
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 67  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 182  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

140 1140 1 نابآ   نابآ   1414 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,510هکس , 000163,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,59098 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,450هکس , 000154,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,000234,000رالد سیئوس کنارف   364,000364,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,700271 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   96لایر ,48096 ,480

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 360وروی ,550360 ژورن550, ژورن نورک   35,40035,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,454,00014,454,000یالط سیلگنا دنوپ   411دنوپ ,740411 نپاژ740, نپاژ نینی   دصکی   246دصکی ,880246 ,880

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
(( 195195))

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

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

زا 165 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

( ماع یماهس   ) زربلا شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/08/14  زا   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب دلک  ددع  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.alborzdc.comنفلت 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

سکاب5914862 دلک  ددع  هحفص 2)دیرخ 20  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  6767   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سکاب سکاب دلک   دلک ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 165 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vtmjr23ngsvfw?user=73474&ntc=5914862
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914862?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخوس یاهرسنپسید  درباک  تازیهجت  نویساربیلاک  یرادهگن و  ریمعت  ناونع : 

14013064 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

هب هتسباو  راوختشر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هبرقع  نوخراشف  هاگتسد  راوختشر  تشادهب  هکبش  لیوحت  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000026 زاین :  هرامش 

راوختشر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناماس هعسوت  ناهرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناماس  هعسوت  ناهرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BP50 لدم ییوزاب  نوخراشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس تخوس یاهرسنپسید   یاهرسنپسید دربراک   دربراک تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 22

یایا هبرقع   هبرقع نوخراشف   نوخراشف هاگتسد   هاگتسد راوختشر   راوختشر تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش لیوحت   لیوحت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش تبث   تبث دکدک   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 165 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2jhgeax2aa7x?user=73474&ntc=5913767
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913767?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gh23zw2q8aund?user=73474&ntc=5913886
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913886?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Veriti Pro لدم هشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000120 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
APPLIED BIOSYSTEMS / LIFE TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دک 4375786   VERITI لدم رلکیاس  لامرت   PCR هاگتسد الاک :  مان 

روانف تسیز  اسرم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل ددع 47  یرتیل و3  50 ددع نژورتین 3  نزخم  ددع  زاین 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030737000012 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
تکرش هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   STATEBOURNE هدنزاس عجرم   Cryolab 50 لدم  Lit 50 تیفرظ  storage dewar عیام نژورتین  نزخم  الاک :  مان 

مانپ ناریا 
ددع 6 دادعت : 

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

ههام تروص 3  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916877391 یتسپ :  دک  دزی ،  لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  یلعوب - نابایخ  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277085-035  ، 38247085-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247087-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Veriti ProVeriti Pro  لدم لدم هشاب   هشاب دمیآ   دمیآ ردرد   تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 44

یرتیل یرتیل ددع  4747   ددع وو33   یرتیل   یرتیل 5050 ددع ددع نژورتین  33   نژورتین نزخم   نزخم ددع   ددع 66 زاین   زاین ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 165 ھحفص 4 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913895?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rh7q9cy2bpluq?user=73474&ntc=5913898
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رادفاک  هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002380 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک طقف  افطل..تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  یناریا 

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  تسیل  قباطم   pcr شور اب  اه  یرتکاب  ییاسانش  یاه  تیک  ددع  28 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000039 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم زربلا  ماسر  یمیش  شیوپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتست  هتسب 100  بآ  یاهیرتکاب  ییاسانش  تهج  رآ  یس  یپ  سکلپ  یتلوم  یلوکلوم  تیک  الاک :  مان 

زربلا ماسر  یمیش  شیوپ  هدننک  هضرع 
هتسب 28 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا *** هناماس *** تسویپ  گربود  لیمکت  هدش و  اضما  رهم و  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لیوحت  هدامآ  دوجوم و  هدننک  هئارا  تکرش  رد  اه  تیک  یمامت 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت ناونع : : ناونع 66

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا تسیل   تسیل قباطم   قباطم   pcrpcr  شور شور اباب   اهاه   یرتکاب   یرتکاب ییاسانش   ییاسانش یاه   یاه تیک   تیک ددع   ددع 2828 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 165 ھحفص 5 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002379 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   AG-51044-2300-135-16 لدم  mm 16 زیاس یکشزپ  یشخرچ  سپیلک  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تیاس   تیاس تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یشخرچ   یشخرچ سپیلکومه   سپیلکومه ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 165 ھحفص 6 
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ناتسدرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  فیدر  تسویپ 23  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001163000003 زاین :  هرامش 

ناتسدرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09185371412  . دامرف لصاح  سامت  هاگشیامزآ  دحاو  یوخا  مناخاب  رتشیب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943341 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  یارسنامهم  بنج  ناملاش - هار  هس  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622947-087  ، 33622949-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622947-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول فیدر   فیدر تسویپ  2323   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 165 ھحفص 7 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دنجریب

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلوزیا نویساربیلاک  هیداتو  یمازلا   iso13485 ندوب اراد  نسکاو .  هناخدرس  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  لمح \  \ دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا   . 7025

1101091892000002 زاین :  هرامش 
دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لیتساورتکلا  ES940 لدم یتعنص  هناخدرس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا هلوزیا 7025  نویساربیلاک  هیداتو  یمازلا   iso13485 ندوب اراد  دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155615587  . دشابیم تسویپ  تاصخشم  اب  یتساوخرد  فیدر  دادعت 5  عجرم . 

هرادا بنج  دیحوت –  سردم و  نابایخ  لصاف  دح  دادرخ - نابایخ 15  دنجریب - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9718733167 یتسپ :  دک  ، 

32395504-056  ، 32395400-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445672-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نسکاو نسکاو هناخدرس   هناخدرس ددع   ددع   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 165 ھحفص 8 
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ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دابا یفص   ) 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Lambda 365+ perkinElmer (UV/Vis  ) لدم ( Spectrophotometer (UV/Vis هاگتسد هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091849000013 زاین :  هرامش 

( دابا یفص   ) ناتسزوخ ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Lambda 365+ perkinElmer (UV/Vis  ) لدم ( Spectrophotometer (UV/Vis هاگتسد هاگتسد  کی  دیرخ  - 

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

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

.دنشاب هتشاد  دوجوم  ار  رظندروم  هاگتسد  هک  دشاب  یم  لوبق  لباق  ییاهتکرش  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف 

6463167476 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  دابآ  یفص  هداج  رتمولیک 12  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42388041-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42388042-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Lambda 365+ perk inElmer (UV/VisLambda 365+ perk inElmer (UV/Vis  ) ) لدم لدم ( ( Spectrophotometer (UV/VisSpectrophotometer (UV/Vis هاگتسد   هاگتسد هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه   - دشاب ناریا  تخاس   - زیاس 4 یجنران  یوریا   - زیاس 3 یبآ  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000621 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  یوریا 3  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450  یکشزپ  یوریا 2  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  یوریا 4  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 300  یکشزپ  یوریا 5  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

دوش تقد  تسویپ  هب 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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 هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  - - دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس  - - 44 زیاس   زیاس یجنران   یجنران یوریا   یوریا  - - زیاس  33 زیاس یبآ   یبآ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  زیلاید  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 

1101030686002377 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   R6 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R8 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   R60 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R70 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R80 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   R4 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هداز 2  لوسر  تکرش   SCD Express هاگتسد طبار  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002103 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 9528  یکشزپ   SCD هاگتسد روتکناک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

ناهفصا ناتسا  نیئان  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخدرس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092363000005 زاین :  هرامش 

نیئان ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ارف هدننک  هضرع  عجرم   m 2/7 عافترا  m 4 ضرع  m 3 لوط ییاذغ  داوم  یرادهگن  دربراک  یشیامرس  تازیهجت  هارمه  هب  هرادمود  تباث  هناخدرس  قاتا  الاک :  مان 

تعنص امرس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09132230136  اب  یلیمکت  تاحیضوت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391714566 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  نابایخ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46253017-031  ، 46253020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46253018-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 هداز   هداز لوسر   لوسر تکرش   تکرش   SCD ExpressSCD Express هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار بویت   بویت ناونع : : ناونع 1414

هناخدرس هناخدرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000759 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین  داتدروم  دیرو )   - دمکیپ ) 100cc تسورکیم ددع  3/000

دشاب زکرم  داتدروم  الاک 
زکرم رابنا  برد  لیوحت 
یموب  هدننک  نیمات 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 1616
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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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست یمیشویب 800  رزیالانآ  وتا  هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002101 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   DIRUI یتراجت مان   CS-1200 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا  مامت  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا عنامالب  بسانم  تمیق  تیفیک و  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  - دشاب ناریا  تخاس  طقف  - پویت نادتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000618 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  بویت  ناد  تاک  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست   800800 یمیشویب   یمیشویب رزیالانآ   رزیالانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1717

تسا تسا عنامالب   عنامالب بسانم   بسانم تمیق   تمیق وو   تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا -- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف -- پویت پویت نادتک   نادتک ناونع : : ناونع 1818
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ   ) NICU شخب تهج  یتسویپ  تسیل  قبط   NCPAP یسفنت تسو  هلول  تس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو 

1201090011000228 زاین :  هرامش 
ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

 ( هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ   ) NICU شخب تهج  یتسویپ  تسیل  قبط   NCPAP یسفنت تسو  هلول  تس  عاونا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئاتو دیئاتو الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  ) ) NICUNICU  شخب شخب تهج   تهج یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   NCPAPNCPAP  یسفنت یسفنت تسو   تسو هلول   هلول تستس   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
 ( ( هطوبرم هطوبرم ناسانشراک   ناسانشراک

1919
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5914079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم )ش ت هباشم  الاک  دک   ) دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  مالقا  هیلک  امتح   ) یهاگشیامزا تیک  لیاف  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزا یلخاد 110 و 142  05836224011 و 

1101000257002522 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزا یهاگشیامزا تیک   تیک لیاف   لیاف کیکی   ناونع : : ناونع 2020
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه  دشابیم - عنامالب  تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب -  ناریا  تخاس  نشکاس - رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب 

1101091800000616 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب   . تسیمازلا هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5914102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000116 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تیک لور -  هتسب -  تساک -  ددع -   11,526 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لاس  کی  زا  شب  مالقا  یاضقنا  خیرات  ددرگ .  تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح  تفرگ .  دهاوخ  ماجنا  ههام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا اتات   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دشابیم - - دشابیم عنامالب   عنامالب تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا دشاب -  -  دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس نشکاس - - نشکاس رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب

2 12 1

یبط یبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایلیب لازان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000098 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرایلیب لازان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

یرایلیب لازان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایلیب یرایلیب لازان   لازان ناونع : : ناونع 2323

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

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

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

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

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

5914112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم )ش ت هباشم  الاک  دک   ) دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  مالقا  هیلک  امتح   ) یهاگشیامزا تیک  لیاف  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزا یلخاد 110 و 142  05836224011 و 

1101000257002523 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MICROGEN یتراجت مان   ml 2 ییاوقم هبعج   BTA 111 لدم  Poly Vi النوملاس نالاو  یلپ  مرس  یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Poly ViPoly Vi النوملاس   النوملاس نالاو   نالاو یلپ   یلپ مرس   مرس یتنآ   یتنآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 2424

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

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

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

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

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

5914122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم )ش ت هباشم  الاک  دک   ) دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  مالقا  هیلک  امتح   ) یهاگشیامزا تیک  لیاف  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزا یلخاد 110 و 142  05836224011 و 

1101000257002524 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 10  هتسب  هدامآ   EMB agar تشک طیحم  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاتیجید نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000048 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   BEURER یتراجت مان   BM70 لدم یلاتیجید  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMB agarEMB agar  تشک تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 2525

یلاتیجید یلاتیجید نوخ   نوخ راشف   راشف شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000078 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اسآ دنهس  نلیتا  یلپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   LF10 لدم یا  هبرقع  جنسراشف  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف یکشزپ   - - یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لایو یدازون 600  نوخ  تشک  لایو  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایو یلافطا 1400  نوخ  تشک  لایو  -2

.لایو لاسگرزب 1000  نوخ  تشک  لایو  -3
1101030092000764 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
ناینب شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شیور  تسیز  هدننک  دیلوت  عجرم  شیور  تسیز  یتراجت  مان  لایو  کی  زاف  ونوم  نوخ  تشک  تشک  طیحم  الاک :  مان 

