
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  • 3

( یهگآ دادعت 22  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 55  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5858))

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

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

زا 48 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

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001007008000438 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911896 :: هرازه هرازه :: 1401/09/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  ماعط  کمن  زیلورتکلا  یاه  هناماس  یزادنا  هار  دیرخدیدجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بسک زاوج  یاراد  یاه  هاگشورف  ای  ربتعم  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  ای  هدننک  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  سپسو  هدش  لاتیجید  یاضما  رهم و  رگ  هصقانم  طسوت  یتسیاب  تسا  هدش  صخشم  راذگ  هصقانم  طسوت  هک  یدانسا  یمامت 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناتسا یافبآ  اهدادرارق  رتفد  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  دیابزین  همان  تنامض  لصا  هناماس ،  رد  همان  تنامض  یراذگ  راب  نمض  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  هاشنامرک 

08:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف بآ و  تکرش  ناتسلگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یماما  یفطصم  راولب  هاشنامرک   ، 6714753583 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا 

:: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   ماعط   ماعط کمن   کمن زیلورتکلا   زیلورتکلا یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   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 48 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7688wzdlsrvhw?user=73474&ntc=5911896
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911896?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  هیحالصا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911895 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ هاگتسد  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  82/222.865/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمحا لاله  تیعمج  حلص  نامتخاس  یمسای -  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم -  نابایخ  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنالوبمآ سنالوبمآ هاگتسد   هاگتسد   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 48 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/spc3ax3ygukuf?user=73474&ntc=5911895
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911895?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاسراکشآ  هاگتسد  یرتیل  نویساربیلاک 58  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000331 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم   JINDUN یتراجت مان   kg 67 ندرک هربیلاک  دربراک   Lit 50 تیفرظ ناتم  نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  اضاقت  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآو تشادهبزکرم  یاههاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000036 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  نویساربیلاک  تهجاههاگتسد  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42539001-066 :: 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 زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد یرتیل   یرتیل   5858 نویساربیلاک   نویساربیلاک ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 33

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 48 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/enavtqeq7p8hx?user=73474&ntc=5911511
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911511?code=73474
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911529?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تفن (  تعنص  رد  ینف  یسرزاب  صوصخم  بآ  هیاپ  اب  کینوسارتلآ  تنلپوک  لژ  رتیل   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000682 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
دیلوت یژولونکت  هدکشهوژپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لژ  تفاس  یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  فرظ  یفارگونوس  بآ  هیاپ  اب  کینوسارتلا  لژ  الاک :  مان 

یهاگشنادداهج دیلوت  یژولونکت  هدکشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشنادداهج 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5911699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگونوس یفارگونوس بآبآ   هیاپ   هیاپ اباب   کینوسارتلا   کینوسارتلا لژلژ   ناونع : : ناونع 55

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 66
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000776 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسینا  ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدنزاس  عجرم   ml 5 لایو یهاگشیامزآ   CRP تیک الاک :  مان 

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

صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLAB هدنزاس عجرم   g 100 یکیتسالپ یرطب   Blood Agar تشک طیحم  الاک :  مان 
یرطب 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
یئوراد و فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 70 تیفرظ یهاگشیامزآ  یکیتسالپ  یطوق  راردا  فرظ  الاک :  مان 

یرفآ رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و  یئوراد و  فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یرفآ  رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و 
نتراک 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ایناپسا هدنزاس  روشک   SCHARLAB یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یرطب  ( EOSIN METHYLENE BLUE AGAR(EMB AGAR تشک طیحم  الاک :  مان 

یدمحا هلادی  هدننک  هضرع  عجرم 
یرطب 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   APPLICHEM هدنزاس عجرم   ml 50 یلایو هتسب 1   AQABATOR-CLEAN A5225 نوخ هورگ  فرعم  الاک :  مان 

نژانیس یدیلوت  یتاقیقحت و 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  تسویپ  نیون  یرتم  لوط   mm 79 ضرع  ATM هاگتسد دربراک  پاچ  اب  گناسویه  دیسر   mm 25 یزغم اب  یترارح  لور  ذغاک  الاک :  مان 

