
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 1  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

( یهگآ دادعت 19  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 49  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

140 1140 1 نابآ   نابآ   1212 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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 

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
(( 11 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5757))

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

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

زا 54 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

کشزپ اوآ  هورگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناردنزام و  مق ، یاه  ناتسا  حطس  رد  یهاگشیامزآ  تالوصحم  یگدنیامن  ذخا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09125756246 یلخاد 8 -   42087000 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5909324 حطس  رد  یهاگشیامزآ  تالوصحم  یگدنیامن  هحفص 2)ذخا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تالوصحم   تالوصحم یگدنیامن   یگدنیامن ذخا   ذخا 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 54 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5zyxg7awka2jc?user=73474&ntc=5909324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909324?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52434855 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ رتموتناوک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 22

لباترپ لباترپ رتموتناوک   رتموتناوک ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 54 ھحفص 3 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52448412 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5908977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOGA- یهاگشیامزآ فارگوتامورک  زاگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

152841 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152841 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ کلا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/14 نایاپ :  خیرات 

:: 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

TOGATOGA-- یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ فارگوتامورک   فارگوتامورک زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 44

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کلا   کلا ناونع : : ناونع 55

یکیتسالپ یکیتسالپ رادلژ   رادلژ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یریگ   یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول  -  - WW  7575 ناوت   ناوت   uvuv  شفنب شفنب ءاروام   ءاروام پمال   پمال یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 54 ھحفص 4 
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نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 4  دادعت و  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  یخرب 

1101005860000144 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدازریمهش یروفغ  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان  لدم 13865   W 75 ناوت  uv شفنب ءاروام  پمال  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هراگن تراجت  ناکسا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACIDCHEM یتراجت مان  یمرگولیک  هکشب  دصرد  صولخ 99/5 یتعنص  ماخ  لورسیلگ  عون  نیریسیلگ  الاک :  مان 

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

زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  فرظ   Lit 20 مجح دصرد  صولخ 37 عیام  دیسا  کیردیرلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
بسچ ناریا  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mmx30 Yd 24 کیراب وربآ  یذغاک  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

عجرم  VACUTEST KIMA یتراجت مان  نتراک   ml 8 مجح  mm 16 عافترا  mm 100 رطق یکیتسالپ  رادلژ  یهاگشیامزآ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
ادت هدننک  هضرع 

ددع 13300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 250 مجح یهاگشیامزآ  یا  هشیش  رشب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HONSUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یا  هچراپ  سنج  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 

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

کینویب هدننک  هضرع  عجرم   DIAGAST هدنزاس عجرم   ml 10 لایو  Anti-A نوخ هورگ  فرعم  الاک :  مان 
لایو 30 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ملع نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ  دربراک  ازیالا   IgE تیک الاک :  مان 

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

هوسا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK هدنزاس عجرم  یمرگولیک  نتراک  دصرد  صولخ 100 ردوپ  دیاسکوردیه  میدس  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  ههام و  دودح 10  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تیفیک 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یربراب  هنیزه  / هاگشناد لاور  قبطعجرمدحاو  طسوتالاک  تیفیکداتزا  سپ  هام  تخادرپ 8 / هباشم دکناریا  مرس  پمپددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دوش تقد  تاحیضوتب  / هدنشورف هدهع 

1101091057000410 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIMA هدنزاس عجرم   S-PCA لدم لمع  قاتا  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یربراب  هنیزه  / هاگشناد لاور  قبطعجرمدحاو  طسوتالاک  تیفیکداتزا  سپ  هام  تخادرپ 8 / هباشم دکناریا  مرس  پمپددع  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دوش تسویپ  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  / دوش تقد  تاحیضوتب  / هدنشورف

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022112-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هاگشناد هاگشناد لاور   لاور قبطعجرمدحاو   قبطعجرمدحاو طسوتالاک   طسوتالاک تیفیکداتزا   تیفیکداتزا سپسپ   هام   هام 88 تخادرپ   تخادرپ // هباشم هباشم دکناریا   دکناریا مرس   مرس پمپددع   پمپددع 33 ناونع : : ناونع
// دوش دوش تقد   تقد تاحیضوتب   تاحیضوتب // هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع
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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 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  1248 لک عومجم  ددع  دادعت 336   s650 گبانر ردوپ  ددع و  دادعت 912  گبانر 650  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  لخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000856 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RENABAG S یتراجت مان   g 650 هسیک زیلایدومه  تانبرکیب  میدس  ردوپ  الاک :  مان 
هسیک 1248 دادعت : 

