس 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورترا یپوکسورترا   3.53.5 زباس   زباس رویش   رویش ناونع : : ناونع 8080
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مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب الاک  تریاغم  تروص  رد  دک ) ناریا  نیمه  طقف  .دوش ( تقد  تسویپ  لیاف  هب  یدپوترا  لیرد  هرا و  یمومع  یحارج  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخ لاطبا  زاین  دروم  یتسویپ  یتساوخرد 

1101091547000206 زاین :  هرامش 
دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KT3322 لدم یدپوترا  هرا  سیپدنه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ایوپ رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KT4422 لدم یدپوترا  لیرد  سیپدنه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نامیترآ نامرد  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  دک 16-314-11   cm 16 زیاس یحارج  راگهویام  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 137 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ قبط  هیوست  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891704 و09024105457 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد 

9177897157 یتسپ :  دک  ربکا ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ناوج -  نادیم  هواک -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1891708-0513  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب الاک   الاک تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   دکدک ) ) ناریا   ناریا نیمه   نیمه طقف   طقف .دوش ( ( .دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یدپوترا   یدپوترا لیرد   لیرد وو   هرا   هرا یمومع   یمومع یحارج   یحارج رازبا   رازبا ناونع : : ناونع
دشدهاوخ دشدهاوخ لاطبا   لاطبا زاین   زاین دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ یتساوخرد   یتساوخرد
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامنو  IRcدمیا و یاراد.یناریا.ردوپ  نودب  ودره.ییات  هتسب 100 300 طسوتم.ییات 100 هتسب 1000 گرزب لینیو  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپئشورف

1101005943000413 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 300 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنیامنو  IRcدمیا و یاراد.یناریا.ردوپ  نودب  ودره.ییات  هتسب 100 300 طسوتم.ییات 100 هتسب 1000 گرزب لینیو  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپئشورف

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدنیامنو یگدنیامنو   IRcIRc وو دمیا   دمیا یاراد.یناریا.ردوپ   یاراد.یناریا.ردوپ نودب   نودب ودره.ییات   ودره.ییات 100100 هتسب   هتسب 300300 طسوتم.ییات طسوتم.ییات 100100 هتسب هتسب 10001000 گرزب گرزب لینیو   لینیو شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.هدنشورفاب .هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه.ههام   هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپئشورف تخادرپئشورف
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زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا   ) تسویپ طیارش  قبط  یلولس  جاوم  کشتددع  80 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000073 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   HSD لدم  20x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه تخادرپ  ، ددرگیم تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدروم  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  یریگراب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  یراک  هتفود  الاک  لیوحتزادعب 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000  الوچاپسا  رفص  نولیان 10  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000412 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22037F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  تسا -  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یلولس   یلولس جاوم   جاوم کشتددع   کشتددع 8080 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8383

ددع ددع   2 0002000 دادعت   دادعت الوچاپسا   الوچاپسا رفص   رفص   1010 نولیان   نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 8484
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . هرامش 4 نیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001989 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دپوترا ارتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارتآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AT-240 لدم  mm 240 زیاس لیتسا   mm 4 رطق اب  نمنیاتشا  یدپوترا  نیپ  الاک :  مان 

هیمورا
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . 44 هرامش   هرامش نیپ   نیپ ناونع : : ناونع 8585
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000585 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
5cc یعیبط یناوختسا  تفارگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم هسورپ  قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + روتکاف شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  ینوکیلیس . هار  ود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001987 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   AA6308 دک  F 8 زیاس یژولورا  ینوکیلیس  هار  یلوف 2  دنوس  الاک :  مان 

تسردنت نامرآ 
هبعج 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت .. ینوکیلیس   ینوکیلیس هار   هار ودود   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8787

زاین زاین دروم   دروم یرتیل   یرتیل مینددع   مینددع 10001000 تسد   تسد -- رتیل رتیل 100100 الاب الاب حطس   حطس  - - رتیل رتیل 12 0120 حوطس حوطس -- رتیل رتیل 250250 یکشزپ یکشزپ رازبا   رازبا ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدفتسا   هدفتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - دشابیم دشابیم

8888
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زاین دروم  یرتیل  مینددع  تسد 1000 - رتیل 100 الاب حطس   - رتیل 120 حوطس - رتیل 250 یکشزپ رازبا  ینوفع  دض  لولحم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدفتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - دشابیم

1101000257002494 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

انرب ایریآ  هدننک  هضرع  عجرم   ANIOSYME DD1 یتراجت مان  ینلیتا  یلپ  فرظ   Lit 1 یحارج لیاسو  رازبا و  یکشزپ  هرتناسنک  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دصرد  HYDREX 4 یتراجت مان  ینلیتا  یلپ  فرظ   Lit 0/5 تسوپ یزاس  هدامآ  یحارج و  بارکسا  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

انرب ایریآ 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
DECONEX 54 SPORCIDE یتراجت مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

انرب ایریآ  هدننک  هضرع  عجرم   SANIHIGENE یتراجت مان  الاب  هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ   Lit 1 حوطس یکشزپ  هرتناسنک  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  ههام  تخادرپ 4  - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . هاتوک زابو  دنلب  زاب  یپوکساراپالو  یحارج  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856001986 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