شیور تسیز 
لایو 1 دادعت : 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب نوخ   نوخ تشک   تشک لایو   لایو -- یلافطا   یلافطا نوخ   نوخ تشک   تشک لایو   لایو یدازون   - - یدازون نوخ   نوخ تشک   تشک لایو   لایو ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایناپسا  Livisto تکرش تخاس  یرتیل  کی  نیساسکولفورنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دکناریا 

1101001014000323 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   GANADEXIL ENROFLOXACINA یتراجت مان   Lit 1 یرطب دصرد  زد 10 لولحم  لکش  یماد  کیتویب  یتنآ  نیساسکولفورنا  الاک :  مان 
گنهامه یکشزپماد  ناراد  هناخوراد 

یرطب 30 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل کیکی   نیساسکولفورنا   نیساسکولفورنا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  شخب  زا  یبتک  هیدات  زیاس 19  اب   FNA نزوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002382 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سوپمیلا  هدنزاس  عجرم   NA-U200H-8022S لدم یپوکسونولک  دربراک  یسپویب  عون  نزوس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  شخب  زا  یبتک  هیدات  زیاس 19  اب   FNA نزوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ع) اضر ماما  یناتسرامیب  عمتجم  یرادرب  ریوصتو  یهاگشیامزآو  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000788 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش گرب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1919 زیاس   زیاس اباب     FNAFNA  نزوس نزوس ناونع : : ناونع 3030

(( عع )) اضر اضر ماما   ماما یناتسرامیب   یناتسرامیب عمتجم   عمتجم یرادرب   یرادرب ریوصتو   ریوصتو یهاگشیامزآو   یهاگشیامزآو یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  راوختشر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس رلک  تیک  راوختشر  تشادهب  هکبش  لیوحت  لیاسو  ملق  دادعت 3  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000028 زاین :  هرامش 

راوختشر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 70 نزو یا  هشاس  هتسب 100   DPD یجنسرلک یردوپ  فرعم  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس تروص  هب  تخادرپ  - imed تیاس رد  دات  بسانم -  خرچ  تیفیک  یاراد  -- دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101093942000173 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

عماج هافر  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  عماج  هافر  ناغمرا  یتراجت  مان  لدم 610  تیعضو  هس  دازون  تاک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - یکشزپ تازیهجت  دات  الاک و  دیسر  زا  دعب  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ  - دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DPDDPD  یجنسرلک یجنسرلک یردوپ   یردوپ فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 3232

ههام ههام هسهس   تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ - - imedimed  تیاس تیاس ردرد   دات   دات بسانم -  -  بسانم خرچ   خرچ تیفیک   تیفیک یاراد   یاراد ---- دازون دازون لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب دازون   دازون تاک   تاک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ و  تنواعم   :: 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 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

5914202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   LOT:10465 اب  0.22UM زیاس زمرق   PTFE یگنرسرس رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یددع هتسب 50 6

1101094155000012 زاین :  هرامش 
وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  BIOCOMMA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   SF250-45-PTFE لدم  mm 25 زیاس  PTFE سنج یهاگشیامزآ  یگنرس  رتلیف  الاک :  مان 
اریو ناناد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIOCOMMA هدنزاس

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  09188172202 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  یلاتیجید  رتمومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000787 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدنو لالج  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  یدنو  لالج  دواد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لاروا  لدم  یکشزپ  رتمومرت  جنس  امد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکااف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنرسرس یگنرسرس رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط یلاتیجید   یلاتیجید رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع 3535
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09130203712 یزورون / ههام تخادرپ 2/5  / ددرگ

1201092585000077 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تخادرپ 2/5 / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  - 
09130203712 یزورون / ههام
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 2/5 / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09130203712 یزورون / ههام

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3636
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  یروفغ ) هاگشیامزآ   ) یهاگشیامزآ دوه  ددع  کی  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000157 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-982-1756 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLUKE 199C کولف لباترپ  پوکسولیسا  نیمات  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دوه   دوه ددع   ددع کیکی   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3737

FLUKE 199CFLUKE 199C  کولف کولف لباترپ   لباترپ پوکسولیسا   پوکسولیسا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838
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تشد نیرز  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا جنس  صولخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091116000077 زاین :  هرامش 

تشد نیرز  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
انام زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  انام  زیهجت  اتکی  هدنزاس  عجرم  لاکیدم  اتکی  یتراجت  مان   oxyol-B لدم نژیسکا  جنس  صولخ  زاگ و  روزیلانآ  الاک :  مان 

ایسآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تشد نیرز  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7486137493 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - تشادهب هچوک  سراف - جیلخ  راولب   - دابآ یجاح  تشد ،  نیرز  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725405-071  ، 53728075-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53728084-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا نژیسکا جنس   جنس صولخ   صولخ ناونع : : ناونع 3939

نادیم نادیم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد  -  - GBGB  44 ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد یریگ -  -  یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد لاتیجید -  -  لاتیجید یسانشاوه   یسانشاوه جنس   جنس داب   داب ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص یکیرتکلا   یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا نیالنآ - - نیالنآ یسیطانغمورتکلا   یسیطانغمورتکلا

4040
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حرش ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ )  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یطیحم (  روآ  نایز  لماوع  شیاپ  تازیهجت  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و 

1101092586000241 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 1457  لاتیجید  یسانشاوه  جنس  داب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TENMARS ELECTRONICS هدنزاس عجرم   TM-188 لدم ییامرگ  سرتسا   WBGT یریگ هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   UX560 لدم  GB 4 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ریبدت هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   WAVECONTROL هدنزاس عجرم   EMF لدم نیالنآ  یسیطانغمورتکلا  نادیم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
MONITEM یتراجت مان  اناوت  شجنس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناینب اکرآ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   WL-142K05L لدم یتعنص  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
تعنص

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ )  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یطیحم (  روآ  نایز  لماوع  شیاپ  تازیهجت  ملق   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناگدرل  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگولافسنآورتکلا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090729000013 زاین :  هرامش 

ناگدرل ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  رتسگ  بط  انیدم  هدنزاس  عجرم   NeuroSurve یتراجت مان   Neurosurve 24 لدم لاناک  یفارگولافسناورتکلا 24  یج  ییا  ییا  هاگتسد  الاک :  مان 

رتسگ بط  انیدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8891694358 یتسپ :  دک  ناگدرل ،  ناتسرامیب  ناگدرل - ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34444441-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگولافسنآورتکلا فارگولافسنآورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 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 165 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xzgdcbfebjnmq?user=73474&ntc=5914522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914522?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه دشاب  ناریا  تخاس  طقف  - دشابیم ددع  دادعت 300  زیاس 8  هشارت  هلول  ددع و  600 دادعت  7/5 زیاس هشارت  هلول  : هجوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا 

1101091800000626 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 900 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف -- دشابیم دشابیم ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت   88 زیاس   زیاس هشارت   هشارت هلول   هلول وو   ددع   ددع 600600 دادعت دادعت   7/57/5 زیاس زیاس هشارت   هشارت هلول   هلول :: هجوت هجوت ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب  

4242
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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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایو  36 عیرس ) شور   ) دیپار تیار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002104 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  دیپار  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 5 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

لایو لایو   3636 عیرس ) ) عیرس شور   شور  ) ) دیپار دیپار تیار   تیار ناونع : : ناونع 4343
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همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرفب لصاح  سامت  هدش  جرد  سامت  هرامش  اب  زاین  هب  خساپ  زا  لبق  افطل.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000016 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
MEDASA یتراجت مان   LB-2 لدم دنلب  تارقف  نوتس  هتخت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان   A-095.12.307 لدم پوکسوملاتفآ  پوکسوتا و  یراوید  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنمشوه انرب  دیما  انیس  هدننک  هضرع  عجرم   TWOCORE یتراجت مان   X4-SGM4 لدم یکشزپنادند  نیبروت  الاک :  مان 

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

شیوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کادآ  بط  شیوپ  هدنزاس  عجرم   PTA یتراجت مان   PTA-SR لدم یهاگشیامزآ  یژولورس  روتاتور  رکیش  الاک :  مان 
کادآ بط 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هزور  رثکادح 40 تخادرپ  نامز  تدم.دیئامن  تسویپ  ار  اه  هاگتسد  گولاتاک  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یژولورس   یژولورس روتاتور   روتاتور رکیش   رکیش -- یکشزپنادند یکشزپنادند نیبروت   نیبروت پوکسوملاتفآ - - پوکسوملاتفآ وو   پوکسوتا   پوکسوتا یراوید   یراوید تستس   دنلب -  -  دنلب تارقف   تارقف نوتس   نوتس هتخت   هتخت ناونع : : ناونع 4444
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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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مرگ کرم 500 دنرب  یور  ردوپ   ) یتساوخرد یالاک  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002105 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   g 250 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99 ردوپ  دیرلک  یور  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

ردوپ ردوپ دیرلک   دیرلک یور   یور ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام طقف  ههام  تخادرپ 5 ددرگیم  لطاب  دشابن  روتکاف  شیپو  رظندروم  کرامو  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشیامزا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیل 09127878817 قبطو  رظن  دروم 

1101096302000039 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 تیفرظ  mm 100 عافترا  mm 13 رطق راد  لژ  هتخل  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD

هتسب 10000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبطو رظن  دروم  کرام  طقف  ههام  تخادرپ 5 ددرگیم  لطاب  دشابن  روتکاف  شیپو  رظندروم  کرامو  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشیامزا  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیل 09127878817

3366173589 یتسپ :  دک  غابراهچ ،  تشادهب  هکبش  - غابراهچ ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44562250-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44562250-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لژلژ هتخل   هتخل یریگ   یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسات  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نغور  زیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000570 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسسوم ای  ) نویساربیلاک نومزآ و  راکمه  یاههاگشیامزآ  نمجنا  زا  یهاوگ  ینمیا ، تیحالص  یهاوگ  تکرش ، تیلاعف  تیحالص  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  و  امرفراک ) دات  دروم  هباشم 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 6  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  تشادهب  هاگشیامزآ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092039000073 زاین :  هرامش 

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز بط  نیون  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  بط  نیون  اریو  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یتست  لنپ 3  راردا  رد  دایتعا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

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

زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491849388 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  بنج  هر – )   ) ینیمخ ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46229801-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223738-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت تاسیسات   تاسیسات تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نغور   نغور زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 4747

ههام ههام   66 تخادرپ   تخادرپ هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تشادهب   تشادهب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5914694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسالپ 12*100 هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000774 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LABTRON یددع هتسب 320   cc 5 تیفرظ  mm 100 عافترا  mm 12 رطق یکیتسالپ  درگ  هت  یا  هناوتسا  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

هتسب 50000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ درگ   درگ هتهت   یایا   هناوتسا   هناوتسا شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 4949

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لاسگرزب دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000271 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   Intco یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  لیوف  هتسب   SN06 دک  55x55 mm زیاس لاسگرزب  بلق  راون  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
راگن

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/17 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // لاسگرزب لاسگرزب دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالفا ریاب   CMDLAK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000083 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یطوق  40 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالفا کالفا ریاب   ریاب   CMDLAKCMDLAK ناونع : : ناونع 5151
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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 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000468 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  رتتاک  گنیدیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  370 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 5252
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000246 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
دیحوت نیشرپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PTM یتراجت مان   LOCKING لدم مویناتیت  سنج  یدپوترا   Proximal humerus تیلپ الاک :  مان 

ددع 2282 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش زور  تمیق 45  رابتعا  لقادح  سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ  رهشمالسا  لیوحت  لحم  تسا  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا تمالع  یاراد  .ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ  .دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسکاو یرادهگن  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000044 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رجف شهوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  شهوژپ  شناد  یتراجت  مان   96RF-3-92-A لدم مرس  نسکاو و  وراد و  یرادهگن  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  قاصلادشاب  توف  هاگتسد 14 توف و45  18 لاچخی هاگتسد  15 دادعتدوش یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  ساساربو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  بصنو  لمح  هنیزهو  ههام  2 تخادرپ دشدهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  دقاف  داهنشیپ  تسیمازلا  ینف  تاصخشمودنرب  دیقاب 

یماج یاقآ   09153287355 .دشابیم

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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 دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5454
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یژولورا /  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002108 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  لدم 59933046  یکشزپ  یژولوروا  تس  الاک :  مان 

تس 2000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یژولورا /  تس   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5914937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادلژ هتخل  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000776 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SST-Separator Gel AND لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 4 زیاس یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST یتراجت مان   Clot Activator
هتسب 60000 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورا یژولورا تستس   ناونع : : ناونع 5555