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

تکرش و مان  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  رد  ، ههام هیویست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع لک 1248  عمج  ) تعاس تدم 24  فرظ  سانشراک  دات  اب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هنومن  هئارا  ،imed رد الاک 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   12481248 لکلک عومجم   عومجم ددع   ددع   336336 دادعت   دادعت   s650s650 گبانر   گبانر ردوپ   ردوپ وو   ددع   ددع   912912 دادعت   دادعت   650650 گبانر   گبانر ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع
تیفیک تیفیک اباب   لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم
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نایور هاگشهوژپ  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 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  عیام  نژورتین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000079 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یرتنالک  ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هدنزاس  عجرم  نزخم  یدنب  هتسب  عون   lit 8000 مجح دصرد  صولخ 99/999 عیام  نژورتین  الاک :  مان 

یرتنالک ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ 
نزخم 8120 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

.تسیمازلا ینامرد  دراوم  یارب  الاک  تلاصا  بسچرب  دک irc و  نتشاد 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 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

تسا تسا هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب الاک   الاک لیوحت   لیوحت ردرد   یناوتان   یناوتان وو   تساوخردزاریغ   تساوخردزاریغ یالاک   یالاک تمیق   تمیق مالعا   مالعا تیلوئسم   تیلوئسم عیام   عیام نژورتین   نژورتین ناونع : : ناونع 99
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

5909164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیقاحلا اضاقت و  لماک  حرش  قبط   ) قیقد رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001053 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ماسرذآ  قیقد  رازبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماسرذآ  قیقد  رازبا  یتراجت  مان   MLG55 لدم یسیطانغم  گولانآ  حطس  جیگ  الاک :  مان 
ناتسزوخ قفا  ناراک  دنورا 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هیقاحلا اضاقت و  لماک  حرش  قبط   ) قیقد رازبا  تاودا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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 هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هیقاحلا ) ) هیقاحلا وو   اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط  ) ) قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 1010
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:LIGHTNIN MUD MIXER /9945067 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005824 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ZHUHAI GLORY BRIGHT MECHANICAL EQUIPMENT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HL50V-84E-PL لدم یا  هحفص  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

کت لم  هدننک  هضرع  عجرم   CO., LTD
ددع  10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   glass tube 9 mm outer diameter and lenghth 48 in تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع  10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  ( Pyung hwa Oil Seal (pos هدنزاس عجرم  دیارپ  هدند  ضیوعت  لیم  یاهتنا  یکیتسال  دمن  هساک  الاک :  مان 
کدی اپیاس  یناگرزاب 

ددع  5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم  لدم 9022012  یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Seal piece 1.5 lower ترسنیا الاک :  مان 
نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع  10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:LIGHTNIN MUD MIXER /9945067P/F:LIGHTNIN MUD MIXER /9945067 ناونع : : ناونع 111 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 54 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t7zmltnnj7pg3?user=73474&ntc=5909181
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909181?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رایرهش یعامتجا  نیمات  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 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

5909288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tsh وt4 یتست تیک 192 یتست و  نیتکالورپ 96 تیک fsh وpsa و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000177 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MONOBIND INC هدنزاس عجرم   Lit 4 یرطب یهاگشیامزآ  دربراک   PSA Conjugate Diluent هدننک قیقر  الاک :  مان 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم 
یرطب 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
صیخشت لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   FSH ELISA Test Kit عون  FSH تیک الاک :  مان 

هیتآ
هتسب 8 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
لآ هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   Prolactin ELISA Test Kit عون نیتکالورپ  تیک  الاک :  مان 

هیتآ صیخشت 
هتسب 8 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   T4 ELISA Test Kit-192 test عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   TSH ELISA Test Kit-192 test عون  TSH تیک الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

tsh وt4 یتست تیک 192 یتست و  نیتکالورپ 96 تیک fsh وpsa و   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tshtsh وو   t4t4 یتست   یتست 192192 تیک   تیک وو   یتست   یتست 9696 نیتکالورپ   نیتکالورپ وو     psapsaوو   fshfsh تیک   تیک ناونع : : ناونع 1212
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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

5909291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  سنج  ییوراد  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات 

1101005934000783 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نادمه هیدهم  ماتیالاراد  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم   LIBER هدنزاس عجرم   LKV3912 لدم وراد  یرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/21 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  رهم  سپسو  هعلاطمار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجماهنا  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا سنج   سنج ییوراد   ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم
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مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