XIAN هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 1   SSK-35W-D لدم  mm 35 زیاس یکیتسالپ  سنج  یمومع  یحارج  دربراک  فرصم  رابکی  یتسوپ  رلپاتسا  الاک :  مان 
KAYDEE یتراجت مان  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   KAYDEE MEDICAL APPLIANCES

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . هاتوک هاتوک زابو   زابو دنلب   دنلب زاب   زاب یپوکساراپالو   یپوکساراپالو یحارج   یحارج روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

8989
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رجاه ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090562000112 زاین :  هرامش 

درک رهش  رجاه س   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OP PERFECT EXCELLENT FINISHING یتراجت مان  یددع  هبعج 50   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 3000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  را  یا  دک  روتکافشیپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

دنشابربتعمو تبث   imed تیاس رد  هدننک  نیمات  مالقا و 
دشابیم سانشراک  دات  هب  طونمدیرخ 

8816754633 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220016-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32243715-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm  سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 9090
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ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآدض 150*200 لیرتسا  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000244 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهم  دادلا  کپیو  هتسب   DSSP4 دک  150x200 cm لیرتسا بآ  دض  دناب  ناپسا  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبلق  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000641 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یبلق  تنتسا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  یلک  تروص  هب  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

200200 ** 150150 بآدض   بآدض لیرتسا   لیرتسا ناش   ناش ناونع : : ناونع 9191

یبلق یبلق تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 9292
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادناپ دنرب  { هتسب 200} لخاددیلوت یددع  مخز 100  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002341 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسالپ دوبهب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل.راد  تدم  یرابتعا و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002428 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یسپویب  نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  80 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   100100 مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 9393

یسپویب یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 9494
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   ( یتشادهب زکارم   ) تهج یکشزپ  تازیهجت   ( ملق 10  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000082 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیلورف هدننک  هضرع  عجرم  کیلورف  یتراجت  مان   HS-401F3 لدم هنیاعم  هوق  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه تشادهب )  زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ   - دشاب  imed زج تکرش  لخاددیلوت - فرصم - رابکی  لیرتسا  پارکسا  سرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002343 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  تکاپ   20x40x75 mm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکشزپ  فرصم  رابکی  نویسازیلیرتسا  هدننک  کاپ  سرب  الاک :  مان 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک 

ددع 3060 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیاعم هنیاعم هوق   هوق غارچ   غارچ یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  ( ( ملق ملق 1010  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9595

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  - - دشاب دشاب   imedimed  زجزج تکرش   تکرش لخاددیلوت - - لخاددیلوت فرصم - - فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا پارکسا   پارکسا سرب   سرب ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000754 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 13000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دمیا ) cc 60-50 گنرس ددع  13/000

زکرم رابنا  برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشنا  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  هدش  هداد  دادعت  قبط  نزیسکا  لوسبک  زراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  یروا  عمج  یریگراب و  لیوحت و  لمح 

1101090614001038 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یلک تمیق  1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  اه  هنیزه  هیلک  ههام  هیوست 5  یروف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  نزیسکا 387  یرتیل  زاگ 40 

ددع  83  ////////////// 50 /// 
ددع  3 ////////////  10 /// 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000586 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هتسب 200 مادکره MوL زیاس سکتال  شکتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم هسورپ  قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + روتکاف شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  هدش  هداد  دادعت  قبط  نژیسکا  لوسبک  زراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  یروا  عمح  لیوحت و  لمح 

1101090614001037 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یلک تمیق  1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  اه  هنیزه  هیلک  ههام  هیوست 5  یروف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  نزیسکا 403  یرتیل  زاگ 40 

ددع  96  ////////////// 50 /// 
ددع  4 ////////////  10 /// 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   یروا   یروا عمح   عمح وو   لیوحت   لیوحت لمح   لمح یروف   یروف لیوحت   لیوحت هدش   هدش هداد   هداد دادعت   دادعت قبط   قبط نژیسکا   نژیسکا لوسبک   لوسبک زراش   زراش ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  نفلت  دیدج و  لوسنک  بصن  یمیدق و  لوسنک  ندرک  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000174 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  نفلت  دیدج و  لوسنک  بصن  یمیدق و  لوسنک  ندرک  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپئشورف یگدنیامنو   IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع  3996 تناس تیساسح 2.5 دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب 

1101005943000414 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگنامرد هدننک  هضرع  عجرم  یلور   12 نتراک  Yd 10 لوط  cm 2/5 ضرع یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
نتراک 333 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپئشورف یگدنیامنو   IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع  3996 تناس تیساسح 2.5 دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت وو   دیدج   دیدج لوسنک   لوسنک بصن   بصن وو   یمیدق   یمیدق لوسنک   لوسنک ندرک   ندرک زاب   زاب ناونع : : ناونع 10 110 1

لاسرا لاسرا هنیزه.ههام   هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپئشورف تخادرپئشورف یگدنیامنو   یگدنیامنو   IRcIRc وو دمیا   دمیا یاراد.یناریا.ددع   یاراد.یناریا.ددع 39963996 تناس تناس 2 .52 .5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب
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مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب الاک  تریاغم  تروص  رد  دک ) ناریا  نیمه  طقف  .دوش ( تقد  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یاهرپسرگ  پوکسوکنوربزنل و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخ لاطبا  زاین  دروم  یتسویپ  یتساوخرد 