تسویپ نیون  یدیلوت 
رتم 50 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 1/8 تیفرظ  mm 75 عافترا  mm 13 رطق  PT مویکو یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD
هتسب 6000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 250 رادقم یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون  رادیاپ  نینتارک  تیک  الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 320 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ابص  راوتاربال  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 25  هبعج  یبط  صیخشت  یجنس  گنر  یفیک  شور  زانژوردیهد G6PD و  تافسف  6- زکولگ تیک  الاک :  مان 

هناگی هتسیاش  دوعسم  هدننک 
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  وتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کارا ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 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

5911704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

low tem - crystal 120 امسالپ والکوتا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091227000042 زاین :  هرامش 

کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LOWTEM هدنزاس عجرم   LOWTEM یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   C 120 لدم  lit 120 تیفرظ یکشزپ  امسالپ  رزیالیرتسا  فرصم  رابکی  جیرتراک  الاک :  مان 

سمش هوژپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک 
ددع 3 دادعت : 

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

low tem - crystal 120 امسالپ والکوتا  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000775 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 1/8 تیفرظ  mm 75 عافترا  mm 13 رطق  PT مویکو یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD
هتسب 6000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

low tem -  crystal 12 0low tem -  crystal 12 0 امسالپ امسالپ والکوتا   والکوتا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 77

یریگ یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 88
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

progreat 2/8 رتتکورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  شخب .  شرافس  قبط 

دشابیم یمزلا  الاک  تلاصا  بسچرب 
1101030686002368 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 130 زیاس  MC-PP27131 دک یکشزپ  ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

progreat 2/8 رتتکورکیم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  شخب .  شرافس  قبط 

دشابیم یمزلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

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 یمزلا   یمزلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا شخب .  .  شخب شرافس   شرافس قبط   قبط   progreatprogreat   2 /82/8 رتتکورکیم   رتتکورکیم ناونع : : ناونع 99
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نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزنل -led-3 walt پمال نوسلن  - لیذ - نیماروایزیمآ گنریارب  هتلاحود  یمشچود  یرون  تیلسورکیم  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
E-Plan وx4,10,40,100Accessoryfluorescent ,455nm

1101092013000039 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS هدنزاس عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   CH-40 لدم یمشچ  ود  لیسفورکیم  یژولویب و  پوکسورکیم  الاک :  مان 
زیهجت اناوت  نیمز  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  / ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ   / دامرف یراددوخ  افطل  حرط  یاه  دنرب  دراوم  نتشاذگ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  تبث   / یمازلا هدننک  نیمات  سامت  هرامش  یرازگ  راب   / همانرب 09131407506 سانشراک  سامت  هرامش  /

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیماروایزیمآ نیماروایزیمآ گنریارب   گنریارب هتلاحود   هتلاحود یمشچود   یمشچود یرون   یرون تیلسورکیم   تیلسورکیم ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هتسه  یکشزپ  ...و  شوپور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000193 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتسب الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

.ههام تخادرپ 4  هدننک .  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم .  یمازلا  روتکاف  شیپ  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوا تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب لیرتسا 6  ریغ  زاگ  تسویپ و  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000107 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یلا 2 تخادرپ 1  یمازلا و  دنربو  هتسب  ایو  دادعت  جرد  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه یکشزپ   یکشزپ ...و   ...و شوپور   شوپور ناونع : : ناونع 111 1

هتسب هتسب   66 لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ زاگ   زاگ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هتخل  نوخ  هنومن  زا   DNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000322 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
(DNSOL CLotted Blood Kit(DN983032 - 

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

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هتخل   هتخل نوخ   نوخ هنومن   هنومن زازا     DNADNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313

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

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

5912005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیبات لمح  هنیزه  - ههام 1 تخادرپ - تلاصا بسچرب  - تسویپ رد  تساوخرد  / یمیشویب یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514005 هدنشورفاب

1101000257002507 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 400 ییاوقم هبعج  یمیشویب  هلولحم  کت  هروا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831514005 هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  - ههام 1 تخادرپ - تلاصا بسچرب  - تسویپ رد  تساوخرد  / یمیشویب یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31514175-058  ، 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