رادلژ رادلژ هتخل   هتخل هلول   هلول ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5914969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cbc لایو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000775 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   K3EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 2 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST
هتسب 60000 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  هب  یهاگشیامزآ  داوم  لولحم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093625000024 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  APTEC DIAGNOTIC NV یتراجت مان   ml 1 رادقم یفرظ  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   CRP لرتنک لولحم  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

ار تسویپ  تسیل  رد  مالقا  یمامت  هک  دشاب  یم  یهاگشورف  ای  تکرش  زا  دیرخ  تیولوا  ههام -  تخادرپ 3  یمسر -  روتکاف  ناگیار -  لقنو  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دیرخ  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ   . دشاب هتشاد  دوجوم 

3149779453 یتسپ :  دک  یزاسوراد ،  هدکشناد   - رصعیلو راولب   - جاک - یرتم 45- جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32567175-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32567175-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cbccbc لایو   لایو ناونع : : ناونع 5757

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم وو   لولحم   لولحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یا  هبرقع  جنس  نوخراشف  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000247 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
تشادهب نازیم  هدننک  هضرع  عجرم   KENZ یتراجت مان   Aneroid no. 540 لدم یا  هبرقع  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 66 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش زور  تمیق 45  رابتعا  لقادح  سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ  رهشمالسا  لیوحت  لحم  تسا  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا تمالع  یاراد  ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ  دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع جنس   جنس نوخراشف   نوخراشف عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرنپ نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002475 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زرنپ نرد  - 

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

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

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زرنپ زرنپ نرد   نرد ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002481 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیت رگنیف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20,000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیت پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراگوف 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002485 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراگوف 3 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  طسوت  روتکاف  هنیزه  تخادرپ  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزآ  ییایمیش  داوم  لوسپک و  قاتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003781 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراب تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   QIAGEN یتراجت مان  دک 9001941   QIAxcel Advanced لدم یرالیپاک   RNA و DNA زروفورتکلا هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  داهنشیپ  تسویپ  کرادم  قبط  دشاب  یم  ملق  مالقا 28  دادعت  الاک 7 و  مالقا  ادادعت  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  کرادم  قبط  مالقا  تاصخشم 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراگوف  33 یتراگوف ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم وو   لوسپک   لوسپک قاتا   قاتا ناونع : : ناونع 6363

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

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

5915074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک / لایو لک 15  دادعت   HMWوPSAوC4DوAE1/AE3وAMACRوP63وCD15و IHC CALEITININ یداب ینآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  یالاک  تیولا  / هباشم

1101050259000873 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   ZYTOMED هدنزاس عجرم   CALRETININ یتراجت مان   ml 7 لایو دک 3131-503  یهاگشیامزآ   ihc یداب یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوبو  ددرگ  تبث  روتکاف  شیپ  رد   IRC دک ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  رابنا و  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  تمیق و  زیر  جرد  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ، نتب نامیس و  هاگشیامزآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094288000058 زاین :  هرامش 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  هدننک :  رازگرب 
زبس نالیگ  نامیس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   TONI TEKNIK یتراجت مان  نتب  هاگشیامزآ  دربراک  لدم 5545.10  بوطرم  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  لیاف  رد  هدننک  نیمات  لماک  سردآ  ءاضما و  رهم و  اب  تمیق  زیر  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813993998 یتسپ :  دک  زکرم ،  یرادرهش  بنج  س )  ) ارهزلا نادیم  داهج  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120129-086  ، 33120083-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33121698-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیولا تیولا // هباشم هباشم دکدک   // لایو لایو   1515 لکلک   دادعت   دادعت   HMWHMWوو PSAPSAوو C4DC4Dوو AE1/AE3AE1/AE3وو AMACRAMACR وو P63P63وو CD15CD15 وو   IHC CALEIT ININIHC CALEIT ININ  یداب یداب ینآ   ینآ ناونع : : ناونع
تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک

6464

نتب نتب وو   نامیس   نامیس هاگشیامزآ   هاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگ رطقم  بآ  ریمعت  ناونع : 

14012138 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یریگ یریگ رطقم   رطقم بآبآ   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6666
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نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط   ) یچس کسید  چروتاکلآ -  هاگتسد  یقمع - رادرب  هنومن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000086 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انب نیذآ  ردب  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  انب  نیذآ  ردب  نیسدنهم  یتراجت  مان  نیکسین  لدم  بآ  یقمع  رادرب  هنومن  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

انب نیذآ  ردب  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  انب  نیذآ  ردب  نیسدنهم  یتراجت  مان  چروتاگلآ  لدم  بآ  یفیک  شیاپ  عون  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
انب نیذآ  ردب  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  انب  نیذآ  ردب  نیسدنهم  یتراجت  مان   secchi لدم بآ  ترودک  صخاش  یچس  کسید  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط   ) یچس کسید  چروتاکلآ -  هاگتسد  یقمع - رادرب  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) یچس یچس کسید   کسید چروتاکلآ -  -  چروتاکلآ هاگتسد   هاگتسد یقمع - - یقمع رادرب   رادرب هنومن   هنومن ناونع : : ناونع 6767

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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یوش  مشچ  لواژ و  بآ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000234 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 450  ینمیا  یوش  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  هدولاش  یتراجت  مان   SHA 895 دک  DEZ لدم لحم  رد  لواژ  بآ  دیلوت  تیلباق  اب  کمن  زیلورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یوش  مشچ  لواژ و  بآ  نزخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  182182   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لواژ لواژ بآبآ   دیلوت   دیلوت تیلباق   تیلباق اباب   کمن   کمن زیلورتکلا   زیلورتکلا هاگتسد   هاگتسد یوش -  -  یوش مشچ   مشچ وو   لواژ   لواژ بآبآ   نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 6868
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدحاو یکشزپنادند 2  ماگلامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000038 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 2  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 30 دادعت : 

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

هنومن ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  تخاس 

هدنشرف  اب  لاسرا 
یرادا  میات  رد  یقارشا  رتکد  مناخ   09126095603

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 
تسا یمازلا  عیزوت  ای  دیلوت و  رب  ینبم  تازیهجت  لک  هرادا  تنیرپ 
تخادرپ دانسا  الاک و  لیوحت  دات و  زا  سپ  هام  رثکادح 1  تخادرپ 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

یدحاو یدحاو   22 یکشزپنادند   یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 6969
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برغ دابآ  مالسا  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طرش  هب  یژولویدار  ملیف  دیرخ  مالعتسا  هدش  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091312000009 زاین :  هرامش 

برغ دابآ  مالسا  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم   Care stream Health هدنزاس عجرم   DVM FILM 100 SHEETS یتراجت مان   20x25 cm زیاس یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

ناریا یاه  تسیژولویدار 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طرش  هب  یژولویدار  ملیف  دیرخ  مالعتسا  هدش  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761943735 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یحاتف  دیهش  راولب  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45264011-083  ، 45221620-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45221620-083 :: 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

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت هلوک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یرازگراب  تکرش  کرادم  اب  هارمه  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مادقا و  مالعتسا  مرف  تفایرد  هب  تبسن 

1101005130000041 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راکزیهرپ بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   PASLITE لدم تیزوپماک  یا  هلوک  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114713598 یتسپ :  دک  یلصا ،  مود  هلال  نابایخ  رصعیلوراولب   - ناتسغابرهش - رایرهش ناتسرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65233390-021  ، 65238006-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65239091-021 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ طرش   طرش هبهب   یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا هدش   هدش دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 7070

یرازگراب یرازگراب تکرش   تکرش کرادم   کرادم اباب   هارمه   هارمه هناماس   هناماس ردرد   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   دعب   دعب وو   مادقا   مادقا مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تفایرد   تفایرد هبهب   تبسن   تبسن یسفنت   یسفنت هلوک   هلوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دیئامن .دیئامن

7171
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000773 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 20000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 7272
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

450CM لوط اب  ریاودیاگ 0/025  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002378 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL هدنزاس عجرم   JIUHONG یتراجت مان   JHY- GW -63– 450- C1 لدم یشراوگ  کیلیفوردیه  ریاودیاگ  الاک :  مان 
داکیا تمالس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENT COLTD

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

450CM لوط اب  ریاودیاگ 0/025   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   450450 CMCM  لوط لوط اباب     0/0250/025 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 7373
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cTO ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000560 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 
ددع 107 دادعت : 

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

یدمحا دوش 09177073947 یراذگراب  تمیق  دیرخ  تساوخرد  اب  قباطم  افطل  فلتخم  یاهزیاس  رد  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cTOcTO ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7474
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسام لایژنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000382 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 150 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشاب یم  هباشمالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  هناماسرد   irc دک اب  روتکاف  شیپ  افطل  ) تسا ههام  راهچ 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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

کسام کسام لایژنال   لایژنال ناونع : : ناونع 7575
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تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000079 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنر هدننک  هضرع  عجرم  یدوعس  ناتسبرع  هدنزاس  روشک   JANA هدنزاس عجرم   kg 200 هکشب دصرد  صولخ 75  A لنف سیب  عیام  یسکوپا  نیزر  الاک :  مان 

کاژاب
هکشب 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: 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

سیره نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093258000022 زاین :  هرامش 

سیره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 120 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سیره رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5391813355 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهار  هس  سیره  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43434351-041  ، 43432728-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43432059-041 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7676

یژولوتامه یژولوتامه سکمسیس   سکمسیس نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 7777
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7*3*1/5 زیاس سکاب  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000209 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 1/5 تیفرظ  15R90 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 

ددع 270 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 3 تیفرظ  30R60 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 

ددع 840 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 7 تیفرظ  70R40 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هیوست 40  - ناتسرامیب سانشراکاب  دات   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77** 33** 1/51/5 زیاس زیاس سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 7878
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا کرام.......ددع  زبس 2000  تکوژنآ  - ددع یبآ 5000 تکوژنآ  - ددع یتروص 8000  تکوژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000046 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  هبعج 100   g 20 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 

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

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.....دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا کرام.......ددع   کرام.......ددع   20002000 زبس   زبس تکوژنآ   تکوژنآ -- ددع ددع 50005000 یبآ   یبآ تکوژنآ   تکوژنآ -- ددع ددع   80008000 یتروص   یتروص تکوژنآ   تکوژنآ ناونع : : ناونع 7979
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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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000465 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  14 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

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 8080
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب 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

5914003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / یمازلا مرف  لیمکت  / تسویپ لیاف  قباطم  عافترا  میظنت  تیلباق  اب  یناریا  رامیب  لمح  راکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  یمازلا /  دمیآ  کرادم  ههام / 2 تخادرپ / هدنشورف

1101050270000072 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیون بط  اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   S1210 لدم یناتسرامیب  رامیب  لمح  راکنارب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: 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

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

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

5914011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000117 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یمشچ زنل  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  96 دادعت : 

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

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: 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

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // یمازلا یمازلا مرف   مرف لیمکت   لیمکت // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم عافترا   عافترا میظنت   میظنت تیلباق   تیلباق اباب   یناریا   یناریا رامیب   رامیب لمح   لمح راکنارب   راکنارب ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلا /  /  یمازلا دمیآ   دمیآ کرادم   کرادم ههام / / ههام 22 تخادرپ تخادرپ // هدنشورف هدنشورف

8181

یمشچ یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 8282
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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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  4 هیوست .  Xience تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  ساسارب 

1101093727000322 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

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

 . تسا دات  دروم   Xience Xpeditionو Xience Alpine لدم مه  تسیمازلا  روتکاف  رد   irc دک نتشون   :: 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

روتکاف روتکاف 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   44 هیوست هیوست . .   XienceXience تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب

8383
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درجورب رثوک  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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یردبرض هشوگ  هب  هشوگو  تخود  رود  تروص  هب  ناش  - ددع دادعتالاب 200 مرگ  هار  جک  لاگرت  هچراپ  هیالود  زبس  1m*1m ناش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرمات  هیارک   - دوش تخود 

1101050068000089 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ریرح  تفاب  باتهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   100x100 cm زیاس یا  هچراپ  هداس  زبس  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ریرح تفاب  باتهم 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

زبس زبس 11 m* 1mm*1m  ناش ناش ناونع : : ناونع 8484
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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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  ههام  ود  تخدرپ  دشاب   IRC دک یاراد  ددع  تداعس 20  رتم  یسکا  سلاپ  ددع  تداعس 20  گنیروتینام  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000817 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هماس ناکین و  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  هماس  ناکین و  شورس  هدنزاس  عجرم   Vpc3lo لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لدم 700003000 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 150 رتم یسکا  سلاپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