1101091547000207 زاین :  هرامش 
دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهام بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   proMIS یتراجت مان  دک 21.0359   mm 330 زیاس یکشزپ  گنیپسرگ  کاکبب  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهام بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   proMIS یتراجت مان  دک 21.0301   mm 330 زیاس یپوکسوراپال  گنیپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناهام بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   proMIS یتراجت مان  دک 21.0187   mm 330 زیاس یکشزپ  رالوپیاب  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ایوپ رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رتسگ  رخاف  بط  اراک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KT4422 لدم یدپوترا  لیرد  سیپدنه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ قبط  هیوست  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891704 و09024105457 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد 

9177897157 یتسپ :  دک  ربکا ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ناوج -  نادیم  هواک -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1891708-0513  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب الاک   الاک تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   دکدک ) ) ناریا   ناریا نیمه   نیمه طقف   طقف .دوش ( ( .دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهرپسرگ   یاهرپسرگ وو   پوکسوکنوربزنل   پوکسوکنوربزنل ناونع : : ناونع
دشدهاوخ دشدهاوخ لاطبا   لاطبا زاین   زاین دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ یتساوخرد   یتساوخرد
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  دیفس - یزغم  هکیت - هس  ژاواگ -  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002346 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 60 هیذغت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 26880 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 200   LED یپارتوتف پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000752 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
سراپ دازون  یماح  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دازون  یماح  یتراجت  مان  دازون  یپارتوتف  هاگتسد  دربراک   H-200 لدم  LED پمال الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت دیفس - - دیفس یزغم   یزغم هکیت - - هکیت هسهس   ژاواگ -  -  ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 104104

دازون دازون یپارتوتف   یپارتوتف هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   H-200H-200 لدم   لدم   LEDLED  پمال پمال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  یرپسا - اب  یس  یس  پرپ 250  یتپس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002347 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
پرپ یتپس  یتراجت  مان   ml 250 ینلیتا یلپ  فرظ  کچوک  یاه  یحارج  لمع  تسوپ و  نیدیزگهرلک  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیحر یاقآ  سامت  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - ینف  تاصخشم  دیرخ و  طیارش  قبط  راتسرپ  راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09125271484

1101090319000263 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارهت  عناص  شواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  نارهت  عناص  شواک  یتراجت  مان   GOOYA 701 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
نارهت عناص  شواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیحر 09125271484 یاقآ  سامت  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - ینف  تاصخشم  دیرخ و  طیارش  قبط  راتسرپ  راضحا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت یرپسا - - یرپسا اباب   یسیس   یسیس     250250 پرپ   پرپ یتپس   یتپس ناونع : : ناونع 106106

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868  - ههام تخادرپ 3  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   - یتشگنا یرتمیسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094152000161 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامیترآ نامرد  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   CHOISMED یتراجت مان   CG519 لدم یکشزپ  یتشگنا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشگنا یتشگنا یرتمیسکا   یرتمیسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 108108
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیرو ینایرش و  الوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000053 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GB لدم زیاس 16  یکشزپ  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

نتراک 8700 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GR لدم زیاس 16  یکشزپ  ینایرش  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 8700 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  -3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیرو یدیرو وو   ینایرش   ینایرش الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 109109
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) .تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  رامیب  رادخرچ  رایس  مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000779 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC21-22 لدم لیتسا  لباترپ  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگرابواضماورهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRC دک هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  نینچمهو   imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  5 هیوست .ژاواگ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا هکت  هس   . تسیمازلا

1101093727000315 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 50 مجح هیذغت  دربراک  ژاواگ  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 3000   . ژاواگ پیلسا  رول  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب رادخرچ   رادخرچ رایس   رایس مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 1101 10

ژاواگ ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3bys59cmm6w5c?user=73474&ntc=5907761
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5907761?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u3tvxycecwt2s?user=73474&ntc=5907818
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5907818?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  درونجب  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یهاگشیامزا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002498 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   GONG DONG -GOLDEN VAC یتراجت مان   GD040SGC لدم  mm 75 عافترا  mm 13 رطق هتخل  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ml 4 تیفرظ امزآ  بط  اشوک 
ددع 24000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  تشادهب  زکرم  ات  مالقا  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رابتعا  نیمات  زا  دعب  یتخادرپ 

دیریگب سامت  هداز  هنیدا  یاقآ  هرامش 09153852016  اب  ینف  تالاوس  یگنهامه و  تهج 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227445-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم درونجب   درونجب تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1121 12

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یتاسیسات یتاسیسات مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یتاسیسات مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002499 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 30893501  هرامش   SLG3NZ لدم  kcal\hr 500000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 

دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 150 لوط  mm 2/5 رطق یدپوترا  لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم هروک  لعشم  نز  هقرج  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم لعشم  هلعش  هدنرادهگن  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  ود  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6r4y3blx6d63?user=73474&ntc=5908045
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5908045?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا  یحارچ  خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000085 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 