5909303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم یارادو  دمیآ  رد  تبثو  مق  تشادهب  زکرم  تهج  ناریا  تخاس  یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفیرتناس 16  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا عنامالب  هباشمدک  ناریاابدیرخو 
1101090762000105 زاین :  هرامش 

مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسهب ناشیدنا  ون  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسهب  یتراجت  مان   HB705 لدم یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفیرتناس 16  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریاابدیرخو زوجم  یارادو  دمیآ  رد  تبثو  مق  تشادهب  زکرم  تهج  ناریا  تخاس  یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفیرتناس 16  هاگتسد  کیدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  مق  تشادهبزکرمرد  لیوحتو  زور  45 ادودح تخادرپ  نامزتسا  عنامالب  هباشمدک 

3719714953 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هچوک 3 و 5  نیب  یتشهب ، دیهش  یرتم   20 ینیمخ ، ماما  نابایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36604499-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36604499-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ ردرد   تبثو   تبثو مقمق   تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج ناریا   ناریا تخاس   تخاس یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هخاش   هخاش   1616 ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا عنامالب   عنامالب هباشمدک   هباشمدک ناریاابدیرخو   ناریاابدیرخو
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب 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

5909308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  دادعت 100  هب  تیگوراکنرد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000436 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 

یوجدم هدننک 
ددع 100 دادعت : 

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

ههام هیسن و3  تروص  هب  دیرخ  هدنشورف / هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /   irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 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

5909315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگوتامورک زاگ  هاگتسد  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000327 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
امزآ یمیش  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   GAS CHROMATOGRAPH یتراجت مان   SCION-8500 لدم یزاگ  فارگوتامورک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316090-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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 دکناریا   دکناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   100100 دادعت   دادعت هبهب   تیگوراکنرد   تیگوراکنرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ناشفا 1  راهب  انوملاس  مرس  یتنآ  ددع و  دادعت 100  هب   TLC تیلپ ددع و  ناژور 5000  ردخم  داوم  تیک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج 

1101091481000060 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK هدنزاس عجرم   TLC SILICA GEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   F 254 60 لدم یهاگشیامزآ   TLC تیلپ الاک :  مان 
رهمگرزب زیهجت  وترپ  هدننک  هضرع 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CE-IMMUDIAGNOSTIKA هدنزاس عجرم   ANTI-A یتراجت مان   ml 10 لایو یهاگشیامزآ   A مرس یتنآ  الاک :  مان 
امزآ شات  سراپ  تکرش 

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

امزآ ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناژور  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  ردخم  داوم  یتلوم  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
هبعج 5000 دادعت : 

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

تخادرپ 3 دریگیم و  رارق  یسررب  دروم  یدعب  تکرش  فذح و  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انوملاس انوملاس مرس   مرس یتنآ   یتنآ وو     TLCTLC  تیلپ تیلپ وو   ناژور   ناژور ردخم   ردخم داوم   داوم تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: 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 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

5909461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپراک اب  طابترا  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - کشزپ مشچ  یحارج  یارب  بسانم  هجرد  راخب 134 یزیمور  والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  روتکاف  -09148245007

1101093775000345 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نوراک بط  نیمرآ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BELIMED یتراجت مان   STERITOP-23 لدم یکشزپ  یزیمور  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب طابترا  دسرب - ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - کشزپ مشچ  یحارج  یارب  بسانم  هجرد  راخب 134 یزیمور  والکوتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  یزادرپراک 09148245007-

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  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 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

5909463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشزپ کشزپ مشچ   مشچ یحارج   یحارج یارب   یارب بسانم   بسانم هجرد   هجرد راخب  134134 راخب یزیمور   یزیمور والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 1818

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 1919
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لمح و اه  هنیزه  هیلک  - ههام هس  تخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - تسویپ تسیل  قبط  مالقا  هیهت  - هباشم دک  ناریا  - یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  رابنا  هب  هریغ  لاسرا و 

1101091195000048 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نایح  نارتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   g 3 لایو  ELICAL یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 200 ییاوقم هبعج  یمیشویب  وزانسرآ  میسلک  تیک  الاک :  مان 

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

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 40 ییاوقم هبعج  یمیشویب   HDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 
هتسب 15 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 40 ییاوقم هبعج  یمیشویب   LDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/17 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 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 5 لایو  CAL2351 لدم روتاربیلاک  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   G نیلوبولگ نمویه  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 لایو یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  دربراک  عیام  نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هریغ  لاسرا و  لمح و  اه  هنیزه  هیلک  - ههام هس  تخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - تسویپ تسیل  قبط  مالقا  هیهت  - هباشم دک  ناریا  - یهاگشیامزآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09155223625 لیعامسا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  رابنا 