هباشمدک ناریا  ههام  ود  تخدرپ  دشاب   IRC دک یاراد  ددع  تداعس 20  رتم  یسکا  سلاپ  ددع  تداعس 20  گنیروتینام  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا ههام   ههام ودود   تخدرپ   تخدرپ دشاب   دشاب   IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد ددع   ددع   2 020 تداعس   تداعس رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ددع   ددع   2 020 تداعس   تداعس گنیروتینام   گنیروتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

14-18 - - زیاس 12-16 هدعم  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000130 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 12  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 14  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 16  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 3000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 18  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

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

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

1414 -- 1818 - - - - 1212 -- 1616 زیاس   زیاس هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8686
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 5 زیاس 4 و  زیاس 3 و  بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000620 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 5  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

55 زیاس   زیاس وو     44 زیاس   زیاس وو   زیاس  33   زیاس بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8787
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 48  لدین 20  تاک  لیرکونم 4.0  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000773 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-4  یحارج  لیرکونم  دنار  هیخب  خن  الاک :  مان 

SR1704H
هبعج 48 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

ددع ددع   4848 دادعت   دادعت   2 020 لدین   لدین تاک   تاک   4.04.0 لیرکونم   لیرکونم خنخن   ناونع : : ناونع 8888
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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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Stryker یناپمک درس  رون  عبنم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002102 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان  لدم 495  یکشزپ  درس  رون  عبنم  هاگتسد  لباک  الاک :  مان 

ابص بط  نایهار 
ددع 1 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

StrykerStryker  یناپمک یناپمک درس   درس رون   رون عبنم   عبنم لباک   لباک ناونع : : ناونع 8989
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  -- ددع رازه  ایو 6000  تفج  شفک 3000 رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000614 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  هجرد  یتراجت 37  مان  یتفج  ینولیان 1  هتسب  زیاس  یرف  ینولیان  سنج  راد  شک  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  شفک  رواک  الاک :  مان 

ناهاپس
تفج 3000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

تفج تفج 30003000 شفک   شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع 9090
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  راد  نزوس  رچوسوکنآ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000771 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج   CVP151 لدم زیاس 2-0  یحارج  سیپ  رچوس  هیخب  میس  الاک :  مان 

ناکین
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

ددع ددع   55 دادعت   دادعت راد   راد نزوس   نزوس   55 رچوسوکنآ   رچوسوکنآ ناونع : : ناونع 9191
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  لیرتسا  یحارج  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق 

1101000217000218 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هجوت  * ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251401-045  ، 33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت ** دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا.یتسویپ   دکناریا.یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
** دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا تمیق   تمیق

9292
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اپوس تیش  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000613 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 300  یسکتال  فرصمرابکی  تیش  مودناک  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن تقد  تسویپ  هب.دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

اپوس اپوس تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 9393
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرس دلیش  دوریت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000649 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یبرس دلیش  دوریت  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرس یبرس دلیش   دلیش دوریت   دوریت ناونع : : ناونع 9494
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  زا  عالطا  تهج   - یسوط تکویژنآ  یبآ - تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000619 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

دیئامن دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   طیارش   طیارش ریاس   ریاس زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج  - - یسوط یسوط تکویژنآ   تکویژنآ یبآ - - یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط نژیسکا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090584000014 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یبط  نژیسکا  لوسپک  ژراش  - 

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

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  هتسب  هناگادج  دادرارق  هدننک  نیمات  اب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  لحم  رد  هزور  همه  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوخ تیفیکددع  دراد 60000 ییالاب  تیمها  تیفیک  راد ) هبنپ  پاوس   ) روتاکیلپا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک 

عوجرم تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000867 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلوال یددع  ینلیتا 100  یلپ  یطوق  نک  کاپ  شوگ  الاک :  مان 

یطوق 600 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راد راد هبنپ   هبنپ پاوس   پاوس  ) ) روتاکیلپا روتاکیلپا ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب درز و  سپیلک  اگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000648 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شفنب درز و  سپیلک  اگیل  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب وو   درز   درز سپیلک   سپیلک اگیل   اگیل ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  هتخاس - ) شیپ  یاهزترا   ) دنب تسش  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000229 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .دشابیم  یمازلا  هنومن  هئارا  تسویپ -  لیاف  قبام  - 

ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  48 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 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

(( هتخاس هتخاس شیپ   شیپ یاهزترا   یاهزترا  ) ) دنب دنب تسش   تسش عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ 100000- یمرگ یکپوت 100  هبنپ  / مرگ 80000- یمرگ لیف 200  وردیه  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشمدک

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000866 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لگ  g 200 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

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

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکپوت یکپوت هبنپ   هبنپ // لیف   لیف وردیه   وردیه هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  لیرتسا  رکرام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000770 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
بونج یامرگ  یدیلوت  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم   SKY FIELD یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   OF1252 لدم رکرام  کیژام  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه   - تسا هباشم  دک  ناریا  ناریا -  تخاس  یس  یس  لتاب 2000  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000617 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 8  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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   3030 دادعت   دادعت لیرتسا   لیرتسا رکرام   رکرام ناونع : : ناونع 10 110 1

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا اتات   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناریا -  -  ناریا تخاس   تخاس یسیس   یسیس     20002000 لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 102102

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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یبرس  شوپور  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000601 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم   JUNGWON PRECISION هدنزاس عجرم   large زیاس هفرط  ود  شوپور  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

دشابیم هدنشورف  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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یبرس   یبرس شوپور   شوپور ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 103103

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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یناریا ((  تیولوا  -- لاسگرزب رزیالوبن  کسام  ددع  200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000305 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   BOYA MEDICAL یتراجت مان   BY-W-M اوه نژیسکا  ینامرد  لسورئآ  تیریدم  کسام  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- هام 5 ات 4 هیوست ** هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  ** یسین 09335304502 یاقا  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  داعبا 150*110 -  هب  یتروص  کبشم  رتمیلیم  موف 5  یلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000227 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
زا تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  اه  هاگتسد  لیوحت  نامز  .ددرگ  لاسرا  هناماس  قیرط 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

عبرم رتم   165 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  قرو  داعبا.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 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

لاسگرزب لاسگرزب رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ددع   ددع 200200 ناونع : : ناونع 104104

یتروص یتروص کبشم   کبشم رتمیلیم   رتمیلیم   55 موف   موف یلپ   یلپ ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 165 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xjrs2ulvvclcw?user=73474&ntc=5914111
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914111?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2vp6zra2s8z4e?user=73474&ntc=5914115
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914115?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک مین  تکاپ  مافایمیک  دصرد  تافلوس 20  نیسیاموئن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

یتسویپ لیاف  قبط  الاک 
1101001014000322 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماف ایمیک  هدنزاس  عجرم  وئنایمیک 20  یتراجت  مان   g 500 یموینیمولآ لیوف  تکاپ   mg 200 زد بآ  رد  لولحم  ردوپ  یماد  تافلوس  نیسیاموئن  الاک :  مان 

تکاپ 70 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

ییولیک ییولیک مین   مین تکاپ   تکاپ مافایمیک   مافایمیک دصرد   دصرد   2020 تافلوس   تافلوس نیسیاموئن   نیسیاموئن ناونع : : ناونع 106106
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زربلا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیق  کرام  طقف  دوشیم  لطاب  دشابن  تسویپ  نفلتو  سرداو  روتکاف  شیپ  ههام  تخادرپ 5 دزی  یس  یس  مین  AD گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش گنهامه  09127878817

1101096302000037 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 8000 دادعت : 

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

هدش دیق  کرام  طقف  دوشیم  لطاب  دشابن  تسویپ  نفلتو  سرداو  روتکاف  شیپ  ههام  تخادرپ 5 دزی  یس  یس  مین  AD گنرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  09127878817

3366173589 یتسپ :  دک  غابراهچ ،  تشادهب  هکبش  - غابراهچ ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44562250-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44562250-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس   مین   مین ADAD  گنرس گنرس ناونع : : ناونع 107107
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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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  لیتسا -  ای  هزیناولاگ  کلوپ  اب  موینیمولآ  کال  پارد  یوناز  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000228 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .دشابیم  یمازلا  هنومن  هئارا  تسویپ -  لیاف  قباطم  - 

 . ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تفج  100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 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

لیتسا لیتسا ایای   هزیناولاگ   هزیناولاگ کلوپ   کلوپ اباب   موینیمولآ   موینیمولآ کالکال   پارد   پارد یوناز   یوناز لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 108108
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ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب 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

5914126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  یمتسردرک  یاقا  بانج  تکرش  سانشراک  اب  مادقا  ره  زا  لبق  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  ییاهن  غلبم  امتح  دامرف / لصاح  سامت  09113445044

1101091709000109 زاین :  هرامش 
ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

فایلا و ونان  دناب و  ناپسا  سنج  کاپرات  ونان  هدننک  هضرع  عجرم  کاپ  ونان  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدعب  هس  لدم  هیال  یسفنت 5  کسام  الاک :  مان 
نولب تلم  هیال  ود  سا و  ما  سا 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمحو هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هلمجزا  اه  هنیزه  هیلک  / ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تاصخشم  تباب  / دوب دهاوخ  یراکزور  ات 45  یلام  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشابیم هدنشورف  هدهعرب  شورف  زا  سپ  همیبو  تامدخو  یتناراگو  لاسراو 

4918996858 یتسپ :  دک  یبسامهط ،  لته  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32431510-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32431511-017 :: 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

هیال هیال   55 یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 109109
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسوب کرام  3.0F(1.0MM)*120CM LHV گنس جورخ  تکسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000772 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
کالفا ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   HAWK یتراجت مان   mm 80 زیاس لدم 54760  یژولورا  یحارج  هخاش  تکسب 3  سنپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههامود  یتخادرپ  هدنشورف --  هدعهب  لمح  هنیزه   -- دشابیم تسویپ  تسیل  یکشزپ  مزاول  ملق  دادعت 43  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000098 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نارواخ  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SIMULATOR2 لدم یکیتسالپ  سنج  ینیلاب  یاه  تراهم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

نارواخ تعنص  ناماگشیپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامود  یتخادرپ  هدنشورف --  هدعهب  لمح  هنیزه   -- دشابیم تسویپ  تسیل  یکشزپ  مزاول  ملق  دادعت 43   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

یژولورا یژولورا یحارج   یحارج هخاش   هخاش تکسب  33   تکسب سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 1101 10

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج ینیلاب   ینیلاب یاه   یاه تراهم   تراهم شزومآ   شزومآ تکام   تکام ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هسبلا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000700 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  روتکاف  شیپ   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ  تمیق 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ اه  هفحلم  یور  رب  ناتسرامیب  مرآ  تسا و  زاین  دروم  تناس  زیاس 150*250  لاگرت  سنج  رادمرآ  رادلگ  یا  هچراپ  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101090625000156 زاین :  هرامش 
مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   150x250 cm زیاس هداس  لاگرت  هچراپ  سنج  یناتسرامیب  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

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

ددرگ زکرم  لیوحت  هنومن  الاک  لاسرا  زا  لبق  دشاب و  یم  ههام  تخادرپ 5  دهعت  ددرگ و  مالعتسا  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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

هسبلا هسبلا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 1121 12

رادمرآ رادمرآ رادلگ   رادلگ یایا   هچراپ   هچراپ هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا ههام  هس  تخادرپ  تسا .  هباشم  دک  ناریا  .ترپ  طقف  تسا  . دات  دروم  لباترپ  طقف  پمپ  مرس و  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000440 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MT37 لدم لزاپ  حرط  یگنر  هیاپ  اب  لیتسا  نیگنس  پمپ  نژویفنیا  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   ACIP لدم عافترا  میظنت  تیلباق  اب  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

پمپ پمپ وو   مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هسبلا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000698 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  روتکاف  شیپ   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ  تمیق 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسبلا هسبلا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هسبلا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000699 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  روتکاف  شیپ   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ  تمیق 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون رتلیف  ومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000445 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوس هدنزاس  روشک   INFOMED هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 10   TU25003 لدم قورع  بلق و  یحارج  دربراک  دازون  صوصخم  یکشزپ  رتلیفومه  الاک :  مان 

بط ناشون  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 30 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشاب یم  هباشم  دک  ههام /  هیوست 2  .دشاب / دازون  رتلیفومه  هب  طوبرم   IRC دک .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسبلا هسبلا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 1161 16