ددع 6144 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  نولیان  لدم  یعونصم  بذج  لباق  ریغ  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 864 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب   P.G.A لدم یعونصم  بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 4608 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینلیتا  یلپ  دیمآ و  یلپ  هتسب   P.V.D.F یکشزپ هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 2304 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* .ددرگ صخشم  الماک  شورف  زا  سپ  تامدخ  طیارش  - 

.دشاب یم  ههام  ودروتکاف  هیوست  - 
** مازلا ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  -

*** دشاب یم  رظن  دم  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا   یناریا یحارچ   یحارچ خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا  یحارچ  خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000085 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 

ددع 6144 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  نولیان  لدم  یعونصم  بذج  لباق  ریغ  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 864 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب   P.G.A لدم یعونصم  بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 4608 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینلیتا  یلپ  دیمآ و  یلپ  هتسب   P.V.D.F یکشزپ هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 2304 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* .ددرگ صخشم  الماک  شورف  زا  سپ  تامدخ  طیارش  - 

.دشاب یم  ههام  ودروتکاف  هیوست  - 
** مازلا ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  -

*** دشاب یم  رظن  دم  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا   یناریا یحارچ   یحارچ خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد  15 وقاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000105 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Stab knife 15D وقاچ الاک :  مان 
نتراک 600 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد   1515 وقاچ وقاچ ناونع : : ناونع 1161 16
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  رامیب  تخت  رانک  دمکو  ( رکال ) رامیب یروخاذغ  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000781 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس هدنزاس  عجرم  ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M52.7 لدم یکیتسالپ  خرچ  راد و  وشک  یزلف  یساش  اب  یکشزپ  یتختاپ  دمک  الاک :  مان 

ایرآ دمح 
ددع 45 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمح انیس  هدنزاس  عجرم  ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   OBT08 لدم  ABS هیور عافترا و  میظنت  تیلباق  اب  رامیب  یروخاذغ  زیم  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 15 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماو  رهمو  هدهاشمار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رامیب   رامیب تخت   تخت رانک   رانک دمکو   دمکو (( رکال رکال )) رامیب رامیب یروخاذغ   یروخاذغ زیم   زیم ناونع : : ناونع 1171 17
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لافطا - هبل  کت  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002348 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 50  هبل  کت  لافطا  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  300 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد  irc دک نتشونو   imed زوجم دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  دوب  دهاوخ  ههام  تخادرپ.دنبرفص 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلاروتکاف 

1101093727000316 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لافطا - - لافطا هبل   هبل کتکت   تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 118118

دنبرفص دنبرفص ناونع : : ناونع 1191 19
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  یزلف  هریگ  اب  یتشادهب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002231 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط قفا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FORTUNE هدنزاس عجرم  لدم 0001-1610  رادشک  هیال  هس  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلخاد 500  دیلوت  زیاس 32  پویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000790 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 32  یکشزپ  یویر  پویت  تسچ  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلخاد 500  دیلوت  زیاس 32  پویت  تسچ 

ددرگ یم  زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط یزلف   یزلف هریگ   هریگ اباب   یتشادهب   یتشادهب هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 120120

دیلوت دیلوت   3232 زیاس   زیاس پویت   پویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 12 112 1
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاگ  دادعت 40  یرتیل  لوناپورپوزیا 2/5  لکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000849 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شخپ  یمیش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو  هکشب  عیام  لکلا  لوناپورپ  وزیا  الاک :  مان 
مرگولیک 40 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان ندوب  هدنیامن  تروص  رد  هناماس IMED و  ردو   IRC دک ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تبث  الاک  تکرش و  مانو  یگدنیامن 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   2 /52/5 لوناپورپوزیا   لوناپورپوزیا لکلا   لکلا ناونع : : ناونع 122122
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب تمیق  ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  امزلا.تسویپ  تسیل  قبط  چنیا  زیاس 21  اب  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  رابتعا  یاراد  اهب  مالعتسا  ندرکرپ 

1101090040000031 زاین :  هرامش 
لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رد  هابتشا  هب  دک  ناریا  دحاو  دوش  هداد  تمیق  تسویپ  رد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هب  هجوت  اب  اذل  هدش  هدافتسا  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشن ظاحل  یراذگ  دک 

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودب نودب تمیق   تمیق ددرگ   ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف امزلا.تسویپ   امزلا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چنیا   چنیا   2 12 1 زیاس   زیاس اباب   یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمن   یمن رابتعا   رابتعا یاراد   یاراد اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ندرکرپ   ندرکرپ
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.ههام 3 ات 2 تخادرپ شورف  یگدنیامنو   IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع   5000 یلاع تیفیکاب  تناس   5 تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا 
1101005943000415 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   RAMA ADINEH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  یدنب  هتسب  عون   5x5 cm زیاس  Zinc Oxide لدم تسالپ  وکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

نایناریا امار  تراجت  هنیدآ  هدننک 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ شورف  یگدنیامنو   IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع   5000 یلاع تیفیکاب  تناس   5 تسالپوکل بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه.ههام هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپ تخادرپ شورف   شورف یگدنیامنو   یگدنیامنو   IRcIRc وو دمیا   دمیا یاراد.یناریا.ددع   یاراد.یناریا.ددع   50005000 یلاع یلاع تیفیکاب   تیفیکاب تناس   تناس   55 تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتبادآ ددع  بصن 20  یراکشوج و  یمیدق  یاه  تلتا  ندنک  بصن و  هارمه  هب  ویاهوا  حرط  راکوت  مویکو  تلتآددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4  مویکو 