هروا هروا صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1414

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

5912019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدومن و  اضما  رهم و  ار  روتکاف  شیپ  یتسویپ و  طیارش  گرب  افطل   * دشاب یم  تسویپب  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..دامرفب یرازگراب  ًاددجم 

1101094764000270 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 10  یهاگشیامزآ  امسالپوسکوت  مال  الاک :  مان 
ناشفا راهب  یدیلوت 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لداعم دک  ناریا  دنشاب * هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد imed و  دیاب  مالقا  هیلک  دشاب *  یم  تسویپب  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دامرفب یرازگراب  ًاددجم  هناماس  رد  هدومن و  اضما  رهم و  ار  روتکاف  شیپ  یتسویپ و  طیارش  گرب  افطل  ** تسا

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

هناماس هناماس ردرد   وو   هدومن   هدومن اضما   اضما وو   رهم   رهم ارار   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش گرب   گرب افطل   افطل  * * دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
..دامرفب ..دامرفب یرازگراب   یرازگراب ًاددجم   ًاددجم

1515
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دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000143 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  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 : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  دعب  هامکی  تخادرپ  // تسه هدننک  نیمات  هدعب  تنواعم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تسه // هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: 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 1616
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4F 0/038 و cobra یفارگویژنآ رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
simon ّ F5 0/038 یفارگویژنآ رتتک 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 
1101030686002370 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CMD CURATIA MEDICAL هدنزاس عجرم   URSA یتراجت مان   SIMMONS 2 لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   5F زیاس لارفیرپ  رتتاک  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEVICES UG
هبعج 20 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
CMD CURATIA MEDICAL DEVICES هدنزاس عجرم   URSA یتراجت مان   COBRA 2 لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   5F زیاس لارفیرپ  رتتاک  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   UG
هبعج 15 دادعت : 

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

4F 0/038 و cobra یفارگویژنآ رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
simon ّ F5 0/038 یفارگویژنآ رتتک 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .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

یفارگویژنآ یفارگویژنآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1717
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  یزاجح  رتکد  انیس و  نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SCLAVO یهاگتسد رمیاد  ید  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091802000095 زاین :  هرامش 

دهشم انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SCLAVO هدنزاس عجرم   SCLAVO یتراجت مان   ml 4 یلایو ییاوقم 4  هبعج   K29105501 دک یداقعنا  یبط  یصخشت  هاگشیامزآ  رمیاد  ید  تیک  الاک :  مان 

ایلاتیا هدنزاس  روشک  نایناریا  تمالس  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم   DIAGNOSTICS
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401 رذآ هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاهلیاف  لوبق  هعلاطم و 

 : یتسپ دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  هیلقن  بنج  یلعوب  -  نادیم  هب  هدیسرن  یلماع –  رح  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9195983134

37112701-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37112545-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCLAVOSCLAVO یهاگتسد   یهاگتسد رمیاد   رمیاد یدید   تیک   تیک ناونع : : ناونع 1818
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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

5912057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تخادرپ 4  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرابجا /  ورادو  اذغو  دم  یا  زوجم  هنژپسکا /  با  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002077 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   Lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 35  یهاگشیامزآ  عیام  دیسکارپ  نژوردیه  الاک :  مان 

ددع 420 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا روتکاف  شیپ  یرازگ  راب  هام /  تخادرپ 4  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرابجا /  ورادو  اذغو  دم  یا  زوجم  دصرد /  هنژپسکا 35  با   :: 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

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیلک دنویپ  چم  سارک  )HLA تهج رترونیا  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091839000099 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   IM3 لدم سوکعم  ترونیا  یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هیلک دنویپ  چم  سارک  )HLA تهج رترونیا  پوکسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این دوعسم  مناخ  رتشیب 05631626039 تاعالطا  هج.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه.ههام  تخادرپ 3

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

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

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ عیام   عیام دیسکارپ   دیسکارپ نژوردیه   نژوردیه ناونع : : ناونع 1919

رترونیا رترونیا پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( وتیاس  ) یلولس نورد  زیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000323 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

2 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PML /RARA quantitation kit(bcr1,2,3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000324 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  مادکره  زا  - 