دازون دازون رتلیف   رتلیف ومه   ومه ناونع : : ناونع 1171 17
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روخریاودیاگ گنس  جورخ  تکسب  روخریاودیاگ و  نکش  گنس  تکسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا  تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 

دشاب روخریاودیاگ  امتح 
1101030686002381 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00510880 دک  cm 2/5 زیاس یشراوگ  نکش  گنس  گنس و  جورخ  دبس  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00510890 دک  cm 3 زیاس یشراوگ  نکش  گنس  گنس و  جورخ  دبس  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب 
ددع 10 دادعت : 

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

روخریاودیاگ گنس  جورخ  تکسب  روخریاودیاگ و  نکش  گنس  تکسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا  تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 

دشاب روخریاودیاگ  امتح 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روخریاودیاگ روخریاودیاگ گنس   گنس جورخ   جورخ تکسب   تکسب وو   روخریاودیاگ   روخریاودیاگ نکش   نکش گنس   گنس تکسب   تکسب ناونع : : ناونع 118118
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع لدین 9 (540 دنار  نیلورپ 0-7  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000114 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  540 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدین  99 لدین دنار   دنار   00 -- نیلورپ  77 نیلورپ یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 165 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bgu9qyncw2h8e?user=73474&ntc=5914158
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914158?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایناپسا  Karizoo تکرش تخاس  دصرد  نیلکیاس 10  یسکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101001014000324 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امرافود سراپ  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم   DOPHARMA یتراجت مان   g 100 یطوق دصرد  زد 50 یردوپ  رویط  ماد و  نیلکیاس  یسکاد  الاک :  مان 
یطوق 60 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد دصرد   1010 نیلکیاس   نیلکیاس یسکاد   یسکاد ناونع : : ناونع 120120

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپب   تسویپب افطل   افطل   0 یاضاقت  1322830132283 یاضاقت هرامشب   هرامشب   seal suctionseal suction ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0132283  هرامشب   seal suction تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005870 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 25 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 25W 6500K یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 

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

نارهت هدننک  هضرع  عجرم   ZIMMER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  وناز  لصفم  زتورپ  دربراک   Half Wedge 26 D کالب الاک :  مان 
زروتس

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

نارهت هدننک  هضرع  عجرم   ZIMMER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  وناز  لصفم  زتورپ  دربراک   Half Wedge 16 D کالب الاک :  مان 
زروتس

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

هدنزاس روشک   CIXI HIGH NEW SEALING MATERIAL CO هدنزاس عجرم  زاگ  تفن و  تعنص  ییوشک  ریش  یدنب  بآ   in 4 زیاس  RX37 گنیر الاک :  مان 
دیربت ناسربآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیرتسا 1 کپ  یو  هتسب   mm 78 زیاس  316LVM نزن گنز  دالوف  هخاروس  یدپوترا 4   tibial opening wedge osteotomy system plate کالپ الاک :  مان 
سراپ رازبا  وجهب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0132283  هرامشب   seal suction :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیقو تیفیک  طرش  هب  دنرب  هنوگ  ره  هئارا   - تسا هباشم  دک  ناریا  یپوکسوتسیس - )  کپ   ) یژولورا فرصم  رابکی  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا عنامالب  بسانم 

1101091800000622 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ بط  تمالس  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ST.1002 لدم دناب  ناپسا  سنج  فرصمرابکی  لیرتسا  یپوکسوتسیس  یحارج  تس  الاک :  مان 
عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  عماج  نیون 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی  140*80 یزیمور )  ) هنیمل یلارت  ناش  -3- ددع کی  هنیمل 80*120  هروفرپ  -2- ددع ود  هداس 80*100  یباروج  ناش  -1  : لماش کپ  تایوتحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه  - دوش تقد  تسویپ  هب  ددع -

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

بسانم بسانم تمیقو   تمیقو تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   دنرب   دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یپوکسوتسیس - )  - )  یپوکسوتسیس کپکپ    ) ) یژولورا یژولورا فرصم   فرصم رابکی   رابکی تستس   ناونع : : ناونع
تسا تسا عنامالب   عنامالب
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش  زا  عالطا  تهج  تسا - هباشم  ناریا   - ناریا تخاس  یلکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000623 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسیو لکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نایسیو  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یلکلا  دپ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس تشادهب  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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قباطم  یکشزپ (  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000038 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SUTURES INDIA هدنزاس عجرم   LINX PGA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   G3R20U75 لدم بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 

ناکس تمالس  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه 
هبعج 1 دادعت : 

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

 ( تسویپ تسیل  قباطم  یکشزپ (  تاموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: 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

دیئامن دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج تسا - - تسا هباشم   هباشم ناریا   ناریا  - - ناریا ناریا تخاس   تخاس یلکلا   یلکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 123123

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یکشزپ (  (  یکشزپ تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 124124
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یلخاد دیلوت  مویدم -  زیاس  دازون  دنب  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000127 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نرق دازون  ایحا  هدننک  هضرع  عجرم  نرق  دازون  ایحا  یتراجت  مان   M22-30 لدم زوکسیو  هبنپ  سنج  دازون  دنب  مشچ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

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

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف  دمیآ  رد  زوجم 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: 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

 - - یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت مویدم -  -  مویدم زیاس   زیاس دازون   دازون دنب   دنب مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 125125
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20*10 لس یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000868 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x20 cm داعبا یزیرنوخ  ندروآدنب  تهج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت   2020 ** 1010 لسلس یجرس   یجرس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم
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نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  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 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژامرگ 38 اب  راولش ) هالک  ناگ   ) رامیب سابل  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093904000053 زاین :  هرامش 

نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم اینرپ  بط  اوآ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   P100 لدم  g 38 ژامرگ اب  دناب  ناپسا  سنج   XL زیاس راولش  هالک و  ناگ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

اینرپ بط  اوآ  هدننک  هضرع 
تس 500 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

.دوش یم  عوجرم  الاک  یتساوخرد  ژامرگ  اب  تریاغم  بولطم و  تیفیک  نتشادن  تروص  رد 
سامت 09336314744 هرامش 

6315943118 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  یور  هب  ور  راتسرپ  نادیم  هیف  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53361001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53361030-061 :: 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

3838 ژامرگ   ژامرگ اباب   راولش ) ) راولش هالک   هالک ناگ   ناگ  ) ) رامیب رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 127127
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت هاگتسد  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000193 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینذوم رغصا  هدننک  هضرع  عجرم   BAM12 لدم  Lit 50 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  قوف  مالقا  لیوحت  - ربتعم یتناراگ  یاراد  یرتیل  راب 6.8  رگارد 300  یسفنت  هاگتسد  یارب  تیزوپماک  نژیسکا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبحاص سدنهم   09149918872 .دوش یم  هداد  تدوع  اه  الاک  هیلک  ندوب ، بویعم  تروص  رد.دشاب 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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

ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کپیل - ددع مرس 6000 تس  ددع -  130 یس یس  گنرس 50  - ددع یس 30000 یس  گنرس 5  - ددع یس 45000  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع نیلوسنا 12000  گنرس  - ددع یمشچ 100 

1101090311000045 زاین :  هرامش 
سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 1 مجح نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 ...... یناریا کرام...ددرگ  یراذگراب  کرام  عون  اب  هارمه  روتکاف  شیپ.....دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 128128

یسیس یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 129129
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110171  هرامش  هرهم ) / تلوب دتسا   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005869 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   7/5x40 mm زیاس تارقف  نوتس  یاه  هرهم  یحارج  دنلب  ندرگ  تباث  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   7/5x45 mm زیاس تارقف  نوتس  یاه  هرهم  یحارج  دنلب  ندرگ  تباث  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   7/5x50 mm زیاس تارقف  نوتس  یاه  هرهم  یحارج  دنلب  ندرگ  تباث  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   7/5x55 mm زیاس تارقف  نوتس  یاه  هرهم  یحارج  دنلب  ندرگ  تباث  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   7/5x60 mm زیاس تارقف  نوتس  یاه  هرهم  یحارج  دنلب  ندرگ  تباث  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

تارقف تارقف نوتس   نوتس یاه   یاه هرهم   هرهم یحارج   یحارج دنلب   دنلب ندرگ   ندرگ تباث   تباث رالوکیدپ   رالوکیدپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 130130
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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 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراجت زوریف  هورگ  تکرش  ینفدک 12923010   PAJUNK دنرب یپوکساراپال  راد  لفق  لدنه  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002094 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 003-003-53  یپوکساراپال  لدنه  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

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

یپوکساراپال یپوکساراپال لدنه   لدنه رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 131131
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یبحاص سدنهم  یاقآ  سامت 09149918872  هرامش.یناملآ  رگارد  هاگتسد  کسام  یناملآ و  رگارد  لدم  یسفنت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..دشاب یم  سرا  دازآ  هقطنمرابنا  رد  مالقا  لیوحت 

1101091750000194 زاین :  هرامش 
سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تراپ ءاسک  هدننک  هضرع  عجرم   BD96 لدم یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  رگارد  هدنزاس  عجرم  رگارد  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   xplorerd 40 filer یسفنت کسام  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رگارد لدم  یسفنت  هاگتسد  نژیسکا  کسام  ددع - دادعت 5  یرتیل  راب 6.8  تیزوپماک 300  نزخم  اب  لماک  یناملآ  رگارد  لدم  یسفنت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  لاس  کی  لقادح  ربتعم  یتناراگ  یاراد  اه  الاک  یمامت  ددرگ - هیهت  مالقا  قوف  تاصخشم  قبط  - ددع دادعت 5 یناملآ 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 132132
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ع)  ) نیسح ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ تکویژنآ  یهار  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000076 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIFLEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  دک 18803  یکشزپ  یبآ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  مان  تبث  imede تیاس رد  هدنهد  تمیق  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف  رد   irc دک لماک  جرد 

تسا ههام  تخادرپ 5  زکرم و  رابنارد  الاک  لیوحت  بوصم  تمیق  تیاعر 
ربتعم الاک  تلاصا  بسچرب  ندوب  اراد 

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا دم  یا  نتشاد  دشاب  یلخاد  دیلوت  امازلا  ددع  طسوتم 4500  لانیژاو  مولکپسا.تسا  هباشم  دک  ناریا  هجو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000034 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  نتراک 100  طسوتم  زیاس  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 

نتراک 4500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 133133

تسیمازلا تسیمازلا دمدم   یایا   نتشاد   نتشاد دشاب   دشاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت امازلا   امازلا ددع   ددع   45004500 طسوتم   طسوتم لانیژاو   لانیژاو مولکپسا.تسا   مولکپسا.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هجو   هجو ناونع : : ناونع 134134
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000549 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ کرادم  قبط   1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید ومه  دصرد  نیدیسرپ 3 لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000869 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیدیسرپ یتراجت  مان  اب   kg 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  زیلایدومه  یاههاگتسد  دصرد  دیسا 3 کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 39 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید ومه   ومه دصرد   دصرد نیدیسرپ  33 نیدیسرپ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 136136
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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تروص  هب  تخادرپ  یبط - زاگ  یاه  ردنلیس  عاونا  یارب  هدافتسا  صوصخم   - لوسپک ریش  ظفاحم  یزلف  کهالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093942000175 زاین :  هرامش 

یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرتنالک ناوخا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  زاگ  نلاب  هدنزاس  عجرم   DSW یتراجت مان   w3 لدم زاگ  ردنلیس  ریش  یدالوف  کهالک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دیسر  زا  دعب  ههام - ود  تروص  هب  تخادرپ  یبط - زاگ  یاه  ردنلیس  عاونا  یارب  هدافتسا  صوصخم   - لوسپک ریش  ظفاحم  یزلف  کهالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - یکشزپ تازیهجت 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: 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

ههام ههام ودود   تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ یبط - - یبط زاگ   زاگ یاه   یاه ردنلیس   ردنلیس عاونا   عاونا یارب   یارب هدافتسا   هدافتسا صوصخم   صوصخم  - - لوسپک لوسپک ریش   ریش ظفاحم   ظفاحم یزلف   یزلف کهالک   کهالک ناونع : : ناونع 137137
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس   - تفج دادعت 4000 هب  زیاس 8   - تفج دادعت 6000 هب  زیاس 7/5  - تفج دادعت 4000  هب  زیاس 7  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  تسویپ  هب  دشاب 

1101091800000625 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سرا شکتسد  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 200   LPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  مک  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 14000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