9185837715 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  بنج   6 مایپ یور  هبور  ( مایپ )8 داشرا ( داشراراولب )1/31 مایخ ، مایخراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630022-051  ، 37630020-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630039-051 :: 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RKP-0122350-KM/C01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ ییایمیش  داوم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

08331497606 :: نفلت :: www.korc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

08331497596 :: 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  4949   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشیامزآ هاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

5909080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003653 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  کپ  یو  هتسب   mm 4/5 زیاس  316LVM نزن گنز  دالوف  هخاروس  یدپوترا 12   DCS plate 95 degree کالپ الاک :  مان 
سراپ رازبا  وجهب 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  کپ  یو  هتسب   mm 4/5 زیاس  316LVM نزن گنز  دالوف  هخاروس  یدپوترا 14   DCS plate 95 degree کالپ الاک :  مان 

سراپ رازبا  وجهب 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  روسرپمک  اکین  هدنزاس  عجرم   NCC یتراجت مان   KOBELCO-KR60-4 یتعنص روسرپمک  لوا  هلحرم  یجورخریش  لیتسا  نبرک  تکسگ  الاک :  مان 

روسرپمک اکین 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

یدپوترا یدپوترا   DCS plate 95 degreeDCS plate 95 degree کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع کیسالک 12  هنادرم ی  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000149 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ فراصم  تهج  یددع  کیسالک 12  هنادرم ی  مودناک  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2,400 دادعت : 

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

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  کرمگ و  زا  جورخ  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخوراددات  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: 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

یددع یددع   1212 کیسالک   کیسالک هنادرم  یی   هنادرم مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 2222

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

5909107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تناس 150  مرازه 150  کیلیفوردیه 35  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000795 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ACCURA هدنزاس عجرم   ACCURA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 190 زیاس  SOFT 0.014 لدم  PTCA یبلق ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هبعج 150 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع تناس 150  مرازه 150  کیلیفوردیه 35  ریاو  دیاگ 

ددرگیم 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

ددع ددع   150150 تناس   تناس   150150 مرازه   مرازه   3535 کیلیفوردیه   کیلیفوردیه ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  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 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع فرصم 100  راب  کی  ینولیان  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000638 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یددع فرصم 100  راب  کی  ینولیان  شکتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  1,000 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

یددع یددع   100100 فرصم   فرصم راب   راب کیکی   ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 2424

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 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

5909132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   )) بسانم تیفیکو  ژامرگ  اب  راد  نولب  تم  هیال  کسام 3 ددع  60000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000302 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناگرزاب  سراپ  هدنزاس  عجرم  ونان  سراپ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  راد  شک  لدم  نولب  تلم  سنج  فرصم  رابکی  هیال  یسفنت 3  کسام  الاک :  مان 

ناگرزاب سراپ  هدننک  هضرع 
ددع 60000 دادعت : 

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

روتکاف شیپو  لیابوم  هرامشو  سامت  تاعالطا  افطل  -- دوش لاسرا  دیاب  هنومن  دات ، تهج  -- ههام 5 ات هیوست 4 -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  -- دوش همیمض 

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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ))  )) بسانم بسانم تیفیکو   تیفیکو ژامرگ   ژامرگ اباب   راد   راد نولب   نولب تمتم   هیال   هیال کسام  33 کسام ددع   ددع 6000060000 ناونع : : ناونع 2525

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   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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000080 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یاهزاگ هدننک  هضرع  عجرم  یرتنالک  ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هدنزاس  عجرم  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   Lit 50 مجح دصرد  صولخ 99  زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 

نالیگ نژیسکا  یتراجت  مان  یرتنالک  ناوخا  یتعنص  یبط و 
ردنلیس 41 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
عجرم لامش  یشوهیب  زاگ  هدنزاس  عجرم  ناگیاش  ناربشوه  یتراجت  مان  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   Lit 40 مجح دصرد  صولخ 99/99  زاگ  دیاسکا  سورتین  الاک :  مان 

یرتنالک ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هدننک  هضرع 
ردنلیس 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یرتنالک ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هدنزاس  عجرم  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   Lit 40 مجح دصرد  صولخ 99 زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 

ردنلیس 44 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

.تسیمازلا ینامرد  دراوم  یارب  الاک  تلاصا  بسچرب  دک irc و  نتشاد 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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