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

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( وتیاس وتیاس  ) ) یلولس یلولس نورد   نورد زیل   زیل ناونع : : ناونع 2 12 1

(( PML /RARA quantitation k it(bcr1 , 2 ,3PML /RARA quantitation k it(bcr1 , 2 ,3 ناونع : : ناونع 2222

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

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

5912088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ و طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  .....یرتاب  زیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ 

1101009033000359 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راکتبا نیون  زیلانآ  شجنس و  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   DROPSENS هدنزاس عجرم  نامار  لدم  ییایمیشورتکلا  رتمورتکپسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هعلاطم تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  .....یرتاب  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیشورتکلا ییایمیشورتکلا رتمورتکپسا   رتمورتکپسا ناونع : : ناونع 2323

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

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5912108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  هناهد  ود  نولاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

1101094095000411 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   GETINGE GROUP یتراجت مان   Cardiosave Hybrid لدم قورع  بلق و  یتروئآ  لخاد  نولاب  پمپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  هناهد  ود  نولاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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  5555   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Cardiosave HybridCardiosave Hybrid لدم   لدم قورع   قورع وو   بلق   بلق یتروئآ   یتروئآ لخاد   لخاد نولاب   نولاب پمپ   پمپ // روسنادنک روسنادنک هارمه   هارمه هبهب   رادریش   رادریش هناهد   هناهد ودود   نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 2424

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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - دم  یآ  ءزج  تکرش  لخاد - دیلوت  امولاح - رتسب  مخز  دامپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002358 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  همانیس  یتراجت  مان   g 50 بویت دامپ  لکش  اسلخوبا  هایگ  یواح  رتسب  مخز  نامرد  یارب  امولاح  یهایگ  یوراد  الاک :  مان 
ریما هایگ 

بویت 200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دشاب - دم  یآ  ءزج  تکرش  لخاد - دیلوت  امولاح - رتسب  مخز  دامپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلکلادپ ددع /// مودناک 10/000 /// ددع رتلیف 5000 // ددع یزلف 1000 هقالم  ای  قشاق  // ددع قیرزت 10/000  رطقم  بآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یس 10/000 یس  نزوس 3 گنرس و  /// ددع 10/000

1101030054000140 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناریا ییوراد  یقیرزت و  یاه  هدروآرف  هدنزاس  عجرم  یکیتسالپ  لایو   ml 5 رطقم بآ  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  /// ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب دمدم   یآیآ   ءزج   ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت امولاح - - امولاح رتسب   رتسب مخز   مخز دامپ   دامپ ناونع : : ناونع 2525

قیرزت قیرزت رطقم   رطقم بآبآ   ناونع : : ناونع 2626

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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد -  دیلوت  نیال -  کیپ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002359 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   12x10 cm داعبا یکشزپ  یا  هچراپ  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد -  دیلوت  نیال -  کیپ  نامسناپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   IMED زوجم تکرش  نیالومن - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002360 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   Nomoline108210 لدم یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیال نیال کیپ   کیپ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 2727

یکشزپ یکشزپ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 2828

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

5911698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  - راولش زولب و  هجرد 1) ) تسد رازه  اعمج  تسد  یبآ 500  هنادرم  تسد و   500 یتروص هنانز  لاگرت  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هام  8 تخادرپ.تسا هدش  باختنا 

1101090988000850 زاین :  هرامش 
زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  هتسب   XL زیاس لاگرت  هچراپ  سنج  هنانز  نهاریپ  رامیب  یتحار  سابل  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

8 تخادرپ.تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  (- هجرد 1 ) تسد رازه  اعمج  تسد  یبآ 500  هنادرم  تسد و   500 یتروص هنانز  لاگرت  رامیب  سابل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هام  هدنرب 1  یارب  شرافس  لیوحت  نامز  .دشابیمن  لوبق  لباق  هکت  هکت  تروصب  شرافس  لاسرا.روتکاف  اب  لماک  تروصب  شرافس  لیوحت.هام 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 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