دوش تقد  تسویپ  هب 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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 ناریا تخاس   تخاس  - - تفج تفج 40004000 دادعت   دادعت هبهب     88 زیاس   زیاس  - - تفج تفج 60006000 دادعت   دادعت هبهب     7/57/5 زیاس   زیاس -- تفج تفج   40004000 دادعت   دادعت هبهب   زیاس  77   زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
دوش دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ هبهب   دشاب   دشاب
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تبث  سوپملا  هاگتسد  صوصخم  یپوکسودنا  هاگتسد  یوشتسش  سرب  یپوکسودنآ و  هدعم  یسپویب  ریگ  هنومن  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب سانشراک  دات  اب   IMED تیاس رد 

1101090333000126 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   LTP یتراجت مان  یددع  تکاپ 1   13x21 cm زیاس یکشزپ  یپوکسورتساگ  شکور  نودب  یپوکسودنا  فرصم  راب  کی  یسپویب  سنپ  الاک :  مان 
نایسراپ بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  نایسراپ  بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   EB01 لدم یپوکسودنآ  فرصم  رابکی  وشتسش  سرب  الاک :  مان 
نایسراپ بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 08733626334 ههام - کی  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: 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

ردرد هدش   هدش تبث   تبث سوپملا   سوپملا هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم یپوکسودنا   یپوکسودنا هاگتسد   هاگتسد یوشتسش   یوشتسش سرب   سرب وو   یپوکسودنآ   یپوکسودنآ هدعم   هدعم یسپویب   یسپویب ریگ   ریگ هنومن   هنومن سنپ   سنپ ناونع : : ناونع
ناتسرامیب ناتسرامیب سانشراک   سانشراک دات   دات اباب     IMEDIMED  تیاس تیاس

139139
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ع)  ) نیسح ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال نیراپه  دنبرفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   KANGBAO هدنزاس عجرم  یپ  یت  یتراجت آ  مان  یددع  نتراک 5000  هداس  لدم   3x2 cm زیاس یکشزپ  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع 
نتراک 20000 دادعت : 

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

دشاب  مان  تبث  imede تیاس رد  هدنهد  تمیق  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف  رد   irc دک لماک  جرد 

تسا ههام  تخادرپ 5  زکرم و  رابنارد  الاک  لیوحت  بوصم  تمیق  تیاعر 
ربتعم الاک  تلاصا  بسچرب  ندوب  اراد 

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

کالکال نیراپه   نیراپه دنبرفص   دنبرفص ناونع : : ناونع 140140
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یکفرب 3  بت  بارپ  دیتوئلکون و  رمیارپ 327  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000357 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ددع یکفرب 3  بت  بارپ  دیتوئلکون و  رمیارپ 327  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

دیتوئلکون  327 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت  هدنشورف -  اب  لاسرا  لمح و  ددرگ -  دیق  تسویپ  رد  تمیق  نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  دوش  دیق  یلک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شهوژپ راولب  جرک  نابوتا 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: 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 یکفرب  33   یکفرب بتبت   بارپ   بارپ وو   دیتوئلکون   دیتوئلکون رمیارپ  327327   رمیارپ ناونع : : ناونع 141141
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  - تسا ناریا  تخاس  اب  تیولوا  یناریا  دنرب  دوجو  تروص  رد   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع یقافص 5  زیلاید  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  یربرابو 

1101091800000624 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت اراک  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   D LINE PD یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 625 زیاس  KCS 19 S 205 لدم یقافص  زیلاید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه -- تسا تسا ناریا   ناریا تخاس   تخاس اباب   تیولوا   تیولوا یناریا   یناریا دنرب   دنرب دوجو   دوجو تروص   تروص ردرد    - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع   55 یقافص   یقافص زیلاید   زیلاید رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمئاق یزار  ناتسرامیب  تهج  یلاتیجید  تکینروت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000123 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  -2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دادرارق قباطم  تخادرپ  طیارش  / هناماسرد هدش  تسویپ  تاقلعتم  اب  تنپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000032 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
3/7x14 mm زیاس ماکتسود  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DSFM3714 لدم رچسکیف  تنمتابا  الاک :  مان 

ددع 720 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشادار هنیمز  نیارد  ینالوط  هقباس  یاراد  هدننک  نیمات  تکرش  / دشاب هتشاد  یللملا  نیب  هیدات  / تسیمازلا هدنشورف  اب  لیوحتو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشابیم یضرف  دک  / دشاب هتشاد  ار  زکارم  ریاس  هیدات  تکرش  / دشاب

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

رهشمئاق رهشمئاق یزار   یزار ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج یلاتیجید   یلاتیجید تکینروت   تکینروت ناونع : : ناونع 143143

تنپمیا تنپمیا ناونع : : ناونع 144144
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب تساوخرد  قبط   1CC کیلیرکا ونایس  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002384 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایوپهر هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم   IFABOND یتراجت مان   ml 1 لایو یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
امزآ تمالس 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخب تساوخرد  قبط   1CC کیلیرکا ونایس  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 145145
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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا  سانشراک  دیدزاب  هب  طورشم  تمیق  مالعا  - دشاب یم  راکنامیپ  اب  بصن  مالقا  نیمات   - نژیسکا راک  ور   outlet بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ  تروص  هب  تخادرپ   - ناتسرامیب

1101093942000174 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ  - ناتسرامیب لحم  زا  سانشراک  دیدزاب  هب  طورشم  تمیق  مالعا  - دشاب یم  راکنامیپ  اب  بصن  مالقا  نیمات   - نژیسکا راک  ور   outlet بصن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب دات  راک و  لیوحت  زا  دعب  ههام  راهچ  تروص  هب 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: 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 راک   راک ورور     outletoutlet بصن   بصن ناونع : : ناونع 146146
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذخا دیدج  دنرب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / پتسا ناو  یموتسرفن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرابجا  یفیک  دیئات 

1101094897002107 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

BIOTEQUE هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PD1-0840W لدم  one step 8 F یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORPORATION

ددع 200 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

BIOTEQUE هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PD1-1040W لدم  one step 10 F یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORPORATION

ددع 50 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا یفیک  دیئات  ذخا  دیدج  دنرب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / پتسا ناو  یموتسرفن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

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

دیئات دیئات ذخا   ذخا دیدج   دیدج دنرب   دنرب هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم  / / پتسا پتسا ناو   ناو یموتسرفن   یموتسرفن ناونع : : ناونع
تسا تسا یرابجا   یرابجا یفیک   یفیک
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ع)  ) اضر ماما  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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 50) یمرگ یفارگونوس 260  لژ  (_ هتسب یژولویدار 43*35_17*14(5 ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000854 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم دم  ایسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DVM یتراجت مان  یا  هتسب  نتراک 4   35x43 cm زیاس یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

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

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BP یتراجت مان   ml 250 یکیتسالپ یطوق  نتراک 40  یکشزپ  یفارگویدراک  یفارگونوس و  لژ  الاک :  مان 
نتراک 50 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  دیاب  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبو  هدوب  هباشم  اهدک   _ یفارگونوس لژ  یژولویدار 43*35_17*14 _ ملیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دسرب دیاب  سانشراک 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

(( ددع ددع 5050 )) یمرگ یمرگ   260260 یفارگونوس   یفارگونوس لژلژ   (_(_ هتسب هتسب 55 )) 1414** 1717__ 3535 ** یژولویدار  4343 یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 148148
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  فلتخم  یاه  زیاس  ولب  نافیرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

1101050259000870 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم   Moria یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   67047INT-D-08.2019 دک یکشزپ  مشچ   Vacuum Trephine دیاگ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنله ورپک  تکرش  تخاس  یرتیل  کی  دصرد  لکینفرولف 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000328 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاتو یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   FLORFENIVET یتراجت مان  یرطب   Lit 1 مجح دصرد  زد 10 عیام  یماد  لکینفرولف  الاک :  مان 

یرطب 20 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت تسویپ   تسویپ قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس ولب   ولب نافیرت   نافیرت ناونع : : ناونع 149149

دنله دنله ورپک   ورپک تکرش   تکرش تخاس   تخاس یرتیل   یرتیل کیکی   دصرد   دصرد 1010 لکینفرولف   لکینفرولف ناونع : : ناونع 150150
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 43*35 گرب  یژولویدار 100  ملیف  هتسب  زیاس 25*20 و 15  گرب  یژولویدار 100  ملیف  هتسب   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000257 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 100   35x43 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

بط نایار  شزادرپ 
هتسب 15 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 100   20x25 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

بط نایار  شزادرپ 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تخادرپ  ههامکی  روتکاف  هنیزه  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  - دشاب دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب - کادک  کرام  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

3535 ** زیاس  4343 زیاس گرب   گرب   100100 یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف هتسب   هتسب   1515 وو     2 020 ** 2525 زیاس   زیاس گرب   گرب   100100 یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف هتسب   هتسب   3030 ناونع : : ناونع 151151
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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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  ) یناریا لوصحمدیرخ  تیولوا  -- 30 زیاس نشکاس  هلول  ددع   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000307 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نابآ بط  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  نابآ  بط  ناروآون  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 30 زیاس یکشزپ  نشکاس  هلول  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  راب  لاسرا  هنیزه  -- راب هارمه  روتکاف  لاسرا  -- ههام 5 هیوست -- یسین 09335304502  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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 هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   )) یناریا یناریا لوصحمدیرخ   لوصحمدیرخ تیولوا   تیولوا ---- 3030 زیاس زیاس نشکاس   نشکاس هلول   هلول ددع   ددع   2 0002000 ناونع : : ناونع 152152
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج فرصمرابکی  نزوس  خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل 

1101091280000189 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  نولیان  هتشر  کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: 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

متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تسیل   تسیل یحارج   یحارج فرصمرابکی   فرصمرابکی نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 153153

یزاس یزاس ندب   ندب نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاس ندب  نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000239 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رهم دیکرا  یشزرو  عیانص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MB-12 لدم هروظنم  ود  شک  میس  هلیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BODY CHARGER یتراجت مان   GB 9100B لدم هخرچود  تباث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
تراپ نیون  نرق  تراجت  هروطسا  هدننک  هضرع  عجرم   BADY STRONG یتراجت مان   K016 لدم یزاسندب  پیه  یتلوم  هروظنم  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

یناقهد یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   LIFEFITNESS یتراجت مان   SOFB لدم تخت  هنیس  سرپ  یزاسندب  زیم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   LEADER13 لدم روا  سارک  لغب  ریز  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

یلبج دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   PROFESSIONAL یتراجت مان   EFB128 لدم بیش  مکش  یزاسندب  زیم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ایسآ دوعسم  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم   L-139 لدم یرال  یزاسندب  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

انیس سوا  هدننک  هضرع  عجرم   AVECINNA هدنزاس عجرم   Med.2000 لدم یکشزپ  لیمدرت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   .. دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ریسکا نایسراپ   ) ایناپسا  AD3E تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000327 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وراد نایکام  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   AD3E FORTE یتراجت مان  یلایو  نتراک 48   ml 100 یقیرزت لایو  یماد   A E D3 نیماتیو الاک :  مان 
نتراک 20 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   رظندم   رظندم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لوصحم   لوصحم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ریسکا ) ) ریسکا نایسراپ   نایسراپ  ) ) ایناپسا ایناپسا   AD3EAD3E ناونع : : ناونع 155155
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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 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000470 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  14 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

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 156156
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدننک  نیمات  اب  تیولوا   ، تمیق هباشت  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هداد  باوج  دنرب  نیمه  طقف 

1101060023000158 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ بط  نانح  هدننک  هضرع  عجرم   HTP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  پیرتسا  لکش  شیشح  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نانح هدنزاس  عجرم  سراپ  بط  نانح  هدننک  هضرع  عجرم   HTP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یتساک  یرتماراپ  دایتعا 3  عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

سراپ بط 
هبعج 3000 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیرتسا پیرتسا لکش   لکش شیشح   شیشح صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 157157
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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 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هاجنپ   3.25*21 ددع -  هاجنپ   3/25*12 ددع -  هاجنپ   n.c - 3/25*21 یرنورک نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000469 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع هاجنپ   3.25*21 ددع -  هاجنپ   3/25*12 ددع -  هاجنپ   n.c - 3/25*21 یرنورک نلاب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  150 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

ددع ددع هاجنپ   هاجنپ   3.253.25 ** 2 12 1 ددع -  -  ددع هاجنپ   هاجنپ   3/253/25 ** 1212 ددع -  -  ددع هاجنپ   هاجنپ   n.c  -  3/25*2 1n.c  -  3/25*2 1 یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 158158
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DBS تنتسا یراذگیاج  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم  دک  ناریات 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002385 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج  زیاس  دقاف  زیاس  لدم 37601  باصعا  زغم و  یحارج  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