دصرد دصرد صولخ  99/9999/99   صولخ زاگ   زاگ دیاسکا   دیاسکا سورتین   سورتین  - - دصرد دصرد صولخ  9999   صولخ زاگ   زاگ نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 2626
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ناراسچگ ییاجر  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 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق 18 نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000635 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زمرق 18 نوتالن  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  600 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

1818 زمرق   زمرق نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 2727
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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 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

5909149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشر یددع 900  هتسب 36  دنار 25  نزوس 8  نیلورپ 7/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000798 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   VP72X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر  یددع 900  هتسب 36  دنار 25  نزوس 8  نیلورپ 7/0 

ددرگیم 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

هتشر هتشر   900900 یددع   یددع   3636 هتسب   هتسب   2525 دنار   دنار   88 نزوس   نزوس   7/07/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 2828
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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 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

5909154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یددع 144  هتسب 12  رتمیلیم 12  پات 3  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000799 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22037F2 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یددع 144  هتسب 12  رتمیلیم 12  پات 3  نولیان 

ددزگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  ابش  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

ددع ددع یددع  144144   یددع   1212 هتسب   هتسب   1212 رتمیلیم   رتمیلیم پات  33   پات نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 2929
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  یربراب  هنیزه  / هاگشناد لاور  قبطعجرمدحاو  طسوتالاک  تیفیکداتزا  سپ  هام  تخادرپ 9 / گنرس پمپددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دوش تقد  تاحیضوتب  / هدنشورف
1101091057000409 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
ردام هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   MEDIMA هدنزاس عجرم   MEDIMA یتراجت مان   pump s لدم گنرس  یدیرو  لخاد  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

روشک یکشزپ  تازیهجت  ییوراد و  یصصخت 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوتب / هدنشورف هدهع  هب  یربراب  هنیزه  / هاگشناد لاور  قبطعجرمدحاو  طسوتالاک  تیفیکداتزا  سپ  هام  تخادرپ 9 / گنرس پمپددع  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  / دوش تقد 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022112-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

هدهع هدهع هبهب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هاگشناد هاگشناد لاور   لاور قبطعجرمدحاو   قبطعجرمدحاو طسوتالاک   طسوتالاک تیفیکداتزا   تیفیکداتزا سپسپ   هام   هام تخادرپ  99 تخادرپ // گنرس گنرس پمپددع   پمپددع 33 ناونع : : ناونع
// دوش دوش تقد   تقد تاحیضوتب   تاحیضوتب // هدنشورف هدنشورف

3030
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شخب ضایف  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 17 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا لاسگرزب و  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000806 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راهب یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  هتسب 1   mm 22 زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  تام  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

AT2 لدم نیما  بط 
تس 3000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زارآ تمالس  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   BE1-P لدم هداس  لافطا  یشوهیب  تام  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

زارآ تمالس  اکرآ  هدنزاس  عجرم 
تس 150 دادعت : 

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

رد تیوضع  دک irc و  یاراد  یناریا -  هباشم - دک  ناریا  دنلب - خیرات  ددع -  150 لافطا ددع و  3000 لاسگرزب تام  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم 64005648 ههام - هیوست 2  دنرب - روتکاف و  شیپ  تبث  هدنشورف - اب  لاسرا  هنیزه  ناتسامیب  دات  یاراد  - دمیآ تیاس 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005586-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: 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

لافطا لافطا وو   لاسگرزب   لاسگرزب یشوهیب   یشوهیب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 3131
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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 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

5909163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلخاد 36000  دیلوت  لاسگرزب  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000793 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت نایک  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NOBEL MEDICAL یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   mm 55 زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

نارایدهم
ددع 36000 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلخاد 36000  دیلوت  لاسگرزب  دیل  تسچ 

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

ددع ددع   3600036000 یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب   لاسگرزب دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 3232
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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 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

5909165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادناریز 60*45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000209 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  تعنص  نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدلگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150   60x90 cm زیاس بذاج  ردوپ  اب  هیال  رامیب 5  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 

نتراک 70 دادعت : 
1401/08/18 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
دشابیم 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

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 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

5909175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هنومن 400  قبط  یفارگویژنآ  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000794 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   AGSP لدم یفارگویژنآ  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 

تس 400 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هنومن 400  قبط  یفارگویژنآ  گپ 

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

4545 ** 6060 زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 3333

ددع ددع   400400 هنومن   هنومن قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ گپگپ   ناونع : : ناونع 3434
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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 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

5909177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8F-11cm ینایرش تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000796 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاریا رتسگ  بط  ناحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   AYRA MEDIKAL هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 200   F 8 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 10  8F-11cm ینایرش تیش 