لاگرت لاگرت رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 2929
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیلزاو 2000 زاگ  (--- ددع 8100)10*10 لیرتسا زاگ  --- یمرگ  500 هتسب یمرگ 400  هداس 500  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000774 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 400 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 8100 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دوبهب ناهاپس  رادرمیلپ  موینیمولآ  هتسب  لیرتسا   10x10 cm یناتسرامیب هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 2000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  جرد  - دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20002000 هنیلزاو   هنیلزاو زاگ   زاگ (--- (--- ددع ددع 81008100 )) 1010 ** 1010 لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ --- --- یمرگ یمرگ   500500 هتسب هتسب   400400 یمرگ   یمرگ   500500 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 3030
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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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد -  دیلوت  یرتیل - سکاب 5 و 7  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002362 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لیاسو تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   Lit 5 تیفرظ یرمیلپ  سنج  یکشزپ  دنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
لیاسو تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   Lit 7 تیفرظ یرمیلپ  سنج  یکشزپ  دنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد -  -  لخاد دیلوت   دیلوت یرتیل - - یرتیل وو  77     55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 3131
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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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 150  ) 8 زیاس ددع ) 150) 7/5 زیاس هداس  یموتسکارت  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002364 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  یموتسوئکارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 300 دادعت ..تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضرهش نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092756000018 زاین :  هرامش 

اضرهش نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع - هاگتسد  1 دادعت : 

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

شیپ - ناریا یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  تازیهجت  لقتسم  تخاس  هناورپ  - دنشاب راد  یتناراگ  سانجا  - لحم رد  لیوحت  - ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف 

8617743111 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53500115-031  ، 53500396-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53515656-031 :: 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

(( ددع ددع 150150  ) ) 88 زیاس زیاس ددع ) ) ددع 150150 ))   7/57/5 زیاس زیاس هداس   هداس یموتسکارت   یموتسکارت بویت   بویت ناونع : : ناونع 3232

یپارتویزیف یپارتویزیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333
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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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  فاک  نودب  هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002365 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5911714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط فاک   فاک نودب   نودب هشارت   هشارت ناونع : : ناونع 3434

-- 12 0120 کیسدنار کیسدنار 00 کلیس   کلیس -- 3636 - - 3/03/0 تاکلیرکونوم تاکلیرکونوم -- 180180 دنار دنار 11 لیرکیو لیرکیو -- 360360 دیپردنار دیپردنار 11 وو 00 وو 2/02/0 لیرکیو لیرکیو ناونع : : ناونع
720720 تاک تاک 2/02/0 وو   180180 دنار دنار 2/02/0 - - 12 0120 دنار دنار 11 نولیان نولیان - - 12 0120 پول پول 11 نولیان نولیان 120120 تاک تاک 11 کلیس کلیس 7272 یات یات 00

3535
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-120 کیسدنار کلیس 0 -36 - 3/0 تاکلیرکونوم -180 دنار 1 لیرکیو -360 دیپردنار 2/0و0و1 لیرکیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
720 تاک 180و 2/0 دنار 2/0 - 120 دنار 1 نولیان - 120 پول 1 نولیان 120 تاک 1 کلیس 72 یات 0

1101093069000777 زاین :  هرامش 
دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 37-1 یحارج دربراک  تاک  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-3/0 یحارج دربراک  تاک  لیرکونوم  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0  یحارج  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENT CO Ltd هدنزاس عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
هردمرخ بط  اروه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدننک  دیلوت  روشک 

ددع 720 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نیراوآ هدننک  هضرع  عجرم   AVILON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 45-1 زیاس نولیان  هتشر  خن  اب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زربلا تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  فرصمرابکی  هتسب  نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

0x40 mm زیاس  W9977 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  دیپر  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع کت  زیاس 16 ینایرشو  یدیروالوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000285 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک دمراف  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   g 16 زیاس ظفاحم  یاراد  یدیرو  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

4218342
ددع 1260 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اپوس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 16 زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

یزمره لد  نشور  ردان  هدننک 
ددع 1260 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع کتکت   1616 زیاس   زیاس ینایرشو   ینایرشو یدیروالوتسیف   یدیروالوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 3636
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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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس بویت 150 نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002363 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لیرتسا 1 هتسب   ES1A13 لدم  mm 1500 لوط  mm 3/2 یجراخ رطق   mm 2 یلخاد رطق  یکشزپ  فرصمرابکی  هار  کت  کال  رئول  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
نمد لگ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نمد  لگ  ایسآ  یتراجت  مان  یددع 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه.تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..هدنشورف