 DBS تنتسا یراذگیاج  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم  دک  ناریات 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریات   ناریات   DBSDBS تنتسا   تنتسا یراذگیاج   یراذگیاج تستس   ناونع : : ناونع 159159
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

5914849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم سنج  زا  هدوت )  10  ) هنیس ناطرس  صیخشت  ژالوم  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا لوصحم  روشرب  روتکاف و  شیپ  هئارا 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

1101093374000042 زاین :  هرامش 
جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یولع داوجدیس  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN TORSO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 983  ینلیپورپ  یلپ  سنج  ناسنا  ندب  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بوغرم سنج  زا  هدوت )  10  ) هنیس ناطرس  صیخشت  ژالوم  ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لوصحم  روشرب  روتکاف و  شیپ  هئارا 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیس هنیس ناطرس   ناطرس صیخشت   صیخشت ژالوم   ژالوم ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

نیلوسنا نیلوسنا وو     2 020 -- 1010 -- 55 -- 22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 16 116 1
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نیلوسنا گنرس 2-5-10-20 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000391 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
JIANGSU KANGHUA هدنزاس عجرم   HICO یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   ml 1 تیفرظ ادج  نزوس  اب  فرصم  رابکی  لیرتسا  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

یریزو ایور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . MEDICAL EQUIPMENT Co
ددع 73600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
XUYI WEBEST MEDICAL هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  هدش 1  لیرتسا  یذغاک  هتسب  یکشزپ  دربراک   G 18 نزوس رس  اب   cc 20 گنرس الاک :  مان 

رازفا ابص  بیبط  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . PRODUCTS Co
ددع 30000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 70000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 84000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 850  یدنب  هتسب  عون   ml 10 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 40000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

عاجرا - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم دات  دروم  امیس  - املح -VIMED- اپوس یاه  دنرب  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکافرد  IRC دکو دنرب  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک 

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  هتسب ،  240000 دادعت .دشابیم  تسویپ  لیافرد  اهوراد  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003023 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهس سا  یج  ما  موینیمولآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 25+200+200 زد صرق  نوکیتمیاس  میزینم  موینیمولآ  الاک :  مان 

هبعج 2400 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نفونیماتسا یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 500 زد صرق  نفونیماتسا  الاک :  مان 
هبعج 2400 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
وراد نارهت  هدنزاس  عجرم  نیلوارت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 50 زد صرق  تانیردیه  نمید  الاک :  مان 

هبعج 2400 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

تسالپ دوبهب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 2400 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
اناد یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  بش  زور و  تروف  لژدلک  یتراجت  مان  یددع  هبعج 16  مرن  ینیتالژ  لوسپک  لکش  بش  زور و  تروف  نالاسگرزب  یگدروخ  امرس  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  اناد  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 150000 دادعت : 

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

02146624106 یقداص یاقآ  سامت  ، ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  سنج  لیوحت  ههام ، هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

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

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

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

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

5914864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mgmg  2525 ++200200 ++200200 زدزد   صرق   صرق نوکیتمیاس   نوکیتمیاس میزینم   میزینم موینیمولآ   موینیمولآ اهوراد   - - اهوراد تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 162162

مزیناکم مزیناکم راب - - راب ترا   ترا هغیت   هغیت سکناک - - سکناک ایای   نلاس   نلاس لخاد   لخاد هبهب   لباک   لباک یدورو   یدورو دربراک   دربراک ردیف   ردیف هچیرد   هچیرد -- ینابایخ ینابایخ میدس   میدس راخب   راخب غارچ   غارچ شمش -  -  شمش هحفص - - هحفص ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ موتامرد   موتامرد   GB228GB228 هغیت   هغیت گنر -  -  گنر ریگ   ریگ هرش   هرش کدراک   کدراک یدالوف   یدالوف هعطق   هعطق هغیت   هغیت ورتم -  -  ورتم یروبع   یروبع تیگ   تیگ راد -  -  راد ترا   ترا لدم   لدم راکوت   راکوت قرب   قرب زیرپ   زیرپ

163163
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یبالج تسپ  تلو  ولیک  گنیم 20  اکنیا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000475 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هحفص الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
شمش الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رون  سلطا   W 250 راد ینادلگ  یسرپ  حرط  ینابایخ  میدس  راخب  غارچ  الاک :  مان 

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

F.C.C.C هدننک هضرع  عجرم   F.C.C.C هدنزاس عجرم  سکناک  ای  نلاس  لخاد  هب  لباک  یدورو  دربراک  ردیف  هچیرد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتارباخم  دربراک   NB125 لدم راب  ترا  هغیت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

کیرتکلا رگخا  هدننک  هضرع  عجرم  رگخا  یددع  ییاوقم 10  هبعج  راد  ترا  لدم  راکوت  قرب  زیرپ  مزیناکم  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زادرپ سیوار  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سیوار  یتراجت  مان   GS-120 لدم ورتم  یروبع  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

لزید وردوخ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   LUTZ هدنزاس عجرم   mm 50 زیاس گنر  ریگ  هرش  کدراک  یدالوف  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یکشزپ  موتامرد   GB228 هغیت الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا.دشابیم  هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم رذآ  سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پچ نمول 35  لبد  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002484 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پچ نمول 35  لبد  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  طسوت  روتکاف  هنیزه  تخادرپ  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  یژولوکنیژویارک  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000181 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نامرد لاچوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامرد  لاچوت  هدنزاس  عجرم   C.601 لدم نانز  ویارک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پچپچ   3535 نمول   نمول لبد   لبد هلول   هلول ناونع : : ناونع 164164

(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   یژولوکنیژویارک   یژولوکنیژویارک هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 165165
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوسرس 22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002483 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نزوسرس 22 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  8,000 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحتدشاب و  یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 166166
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002480 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یژولوروا تس  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوروا یژولوروا تستس   ناونع : : ناونع 167167
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتکاب 16 یتنآ  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002474 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب 16 یتنآ  یلوف  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 168168
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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 16 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 150  هرمن 5  بلاح  دنوس  ددع و  دادعت 75  هرمن 3  بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000871 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 75 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 5  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 150 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ هنومن  هئارا  رد iMED و  الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 480

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

اباب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   150150 دادعت   دادعت   55 هرمن   هرمن بلاح   بلاح دنوس   دنوس وو   ددع   ددع   7575 دادعت   دادعت هرمن  33   هرمن بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
تیفیک تیفیک

169169
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لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادار کرام  نینج  لاقتنا  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005426000029 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
میکح رای  تمالس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MASSTEC یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  لاکیدم  هتسب   Classic Tip لدم نینج  لاقتنا  رتتاک  الاک :  مان 

میکح رای  تمالس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم 
ددع 100 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارکو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  یزکرم  رتفد  - افش نادیم  شبن  - ناسانشراک کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615873959

33749506-045  ، 85386445-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33749503-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادار ادار کرام   کرام نینج   نینج لاقتنا   لاقتنا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 170170

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

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

زا 165 ھحفص 140 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eu88k6zfl5a5f?user=73474&ntc=5914953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914953?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتتک 14 نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002473 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتتک 14 نشکاس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  480 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1414 رتتک   رتتک نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 171171
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000242 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مان هدولآ  یاوه  اب  یاهطیحم  رد  راک  - تاجن دادما و  - قیرح اب  هلباقم  دربراک   HY01AG01-6.8 لدم یسفنت  یاوه  نیمات  هریخذ و  تازیهجت  یسفنت  تس  الاک :  مان 

نایناریا یافرژ  نارگشواک  هدننک  هضرع  عجرم   HYSTEC یتراجت
تس 14 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5914981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروچنو کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000777 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمایرآ ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   DEAS هدنزاس عجرم   TRM05 لدم لمع  قاتا  دربراک  یروچنو  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرادشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

یروچنو یروچنو کسام   کسام ناونع : : ناونع 173173
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  یمرگ / 250 یاوقمو یمرگ  80 ذغاک A5وA4 گرب 315000 یناتسرامیب یاهمرف ب  پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ههام هیوستو 2

1101050259000872 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریم داوجدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   30x21 cm زیاس  AB24 لدم یحارج  رامیب  هدنورپ  الاک :  مان 
ددع 315000 دادعت : 

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

هیوستو هباشم  دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  یمرگ / 250 یاوقمو یمرگ  80 ذغاک A5وA4 گرب 315000 یناتسرامیب یاهمرف ب  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23602012/14/ دشاب یفطل  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  دات  / ههام 2

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ 8080 ذغاک ذغاک A5A5 وو A4A4  گرب گرب 315000315000 یناتسرامیب یناتسرامیب بب   یاهمرف   یاهمرف پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

14G کیتاموتا یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002476 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
14G کیتاموتا یسپویب  نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1414GG کیتاموتا   کیتاموتا یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 28 یج 4/8  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002479 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رد 28 یج 4/8  لبد  دنوس  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  500 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 ردرد     4/84/8 یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوریا 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002478 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یوریا 4 - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوریا  44 یوریا ناونع : : ناونع 177177

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاح 3 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002477 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلاح 3 دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلاح  33 بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 178178
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوس 18 رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002482 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نزوس 18 رس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  8,000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1818 نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 179179
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلضع بصع و  راون  هاگتسد  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000039 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
کیریآ بط  اسر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Concentric-38 لدم هلضع  بصع و  راون  هاگتسد  نزوس  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا یگدننک  عیزوت  ای  یگدننک و  دیلوت  رب  ینبم   IMEDا

هدنشورف  اب  لاسرا 
یرادا میات  رد  یتشپرو  یاقآ   09125974764

ددرگ  یراذگراب  هطوبرم  روتکاف  شیپ 
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 1  تخادرپ 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

هلضع هلضع وو   بصع   بصع راون   راون هاگتسد   هاگتسد نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 180180
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5915026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب 100 یمرگ تفابرود 500 لیرتسا  ریغ  یحارج  زاگ  هتسب  یمرگ 400 لیرتسا 500 ریغ  هداس  یحارجزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000210 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دناب باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  یتراجت  مان  یذغاک  تکاپ   10x10 cm هیال لیرتسا 16  ریغ  هداس  یحارج  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دناب باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  یتراجت  مان  یذغاک  تکاپ   10x10 cm میراب خن  اب  هیال  لیرتسا 16  ریغ  یحارج  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچربو  دمیاو  ARS دک  - ناتسرامیب سانشراک  اب  دات  - دررگ تقد  دشاب  یم  ناتسرامیب  زاین  دروم  تفابرود  زاگ   - تسا دات  باهش  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 60 - ددرگیم فذح  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  تسویپ  امتح  دنربو  روتکاف  شیپ   - تسیمازلا

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب 100100 یمرگ یمرگ 500500 تفابرود   تفابرود لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یحارج   یحارج زاگ   زاگ هتسب   هتسب 400400 یمرگ   یمرگ 500500 لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هداس   هداس یحارجزاگ   یحارجزاگ ناونع : : ناونع 181181
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5915031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000779 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

نتراک 4200 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5915049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگ تسار  نمول 37 لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000778 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298537   fr 37 زیاس تسار  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دک وروتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

پویت پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 182182

درگ درگ تسار   تسار نمول  3737 نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 183183
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5915068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث 

1101095143000319 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMAX ROLL DEV یتراجت مان   Lit 5 تپ یرطب  یژولویدار  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 
یرطب 25 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMAX ROLL FIX یتراجت مان   Lit 5 تپ یرطب  یژولویدار  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 

یرطب 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

هناماس هناماس ردرد   وو   دوش   دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم تکرش   تکرش روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمهب   هارمهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ -- دمیا دمیا تبث   تبث الاک   الاک وو   تکرش   تکرش -- هدش هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تبث   تبث

184184

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

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

زا 165 ھحفص 152 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qp3h55ckfyy2q?user=73474&ntc=5915068
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5915068?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

5915076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  راد  رنکسا  رزیل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000819 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا رزیل  نونف  مولع و  یلم  زکرم  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم   INLC یتراجت مان   MIM3330 لدم یپارتویزیف  ناوت  مک  یپارترزیل  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  راد  رنکسا  رزیل  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - دک  ناریا  تسویپ - تساوخرد  حرش  دیرخ و  طیارش  قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000275 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد  کیمورک  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - دک  ناریا  تسویپ - تساوخرد  حرش  دیرخ و  طیارش  قبط  یحارج  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط راد   راد رنکسا   رنکسا رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 185185