ددرگ یم  زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - 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

88 F- 1 1cmF- 1 1cm  ینایرش ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 3535
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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 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

5909188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لک 1992  عمج  ( PS 10-13-18-100-130-160-180) تسویپ قبط  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیکاب یلخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  تسویپ و 

1101050259000857 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   membrana یتراجت مان  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون  دک 112215  سکالف 10  ول  نافلوس  رتا  یلپ  کتیتنیس  ربیاف  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
سیس کت  یدم 

نتراک 1992 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تکرشمان و  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  یمازلا و  تعاس  تدم 24  فرظ  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

دکدک // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت وو   تسویپ   تسویپ ددع   ددع   19921992 لکلک   عمج   عمج ( ( PS 10 - 13- 18 - 100 - 130 - 160 - 180PS 10 - 13- 18 - 100 - 130 - 160 - 180 )) تسویپ تسویپ قبط   قبط زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع
تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم
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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 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

5909190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 126   F70 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  لخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000858 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس  هتسب   F70 S هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 126 دادعت : 

1401/08/15 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  تدم 24  فرظ  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

تیفیک تیفیک اباب   لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   126126 دادعت   دادعت   F70F70 زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 3737
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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 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

5909191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / نشکاس مخز و  ژانرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  گرب  روتکاف و  شیپ  / دوشیم

1101094764000263 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 14  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 

تس 1000 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  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // نشکاس نشکاس وو   مخز   مخز ژانرد   ژانرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // دوشیم دوشیم
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دزی راشفا  قداصدمحم  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 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

5909196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیارتسا یپوکساراپال  هاگتسد  تهج  تاقلعتم  اب  درس  رون  لباک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000282 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   05.0087L دک یپوکسوراپال  هاگتسد  درس  رون  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رکیارتسا 1  یپوکساراپال  هاگتسد  تهج  تاقلعتم  اب  درس  رون  لباک  تساوخرد 

دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  قلاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

رکیارتسا رکیارتسا یپوکساراپال   یپوکساراپال هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم اباب   درس   درس رون   رون لباک   لباک تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3939
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دزی راشفا  قداصدمحم  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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب تیفیکاب  DHS یدپوترا رمیر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000283 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   12/5x440 mm زیاس یدپوترا  لبیسکلف  رمیر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  IRC دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  DHS رمیر یتساوخردی  الاک 

دسرب لمع  قاتا  دیئات  هبامتح  دیرخو  دیئات  زا  لبق  الاک 
دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

الاب الاب تیفیکاب   تیفیکاب DHSDHS یدپوترا یدپوترا رمیر   رمیر تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4040
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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 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

5909203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم .هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام 6 هیوست .نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا  irc دک هارمهروتکاف 

1101093727000317 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  بط  نیمث  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

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

زکرم ناسانشراک  طسوت  دات  طرش  هب.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

شیپ شیپ تسویپ   تسویپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم .هدننک   .هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ههام ههام 66 هیوست هیوست .نژیسکا   .نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا   ircirc دکدک   هارمهروتکاف   هارمهروتکاف

4141

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

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

زا 54 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zywmbbagrg4dv?user=73474&ntc=5909203
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909203?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5909211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   IDFC200-1 ژوفیرتناس نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دامرف همیمض   IRC دک ابش و  هرامش 

1201092411000196 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

همیمض  IRC دک ابش و  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   IDFC200-1 ژوفیرتناس نف  - 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف

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

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IRC دک ابش و  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   IDFC200-1 ژوفیرتناس نف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IDFC200 - 1IDFC200 - 1 ژوفیرتناس   ژوفیرتناس نفنف   ناونع : : ناونع 4242
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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

5909290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  تسویپ ، حرش  هب  نژیسکا  رگ  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000224 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  7 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

نژیسکا نژیسکا رگرگ   شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 4343
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نارهت بلق  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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قباطم  یتسالپویژنآ  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001176 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   NC Trek لدم یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 

ددع 240 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

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

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب 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

5909302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  هشارت  هلول  کسام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000435 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و6  تروص  هب  دیرخ  هدنشورف / هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /   irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: 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

دکدک ناریا   ناریا قباطم   قباطم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 4444

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هشارت   هشارت هلول   هلول کسام   کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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( 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 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

5909306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  یژراش  پوکسوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000414 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   Beta100 لدم یژراش  یت  نا  یا  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 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  هلاسکی  - 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