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

39 زیاس پچ  هیر  نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002366 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298639   fr 39 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمدک ناریا..هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 150150 بویت   بویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 3737

3939 زیاس زیاس پچپچ   هیر   هیر نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000142 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارای هدننک  هضرع  عجرم   KANGREN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Ci -3000 لدم نوکیلیس  سنج PVC و  نالاسگرزب  یراذگ  هلول  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

تمالس ناتسود  یتسردنت و 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  /// ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: 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

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

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

5911743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 35 پچ  هیر  نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002367 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298535   fr 35 زیاس تسار  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوکیلیس نوکیلیس وو     PVCPVC  سنج سنج نالاسگرزب   نالاسگرزب یراذگ   یراذگ هلول   هلول ژالوم   ژالوم شزومآ   شزومآ تکام   تکام ناونع : : ناونع 3939

3535 زیاس   زیاس پچپچ   هیر   هیر نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 4040

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

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

5911746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002369 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  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 : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  یناتسرامیب  سابلو  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000782 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
امیت یکت  ینولیان  هتسب   140x200 cm هفحلم الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیت پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 4141

یناتسرامیب یناتسرامیب سابلو   سابلو هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 4242

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

5911768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع فلتخم (1000 زیاس  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000113 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشاب تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1,000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا   :: 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

(( ددع ددع 10001000 )) فلتخم   فلتخم زیاس   زیاس یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالومه سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000075 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

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

الاک تلاصا  دک  ندوباراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ندوباراد 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا 
ههام ات 8  تخادرپ 6  تلهم 

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: 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

کالومه کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 4444
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 18  یمرگ  هتسب 500  هرمن 30  خن  هیال  هداس 8  زاگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000203 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 30  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED هناماس رد  دیاب  امتح  هاگشورف  ای  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب   IMED هناماس رد  تیلاعف  هب  طوبرم  یاهزوجم  امتح 

 . دشاب یم  زکرم  دات  دروم  روکذم  دنرب  زا  طقف  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  دنرب  یاراد  مالقا 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   1818 یرابتعا   یرابتعا یمرگ   یمرگ   500500 هتسب   هتسب   3030 هرمن   هرمن خنخن   هیال   هیال   88 هداس   هداس زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح یذغاک 9*2/5 5000 تیساسح  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000325 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BIOCARE یتراجت مان  راکهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 360   2/5x9 cm داعبا یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نتراک 5000 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک IRC و یاراد  دیاب  تکرش   * ههام تخادرپ 3  * هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  * یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  .دشاب * یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا سنج  * دش دهاوخ  هیارک  سپ  عوجرم و  ندشن  دات  تروص  رد  * دشاب یگدنیامن  رابتعا  یاراد  دشاب و   IMED رد تبث 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقلح هقلح 50005000   2 /52/5 ** یذغاک  99 یذغاک تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 4646
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هدزاود  یرابتعا  هیال 40*50  زاگ 4  گنال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000202 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 43/7 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیال  راهچ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 3230 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED هناماس رد  دیاب  امتح  هاگشورف  ای  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب   IMED هناماس رد  تیلاعف  هب  طوبرم  یاهزوجم  امتح 

 . دشاب یم  زکرم  دات  دروم  روکذم  دنرب  زا  طقف  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  دنرب  یاراد  مالقا 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  حرش و  هب  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000230 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم ماجنا  تنواعم  نآ  یتخادرپ  طباوض  قبط  هاشنامرک و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: 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

ههام ههام هدزاود   هدزاود یرابتعا   یرابتعا   5050 ** 4040 هیال   هیال   44 زاگ   زاگ گنال   گنال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   حرش   حرش هبهب   هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 4848

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

5911973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دادرارق / اب  ههام  1 تخادرپ / ددع زیلاید 720 تس  / ددع مادکره 900 ینایرش  یدیرو و  نزوس  / ددع تانبرک 700 یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمیآ رد  یمسر  هدننک  عیزوت  ایدیلوت  هدنشورف / اب 