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ یسیس   رآرآ   یآیآ   دکدک   اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش وو   دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 186186
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

5915088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ad جرال یلوبمآ  دض  باروج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000780 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روهام هدنزاس  عجرم  سرا  نامرآ  بط  روهام  هدننک  هضرع  عجرم  سیراولوس  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 200   AD لدم زیاس 1  وناز  ریز  یلوبمآ  یتنآ  باروج  الاک :  مان 

سرا نامرآ  بط 
نتراک 1000 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

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

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

5915104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  ددع  تسویپ 15  لباف  ینف  تاصخشم  قبط  هلعش  کت  زمرق  نودام  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000818 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   IR لدم یپارتویزیف  زمرق  نودام  غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  ددع  تسویپ 15  لباف  ینف  تاصخشم  قبط  هلعش  کت  زمرق  نودام  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

adad جرال جرال یلوبمآ   یلوبمآ دضدض   باروج   باروج ناونع : : ناونع 187187

یپارتویزیف یپارتویزیف زمرق   زمرق نودام   نودام غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 188188
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا 09105909902/ ددع 20  / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / دشاب یناریا  سنج  / هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  تخت / کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسراو  لیمکت  یتسویپ  تسیل  / رادرابنا هداز  میعن 

1101090544000429 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نآ رهم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم   OMA یتراجت مان   MEDSoft لدم راد  لاناک  یموف  یرتسب  یبط  کشت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: 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

یموف یموف یرتسب   یرتسب یبط   یبط کشت   کشت ناونع : : ناونع 189189
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت راد  نوتسیپ  هکت  هس  یس  یس  زیاس 3  گنرس  ددع /  دادعت 130  راد  نوتسیپ  هکیت  هس  یس  یس  زیاس 50  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  26000

1101093384000068 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یتشهب ردیح  هدننک  هضرع  عجرم   MEDECO یتراجت مان  یددع  یا 100  هتسب  نتراک 100   SFG-05018 لدم یکشزپ   ml 3 فرصم رابکی  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 26000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 130 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دم  یآ  تیاس  رد  روکذم  یاهالاک  یگدنیامن  رابتعا و  هدننک  نیمات  هامکی /  لقادح  هیوست  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09127393551 سامت  دشاب /  هتشاد 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: 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

2600026000 دادعت   دادعت راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ هکت   هکت هسهس   یسیس   یسیس   زیاس  33   زیاس گنرس   گنرس ددع /  /  ددع   130130 دادعت   دادعت راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ هکیت   هکیت هسهس   یسیس   یسیس     5050 زیاس   زیاس گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
ددع ددع

190190
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tecnis یمشچ لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000048 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   JOHNSON AND JOHNSON SURGICAL VISION.INC یتراجت مان   ZCB00 Tecnis 1pc لدم یبط  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

سراپ انسیوکیمآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JOHNSON AND JOHNSON SURGICAL VISION.INC
ددع 200 دادعت : 

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

هامکی تخادرپ   / دشاب  imed هناماسو یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا 09105909902/ تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  / دشاب یناریا  سنج  / ددع 4/ رایس مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  یتسویپ  تسیل   / راد رابنا  هداز  میعن 

1101090544000430 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   ACIP لدم عافترا  میظنت  تیلباق  اب  مرس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: 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

tecnistecnis یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 191191

رایس رایس مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 192192
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  نالگهد ) ناتسرهش  رد  ارجا  هارمه  هب  هسام  ( هلول و   ، نامیس درگلیم .  ینتب ،  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000288 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ هلول  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   PN 8 راشف  mm 315 رطق  m 12 لوط یتشادهب  بآ  لاقتنا  نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 

هخاش 250 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاس کبس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  زمرق  گنر   30x50 cm داعبا یرهش  ناملبم  هیالود  هیور  اب  ینتب  لودج  الاک :  مان 
سکارآ یتراجت  مان  نالبس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یقلز دازهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 یدنب هناد  هتسش  هسام  الاک :  مان 
نت 40 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا نهآ  بوذ  هدنزاس  عجرم  ینت  لیدنب   m 11/9-3/5 لوط کرام 500   mm 16 رطق یلخاد  یدالوف  رادجآ  درگلیم  الاک :  مان 

نت 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عجرم  SYNIMED هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   g 20 ییاوقم هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 730091  تارقف  نوتس  یحارج  یتسالپوفیاک  نامیس  الاک :  مان 
نایناریا نامرد  ریصن  هدننک  هضرع 

هبعج 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

هسام هسام وو   نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول تارقف ،  ،  تارقف نوتس   نوتس یحارج   یحارج یتسالپوفیاک   یتسالپوفیاک نامیس   نامیس درگلیم ،  ،  درگلیم ینتب ،  ،  ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 193193
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5915189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشم  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000318 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   BP0098D لدم بلق  راون  هاگتسد  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
TELE PAPER هدنزاس عجرم   mm 90 رادقم ینولیان  هتسب   mm 152 ضرع گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  رتنیرپ  دربراک   NST corometrics ذغاک الاک :  مان 

SONOMED یتراجت مان  یزلام  هدنزاس  روشک  نارهت  تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لدم 700003000 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 150 رتم یسکا  سلاپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لدم 07-0008-700 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یددع یکیتسالپ 1  هتسب   cm 305 زیاس یکشزپ   ECG لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق لباک   لباک ناونع : : ناونع 194194

 ...  ... وو یشک   یشک دناب   دناب یکشزپ -  -  یکشزپ یوریا   یوریا راد -  -  راد بسچ   بسچ لیرتسا   لیرتسا یمشچ   یمشچ مشچ   مشچ دپدپ   ناونع : : ناونع 195195
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رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشمدک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000317 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 
تکاپ 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

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

تعنص بط و  ینوفلس  هتسب   cm 15 ضرع اب  یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یروای هلا  ضیف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   HSDH-602 SH لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT01 لدم  Lit 3 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهاپس تمالس  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  اسلگ  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 10 زیاس یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

ددع 1440 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 16  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  نوخ  رفسنارت  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیهجت بط  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان   HME لدم رامیب  یسفنت  یاوه  رتلیف  دربراک  یکشزپ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیدهب تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  لیرتسا 1  هتسب   lit 2 یرمیلپ سنج  یکشزپ  دنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 500 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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
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هیولیگهک و یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ 315 دراکنارب  تخت  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000149 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط سیتاون  هدننک  هضرع  عجرم   TIMOTION یتراجت مان   TA7TL3 لدم زیلاید  تخت  لماک  کج  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  هام و  ات 3  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171450236 و 09173431968

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرهطم  راولب  جوسای  d جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347115-0743  ، 33233591-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233591-074 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5913886 هبرقع  نوخراشف  هاگتسد  راوختشر  تشادهب  هکبش  لیوحت  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  هحفص 2)دک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913895Veriti Pro لدم هشاب  دمیآ  رد  هحفص 2)تکرش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5913898 ددع 47  یرتیل و3  50 ددع نژورتین 3  نزخم  ددع  هحفص 2)زاین 6 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5913909 تسیل  قبط  رادفاک  هحفص 2)هشارت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5913925 مالقا  تسیل  قباطم   pcr شور اب  اه  یرتکاب  ییاسانش  یاه  تیک  ددع  28 هحفص 2)دیرخ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمازلا5913942 الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا  تیاس  تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه 
دشابیم

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5913949 مزاول  فیدر  تسویپ 23  هحفص 2)هب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

315315 سنالوبمآ   سنالوبمآ دراکنارب   دراکنارب تخت   تخت کجکج   ناونع : : ناونع 196196
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نسکاو5913996 هناخدرس  ددع  یزادنا 2  هار  هحفص 2)بصن و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913998Lambda 365+  ) لدم ( Spectrophotometer (UV/Vis هاگتسد هاگتسد  کی  دیرخ 
perkinElmer (UV/Vis

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اب5914034 یربرابو  لاسرا  هنیزه   - دشاب ناریا  تخاس   - زیاس 4 یجنران  یوریا   - زیاس 3 یبآ  یوریا 
تسا هدنشورف 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاعف5914036 تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا  تسیل  قبط  زیلاید  شخب  زاین  دروم  مالقا 
دشابیم یمازلا 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5914039 هداز 2  لوسر  تکرش   SCD Express هاگتسد طبار  هحفص 2)بویت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 2)تسورکیم5914062 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتست5914065 یمیشویب 800  رزیالانآ  وتا  هاگتسد  هحفص 2)دادعت 2  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تمیق5914073 تیفیک و  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  - دشاب ناریا  تخاس  طقف  - پویت نادتک 
تسا عنامالب  بسانم 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914078NICU شخب تهج  یتسویپ  تسیل  قبط   NCPAP یسفنت تسو  هلول  تس  عاونا 
 ( هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  )

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عنامالب5914097 تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب -  ناریا  تخاس  نشکاس - رگنیف 
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه  دشابیم -

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5914102 یهاگشیامزآ  هحفص 2)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرایلیب5914108 هحفص 2)لازان  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914112Poly Vi النوملاس نالاو  یلپ  مرس  یتنآ  صیخشت  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914122EMB agar تشک هحفص 2)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یلاتیجید5914135 نوخ  راشف  شجنس  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا5914138 هبرقع  جنسراشف  یکشزپ  - هحفص 2)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5914143 نوخ  تشک  لایو  یلافطا - نوخ  تشک  لایو  یدازون  - نوخ  تشک  هحفص 2)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5914154 کی  هحفص 2)نیساسکولفورنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس 591416019 اب   FNA هحفص 2)نزوس یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عمتجم5914184 یرادرب  ریوصتو  یهاگشیامزآو  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا 
(ع) اضر ماما  یناتسرامیب 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914189DPD یجنسرلک یردوپ  هحفص 2)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیاس5914195 رد  دات  بسانم -  خرچ  تیفیک  یاراد  -- دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک 
ههام هس  تروص  هب  تخادرپ  - imed

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یگنرسرس5914202 هحفص 2)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5914218 گرب  قبط  یلاتیجید  هحفص 2)رتمومرت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نژیسکا5914482 جنس  هحفص 2)صولخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد5914498  - GB 4 ادص طبض  هاگتسد  یریگ -  هزادنا  هاگتسد  لاتیجید -  یسانشاوه  جنس  داب 
یتعنص یکیرتکلا  جنس  شاعترا  نیالنآ - یسیطانغمورتکلا  نادیم  یریگ  هزادنا 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فارگولافسنآورتکلا5914522 هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914526- دشابیم ددع  دادعت 300  زیاس 8  هشارت  هلول  ددع و  600 دادعت  7/5 زیاس هشارت  هلول  : هجوت
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  ناریا  تخاس  طقف 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لایو5914569  36 عیرس ) شور   ) دیپار هحفص 2)تیار  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914582- یکشزپنادند نیبروت  پوکسوملاتفآ - پوکسوتا و  یراوید  تس  دنلب -  تارقف  نوتس  هتخت 
یهاگشیامزآ یژولورس  روتاتور  رکیش 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ردوپ5914584 دیرلک  هحفص 2)یور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هب5914693 لاسرا  هنیزه  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  تشادهب  هاگشیامزآ  تساوخرد 
ههام تخادرپ 6  هدننک  نیمات  هدهع 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکیتسالپ5914694 درگ  هت  یا  هناوتسا  شیامزآ  هحفص 2)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مدع5914706 تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لاسگرزب دورتکلا  تسچ 
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دات 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کالفا5914760 ریاب   CMDLAK(2 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتتاک5914766 هحفص 2)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914781 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولورا5914856 هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رادلژ5914937 هتخل  هحفص 2)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5914969cbc هحفص 2)لایو یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5914976 داوم  لولحم و  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا5914977 هبرقع  جنس  نوخراشف  عاونا  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زرنپ5914989 هحفص 2)نرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پیت5914996 هحفص 2)رگنیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 2)یتراگوف 59149983 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5915074HMWوPSAوC4DوAE1/AE3وAMACRوP63وCD15و IHC CALEITININ یداب ینآ 
تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  یالاک  تیولا  / هباشم دک  / لایو لک 15  دادعت 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لواژ5915341 بآ  دیلوت  تیلباق  اب  کمن  زیلورتکلا  هاگتسد  یوش -  مشچ  لواژ و  بآ  هحفص 2)نزخم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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