1101090614001040 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت راسرف  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-BJ90 لدم نژیسکا  تلتا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یراذگ  تمیق  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب   Intensive یپارتوتف فارچ  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000179 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 224  دازون  ویزنتنیا  یپارتوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویکو مویکو روتبادآ   روتبادآ ددع   ددع   2 020 بصن   بصن وو   یراکشوج   یراکشوج یمیدق   یمیدق یاه   یاه تلتا   تلتا ندنک   ندنک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ویاهوا   ویاهوا حرط   حرط راکوت   راکوت مویکو   مویکو تلتآ   تلتآ ناونع : : ناونع 125125

(( .تسا .تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     I ntens iveIntens ive یپارتوتف   یپارتوتف فارچ   فارچ هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 126126
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نادهاز ءایبنالا ص  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هباشم دک  ناریا  یاراد  یتسویپ  کرادم  لیاف و  تاصخشم  قبط  یکشزپ  هیال  هس  کسام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یدقن  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  لیاف 

1101091631000141 زاین :  هرامش 
نادهاز ص   ءایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 
هبعج 200000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هباشم دک  ناریا  یاراد  یتسویپ  کرادم  لیاف و  تاصخشم  قبط  یکشزپ  هیال  هس  کسام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تلاصا  بسچرب  یاراد.دشابیم  یدقن  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  لیاف 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ص )  ) ءایبنلا متاخ  ناتسرامیب  متاخ _  نادیم  مج _  ماج  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815733769

33220501-054  ، 33223001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220504-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد   یاراد یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم وو   لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ  . . ددرگ ددرگ

127127
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  زاین  دروم  ددع  دادعت 200  دشاب .  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  راد - دی  پرد  لیرتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000199 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناروآ مان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   3L هدنزاس عجرم   3L یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هتسب   40x60 cm زیاس لیرتسا  یحارج  پرد  الاک :  مان 
تمالس هیتآ 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپ   - سانشراک دات  اب   - هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد دیدی   پرد   پرد لیرتسا   لیرتسا ناونع : : ناونع 128128
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10mm یپوکساراپال ریگ  گادلوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000850 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرفآ زیهجت  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO MEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 3/5 زیاس گادلوب  هریگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 mmmm  یپوکساراپال یپوکساراپال ریگ   ریگ گادلوب   گادلوب ناونع : : ناونع 129129
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یمرگ  طقف 40  راد ) نیسیاماتنج   ) یدپوترا راد  کیتویب  یتنآ  یدپوترا  نامیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000164 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   STRYKER هدنزاس عجرم   SIMPLEX یتراجت مان   g 40 یا هتسب  ییاوقم 1  هبعج  دک 12830  یدپوترا  راد  کیتویب  یتنآ  نامیس  الاک :  مان 

بط یهاد 
هتسب 60 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رامیب  راولش  زولب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000442 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیفاع یابید  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  روج  زیاس  لاگرت  هنادرم  راولش  الاک :  مان 

ددع 280 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  رامیب  راولش  زولب و  دشاب / یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا راد   راد کیتویب   کیتویب یتنآ   یتنآ یدپوترا   یدپوترا نامیس   نامیس ناونع : : ناونع 130130

تسویپ تسویپ قبط   قبط رامیب   رامیب راولش   راولش وو   زولب   زولب ناونع : : ناونع 131131
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  تناس  یدپوترا 10 و 12/5  یچگ  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101090319000265 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   10x750 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 
لور 20 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   12/5x750 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 

لور 20 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  تناس  یدپوترا 10 و 12/5  یچگ  لتآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یسیس   رآرآ   یآیآ   دکدک   اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط تناس   تناس   12 /512/5 وو     1010 یدپوترا   یدپوترا یچگ   یچگ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

132132
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمج  هنیزه  هام /  طقف 5  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرا /  یس  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002047 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STRS لدم بسچ  راون  اب   C-ARM فرصم رابکی  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب  هدننک 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمج  هنیزه  هام /  طقف 5  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرا /  یس  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بیس ییاتسور  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ ینف  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093196000023 زاین :  هرامش 

بیس ییاتسور  ینامرد  یتشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناروس بیس  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  لاس  ود  یالاب  یاضقنا  دنشاب و  تیبوغرم  یراد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یلامش ،  رنهاب  نابایخ  یاهتنا  رنهاب -  نابایخ  ناروس -  بیس و  ناتسرهش  ناروس ،  بیس  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9961714464

37692105-054  ، 37692130-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37692130-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمج   لمج هنیزه   هنیزه هام /  /  هام   55 طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم مرا /  /  مرا یسیس   رواک   رواک ناونع : : ناونع 133133

یکشزپ یکشزپ ینف   ینف یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع  3000 روتاگیراای نکزاب  تس.ددع  200 مادکره ( یرتسکاخ.یجنران.درز 20و21و22( نزوسرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ شورف  یگدنیامنو 