1101050270000069 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   Dialyzers Low Flux لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 720 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RENABAG S یتراجت مان   g 650 هسیک زیلایدومه  تانبرکیب  میدس  ردوپ  الاک :  مان 

هسیک 700 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GR لدم زیاس 16  یکشزپ  ینایرش  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 900 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350   GS لدم زیاس 16  یکشزپ  ولقود  ینایرش  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
نتراک 900 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

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه دادرارق / / دادرارق اباب   ههام   ههام 11 تخادرپ تخادرپ // ددع ددع 720720 زیلاید   زیلاید تستس   // ددع ددع 900900 مادکره   مادکره ینایرش   ینایرش وو   یدیرو   یدیرو نزوس   نزوس // ددع ددع 700700 تانبرک   تانبرک یبیب   ناونع : : ناونع
دمیآ دمیآ ردرد   یمسر   یمسر هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت ایدیلوت   ایدیلوت هدنشورف / / هدنشورف

4949
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحتو دیئات  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  رتمیسکا -  سلاپ  صوصخم   NELCOR فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000223 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لیوحتو دیئات  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  رتمیسکا -  سلاپ  صوصخم   NELCOR فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5911979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ناسراوه  یارباپه  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000056 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: 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

لیوحتو لیوحتو دیئات   دیئات زازا   سپسپ   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ رتمیسکا -  -  رتمیسکا سلاپ   سلاپ صوصخم   صوصخم   NELCORNELCOR فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ یدازون   یدازون بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 5050

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یدرجورب   یدرجورب هلا   هلا تیآ   تیآ ناتسرامیب   ناتسرامیب ناسراوه   ناسراوه یارباپه   یارباپه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 5151

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

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

5911982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... لیرتسا و زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000141 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 62000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

یرابجا و 09171450236و 09176260473  IMAD هناماس نتشاد  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  هام  ات 3  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

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

5911985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاس  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002371 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناوآ  هدنزاس  عجرم   Smart-4 Vessel sealing لدم یمومع  یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IRC دک افطل..تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دوش تبثروتکاف  شیپرد  مالعتسا  تهجالاک 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 5252

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 6  یللجم  رتکد  دنرب  یرتیل  کیرتیس 10  دیسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000197 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدنزاس  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  دیرگ 50  لولحم  دیسا  کیرتیس  الاک :  مان 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم 
رتیل 210 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED هناماس رد  دیاب  امتح  هاگشورف  ای  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب   IMED هناماس رد  تیلاعف  هب  طوبرم  یاهزوجم  امتح 

 . دشاب یم  زکرم  دات  دروم  روکذم  دنرب  زا  طقف  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  دنرب  یاراد  مالقا 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   66 یرابتعا   یرابتعا یللجم   یللجم رتکد   رتکد دنرب   دنرب یرتیل   یرتیل   1010 کیرتیس   کیرتیس دیسا   دیسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 8   F55 کت نیکسا  دنرب  دیل  تسچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000201 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط سرگاز  هدنزاس  عجرم  یددع  یموینیمولآ 30  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   SKIN PASTE لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  گنیروتینام  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ 
تکاپ 36000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED هناماس رد  دیاب  امتح  هاگشورف  ای  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب   IMED هناماس رد  تیلاعف  هب  طوبرم  یاهزوجم  امتح 

 . دشاب یم  زکرم  دات  دروم  روکذم  دنرب  زا  طقف  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  دنرب  یاراد  مالقا 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکسا نیکسا دنرب   دنرب دیل   دیل تسچ   تسچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / یمازلا دمیآ  کرادم  / ددع دادعتدک 12000  ناریا  قباطم  یناریا  هیال  هداس 5  تیشورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101050270000068 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا بط  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم  رهام  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   60x90 cm زیاس هیال  فرصمرابکی 5  یناتسرامیب  هداس  زادناریز  الاک :  مان 
هتسب 2400 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