ددع ددع ودود   یژراش   یژراش پوکسوتا   پوکسوتا ناونع : : ناونع 4646
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  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 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

5909310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000451 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  تنتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  95 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: 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

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 4747
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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

5909350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  هام /  طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یلوف 18 / دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094897002050 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 18  راردا  هیلخت  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 1000 دادعت : 

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

دشاب یم  یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  هام /  طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یلوف 18 / دنوس   :: 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

1818 یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 4848
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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

5909353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  گنر ، یبآ  مرچ  اب  یتارداص  یدنب  تلاپ  هروبات و  هارمه  هبالاب  زا  گنلیش  راهچ  یکشزپنادند  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000225 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  2 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

هروبات هروبات هارمه   هارمه هبالاب   هبالاب زازا   گنلیش   گنلیش راهچ   راهچ یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 4949
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک  ملق  لماش 9 رامیب  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  لطاب  تمیق  قاصلا  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  نآ  همیمضو  تاکرادت  زا  هنومن  دیدزاب و  مرف  تفایرد 

1101093823000256 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتس فیک 1   MR240 لدم هناش  وپماش +   + نوباص  + نادند ریمخ  کاوسم +   + ناویل یذغاک + لامتسد  ییاپمد + تایوتحم  رامیب  یرتسب  تاموزلم  تس  الاک :  مان 
دم دار  دنولا  هدننک  هضرع  عجرم  دم  دار  دنولا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 

تس 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فیک هناش  وپماش  نوباص  نادند  ریمخ  کاوسم  هواک  رولب  ناویل  لامتسد  ییاپمد  لماش  رامیب  فیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن قبط  هدش  کپ 

دوش یم  لطاب  تمیق  قاصلا  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  نآ  همیمضو  تاکرادت  زا  دیدزاب  مرف  تفایرد 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  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

5909367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لطاب لطاب تمیق   تمیق قاصلا   قاصلا مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تسیمازلا   تسیمازلا نآنآ   همیمضو   همیمضو تاکرادت   تاکرادت زازا   هنومن   هنومن وو   دیدزاب   دیدزاب مرف   مرف تفایرد   تفایرد الاک   الاک ملق   ملق لماش  99 لماش رامیب   رامیب فیک   فیک ناونع : : ناونع
دوش دوش یمیم  

5050

یپارتویزیف یپارتویزیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 54 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/an8c3thkqfgg5?user=73474&ntc=5909364
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909364?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یپارتویزیف تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000450 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
EVERYWAY MEDICAL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   PREMIER COMBO PLUS یتراجت مان   EM-6300 لدم یپارتویزیف  سنت  هاگتسد  الاک :  مان 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CO,LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   IR لدم یپارتویزیف  زمرق  نودام  غارچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

EVERYWAY MEDICAL هدنزاس عجرم   EVER-TRAC TRACTION UNIT یتراجت مان   CT-800 لدم یپارتویزیف  یپارتوناکم  ششک  هاگتسد  الاک :  مان 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  . INSTRUMENTS CO.LTD

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   QUADRICEPS یتراجت مان  سنودا  لدم  یپارتویزیف  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  شخب  ناوت  ناروآون  یتراجت  مان   m 3 زیاس سنودا  لدم  یشخبناوت  یپارتویزیف و  للاراپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FLAXI FITE هدنزاس عجرم   FLAXI FITE یتراجت مان   F-185 لدم یشخبناوت  یپارتویزیف و  تباث  هخرچود  الاک :  مان 
شخب ناوت  ناروآون 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناروآون  یتراجت  مان  سنودا  لدم  رادرتناک  یپارتویزیف  هناش  خرچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناروآون  یتراجت  مان  سنودا  لدم  یپارتویزیف  گپ  تاه  تینوی  مامح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ادرف یایند  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   WELINT یتراجت مان   WELINT-COMBO لدم یبیکرت  یپارتویزیف  یپارت  دنوسارتلوا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا دیسر  زا  دعب  هام  ات 2  هیوست 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگراب  ار  روتکاف  شیپ 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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 
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هنحص 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 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

5909455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  رد  تاصخشم  دادعت و  قبط  لمع  قاتا  تهج  یدپوترا  مزاول  ملق   144 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000600 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  لاکیتروک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 5  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دمیآ  تیاس  رد  دشاب -  تسیل  قبط  امتح  تاصخشم  دادعت و  دشابیم -  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