1101005943000416 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   g 20 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   g 22 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   g 21 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 

تس 3000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف یگدنیامنو   IRcدمیا و یاراد.یناریا.ددع  3000 روتاگیراای نکزاب  تس.ددع  200 مادکره ( یرتسکاخ.یجنران.درز 20و21و22( نزوسرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاگیرا روتاگیرا وشتسش   وشتسش تستس   -- هدش هدش لیرتسا   لیرتسا قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / شم لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002046 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تمالس هدننک  هضرع  عجرم   DIPROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   26x34 cm زیاس  PCMCI052634 دک یکشزپ  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

دادماب نارای 
نتراک 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارای تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   DIPROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   18x24 cm زیاس  PCMCI051824 دک یکشزپ  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

دادماب
نتراک 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / شم لاود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم  / / شمشم لاود   لاود ناونع : : ناونع 136136
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Methyll Chloride (CH3CI)Cas:74-87-3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000566 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنه  هدنزاس  روشک   DISHMAN هدنزاس عجرم   kg 25 هکشب دصرد  لقادح 99 صولخ  ردوپ  لکش  وراد  هیلوا  داوم  دیارلک  موینومآ  لینف  لیتم  یرت  الاک :  مان 

دامت هدننک  هضرع 
هکشب 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  دشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ددرگ هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  ، هباشم دکناریا  زا  هدافتسا  لیلد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001066 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکدر ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 100  یکشزپ   g 110 نزو  µm 120 دیمآ یلپ  یجراخ  هیال  یثنخ  رمیلپ  یتدورب  یترارح و  لژ  الاک :  مان 

نتراک 22 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Methyll Chloride (CH3CI )Cas :74-87-3Methyll Chloride (CH3CI )Cas :74-87-3 ناونع : : ناونع 137137

یکشزپ یکشزپ   gg  1 101 10 نزو   نزو   µmµm  120120 دیمآ   دیمآ یلپ   یلپ یجراخ   یجراخ هیال   هیال یثنخ   یثنخ رمیلپ   رمیلپ یتدورب   یتدورب وو   یترارح   یترارح لژلژ   ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  یترارح ) رتنیرپ  رگشیامن و  اب  هلاناک  شش   ) بلق راون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000222 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یم یتساوخرد  یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف و شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض  .دامن  لصاح  سامت  ای 88201238  نفلت 88201234 و  هرامش  اب  هطوبرم  هنومن  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ وو   رگشیامن   رگشیامن اباب   هلاناک   هلاناک شششش    ) ) بلق بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورفاب لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / روتارکر زیریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002049 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایداه بط  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایداه  بط  ناسیآ  هدنزاس  عجرم   eyesun Iris لدم یمشچ  یحارج  روتکارتر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / روتارکر زیریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - دک  ناریا  تسویپ - تساوخرد  حرش  دیرخ و  طیارش  قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000266 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد  کیمورک  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - دک  ناریا  تسویپ - تساوخرد  حرش  دیرخ و  طیارش  قبط  یحارج  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورفاب هدنشورفاب لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم  / / روتارکر روتارکر زیریا   زیریا ناونع : : ناونع 140140

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ یسیس   رآرآ   یآیآ   دکدک   اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش وو   دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 141141
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اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   . تسویپ تسیل  حرشب  لخاد  دیلوت  حوطس  تسد و  هدننک  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000060 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رثوک تمالس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   KOWSAR یتراجت مان   cc 500 رادقم تپ  یرطب  تسد  هدننک  ینوفعدض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئاراو  دشاب   IMED مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات  یرابتعا و  تخادرپ  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ههام 3 تخادرپ ناتسرامیبات  لمح  هنیزهاب  HP تپسایاس یرتیل  کی  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000247 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HP تپسایاس یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  حوطس  دربراک  ییاتراهچ  یاه  موینومآ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 120 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت حوطس   حوطس وو   تسد   تسد هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 142142

.ههام .ههام 33 تخادرپ تخادرپ ناتسرامیبات   ناتسرامیبات لمح   لمح هنیزهاب   هنیزهاب HPHP  تپسایاس تپسایاس یرتیل   یرتیل کیکی   ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  **-- تسویپ قبط   ** نیرازس لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  ددع  400 -- لارنج لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  ددع   800 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101092948000299 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سیتاسیا تراجت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم  کپیو  هتسب   GRSh0095 لدم یحارج  لارنج  کپ  تس  الاک :  مان 
تس 800 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   CSSP لدم نیرازس  لمع  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 

تس 400 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حالصو هفرص  هب  هجوت  ابو  اه  تمیق  ندوب  کیدزن  تروص  رد  --** هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  -- هام هیوست 5 -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  ***--- دشاب یم  زاوها  یاه  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ناتسرامیب 