یناریا یناریا هیال   هیال   55 هداس   هداس تیشورد   تیشورد ناونع : : ناونع 5656

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یرازگ  راب  هدنشورف /  اب  لمح  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یاو  وراد  اذغ  زوجم  دصرد /  نیلامرف 10  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابجا روتکاف 

1101094897002078 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   Lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 10  یژولوتسیه  عیام  دیهدلامرف  الاک :  مان 
ددع 420 دادعت : 

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

یرابجا روتکاف  شیپ  یرازگ  راب  هدنشورف /  اب  لمح  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یاو  وراد  اذغ  زوجم  دصرد /  نیلامرف 10  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دصرد دصرد   1010 نیلامرف   نیلامرف لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 5757
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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 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

5912053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ تکویژنآ  اوآ و  دنرب  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002506 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 600   cc 10 تیفرظ پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 17 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یددع رادقم 2000  کشزپ  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 3 تیفرظ رانک  لدین  پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

یددع کشزپ 2000  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 5 تیفرظ رانک  لدین  پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زوجم  هدنشورف  / تیفیک اب  ودرادناتسا  سنج  / لاس رخآ  ات  هیوست   / هدوزفا شزرا  باستحا  نودبو  صلاخ  تمیق  / لحمرد لیوحت  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09372929604 یرثوک ) الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  سنج  روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  همان  لیوحت  ناریا / تخاس   / الاک

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

3226013-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ وو   اوآ   اوآ دنرب   دنرب گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5858
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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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مزاول  مرس و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000140 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  هسیک 25  نتراک 20  عیام  یفاص  اوه و  رتلیف  اب  مرس  تس  الاک :  مان 

نیون تشادهب 
نتراک 58400 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدعو  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ  یرابجا و   IMAD هناماس نتشاد  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  هام  ات 3  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  مدع 

نایولوم سدنهم  سامت 09171450236 و 09176260473 هرامش 

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

یکشزپ یکشزپ مزاول   مزاول وو   مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 48 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2dy8hqvu9dv44?user=73474&ntc=5912059
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912059?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5912066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازه  20  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 و7/5 / ردوپ /  مک  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج 7/5 رازه  تسیبو  تفج 7 
1101094897002079 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  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 200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیبو تفج 7  رازه   20  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 و7/5 / ردوپ /  مک  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفج 7/5 رازه 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5911511 زاسراکشآ  هاگتسد  یرتیل  نویساربیلاک 58  هحفص 3)ردنلیس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشادهب5911529 زکرم  یاههاگتسد  هحفص 3)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)یهاگشیامزآ5911699 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5911704low tem - crystal 120 امسالپ والکوتا  هحفص 3)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یریگ5911706 هنومن  شیامزآ  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاک5911744 تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا  شخب .  شرافس  قبط   progreat 2/8 رتتکورکیم
دشابیم یمزلا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیماروایزیمآ5911759 گنریارب  هتلاحود  یمشچود  یرون  هحفص 3)تیلسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ردوپ ردوپ مکمک   شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 48 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t98573rkbaww2?user=73474&ntc=5912066
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912066?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا5911974 هتسه  یکشزپ  ...و  هحفص 3)شوپور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5911986 لیرتسا 6  ریغ  زاگ  یهاگشیامزآ و  یفرصم  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدش5911996 هتخل  نوخ  هنومن  زا   DNA جارختسا هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتکاف5912019 شیپ  یتسویپ و  طیارش  گرب  افطل   * دشاب یم  تسویپب  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  مالقا 
..دامرفب یرازگراب  ًاددجم  هناماس  رد  هدومن و  اضما  رهم و  ار 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912031EMB agar تشک هحفص 3)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یفارگویژنآ5912034 هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912036SCLAVO یهاگتسد رمیاد  ید  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5912057 عیام  دیسکارپ  هحفص 3)نژوردیه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رترونیا5912062 هحفص 3)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912068( وتیاس  ) یلولس نورد  هحفص 3)زیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912072(PML /RARA quantitation kit(bcr1,2,3(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لدم5912108 قورع  بلق و  یتروئآ  لخاد  نولاب  پمپ  / روسنادنک هارمه  هب  رادریش  هناهد  ود  نولاب 
Cardiosave Hybrid

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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