لمع لمع قاتا   قاتا تهج   تهج یدپوترا   یدپوترا مزاول   مزاول ملق   ملق   144144 ناونع : : ناونع 5252
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5909456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 2025 ات  لقادح  اضقنا  خیرات  اب  تسویپ ) تسیل  قبط  لاله ( اهس...و  یس  یس  یس و10 یس  گنرس 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  ههام ، تخادرپ 6
1101091839000098 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت دربراک  هکت  هس  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 2025 ات  لقادح  اضقنا  خیرات  اب  تسویپ ) تسیل  قبط  لاله ( اهس...و  یس  یس  یس و10 یس  گنرس 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  ههام ، تخادرپ 6

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: 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

یسیس یسیس   1010 وو   یسیس   یسیس   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5353

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

5909459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  5 دادعت یبط  یاهزاگ  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000784 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت هعسوت  نایوپ و  هر  یبط  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هعسوت  نایوپ و  هر  یبط  یاهزاگ  یتراجت  مان   CN601 لدم رامیب  تخت  یالاب  لوسنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعا  هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دامن  یراذگراب  سپسو  اضماو  رهمو  هعلاطمار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم 

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

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب 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

5909460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  دادعت 100000  هب  هیال  هس  کسام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000434 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  NINGBO GREETMED INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  فرصم  رابکی  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

ناریمش بایرد  هدننک  هضرع 
هبعج 2000 دادعت : 

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

ههام هیسن و6  تروص  هب  دیرخ  هدنشورف / هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /   irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: 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

یبط یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 5454

هیال هیال هسهس   کسام   کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

5909476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / شراوگ هاگتسد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000264 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب   mm 6 زیاس یکشزپ  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 16  هدعم  دنوس  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  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 زیاس   زیاس هدعم   هدعم دنوس   دنوس یکشزپ - - یکشزپ بویت   بویت گنیدیف   گنیدیف ناونع : : ناونع 5656
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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 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

5909493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع روتارپس 4  رتلیف  - ددع اوه 4  رتلیف  - ددع نغور 4  رتلیف  ) لارتناس نشکاس  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000753 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

لزید لزید ناسین   ناسین اوه   اوه رتلیف   رتلیف لارتناس :- :- لارتناس نشکاس   نشکاس سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5757
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( 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 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

5909499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرس کی  نیرتگرزب  ات  زیاس  نیرتکچوک  زا  فلتخم  یاهزیاس  رد  شوگ  یارب  یزلف  نشکاسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000413 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  یتراجت  مان  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  فیک  یدنب  هتسب  عون  لدم 02.0250.00  یکشزپ   ENT رازبا تس  الاک :  مان 

تس 1 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  هلاسکی  - 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ5909077 هنومن  شیامزآ  هلول   - W 75 ناوت  uv شفنب ءاروام  پمال  یهاگشیامزآ  - مزاول 
یکیتسالپ رادلژ  یهاگشیامزآ 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طسوتالاک5909126 تیفیکداتزا  سپ  هام  تخادرپ 8 / هباشم دکناریا  مرس  پمپددع  3
/ دوش تقد  تاحیضوتب  / هدنشورف هدهع  هب  یربراب  هنیزه  / هاگشناد لاور  قبطعجرمدحاو 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

59091281248 لک عومجم  ددع  دادعت 336   s650 گبانر ردوپ  ددع و  دادعت 912  گبانر 650  ردوپ 
تیفیک اب  لخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  ددع 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیماتاب5909129 الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  عیام  نژورتین 
تسا هدننک 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5909288tsh وt4 یتست تیک 192 یتست و  نیتکالورپ 96 هحفص 2)تیک fsh وpsa و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5909291 دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  سنج  ییوراد  لاچخی 
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یرس یرس کیکی   نیرتگرزب   نیرتگرزب اتات   زیاس   زیاس نیرتکچوک   نیرتکچوک زازا   فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   شوگ   شوگ یارب   یارب یزلف   یزلف نشکاسرس   نشکاسرس ناونع : : ناونع 5858
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مق5909303 تشادهب  زکرم  تهج  ناریا  تخاس  یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفیرتناس 16  هاگتسد  کیدیرخ 
تسا عنامالب  هباشمدک  ناریاابدیرخو  زوجم  یارادو  دمیآ  رد  تبثو 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5909308 دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  دادعت 100  هب  تیگوراکنرد  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

انوملاس5909457 مرس  یتنآ  تیلپ TLC و  ناژور و  ردخم  داوم  تیک  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کشزپ5909461 مشچ  یحارج  یارب  بسانم  هجرد  راخب 134 یزیمور  هحفص 2)والکوتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 2)یهاگشیامزآ5909463 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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