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا **-- **-- تسویپ تسویپ قبط   قبط  **  ** نیرازس نیرازس لیرتسا   لیرتسا فرصمرابکی   فرصمرابکی کپکپ   ددع   ددع 400400 ---- لارنج لارنج لیرتسا   لیرتسا فرصمرابکی   فرصمرابکی کپکپ   ددع   ددع   800800 ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلباق اب  مرگولیک و  نزو 120  لمحت  ، رتمیتناس ضرع 80  هب  ، کشت مرس و  هیاپ  ، دیاس دب  یاراد  ، وشات  ) تقوم یرتسب  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  طقف  تخت ) رس  ییاج  هباج 
1201005014000223 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یم یتساوخرد  یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف و شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض  .دامن  لصاح  سامت  ای 88201238  نفلت 88201234 و  هرامش  اب  هطوبرم  هنومن  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباج هباج تیلباق   تیلباق اباب   وو   مرگولیک   مرگولیک   12 0120 نزو   نزو لمحت   لمحت ،، رتمیتناس رتمیتناس   8080 ضرع   ضرع هبهب   ،، کشت کشت وو   مرس   مرس هیاپ   هیاپ ،، دیاس دیاس دبدب   یاراد   یاراد ،، وشات وشات  ) ) تقوم تقوم یرتسب   یرتسب تخت   تخت ناونع : : ناونع
لخاد لخاد دیلوت   دیلوت طقف   طقف تخت ) ) تخت رسرس   ییاج   ییاج

145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ln8bnbfveeh5c?user=73474&ntc=5908507
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5908507?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیک اب  / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / وراد قیرزت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  ورهم  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000262 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 23 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 4000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 
ددع 7000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس کالکال   نیراپه   نیراپه دنبرفص   دنبرفص یکشزپ -  -  یکشزپ یلومعم   یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی مرس   مرس تستس   نیو -  -  نیو پلاکسا   پلاکسا یکشزپ -  -  یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  لیاف  رد  زیاس  دادعت و  یراتور  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  الاک  دنرب  افطل 

1101030577000215 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

یناروخرط ریما  هدننک  هضرع  عجرم   PRODONTA یتراجت مان  یکشزپنادند  یراتور  لیاف  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000207 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 20 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 15000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  رابنا  برد  لیوحت  ءاضقنا .  خیرات  تخاس و  یرس   IRC لماش لماک  یمسر و  روتکاف   . Imed طباوض قبط  دیرخ  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هیکت ود  یس  یس  گنرسدشابیم 20  یمازلا  تکرش  مادک  یگ  هدنیامن  نینچمه  الاک و  دنرب  رکذ  هام .  لقادح 6 یقفاوت و  تخادرپ  هدنشورف . 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یراتور   یراتور لیاف   لیاف ناونع : : ناونع 147147

یسیس یسیس     2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوزاتنپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000631 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لوزاتنپ - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  25,150 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوزاتنپ لوزاتنپ ناونع : : ناونع 149149
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسیامورتیزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000632 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیسیامورتیزآ - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  5,310 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسیامورتیزآ نیسیامورتیزآ ناونع : : ناونع 150150
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یتختور  یفایلا و  شلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000443 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیرفآ شقن  یکیتسالپ  هتسب   50x70 cm یفایلا شلاب  الاک :  مان 

هتسب 610 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یتختور  یفایلا و  شلاب  دشاب / یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتختور یتختور وو   یفایلا   یفایلا شلاب   شلاب ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هئیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  هباشم  دک  ناریا  دنولا  لدم 103 ددع  روبنز 1 هکلم  یعونصم  حیقلت  هاگتسد  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زوجم  هیارا  تدوع  دات  مدعهدنشورف  هب 

1101001609002771 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش ابص  نامیا و  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   GRAZE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لسع  روبنز  یارب  یعونصم  حیقلت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئیزه یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  هباشم  دک  ناریا  دنولا  حیقلت  تکرش  لدم 103 ناملا  حرط  ددع  روبنز 1 هکلم  یعونصم  حیقلت  هاگتسد  لماک  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هب  لاسرا 

شورف زوجم  هیارا  تدوع  دات  مدع 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روبنز روبنز هکلم   هکلم یعونصم   یعونصم حیقلت   حیقلت هاگتسد   هاگتسد لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع 152152
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانجا زا  تسیابیم  مالقا  - یراک هام  کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  تالارازبا  متیآ   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لخاد  تخاس  تیفیکاب 

1101093035000601 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 150 زیاس  E5211-6K دک یدپوترا  یولاه  چیپ  دیونلگ و  یارب  اکوپیا  هتمرس  الاک :  مان 
کاکرا

ددع 1066 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  تیفیکاب  سانجا  زا  تسیابیم  مالقا  - یراک هام  کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  تالارازبا  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا یولاه   یولاه چیپ   چیپ وو   دیونلگ   دیونلگ یارب   یارب اکوپیا   اکوپیا هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع 153153
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ نتسیل  ینف  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  تخت  یاپ  یکت  یزلف  هلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000780 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  کت  یتیگ  هدنزاس  عجرم   A AND I-CO.COM یتراجت مان   GTA-AL1 لدم یناتسرامیب  تخت  یاپ  یکت  هلپ  الاک :  مان 

زربلا کت  یتیگ 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماورهمو  هدهاشم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  دنشاب .  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

md-100r لدم وملاک  یتنگم  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003126000004 زاین :  هرامش 

سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان  زیلاید 4008  هاگتسد  یتنگم  پمپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

md-100r لدم وملاک  یتنگم  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب تخت   تخت یاپ   یاپ یکت   یکت یزلف   یزلف هلپ   هلپ ناونع : : ناونع 154154

md- 100rmd- 100r لدم   لدم وملاک   وملاک زیلاید   زیلاید هاگتسد   هاگتسد یتنگم   یتنگم پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 155155
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ5907254 یدعب  هس  کیتپا  رنکسا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5907282 تسیل  قباطم  نایناریا  امزآروآدرف  تکرش   stago هاگتسد یداقعنا  یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یجنس5907283 ییانیب  قمع  تست  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نولوک 590729325 یپارتورلکسا  هحفص 3)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زکرم5907294 نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  شفنبارف . وترپ  دلوم  هاگتسد 
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5907297{ تسویپ  } هحفص 3)یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا5907321 یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیا5907357 دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یپوکسورتساگ یسپویب  سپسروف 
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ساسح5907370 لاتیجید  هحفص 3)یوزارت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتتاک5907400 هحفص 3)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یواگ 5*590740210 دراکیرپ  هحفص 3)چپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتراگوف5907407 هحفص 3)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پیلپ5907411 هدننک  جراخ  هحفص 3)تن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کنیلدم5907416 تکرش  یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5907563POLY L- LYSIN SIGMA هحفص 3)بسچ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5907643 رادقم 50  هب  راد 100  رتلیف  رلپمسرس  هتسب و  یلاتسیرک 50  رادرتلیف  رلپمس  هحفص 3)رس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5907648 دشاب 4  یم  هباشم  دک   HLA-ABDR هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدننک5907649 ینوفعدض  لولحم  لوناتا -  یتافاپسرت -  هتسب  هتساشن  کپزاگ -  تشک  طیحم  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دات5907665 دروم  هنومن  اب  قباطم  / لس هاگشیامزآ  سالک 2  دوه  اپه  یا و  هسیک  یاه  رتلیف  ضیوعت 
/ تشادهب تنواعم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تنواعم5907671 دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لس هاگشیامزآ  سالک 2  دوه  اپه  یاه  رتلیف  ضیوعت 
/ تشادهب

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5907689 قبط  تیلا  هاگتسد  یداقعنا  یاه  تیک  هب  هحفص 3)جایتحا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

خن5907759 اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  ییوراد -  رابنا  تهج  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یداقعنا5907760 یاه  تست  تهج   ml 20 میسلک هحفص 3)رورلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اماگ5907972 هلول  - 6ml هتخل هلول  مال - درز - رلپمس  کون  یکشم -  نیو  پلاکسا  یهاگشیامزآ - -  مزاول 
- راردا ناویل   - 75×12

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 3)لژ5908053 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا5908054 عون  زا  دیاب  مالقا  یمامت.تسویپ  تسیل  قبط  ( تیک عاونا  ) هاگشیامزآ یفرصم  مالقا 
.دشاب

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مدع5908058 تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا 
ددرگ یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مدع5908066 تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا 
ددرگ یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب5908089 قباطم  تشادهب  زکرم  هاگشیامزا  زاین  دروم  هرامش 2) تساوخرد   ) یهاگشیامزا یاه  تیک 
تسویپ تسیل 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دایتعا5908096 مدع  یتست  دنچ  صیخشت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مرگ5908098 سکاو 2/5  هحفص 3)نب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ5908123 کیتاموتا  نویساربیلاک  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ5908126 یفرصم  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا5908136 هشیش  یهاگشیامزآ  ءالخ  نلرا  یا  - هشیش  روزم  جردم  هحفص 3)هناوتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رابکی5908140 ینیس  ددع .  چا 10 دیسا  هتسب .  یدحاو 10  ماگلامآ 2  هتسب .  یدحاو 5  ماگلامآ 1 
 . هتسب ژاسرب 4  سرب  هتسب .  دنلب 10 نزوس  رس  هتسب .  فرصم 120 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دک5908212 .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت  ددع  نیالدالب 1650 یدیرو  ینایرش  تس 
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب5908255 لخاد  دیلوت  یناریا و  دیاب  القا  یمامت  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 3)یهاگشیامزآ5908265 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریگنوخ5908276 هحفص 3)تسنال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 3)ژویفیرتناسریمعت5908342 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5908369 تسیل  قبط  تاصخشم  طیارش و  _ هباشم دک  ناریا  _ مال یهاگشیامزآ و  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5908386Micro plate Elisa Washer لدم یتسد  ازیالا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینومروه5908398 یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ5908412 یزیمور  هحفص 3)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاحیضوت5908420  270 ینایرش الوتسیفددع  یدیرو 450 الوتسیف  نزوس 
مدع تروصرد  .دشاب  یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نارگشالت5908513  pku هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناهوژپ5908517 ایمیک   g6pd هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یددع5908521 دیرگ 72  رپوس  تیفیک  راد  هیشاحرسود  مال 7107  هتسب   2000  . هباشمدکناریا
ههام هیوست 6   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ.دنیامن  یراذگتمیق  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش  .

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5908528 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  عاونا  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5908564TUR هحفص 3)سنا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

جک5908567 رس  ریاو  هحفص 3)دیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیسوت5908570 هحفص 3)یسکا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5908576HYDROCORTISONE(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمیشویب5908579 یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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